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 ملخص البحث: 

تصميمات الجيوب المختلفة جزءاً أساسياً من صناعة المالبس لما لها من أهمية جمالية ووظيفية وبالتالي كان الهدف  تعد

ولتحقيق  المهمة،على مظهرية الجيوب كأحد أجزاء الملبس  ةدراسة تأثير نوع الخامة الملبسي الرئيسي لهذه الدراسة هو

تصميمات  أفضلخامة تقوية الصقة )فازلين( على مظهرية الجيب. ومعرفة  هذا الهدف كان البد من دراسة تأثير استخدام

سواء أكان التصميم  ،الجيوب المالئمة لطبيعة الخامة الملبسية وكذا دراسة تأثير عملية الغسيل على شكل التصميم المنفذ

أربعة تصميمات للجيوب  لىعباستخدام خامات مساعدة أو بدون استخدام خامات مساعدة )فازلين(. وتم تنفيذ العينات 

% تريكو قطن )جرسي(/ 100[)جيب لتش، جيب عروه، جيب مائل، جيب جانبي(، وذلك على خامتين مختلفتين 

مرة باستخدام خامات مساعدة  ،تم تنفيذ تصميمات الجيوب األربعة على الخامات . حيث]% تريكو قطن )ملتون( 100

وتم استيفاء بيانات هذه الدراسة باستخدام استمارة تحكيم قبل وبعد الغسيل  )فازلين( ومرة بدون استخدام خامات مساعدة.

الشكل العام  وهي:عناصر تحكيم  3للعرض على أساتذة متخصصين حيث اشتملت استمارة تحكيم النماذج المنفذة على 

إحصائيا باستخدام تحليل  مة التصميم للخامة، انتظام شكل الجيب. وبعد جمع استمارات التحكيم تم تحليلهاءللجيب، مال

التباين لمعرفة المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ف( وقد أشارت أهم النتائج إلى أن هناك عالقة معنوية بين أنواع 

من تصميمات الجيوب، واستخدام خامات مساعدة )فازلين(، وعملية الغسيل  تخدمة في الدراسة وبين كل ً األقمشة المس

وبدراسة التفاعالت بين متغيرات الدراسة وجد أن أفضل تصميمات  (.0.05مستوى معنوية ) للجيوب المنفذة، عند

العينة األولى: تصميم جيب عروة يليه جيب لتش ثم جيب الجيوب للعينات بالنسبة لبند الشكل العام للجيب، كانت كالتالي: 

 ثم الجيب اللتش.  وجيب عروةمائل مائل ثم الجيب الجانبي، والعينة الثانية: تصميم جيب جانبي يليه جيب 

  الكلمات المفتاحية:

  القماش التريكو، مظهرية، الجيوب. المساعدة، الغسيل، الخامات، ثرأ
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Abstract: 

Different designs pockets are an essential part of the garment industry because of its aesthetic 

and functional importance, therefore the main objective of this study was the effect of the type 

fabric on the pockets appearance. To achieve this goal, the effect of the use of Vaseline on the 

appearance of the pocket had to be studied. And to know the best designs of pockets suitable 

for the knitted fabrics. As well as study the effect of the laundering process in the form of 

design implementation, whether the design using Vaseline or without. The samples were 

carried out on four designs of pockets (patch pocket, Welt pocket, Slash pocket, pocket 

seam.), on two different knitted fabrics (100% cotton knitted) single jersey & (100% cotton 

knitted) milton fleis. The four pocket designs were applied on the knitted fabrics once using 

Vaseline and once without Vaseline. The data of this study were Collected using a 

Questionnaire, before and after laundering from specialized professors, the arbitration form 

included three arbitration elements: the general shape of the pocket, Regularity of pocket 

shape. After collecting the arbitration forms, they were statistically analysed using the 

variance analysis to determine the mean, standard deviation, and value (F) The most 

important results indicated that there is a significant relationship between the types of fabrics 

used in the study and the design of pockets, The use of Vaseline, and the laundering process, 

at a significant level (0.05). In the study of the interactions between the variables, the best 

designs for the general pocket profile were as follows: The first sample: the design Welt 

pocket and then the patch pocket, the third is Slash pocket the last is pocket seam, and the 

second sample: the design of the pocket seam, then the Slash pocket, the third is Welt pocket 

the last is patch pocket. 

