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 المستخلص:

 تمثل صناعة المالبس الجاهزة أحد أهم الركائز الهامة للصناعات المصرٌة األساسٌة حٌث تشهد تقدما كبٌرا فً اآلونة

األخٌرة. األمر الذي ٌجعل كل منتجً المالبس الجاهزة والقائمٌن علٌها ٌتنافسون على توفٌر العوامل الالزمة لنجاح هذه 

الصناعة ، وتولى الدولة اهتماما كبٌرا بهذه الصناعة وذلك بالتوسع فً إنشاء كثٌر من المصانع . ومن هنا كان ضرورة 

نه ٌمكن أن ٌساهم فً خدمة هذا المجتمع عن طرٌق مساعدة المشروعات الصغٌرة الربط بٌن البحوث العلمٌة والمجتمع أل

من خالل تقدٌم اقتراحات جدٌدة ، وٌعد التجرٌب فً مجال زخرفة المالبس من اهم الضرورات التً تحقق أهداف هذا 

قنٌة وال غنً ألحد الجانبٌن المجال وٌؤتً التجرٌب فً اتجاهٌن: األول بتحقٌق جوانب ابتكارٌة، والثانً ٌتعلق بجوانب ت

 فً بناء المنتج .

حدًٌثا دخلت أشعة اللٌزر فً العدٌد من المجاالت لما تتمٌز بة من الدقة الفائقة فً التنفٌذ و السرعة العالٌة لذلك انتشرت 

مثل الورق فً الصناعات التً تعتمد على استخدام تقنٌات القص والحفر والنقش فً تنفٌذ منتجاتها على خامات مختلفة 

 والزجاج والمعادن واألكرٌلك واألخشاب. 

مالبس الجٌنز من المالبس شائعة االستخدام فً الفترة األخٌرة نظرا إلقبال المستهلكٌن علٌها بفصل الصٌف والشتاء ومع 

رها مما التطور السرٌع أصبحت اقمشة مالبس الجٌنز ال تقتصر فقط على الٌاف القطن وأمكن خلطها مع البولً استر وغٌ

 ٌضٌف على اقمشة الجٌنز خصائص اخري و تإثر علً جودة المنتج النهائً.

ٌهدف البحث الى : تقدٌم مقترحات تصممٌمٌة لزخرفمة مالبمس الجٌنمز بتقنٌمة القمص بماللٌزر، و تحدٌمد معماٌٌر جمودة القمص 

 ع الدراسة التطبٌقٌة.  باللٌزر للتصمٌم الزخرفى على مالبس الجٌنز. وٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً م

 وكانت النتائج كما ٌلى:

% للتصمٌم الثالث  مما  98.84% للتصمٌم الثانى و 89.68تراوحت الدرجة التى حصلت علٌها التصمٌمات من  -1 

ٌدل على تحقق اسس و عناصر التصمٌم و تمٌز الجانب الجمالى لتصمٌمات مالبس الجٌنز ذو تصمٌم زخرفى باستخدام 

 زر.القص باللٌ

% سباندكس ( 2 –% فسكوز  8 –% بولٌستر  30 –% قطن  60حصلت عٌنة االقمشة طبقا لنسبة خلط االلٌاف ) -2

 % .   96.85على أعلى نسبة وهى 

 % . 82.35مم بنسبة  6: 5أفضل مسافة للتباعد بٌن الوحدات فً التصمٌم الزخرفى هى  -3

 اللٌزر. - الجٌنز الكلمات المفتاحٌة :

mailto:Rania1622000nabil@yahoo.com
mailto:Naglaamady74@yahoo.com
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Abstract: 

The garment industry is one of the most important pillars of Egyptian basic industries, where 

it has been making significant progress recently. So all garment manufacturers and their 

sponsors compete to provide the necessary factors for the success of this industry, country has 

given great attention to this industry by expanding the establishment of many factories. Hence 

the need to link scientific research with society because it can contribute to the service of 

society by helping small businesses through offering new proposals, Experimentation in the 

field of clothing decoration is one of the most important necessities that achieve the objectives 

of this field. The experiment comes in two directions: the first with innovative aspects, and 

the second with technical aspects It is not rich for either side to build a product. 

Recently, laser beams have been introduced in many fields for high accuracy and high speed 

Therefore; it spread in industries that rely on the use of cutting, engraving and engraving 

techniques in the implementation of their products on different materials such as paper, glass, 

metal, acrylic and wood. 

Clothing jeans are popular in the recent period due to consumer demand for them in summer 

and winter and with the rapid development of fabrics of clothes jeans have become not only 

limited to cotton fiber but could be mixed with polyester and other which adds to the jeans 

fabrics other characteristics and affect the quality of the final product. 

The current research deals with how to use laser-cutting technology as an advanced technique 

for decoration of clothing made of jeans. 

Keywords: jeans - laser. 

 مقدمة:

تمثل صناعة المالبس الجاهزة أحد أهم الركائز الهامة للصناعات المصرٌة األساسٌة حٌث تشهد تقدما كبٌرا فً اآلونة 

كل منتجً المالبس الجاهزة والقائمٌن علٌها ٌتنافسون على توفٌر العوامل الالزمة لنجاح هذه األخٌرة. األمر الذي ٌجعل 

الصناعة، وصناعة المالبس الجاهزة تقوم على إنتاج منتج من أهم المنتجات الضرورٌة التً ٌستخدمها مختلف األشخاص 

الصناعة من خالل التوسع فً إنشاء كثٌر من  فً جمٌع األوقات وفى نفس الوقت لذلك تولى الدولة اهتماما كبٌرا بهذه

المصانع حٌث تهتم الدولة بتنمٌة قدرات الشباب إلٌجاد فرص عمل مناسبة بإقامة  صناعات حرفٌة صغٌرة لشباب 

الخرٌجٌن وتقوم  الدولة بتسهٌل اإلجراءات الالزمة لحصول الشباب على القروض الالزمة إلقامة مشروعاتهم وتهدف 

اختالف أنواعها إلى إنتاج سلع ٌحتاج إلٌها المجتمع وهى ذات منافع مادٌه أو معنوٌة ٌتبادلها الناس مقابل الصناعات على 

 ثمن مادي أو معنوي.

ومن هنا كان ضرورة الربط بٌن البحوث العلمٌة والمجتمع ألنه ٌمكن أن ٌساهم فً خدمة هذا المجتمع عن طرٌق  

ٌن من خالل تقدٌم اقتراحات جدٌدة وأعمال فنٌة تساعد على فتح مجاالت مساعدة المشروعات الصغٌرة وشباب الخرٌج

مستحدثة للعمل وتثرى النواحً الفنٌة والعملٌة وتزٌد من دخل المشروع االقتصادي، حٌث أن الصناعات الصغٌرة من 

ل النامٌة األول أفضل أشكال المشروعات التً تساعد على تنمٌة وتوفٌر فرص عمل حقٌقٌة فً مختلف الدول خاصة الدو

بتحقٌق جوانب ابتكارٌة، والثانً ٌتعلق بجوانب تقنٌة وال غنً ألحد الجانبٌن فً بناء العمل الفنً، إذ ال ٌتحقق الجانب 

 الجمالً دون التحكم فً التقنٌات الالزمة كما انه ال قٌمة للجوانب التقنٌة دون قدرتها على تحقٌق قٌم جمالٌة خاصة. 

للٌزر فً العدٌد من المجاالت لما تتمٌز بة من الدقة الفائقة فً التنفٌذ و السرعة العالٌة لذلك انتشرت حدًٌثا دخلت أشعة ا

فً الصناعات التً تعتمد على استخدام تقنٌات القص والحفر والنقش فً تنفٌذ منتجاتها على خامات مختلفة مثل الورق 

الجٌنز من االقمشة شائعة االستخدام فً الفترة األخٌرة نظرا والزجاج والمعادن واألكرٌلك واألخشاب ، وحٌث ان اقمشة 
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إلقبال الجماهٌر علٌها بفصل الصٌف والشتاء ،أصبحت اقمشة مالبس الجٌنز ال تقتصر فقط على اقمشة القطن حٌث مع 

جودة التطور أمكن خلط الٌاف القطن مع البولً استر وغٌره مما ٌضٌف على اقمشة القطن خصائص اخري و ٌإثر علً 

المنتج النهائً. و نظرا النه لوحظ خالل السنوات الماضٌة انتشار موضة مالبس الجٌنز الممزقة ذات منظر ملوث بصرٌاً 

( لذلك ٌتناول البحث الحالً كٌفٌة استخدام تقنٌة القص باللٌزر كتقنٌة متقدمة إلثراء الجانب الجمالى  1كما فً الصورة ) 

   للمالبس المصنوعة من الجٌنز . 

 

 

 

 

 

 

 أهداف البحث:

 دراسة اإلمكانات التشكٌلٌة لتكنواوجٌا اللٌزر. -1

 تقدٌم مقترحات تصمٌمٌة لزخرفة مالبس الجٌنز بتقنٌة القص باللٌزر. -2

 تحدٌد معاٌٌر جودة القص باللٌزر للتصمٌم الزخرفى على مالبس الجٌنز. -3

 أهمٌة البحث:

 محاولة لفت األنظارالى تقنٌات اللٌزر الحدٌثة فً زخرفة المالبس . -1

 الربط بٌن األبحاث العلمٌة والمجتمع من خالل توظٌف مجاالت الدراسة فً المشروعات الصغٌرة . -2

 إمكانٌة المنافسة فً مجال تطبٌق التكنولوجٌا فً صناعة المالبس . -3

 فروض البحث:

 ذات دالة إحصائٌة بٌن التصمٌم البنائى و التصمٌم الزخرفى باستخدام القص باللٌزر على مالبس الجٌنز. ٌوجد عالقة -1

 ٌوجد عالقة ذات دالة إحصائٌة بٌن جودة القص باللٌزر و نسبة خلط األلٌاف فً اقمشة الجٌنز. -2

 دات.ٌوجد عالقة ذات دالة إحصائٌة بٌن جودة القص باللٌزر و مسافة التباعد بٌن الوح -3

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً مع الدراسة التطبٌقٌة.  منهج البحث : 

 مصطلحات البحث:
أصمممممممل كلممممممممة جٌنمممممممز أتمممممممى ممممممممن   المممممممدٌنٌم ، وعمممممممادة ٌصمممممممنع ممممممممنالمالبمممممممس همممممممو نممممممموع ممممممممن : Jeans الجٌنزززززززز

التً تعنً جنوى المدٌنة التً استخدمت الجٌنز  Gênes الفرنسٌة ، وأخذت من الكلمة الفرنسٌة  ونٌم  اإلٌطالٌة  جنوى مدٌنتً

، كمان الجٌنمز المالبمس 17فً أزٌاء عسكرها، ممن أجمل الرغبمة فمً اسمتخدام نسمٌج ٌمكمن ارتدائمه رطبماً أو جافماً أثنماء القمرن ال

 أساسٌة للطبقة العاملة فً شمال إٌطالٌا. 

 Light Amplification by Stimulated Emission ofهى اختصار للحروف األولى من الجملة   Laserاللٌزر : 

Radiation   وهً تعنى بالعربٌة تضخٌم الضوء بانبعاث اإلشعاع المحفز و هو اشعاع كهرومغناطٌسً تكون فوتونات

مساوٌة فً التردد ومتطابقة الطول الموجً حٌث تتداخل تداخال بٌن موجاتها لتتحول إلى نبضة ضوئٌة ذات طاقة عالٌة 

وهو مالم ٌمكن تحقٌقه باستخدام تقنٌات أخرى غٌر تحفٌز وشدٌدة التماسك زمانٌا ومكانٌا وذات زاوٌة انفراج صغٌرة جدا 

 

( مالبس جٌنز متداولة فً االسواق 1صورة )   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%85
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وبسبب طاقتها العالٌة وزاوٌة انفراجها الصغٌرة جدا تستخدم أشعة اللٌزر فً عدة مجاالت أهما القٌاس كقٌاس  اإلشعاع.

ناعً لجمٌع المسافات الصغٌرة جدا أو الكبٌرة جدا بدقة متناهٌة وتستخدم أٌضا فً إنتاج الحرارة لعملٌات القص الص

الخامات وبالتالً فتم تطوٌع هذه التكنولوجٌا لتستخدم فً قص وتفرٌغ القماش المستخدم فً صناعة المالبس الجاهزة 

 ومستلزماتها .

 :تنقسم الدراسات السابقة الى محورٌن كالتالً

 المحور األول: دراسات وبحوث تناولت مالبس الجٌنز.

 تقنٌات اللٌزر.المحور الثانً: دراسات وبحوث تناولت 

 

 أوال : دراسات وبحوث تناولت مالبس الجٌنز

( بعنوان " إستحداث صٌاغات ت شكٌلٌة جدٌدة على المانٌكان 2009دراسة حنان الزفتاوي، دعاء عبود ) -1

 باستخدام خامتً الـجٌنز والخٌش" 

لمناسبات الخاصة فً محاولة للخروج هدف البحث إلى تشكٌل خامتً الجٌنز على المانٌكان إلنتاج أزٌاء تصلح للمساء وا

عن األقمشة المؤلوفة مع توضٌح إمكانات المانٌكان غٌر المحدودة فً التعامل مع الخامات المتنوعة باإلضافة إلى تنمٌة 

مهارات الطالب فً تصمٌم وتشكٌل خامتً الجٌنز والخٌش على المانٌكان. واتبع البحث المنهج التجرٌبً والوصفً, 

الً إمكانٌة تشكٌل خامتً الجٌنز والخٌش على المانٌكان وإنتاج مالبس تصلح للسهرة والمناسبات الخاصة توصل البحث 

وتتسم بالمستوى الفنً والجمالً والتقنً، كما أوضحت النتائج أن مهارات الطالب فً تشكٌل خامتً الجٌنز والخٌش 

 أفضل من مهاراتهم فً خامات التشكٌل والمعتادة .

 

تأثٌر اختالف طرق الغسٌل على بعض خواص األداء الوظٌفً لمالبس "  ( بعنوان2010معروف محمد )دراسة  -2

باستخدام الحجر فقط ـ اإلنزٌم فقط ـ الحجر  :(هدف البحث الً معرفة تؤثٌر اختالف طرق غسٌل الجٌنز التالٌةالجٌنز" 

وذلك لمالبس الجٌنز التقلٌدي المستخدم فً الملمس ـ المظهرٌة ـ التآكل(  :(واإلنزٌم معا( على بعض خواص األداء مثل

وتوصل البحث الً أن %. اتبع البحث المنهج التجرٌبً المقارن. 100( المصنوع من القطن Denimتصنٌعها قماش )الدنٌم( )

هرٌة والتآكل وأن هناك هناك فروق ذات داللة إحصائٌا بٌن طرٌقة الغسٌل وخواص مالبس الجٌنز مثل الملمس والمظ

عالقة وثٌقة بٌن تلك الخواص وطرٌقة الغسٌل المستخدم معها الحجر الخفاف فقط أو الحجر واإلنزٌم معا أو األنزٌم فقط 