Keywords:  

effect, laundering, supplementary fabrics (Vaseline), knitted fabrics, appearance, pockets. 

 مقدمــة:

االتجاهات االقتصادية العالمية الحديثة تفرض االهتمام البالغ بجودة المالبس الجاهزة المنتجة والمتعلقة بضرورة  أضحت

سواء ارتبط ذلك بجودة التصميم أو بجودة األداء الوظيفي  ،مطابقة المالبس المنتجة للمتطلبات والمواصفات المعمول بها

 .]1[ مة التصميم لألقمشة والمنتج الملبسى وكذا الغرض من استعمالهءيتحقق من خالل التأكد من مال والذيله 

دراسات لميكانيكية حيث ثبت من الن جودة األقمشة ومدى مالءمتها ألدائها الوظيفي تعتمد على خواصها الطبيعية واأكما 

ن الخواص الفيزيقية والميكانيكية المنخفضة الجهد هي بمثابة الخواص الهندسية األساسية لألقمشة التي تمنحها خصائص أ

  ]20p/50,4-41p/2,3-21{االستخدام.أدائها في التصنيع وعند 

نهم في خطط فنية وتكنولوجية ال بتضافر الجهود بين جميع عناصر اإلنتاج والربط بيإتتحقق الجودة العالمية للمالبس  ولن

 . ]5[متكاملة ناتجة من فكر وعطاء مصممي األزياء ومصممي األقمشة بمجاالتها المتعددة 

والجودة لها شكالن في صناعة المالبس الجاهزة هما: جودة التصميم: وتعتمد على األساس الدقيق لتصميم الملبس، وجودة 

 .]6,7[مع التصميم الموضوع  ةقطعة الملبسيقة الشكل النهائي للالتصنيع: وهو مدى مطاب

تحديد نوعية الخامات المطلوبة  وهي الزيهماً في مراحل تصميم من مصمم األزياء يلعب دوراً إفبالنسبة لجودة التصميم ف

ن هناك عالقة وطيدة بين تصميم المالبس ونوعية األقمشة إوبالتالي ف ،وخصائصها الطبيعية والميكانيكية المالئمة للتصميم

 .]6,7,8[إلخراج منتج ملبسى ذو جودة عالية وبسعر مناسب 
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كما  على مبيعات وترضى المستهلك المتميز،أبس والنسيج هو إنتاج مالبس تحقق لذا فإن الغرض الرئيسي لصناعات المال

توصيات تتفاوت في األلوان  وهيطوير المنتج من جانب العاملين، المالبس توصيات لت ةيجب أن تتسع تكنولوجيا صناع

التي تطرأ على األسواق وفى أنواع النسيج واألشكال والتفاصيل واألحجام، وهذه جميعاً تتغير دائماً لتناسب التغيرات 

 ؛البس بجودة عاليةن صناعة المالبس حالياً تحتاج إلى نظام علمي لتصميم وتصنيع مإباإلضافة إلى ذلك ف ،المتنافسة

وذلك يجعل من الصعب االعتماد فقط على خبرة المصمم ولكن إضافة قاعدة علمية لتكوين نظام يقدم تقييماً موضوعياً 

 .]p41/3-50,6,7,8[يستخدم لتحديد صالحية األقمشة للتصميمات المطلوبة في المالبس 

ه االبتكارية وقدرته على لما أدى ذلك إلى ازدياد أفكاروكلما اتسعت معرفة الفنان بإمكانيات الخامة وطرق توظيفها ك

وأن طبيعة الخامة المنفذة إلى منتج ملبسي لها خواصها االستعمالية والتي تفرض علينا طبيعة التصميم الملبسى  ،اإلبداع

ن خامات فمع التقدم العلمي والتكنولوجي فى مجال صناعة المنسوجات وظهور أقمشة جديدة م لكل جزء من أجزائها.