)المعالجة الحٌوٌة( ونستخلص من البحث أن عملٌة غسٌل الجٌنز من أهم العملٌات التصنٌعٌة النهائٌة التً تإثر فً المنتج 

 تونسبة المبٌعا

 

( بعنوان " دراسة تجرٌبٌة للوصول ألفضل معامل جودة لوصالت أقمشة الجٌنز" 2011دراسة امل عبد السمٌع ) -3

هدف البحث الً إٌجاد عالقة بٌن نوع الوصلة المستخدمة وكفاءة الوصلة، ودراسة تؤثٌر كال من متانة واستطالة الوصلة 

المختبرة. اتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً مع التجرٌب. وتوصل على كفاءة الوصلة، وإٌجاد معامل الجودة للعٌنات 

 .البحث الً الً وجود فروق بٌن الخٌاطات الثالث بعد عشر غسالت وفقا آلراء المحكمٌن وبعد عشرون غسلة

 

لى ( بعنوان " تأثٌر اختالف الخصائص الطبٌعٌة ألقمشة الجٌنز ع2013دراسة شادٌة سالم، رانٌا عبد العال ) -4

هدف البحث الى التعرف على الفروق فً جودة مظهرٌة بعض وصالت الحٌاكة المستخدمة فً إنتاج مالبس األطفال"

وصالت الحٌاكة المنفذة بالنسبة ألقمشة الجٌنز ذات الوزن الخفٌف، المتوسط، والثقٌل، والتعرف على مدي مالئمة 

ط، والثقٌل، ودراسة تؤثٌر الخواص الطبٌعٌة ألقمشة الجٌنز وصالت الحٌاكة ألقمشة الجٌنز ذات الوزن الخفٌف، المتوس
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على وصالت الحٌاكة المستخدمة فً مالبس األطفال. واتبع البحث المنهج التجرٌبً، وتوصلت نتائج البحث الً وجود 

صلة فروق فً جودة وصالت الحٌاكة المستخدمة بالنسبة لألوزان المختلفة ألقمشة الجٌنز، وتم التوصل الى أفضل و

 حٌاكة لكل وزن من األوزان المختلفة ألقمشة الجٌنز وذلك لتحقٌق المظهرٌة والجودة المطلوبة.

  

 ثانٌا: دراسات وبحوث تناولت تقنٌات اللٌزر 

( بعنوان" الحفر الظلً على أسطح المٌنا باستخدام التشغٌل بحزمة اللٌزر " 2009دراسة عبد الرحمن أبوزٌد ) -1

تؤثٌرات ومالمس مختلفة علً أسطح المٌنا ٌمكن تقٌٌمها فً مجال الحفر الظلً ، اتبع البحث  هدف البحث الً تحقٌق

المنهج التجرٌبً  ، وتوصل البحث الً ان  األسطح ذات األلوان القاتمة تحقق نجاحات فً الحفر بؤشعة حزمة اللٌزر إذا 

احات المتعددة الدرجات أو المتدرجة تكون أفضل كان الشكل قائم علً درجتان )درجة األرضٌة ودرجة الشكل(، أما المس

عند تطبٌقها علً األسطح ذات األلوان الفاتحة ، وتبٌن أن أسطح المٌنا ذات األلوان الفاتحة تحقق نجاحات فً الحفر الظلً 

لذا ٌجب  ، وتكون النتائج علً األسطح المحدبة كثٌفة عند منطقة التحدب )المركز( وتقل تدرٌجٌاً حتى المحٌط الخارجً

أن ٌكون البعد البإري ثابت ما بٌن ُنزل اللٌزر )فوهة الحفر( وسطح طبقة المٌنا ، وكلما زادت مدة التعرٌض أدت إلً 

 حدوث عدم انتظام لتؤثٌر الحفر فً مركز التحدب فٌكون التؤثٌر أكثر وضوحاً عنه عند المحٌط الخارجً للتحدب.

  
هدف ( بعنوان " تقنٌة الحفر باللٌزر كمدخل إلثراء طباعة القوالب الخشبٌة" 2012دراسة جٌهان الجمل ) -2

الً تحدٌث وتطوٌر أسلوب حفر القوالب الطباعٌة الخشبٌة باستخدام تقنٌة الحفر باللٌزر، وتحدٌد خطوات تنفٌذ  البحث

لحفر باللٌزر فً حفر القوالب الطباعٌة بطرٌقة مٌسرة لرفع القالب الطباعً الخشبً المحفور باللٌزر، واستخدام تقنٌة ا

اتبع البحث المنهج الوصفً والتجرٌبً  ، وتوصل البحث الً تطوٌر  مستوى األداء التقنً لمستخدمً الطباعة بالقوالب. و

ستخدامها فً مجال أسلوب حفر القوالب الطباعٌة الخشبٌة ، و تحدٌد أسس عملٌة حفر القوالب الطباعٌة باللٌزر وكٌفٌة ا

الطباعة بالقوالب ، واضافة قٌم جمالٌة وتعبٌرٌة جدٌدة لكل مساحة تصمٌمٌة طباعٌة باستخدام تقنٌة الحفر باللٌزر إلثراء 

 أسلوب الطباعة بالقوالب.
 

هدفت البحث الى أهمٌة اشعة اللٌزر كتقنٌة ( بعنوان " جمالٌات الحفر بأشعة اللٌزر"2012دراسة عمر عمر ) -3

تقدمة فً طرائق الحفر باعتبارها اداه هامة فً التشكٌل والتصمٌم بكافة أغراضه وباعتبارها فن الحفر أحد األسالٌب م

المباشرة وأكثرها استخداما فً التصمٌم الطباعً ، و تم اجراء التجارب علً العٌنات البحثٌة المختارة وحفرها بطرائق 

الٌدوٌة ) الشاشة الحرٌرٌة ، الالٌنو( والتً تعتبر من اهم الوسائل التعلٌمٌة  الحفر  بؤشعة اللٌزر علً القوالب الطباعٌة

التقلٌدٌة والمتداولة فً أسالٌب التصمٌم الطباعً والحفر الٌدوي فً مجتمعنا الفنً ، لتمثل إضافة معرفٌة فً كٌفٌة الجمع 

 المطبوع . بٌن األسالٌب الٌدوٌة والتقنٌة الحدٌثة للحصول علً االبداع فً التصمٌم

 

( بعنوان "التكنولوجٌا الرقمٌة للحفر بشعاع اللٌزر فً الزجاج: أسلوب 2015دراسة فاطمة الشناوي، ودٌعة بوكر ) -4

هدفت الدراسة الى استخدام التكنولوجٌا الرقمٌة للحفر بشعاع اللٌزر على للتقدم العلمً والتكنولوجً لألشغال الفنٌة " 

لنبض اللٌزر  "E.sub.1" األسالٌب التقنٌة داخل الدراسة أن مستوى القدرة األساسً الزجاج، وقد استخلصت من خالل

ضروري إلنتاج البالزما فً مادة الزجاج، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج نذكر منها:  "E.sub.0" الذي ٌتجاوز حد القدرة

استخدام تقنٌة الحفر فً الزجاج بشعاع اللٌزر لتكوٌن صورة ثالثٌة األبعاد كؤسلوب معاصر من أسالٌب التصوٌر الفنً، 

نون التصوٌر ووضعه فً مصاف الفنون باستخدام التكنولوجٌا الرقمٌة للحفر فً الزجاج بؤشعة اللٌزر حقق تطور مجال ف
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المعاصرة والمتقدمة، اعتماد الوسائل التقنٌة لهذا المجال على استخدام الكمبٌوتر وأجهزة أشعة اللٌزر ٌزٌد من شغف 

 الشباب للعمل فً هذا المجال

 اإلطار النظري:

 أوال: مالبس الجٌنز:

اء المالبمس الكماجوال خمالل تواجمدهم فمً الجامعمة، وأنهمم أن الشباب ٌفضلون ارتد 2014أظهرت دراسة بسمة الفناجٌلى 

مقارنمة بؤقمشمة المالبمس األخمرى. وضمرورة االهتممام  % 80ٌفضلون مالبس الجٌنز والتً وصلت نسب اسمتخدامها إلمى 

 بالجانب الوظٌفً والجانب التصمٌمً للمالبس الجٌنز للشباب.

 التركٌب النسجً:

حٌث ٌتمٌز النسٌج المبردي بوجه عام بوجود تؤثٌرات مائلة بزواٌا مختلفة  اقمشة الجٌنز ذات تركٌب نسجى مبرد،

الدرجات تكون واضحة جدا فً بعض األنسجة عنها فً البعض االخر وتختلف زواٌا المبرد باختالف خطوط السداء 

 واللحمة .

 ممٌزات قماش الجٌنز: 

 متانته وقدرته على تحمل الكثٌر من اللبس والغسٌل .  -1

 مرٌح جدا للبس واالستخدام الٌومً .  -2

 ٌمكن تنفٌذ العدٌد من قطع المالبس منه مثل بنطلون وقمٌص وجاكٌت وحتى حذاء .  -3

 تطبٌق العدٌد من التصمٌمات علٌه، وحسب الموضة فً تلك الفترة .  -4

 ٌمكن لبسه حتى لو تغٌٌر لونه جراء الغسٌل والوقت، فحتى لو كحت اللون فهو جمٌل. -5

 ئه صٌفا و شتاًء .                                                             ٌمكن ارتدا -6

 ثانٌا: تكنولوجٌا اللٌزر:

، تندمج مع اللٌزر:  ًّ هو عبارة عن إشعاع كهرومغناطٌسً ٌرسل كمٌات متعادلة من الضوء من حٌث الترّددد، والطول الموج

ٌّة تتسم بالطاقة العالٌة وذات تماسك شدٌد، وُتعتبر زاوٌته منفرجة إلى حد ما، وٌتم  بعضها البعض لتصبح على هٌئة نبضة ضوئ

    االعتماد على تحفٌز اإلشعاع  لٌتم تولٌده                                                                                      

فً القص والحفر و الزخرفة لمجال واسع من الخامات مثل ٌعتبر اللٌزر تكنولوجٌا رقمٌة متعددة االستعماالت تستخدم 

الخشب والبالستٌك واالكرٌلٌك والزجاج والرخام والمعادن والجلد واالقمشة لعمل تصمٌمات معقدة. وتستعمل إلعادة 

مثل  تدوٌر الخامات المختلفة من خالل زخرفة السطح الخارجً و االن ٌستعمل القص باللٌزر لتصنٌع كثٌر من المنتجات

األثاث و اإلكسسوارات و المالبس و العاب األطفال  مثل باقى أنواع التكنولوجٌا اصبح القص باللٌزر سهل الوصول 

فمصممٌن الموضة و اإلكسسوارات ٌستطٌعون استخدام و دمج اللٌزر فً تصمٌماتهم ، اصبحت ماكٌنات القص باللٌزر 

االستخدام بحٌث انه اصبح من الممكن للمستهلكٌن الذٌن لدٌهم قلٌل  متاحة االن بمقاسات صغٌرة و برامج تشغٌلها واسعة

 من المعرفة التكنولوجٌة ان ٌصمموا و ٌنفذوا مالبسهم الخاصة و إكسسواراتهم باستخدام تقنٌات اللٌزر. 

 ٌوجد اللٌزر بتقنٌات مختلفة كما ٌلى أنواع تقنٌات اللٌزر: 

     Laser Cuttingالقص باللٌزر  -1

هو اإلزالة الكاملة وفصل المادة من السطح العلوي إلى السطح السفلً على طول مسار معٌن. ٌمكن إجراء القطع باللٌزر 

 .على مادة من طبقة واحدة أو مواد متعددة الطبقات تستخدم. 

 Laser Engraving النقش باللٌزر -2 

 سطح العلوي وصوالً إلى عمق محدد.لحفر باللٌزر هو العملٌة التً تزال خاللها المادة من على الا
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  Laser Markingالرسم باللٌزر  -3

 الرسم باللٌزر هو تغٌٌر لون السطح دون إزالة أي مادة.

 ٌمكن الجمع بٌن عملٌات القص والنقش والرسم الموضحة أعاله دون الحاجة إلى نقل أو إعادة تركٌب القماش.

 خطوات القص بأشعة اللٌزر:

 التطبٌقات علً النحو التالً :ٌتم اجراء 

 أو ٌدخل الً الكمبٌوتر عبر االسكنر  Corel drawٌجهز العمل الفنً عبر برنامج  -

 تضبط الطاقة والسرعة ودرجة الوضوح علً الكمبٌوتر أو علً النظام نفسه. -

 رة فً معظم األنظمة .توضع القطعة فً ماكٌنة القص ، وٌضبط التركٌز اما ٌدوٌا أو عبر وسٌلة التركٌز اآللً المتوف -

 ( فتبدأ االلة بالقص وتتنقل أشعة اللٌزر عبر القطعة لفصل اجزاءها.  K- printٌضغط علً )  -

 أنواع أشعة اللٌزر

 تستخدم غازات كثٌرة إلنتاج شعاع اللٌزر الذى ٌستخدم فً أغراض كثٌرة منها  :ـ 

مٌكرو متر، وهو  10.6مٌكرو متر و  9.6لٌزر ثانً أكسٌد الكربون : ٌمكن أن ٌنبعث بقدرة عدة مئات كٌلووات عند  -1

 األكثر 

انتشارا فً تكنولوجٌا اللٌزر لقص القماش وتـفرٌغ تصمٌمات القماش حٌث تبـلغ كفـاءة شـعاع لٌـزرثانً أكسٌد الكربون 

 أكثر من  

100 . % 

نانومتر، وهو 633(: لٌزر ٌـنبعـث فً مجموعـة متـنوعة من الموجـات فً نطاق He Neنٌون ) -ومـ لٌزر الهـٌل2ٌ

 شائع

 االستخدام فً التعلٌم نظرا لتكلفته المنخفضة.

نـانومتر. اعتمادا على  528.7نانومتر إلى  351لٌزر أٌون األرجون : ٌنبعث ضوء فً نـطاق طول المـوجة من  -3

 الـبصرٌات 

نانومتر و  458للـٌزر وعلى عدد مختلـف من الخـطوط الصـالحة لالسـتعمال، لكن الـخطوط األكـثر شٌوعا هً وأنبـوب ا

488  

 نانومتر. 514.5نانومتر و

لٌزر االشعة تحت الحمراء : ٌستخدم لٌزر األشعة تحت الحمراء عادة كطٌف ذو نبضة قصٌرة جدا مثل لٌزر التٌتانٌوم  -4

Ti. 

 اآللى المستخدمة فى تكنولوجٌا القص بالٌزر.برامج الحاسب 

CorelDraw Software - Nesting Software - LaserCut50 Software - EZ Laser Software  . 

 ممٌزات القص بأشعة اللٌزر:  

 السرعة العالٌة و الدقة الفائقة. -

 ٌمكن عمل القص والحفر فً عملٌة واحدة -

 عدم تنسٌل القماش بعد القص -

 القص و الزخرفة لمجال واسع من الخامات ٌستعمل فً -
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 نقوش كبٌرة الحجم على كامل منطقة العمل -

 تطبٌق عالمات الحٌاكة بواسطة الرسم باللٌزر -

 ٌوجد أحجام مختلفة من ماكٌنات القص باللٌزر -

 برامج تشغٌل ماكٌنة القص باللٌزر بسٌطة              -

 اإلطار التطبٌقى

 محورٌن هما :تنقسم الدراسة التطبٌقٌة الى 

 انتاج مالبس جٌنز ذات تصمٌمات زخرفٌة باستخدام تقنٌة القص باللٌزر. -أ

 مناقشة النتائج -ب

 مراحل انتاج مالبس جٌنز ذات تصمٌمات زخرفٌة باستخدام تقنٌة القص باللٌزر. -أ 

 Photoshopأوال : اعداد التصمٌم الزخرفى باستخدام برنامج 

لفصل اجزائها عن بعض بما  Photoshopٌتم اختٌار الوحدة الزخرفٌة المناسبة ثم معالجتها باستخدام برنامج      

 ( حتى ال تتداخل أجزاء الوحدة الزخرفٌة و تإثر على جودة الحفر باللٌزر  2ٌناسب القص باللٌزر كما فً الصورة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ثانٌاً : توزٌع التصمٌم الزخرفى بما ٌناسب التصمٌم البنائى

ٌتم اعداد التصمٌم الزخرفى و توزٌعه طبقا لشكل مساحة التصمٌم البنائى لمنتجات مالبس الجٌنز كما فً التصمٌمات      

 المقترحة التالٌة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فصل أجزاء  2صورة ) 

الزخرفىالتصمٌم   
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 االتصمٌم االول

 
 معالجة التصمٌم الزخرفى

 
 

التصمٌم البنائى متماثل عبارة عن بنطلون محبك على 
الجسم  ، تم وضع التصمٌم الزخرفى من االمام على 
الجهه الٌسرى من اعلى اسفل فتحة الجٌب مباشرة ، وتم 
وضع بطانه أسفل التصمٌم الزخرفى باللون البٌج لتكون 

 تقوٌة للقماش و تعطى مزٌدا من االحتشام .

 

 التصمٌم الثانى

 
 معالجة التصمٌم الزخرفى

 
التصمٌم البنائى متماثل عبارة عن فستان جٌنز به فتحة 
رقبة دائرٌة و قصة عرضٌة اعلى خط الوسط و حٌاكة 
فً خط منتصف االمام ٌصل طوله الى الركبة ،تم 
وضع التصمٌم الزخرفى فً االمام من اسفل بداٌة من 
ند خط الدٌل بارتفاع عند خط نصف االمام و منخفض ع
الجانبٌن . تم وضع بطانه أسفل التصمٌم الزخرفى 
باللون البٌج لتكون تقوٌة للقماش و تعطى مزٌدا من 

 االحتشام.
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 التصمٌم االرابع

 

 معالجة التصمٌم الزخرفى

 

قصُش  جٌُز جاكُدعثاسج عي  هرواثل الرصوُن الثٌائً

قصح عشضُح اعلً تَ  َصل طىلَ الً اسفل الىسظ

،ذن  و كوش هي اسفل الصذس ثن هي اسفلها قصرُي طىلُرُي

الجهَ الُسشي تُي وضع الرصوُن الزخشفً فٍ االهام هي 

الكوش حرً الجُة ثن  اعلً تذاَح هيالقصرُي الطىلُرُي 

َظهش هي اسفلها قطع الوالتس اسفل  أعلً قصح الصذس،

. ذعطً هظهش جوالً هروُزالجاكُد   

 التصمٌم الثالث

 

 معالجة التصمٌم الزخرفى

 

عثاسج عي فسراى جٌُز تَ فرحح  هرواثل الرصوُن الثٌائً

و كوش هي  سقثح دائشَح و حُاكح فٍ خظ هٌرصف االهام

،ذن وضع الرصوُن  هٌرصف الفخزَصل طىلَ الً  اسفل

 اعلً تذاَح هيالجهَ الُوًٌ الزخشفً فٍ االهام هي 

. ذن وضع تطاًَ أسفل الرصوُن الكوش حرً خظ الكرف

راخ الىاى هرعذدج فٍ االذجاٍ العشضً لرعطً الزخشفً 

ذكىى ذقىَح للقواش و ذعطً هزَذا و  هظهش جوالً هروُز

. هي االحرشام  
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 التصمٌم السادس

 

 

 

 

 
 معالجة التصمٌم الزخرفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسَل أٌ فسراى قصُش عثاسج عي  هرواثل الرصوُن الثٌائً

تَ حواالخ عٌذ االكراف َىجذ تَ سحاب فٍ خظ هٌرصف 

و قصح عشضُح عٌذ الىسظ وجُة خاسجً كثُش  االهام

زخشفً هي االهام علً ذن وضع الرصوُن ال فٍ كل جهَ ،

تحُث ذظهش هي اسفلها الطثقح األساسُح للذسَل  الجُىب 

 و ذن وضع وسقح تُضاء داخل الجُة الظهاس الرصوُن .

 

 التصمٌم الخامس

 

 

 

 

 

 

 
 

 معالجة التصمٌم الزخرفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َأخز الشكل عثاسج عي تٌطلىى  هرواثل الرصوُن الثٌائً

زخشفً هي علً الجسن  ، ذن وضع الرصوُن ال الوسرقُن

أسفل تعذ الشكثح و جزء هي  شياالهام علً الجهَ الُس

تطاًَ أسفل  لن ذىضع هي الرصوُن اسفل الجههح الُوًٌ

ألًَ فٍ الجزء السفلً و َرشك االهش الرصوُن الزخشفً 

فضُل الشخصً .للر  
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 corel drowثالثاً : معالجة التصمٌم الزخرفى باستخدام برنامج 

و من خالله ٌتم تحوٌل الوحدة  corel drowٌدخل تصمٌم الوحدة الزخرفٌة الى ماكٌنة الحفر باللٌزر من خالل برنامج 

( و التً ٌسٌر 3الزخرفٌة من مساحات مسمطة الى خطوط خارجٌة  لكل وحدة من وحدات التصمٌم كما فً الصوره )

 ( .4ا فً الصورة رقم )علٌها شعاع اللٌزر لقص القماش طبقاً للتصمٌم المدخل كم

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : قص التصمٌم الزخرفى باللٌزر على منتجات مالبس الجٌنز .

 مواصفات ماكٌنة القص باللٌزر:

Name : Laser cut  -  Mod : 90130  

Max Power :150 w 

Max speed : 500 m/s 

Work Aria :120 cm × 80 cm 

بعد معالجة التصمٌم الزخرفى على جهاز الحاسب االلى المتصل بماكٌنة القص باللٌزر ٌتم وضع القطعه الملبسٌة      

(  بحٌث ٌكون  5على الشبكه بعد رفع غطاء الماكٌنه و تشغٌلها من خالل لوحة التحكم الموجودة بها كما فً الصورة ) 

( و اذا تعذر فتح التصمٌم مثل  6لطبقة السفلٌة كما فً الصورة ) المنتج مفتوح طبقة واحدة من القماش حتى ال تتؤثر ا

 (   7البنطلون او الجٌب مثالً ٌمكن وضع قطعة خشب فاصل بٌن الطبقتٌن كما فً الصورة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

( معالجة التصمٌم 3صورة )

 الزخرفى على الحاسب
( شعاع اللٌزر 4صورة )

 ٌقص القماش طبقا للتصمٌم

  

( المنتج مفتوح  6صورة ) 

ماكٌنة اللٌزرطبقة واحدة على   
( بنطلون على ماكٌنة  7صورة ) 

 اللٌزر به طبقة خشب فاصل

 

( لوحة التحكم  بماكٌنة  5صورة ) 

 الحفرباللٌزر
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 و للحصول على الجودة المطلوبة للقص باللٌزر تم اجراء استطالع الرأي للبنود التالٌة :

 تحدٌد نسبة خلط االلٌاف فً اقمشة الجٌنز التً تحقق الجودة المطلوبة : -أ 

 تم استخدام خامات الجٌنز طبقا لنسب الخلط التالٌة : 

 % قطن . 100 -1

 % بولٌستر . 9 –% فسكوز  9 –% قطن  82 -2

 %بولٌستر . 20 –% قطن  80 -3

 % سباندكس .2 –% فسكوز  8 –% بولٌستر  30 –% قطن  60 -4

اللٌزر لقص نفس التصمٌم واختٌار تصمٌم زخرفى مناسب وبعد اجراء المعالجات المطلوبة تم استخدام ماكٌنة القص ب

 على اقمشة

( و ذلك الختٌار الخامة التً تحقق الجودة المطلوبة عند استخدام تقنٌة القص 11( )10( )9( )8الجٌنز كما فً الصور )

 باللٌزر.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% قطن 100(  8صورة )   

 

 

% بولٌستر 9 -% فسكوز  9 –% قطن  82(  9صورة )   
 

% بولٌستر 20 -% قطن  80( 10صورة )   
 

 -% فسكوز    8% بولٌستر  30 -% قطن    60( 11صورة )

% سباندكس 2  
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 تحدٌد مسافة التباعد بٌن الوحدات التً تحقق الجودة المطلوبة : -ب 

 جودة القص باللٌزر كما ٌلى : تم اجراء مقارنه بٌن نسب التباعد المختلفة لنفس التصمٌم الزخرفى للحكم على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة النتائج : –ب 

 إثبات صحة الفرض األول :  -1

بعد االنتهاء من التصمٌمات المقترحة لمالبس الجٌنز ذو تصمٌمات زخرفٌة باستخدام تقنٌة القص باللٌزر تم اعداد      

 استمارة استبٌان بواقع استمارة لكل تصمٌم بهدف تحكٌم التصمٌمات المقترحة مكونة من المحاور التالٌة :

 المحور األول : أسس و عناصر التصمٌم .

 : الجانب الجمالى لتقنٌة القص باللٌزر . المحور الثانى

 صدق و ثبات اإلستمارة :

تم عرض االستمارة على مجموعة من أعضاء هٌئة التدرٌس المتخصصٌن فً تصمٌم األزٌاء للتحقق من صحة بنود      

 االستمارة و كانت صورتها النهائٌة كما ٌلى :

 

 

 

 

 

 

  

  

( 12صورة )   

( مم 2:  1مقدار التباعد بٌن الوحدات )   
( 13صورة )   

( مم 3:  2مقدار التباعد بٌن الوحدات )   

( 14صورة )   
( مم 5:  4بٌن الوحدات ) مقدار التباعد   

 

( 15صورة )   
( مم6:  5مقدار التباعد بٌن الوحدات )   
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 تحكٌم التصمٌمات :

من األساتذة المتخصصٌن فً تصمٌم األزٌاء للحكم على التصمٌمات المقترحة و  10تم عرض التصمٌمات على عدد      

 مدى مالئمة التصمٌم الزخرفى للتصمٌم البنائى لمالبس الجٌنز باستخدام تقنٌة القص باللٌزر.

 -المعادلة التالٌة :ثم تم حساب النسبة المئوٌة لكل محور من محاور االستمارة عن طرٌق 

( درجة لغٌر موافق ، وعدد األسئلة الكلٌة للمحمور   1( درجة للموافق إلى حد ما ، و )2( درجة للموافق ، و)4بإعطاء )

 عدد المحكمٌن .×عدد األسئلة للمحور

 (1×(+)ع2×(+)ص4×)س                                

 ـــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوٌة للمحور   ـــــــــــــــــــ

 4×عدد األسئلة الكلٌة للمحور                                

 حٌث س   موافق ، ص  موافق إلى حد ما ،ع   غٌر موافق .

وبناء علٌة تم حساب النسبة المئوٌة لكل محور على حده ثم حساب النسمبة المئوٌمة للتصممٌم ، و حصملت التصممٌمات علمى 

 التالٌة : النسب المئوٌة

 القص باللٌزر على مالبس الجٌنزتحكٌم التصمٌم البنائى و الزخرفى باستخدام 

 التصمٌم رقم )    ( بنود االستبٌان

 موافق أسس و عناصر التصمٌم -أ
موافق الى 

 حد ما

غٌر 

 موافق

    تتوافق خطوط التصمٌم الزخرفى مع خطوط التصمٌم البنائى -1

تتناسممب مسمماحة التصمممٌم الزخرفممى مممع المسمماحة الكلٌممة للتصمممٌم  -2

 البنائى

   

تتوافممق المموان خلفٌممة التصمممٌم الزخرفممى بتقنٌممة بمماللٌزر مممع المموان  -3

 التصمٌم البنائى

   

    ٌتحقق فً التصمٌم المقترح الوحدة و الترابط بٌن عناصره االساسٌة -4

    ٌتحقق االتزان فً التصمٌم المقترح -5

    الجانب الجمالى لتقنٌة القص باللٌزر -ب

    قصها باللٌزر البعد الثالث فً التصمٌمتضٌف األجزاء التى تم  -1

ٌعد استخدام تقنٌة القص بماللٌزر علمى مالبمس الجٌنمز إضمافة جدٌمدة  -2

 فى مجال مالبس الشباب

   

ٌعد التصمٌم المقترح لتقنٌة القص باللٌزر على مالبس الجٌنز أفضل  -3

 من التمزٌق العشوائى المعتاد على تلك المالبس

   

    ٌتمٌز التصمٌم المقترح الزخرفى مع البنائى بالحداثة -4

 صورة )   (

 ( مم 6:  5)  مقدار التباعد بٌن الوحدات
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% للتصممٌم الثالمث  ممما  98.84% للتصمٌم الثانى و 89.68تراوحت الدرجة التى حصلت علٌها التصمٌمات الستة من 

ٌدل على تحقمق اسمس و عناصمر التصممٌم و تمٌمز الجانمب الجممالى نتٌجمة وجمود عالقمة ذات دالمة إحصمائٌة بمٌن التصممٌم 

 س الجٌنز بالتالى اثبات صحة الفرض األول .  البنائى و الزخرفى باستخدام تقنٌة القص باللٌزر على مالب

 

 إثبات صحة الفرض الثانى : -2

للحصول على خامة الجٌنز المناسبة للقص بتقنٌة اللٌزر تم عمل استبٌان للحكم على جودة القص بماللٌزر طبقما لنسمبة خلمط 

 االلٌاف المكونة لها و كانت نسب الخلط كما ٌلى :

 % قطن . 100 -1

 % بولٌستر . 9 –سكوز % ف 9 –% قطن  82 -2

 %بولٌستر . 20 –% قطن  80 -3

 % سباندكس .2 –% فسكوز  8 –% بولٌستر  30 –% قطن  60 -4

 صدق و ثبات اإلستمارة :

تم عرض االستمارة على مجموعة ممن أعضماء هٌئمة التمدرٌس المتخصصمٌن فمً تصممٌم األزٌماء للتحقمق ممن صمحة بنمود 

 : االستمارة و كانت صورتها النهائٌة كما ٌلى

 

 3غٌر موافق =  – 2موافق الى حد ما =  – 1موافق = ملحوظة  :

 

 النسبة المئوٌة للتصمٌم التصمٌمات

 (1تصمٌم  رقم ) 

 ( 2تصمٌم رقم ) 

 ( 3تصمٌم رقم ) 

 ( 4تصمٌم رقم ) 

 ( 5تصمٌم رقم ) 

 ( 6تصمٌم رقم ) 

96.54 % 

89.68 % 

98.84 % 

97.25 % 

94.38 % 

91.32 % 
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 تحكٌم جودة القص باللٌزر على الجٌنز طبقا لنسبة خلط االلٌاف:

من األساتذة المتخصصٌن  10بعد عرض عٌنات أقمشة الجٌنز التً تم قصها باللٌزر لنفس التصمٌم الزخرفى على عدد 

 جودة القص باللٌزر على اقمشة الجٌنز طبقا لنسبة خلط االلٌاف بها .فً المالبس و النسٌج للحكم على 

 -تم حساب النسبة المئوٌة لالستمارة عن طرٌق المعادلة التالٌة :

( درجة لغٌر موافق ، وعدد األسئلة الكلٌة لالستبانه 1( درجة للموافق إلى حد ما ، و )2( درجة للموافق ، و)4بإعطاء )

 عدد المحكمٌن .×نه   عدد األسئلة لالستبا

 (1×(+)ع2×(+)ص4×)س                                

 النسبة المئوٌة لالستبانة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4×عدد األسئلة الكلٌة لالستبانه                                

 حٌث س   موافق ، ص  موافق إلى حد ما ،ع   غٌر موافق .

 بناء علٌة تم حساب النسبة المئوٌة لالستبانه ، و حصلت العٌنات على النسب المئوٌة التالٌة :و

 

 العٌنات
النسبة 

 المئوٌة 

 –% بولٌستر  30 –% قطن  60

 % سباندكس .2 –% فسكوز  8
96.85% 

 %93.54 %بولٌستر 20 –% قطن  80

 9 –% فسكوز  9 –% قطن  82

 % بولٌستر 
90.28% 

 %75.76 % قطن  100

 

 30 –% قطمن  60% للعٌنمة ) 96.85تراوحت الدرجة التى حصلت علٌها عٌنات االقمشة طبقا لنسبة خلط االلٌاف ممن 

% قطمن ( و همً اقمل  100% للعٌنمة )  75.76% سباندكس (و هً أعلى نسبة  المى 2 –% فسكوز  8 –% بولٌستر 

العالٌة لشعاع اللٌزر مما أثر على لمون القمماش ممائال المى االحتمراق ،ممما % قطن بالحرارة  100نسبة نتٌجة تؤثر الخامة 

ٌدل على وجود عالقة ذات دالة إحصمائٌة بمٌن جمودة القمص بماللٌزر و نسمبة خلمط االلٌماف و بالتمالى اثبمات صمحة الفمرض 

 الثانى .

 إثبات صحة الفرض الثالث : -3

على مالبس الجٌنز تم عممل اسمتبٌان لتحدٌمد أفضمل مسمافة للتباعمد بمٌن للحصول على الجودة المطلوبة للقص بتقنٌة اللٌزر 

 الوحدات فً نفس التصمٌم الزخرفى وكان االختٌار من بٌن المسافات التالٌة :

 مم 6:  5  -مم   5:  4  -مم   3:  2  -مم   2:  1

 صدق و ثبات اإلستمارة :

المتخصصٌن فً المالبس و النسمٌج للتحقمق ممن صمحة بنمود تم عرض االستمارة على مجموعة من أعضاء هٌئة التدرٌس 

 االستمارة و كانت صورتها النهائٌة كما ٌلى :

 3غٌر موافق    – 2موافق الى حد ما    – 1موافق   ملحوظة  :
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 تحكٌم جودة القص باللٌزر على الجٌنز طبقا لمسافة التباعد بٌن الوحدات :

ممن األسماتذة المتخصصمٌن  10قصها باللٌزر لنفس التصمٌم الزخرفمى علمى عمدد بعد عرض عٌنات أقمشة الجٌنز التً تم 

 فً المالبس و النسٌج للحكم على جودة القص باللٌزر على اقمشة الجٌنز طبقا لمسافة التباعد بٌن الوحدات .

 -تم حساب النسبة المئوٌة لالستمارة عن طرٌق المعادلة التالٌة :

( درجة لغٌر موافق ، وعمدد األسمئلة الكلٌمة لالسمتبانه 1( درجة للموافق إلى حد ما ، و )2( درجة للموافق ، و)4بإعطاء )

 عدد المحكمٌن .×  عدد األسئلة لالستبانه 

 (1×(+)ع2×(+)ص4×)س                                

 النسبة المئوٌة لالستبانة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4×عدد األسئلة الكلٌة لالستبانه                                

 حٌث س   موافق ، ص  موافق إلى حد ما ،ع   غٌر موافق .

 وبناء علٌة تم حساب النسبة المئوٌة لالستبانه ، و حصلت العٌنات على النسب المئوٌة التالٌة :

 

 

 

% للعٌنمة ذات مسمافة  82.35تراوحت الدرجة التى حصلت علٌها عٌنات االقمشة طبقا لمسافة التباعمد بمٌن الوحمدات ممن 

نتٌجمة قلمة ممم  و همً اقمل نسمبة  2:  1% للعٌنة ذات مسافة تباعد من  20.62مم و هً أعلى نسبة  الى  6: 5تباعد من 

مسافة التباعد بٌن الوحدات  مما أدى الى قطع القماش فً بعض األماكن فً المسافات بٌن الوحدات ،مما ٌمدل علمى وجمود 

 عالقة ذات دالة إحصائٌة بٌن جودة القص باللٌزر و مسافة التباعد بٌن الوحدات و بالتالى اثبات صحة الفرض الثالث .

 

 النسبة المئوٌة  مسافة التباعد بٌن الوحدات

 %20.62 مم 2:  1

 %39.49 مم 3:  2

 % 75.47 مم 5:  4

 % 82.35 مم 6:  5
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 التوصٌات :

 ل تطبٌق تقنٌات اللٌزر فً مجال المالبس و مكمالتها .مزٌدا من التجارب حو -1

 تطبٌق تقنٌات اللٌزر على خامات مختلفة . -2

 استخدام تقنٌة القص باللٌزر فً مجال تصمٌم و انتاج المفروشات . -3

 البحث الدائم عن الجدٌد فً التكنولوجٌا التً ٌمكن تطبٌقها فً مجال المالبس. -4

 شعة اللٌزر علً األقمشة من خالل الحفر والقص والتخرٌم والطباعة.زٌادة القٌمة الجمالٌة باستخدام ا -5

 

 المراجــــــع

 المراجع باللغة العربٌة :

. مجلة بحوث التربٌة دراسة تجرٌبٌة للوصول ألفضل معامل جودة لوصالت أقمشة الجٌنز"" عبد السمٌع ،امل . -1

 م2011األول ، ( أكتوبر ، الجزء  23جامعة المنصورة ،عدد ) –النوعٌة 

-Abd el Samie, Amal, "Drasa tajrebia llwsol  lafdal moaaml gawda lwasalat aqmshat el 

jeans". Mjalet bhoth altarbyah alnaweyah - jameat Elmansoura , (23) October, al jozaa 

alawall, 2011 

" . مجلة علوم  ٌزر كمدخل إلثراء طباعة القوالب الخشبٌةتقنٌة الحفر بالل" الجمل ،جٌهان محمد غبد العظٌم محمود . -2

 م2012، 4،عدد  24وفنون  دراسات وبحوث ، جامعة حلوان، مج 

- Jamal, Jihan Mohamed Abdel-Azim Mahmoud, "Taknyat elhafer bellazer ka madkhal 

lethraa tbaaet alqawalep elkhashabia ". Mejalat  olom wa fnon Drasate wa behooth , jameat 

Helwan, mg 24, add. 4, 2012. 

الزفتاوي ،حنان نبٌه ؛ عبود ،دعاء محمد ." استحداث صٌاغات تشكٌلٌة جدٌدة على المانٌكان باستخدام خامتً  -3

 م2009،  27، مج  4الـجٌنز والخٌش" .مجلة علوم وفنون ، دراسات وبحوث ، جامعة حلوان ، العدد 

- Zeftawi, Hanan Nabih; Abboud, Duaa Mohamed "Esthdath syaghate tashkilya gadida ala 

elmanikan bestkhdam kamatie eljeans wa elkheish " Meglate olom wa fnon Drasate wa 

behooth, jameat Helwan, eladd 4,mg 27, 2009. 

ناعة المالبس "، مجلة النسجٌة المصرٌة ، ندا ،سوسن عبد اللطٌف رزق ."استخدام تكنولوجٌا اللٌزر فً ص -4

 م2015

-Nada, Sawsan Abd Ellatif Rizk, "estekhdam tecnologya Al lazier fi senaat Al malabs ",  

majalat alnasjya Al masrya, 2015. 

الجٌنز علً مظهرٌة تؤثٌر اختالف الخصائص الطبٌعٌة ألقمشة " .سالم ،شادٌة صالح ؛ عبد العال ،رانٌا مصطفً -5

كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة  -" .مجلة بحوث التربٌة النوعٌةبعض وصالت الحٌاكة المستخدمة فً إنتاج مالبس األطفال

 م2013،  29، المجلد  29المنصورة ، العدد 

- Salem, Shadia Salah; Abd ElAl, Rania Mustafa". Tathir ekhtelaf Al khasaas Al tabieya 

laameshet Al jeans ala mazharyeh baad wasalat al heyaka AL mostakhdama fe entag malabs 

al atfal" " majalet bohos AL tarbya al naweya , jamea al mansora , al add 29, mojalad 29, 

2013. 

" .مجلة علوم تشغٌل بحزمة اللٌزرالحفر الظلً علً أسطح المٌنا باستخدام ال" أبوزٌد ،عبدالرحمن أبوزٌد محمد . -6
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-  Abu Zaid, Abd Elrahman Abu Zaid Mohammed, "al hafr al zely ala astoh al mina b 

estekhdam al tashghel b hezmat al laizar ." majalet al olom w al fonon , derasat w bohoth , 

masr , mg. 21, add. 4, 2009 

". مجلمة استحداث مجاالت ابداعٌة بالتولٌف بٌن اسلوبً الطباعة باالستنسل والشاشة الحرٌرٌة" عمران ،عفاف أحمد . -7

 .2001بحوث فً التربٌة الفنٌة والفنون ،كلٌة التربٌة الفنٌة ،جامعة حلوان ،المجلد الثالث، العدد الثالث، ٌولٌو 

- Omran, Afaf Ahmed, "etekhdam majalat ebdaeya bel tawlif ben eslobai al tebaa bel estensal 

wa al shasha Al harerya ". majalet bohos fe al tarbeya al faneya wa el fonon, koleyt al tarbeya 

al faneya, jamet helwan, al mojalad. III, add. 3, yolio 2001. 

" . االستفادة من عوادم مصانع المالبس الجاهزة فً إنتاج بعض مالبس ومكمالت أزٌاء الشباب"زلط ،على السٌد. -8

 .2000منشور، المإتمر السنوي األول ،كلٌة التربٌة النوعٌة ،جامعة المنصورة ، دمٌاط، ابرٌل  بحث 

- Zalat ,Ali Elsied "al estefadah mn awadem masanea al malabs al jahezah fe entaj baaad 

malabs wa mokamelat azyaa al shabab ." bahs manshour , al motamar al sanawy al awal ,  

koleyt al tarbya al naweya , jameat al Mansoura , Domiat , April 2000. 

باستخدام مواد  تحسٌن الخواص الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة  للمالبس المصنعة من أقمشة الجٌنزالعقلً ،عزٌزة احمد : -9

 م2008،رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة االقتصاد المنزلً جامعة حلوان ،  صدٌقة  للبٌئة

- Elakly, Aziza Ahmed: tahsin al khawas al tabeya wa al mikanekeya lel malabs al mosanaa 

men aqmeshat al jeans bestekhdam mawad sadikah lel biaah , resalat docyorah gheer 

manshorah, koleyat al ektisad al manzely jameat helwan, 2008 

" .مجلة العلوم اإلنسانٌة واالقتصادٌة ، جامعة السودان جمالٌات الحفر باشعة اللٌزر " عمر ،عمر محمد بابكر . -10

 م .2012للعلوم والتكنولوجٌا ، عدد نوفمبر 

- Omar, Omar Mohammed Babeker, "jamaliat el hafr be asheat al leizar ", majalat al olom 

alensaneyah wa al ektsadeyah , jameat helwan lel olom wa al tocnologya , add novamber 

2012. 

التكنولوجٌا الرقمٌة للحفر بشعاع اللٌزر فى الزجاج : "الشناوي ،فاطمة بسٌونً ؛ بوكر ،ودٌعة عبدهللا أحمد . -11

 م.2015".عالم التربٌة ، مصر ،  وب للتقدم العلمى والتكنولوجى لألشغال الفنٌةأسل

- El-Shennawi, Fatma Bassiouni; Booker, Wadiaa Abd Allah Ahmad "al teconolgya al 

rakameyah lel hafr be shoaa al leizar fe al zojaj : eslob lel taqadom al elmy wa al tecnolohy lel 

ashghal al faneyah", alam al tarbyah, masr, 2015. 

" مجلة تؤثٌر اختالف طرق الغسٌل على بعض خواص األداء الوظٌفً لمالبس الجٌنز"محمد ،معروف أحمد معروف. -12

 م2010بحوث التربٌة النوعٌة ، جامعة المنصورة، العدد السابع عشر ، ماٌو ، 

- Mohammed, Maarouf Ahmed Maarouf, "taatheir ekhtelef toroq al ghaseil ala baad khawas 

aladaa al wazife lelmalabs al jeans", majalat bohos al tarbeyah al naweyah , jameat al 

mansourah, al adad 17, Mayo, 2010 

ات المعدنٌة ودورها فً القٌم الجمالٌة الستخدام الخٌوط والخام"القوصً ،نفٌسة عبد الرحمن العفٌفً عبد العزٌز. -13

 .2001". رسالة دكتوراه، كلٌة االقتصاد المنزلً، جامعة حلوانمجال الصناعات الصغٌرة المطرزة

- Al-Qousi, Nafisa Abd Elrahman Alafifi Abd Elaziz "al qeyam al jamaleyah l estekhdam al 

kheyout wa al khamat al madaneya wa dawraha fe majal al senaat al sagheera al motaraza ". 

Resalat doctorah , koleyat al aqtesad al manzely , jameat helwan 2001. 

 ، دراسة بعض خواص الراحة فً المالبس الخارجٌة المصممة للشبابالفناجٌلى ،بسمة رضا . " -14
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 ،http://193.227.40.234/jsystem/index.php/app/article/view/21 م  4102/  01/00    

 -El-Fnajili, Basma Rida. "derasat baad khawas al raha fe al malabs al kharejeyah al 

mosamamh lel shabab ,Journal of Applied Art & Science2014, 

http://193.227.40.234/jsystem/index.php/app/article/view/21, 10/11/2018  

 المراجع باللغة اإلنجلٌزٌة :
15- Baker ,Laura Berens. Laser Cutting for Fashion and Textiles. Laurence King Publishing 

.Ltd, London, 2016.   
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