مختلفة سواء من أقمشة طبيعية أو صناعية أو مخلوطة وهذه الخامات لها خصائص طبيعية وميكانيكية تؤثر في األداء 

 . ]p41/3-50,6,7,9[ لها الوظيفي

ولما كانت نوعية الخامات النسيجية األساسية والخامات المساعدة تسيطر على نوعية التصميمات التي تنبثق منها في كل 

ن أجزاء الملبس وخاصة فيما يتعلق بتصميمات الجيوب وعالقتها بنوع الخامة وتأثرها بعمليات الغسيل ، وبالتالي كان جزء م

الخامة للتصميم، بغية الوصول إلى أفضل أداء وظيفي وجمالي للمنتج الملبسى، مع البد من التعرف على مدى مالءمة 

في حل مشكلة األداء  لإلسهامكان البد من طرح بعض التساؤالت والتي نأمل وجود تفسير لها ف ،تصميمات الجيوب المختلفة

من خالل التساؤالت الدراسية والمتمثلة في: هل هناك عالقة بين الخامة الوظيفي للجيوب المصنوعة من األقمشة التريكو 

هناك عالقة بين طبيعة وهل لى مظهرية الجيب؟، وكذا استخدام الخامات المساعدة ع الملبسية والتصميم الملبسى للجيوب

األقمشة وعملية الغسيل؟، وهل هناك عالقة بين تصميم الجيب واستخدام خامات مساعدة؟، وهل هناك عالقة بين تصميم 

 الجيب وعملية الغسيل؟

 أهداف البحث:

ت المساعدة على مظهرية الجيوب الدراسة بصفة رئيسية دراسة تأثير نوع الخامة الملبسية األساسية والخاما تستهدف

 وذلك من خالل عدة أهداف فرعية هي:

 دراسة العالقة بين أنواع األقمشة المستخدمة في الدراسة وبين تصميمات الجيوب.  .1

 دراسة العالقة بين أنواع األقمشة المستخدمة بالدراسة وبين استخدام الخامات المساعدة بالجيوب.  .2

 .الجيوب وبين استخدام الخامات المساعدة بالجيوبدراسة العالقة بين تصميمات  .3

 العالقة بين أنواع األقمشة وطرق الغسيل بالجيوب. دراسة  .4

 دراسة العالقة بين تصميمات الجيوب المستخدمة في الدراسة وبين طرق الغسيل.  .5

 . دراسة العالقة التفاعلية بين عملية الغسيل واستخدام الخامات المساعدة )الفازلين( للجيوب .6

 أهمية البحث:

جزءاً أساسياً في صناعة الملبس لما له من قيمة جمالية ووظيفية باإلضافة إلي  يعدن الجيب أتكمن أهمية هذه الدراسة في 

مظهرية الجيب مما دعت الحاجة  علىبدورها تؤثر  والمطاطية والتيأبرز خصائص أقمشة التريكو والمتمثلة في المرونة 

 م الخامات األساسية وتعطي أفضل أداء جمالي ووظيفي. ئخامات مساعدة تال أفضل إلىمحاولة الوصول  إلى
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 األسلوب البحثي:

 الفروض البحثية:  

 الجيوب المنفذة، للتفاعل بين أنواع األقمشة وتصميمات الجيوب. توجد فروق معنوية بين متوسطات عناصر تحكيم  .1

المنفذة، للتفاعل بين أنواع األقمشة واستخدام الخامات المساعدة الجيوب بين متوسطات عناصر تحكيم توجد فروق معنوية  .2

 )الفازلين(.

 الجيوب المنفذة، للتفاعل بين أنواع األقمشة وعملية الغسيل بالجيوب. توجد فروق معنوية بين متوسطات عناصر تحكيم  .3

الجيوب واستخدام الخامات المساعدة  الجيوب المنفذة، للتفاعل بين تصميماتبين متوسطات عناصر تحكيم توجد فروق معنوية  .4

 )الفازلين(. 

بين متوسطات عناصر تحكيم الجيوب المنفذة، للتفاعل بين تصميمات الجيوب وتأثير عملية توجد فروق معنوية  .5

 الغسيل. 

بين متوسطات عناصر تحكيم الجيوب للتفاعل بين عملية الغسيل واستخدام خامات مساعدة توجد فروق معنوية  .6

 ن(. )الفازلي

 التعاريف البحثية:

 األقمشة:

أو ماكينات التريكو أو ماكينات األقمشة غير  ةأكانت منتجة على األنوال النسجي هي جميع أنواع األقمشة اليدوية أو الميكانيكية سواء

 .]10[مادة أخرى  ةالمنسوجة من شعيرات أو سلك أو أي

 الجودة:

 .]p35/11[أفضل أداءمة المنتج لالستخدام أي تقديم ءهي مدي مال

 الجيوب:

والجيب اللتش  : وينتشر هذا الجيب في البنطلون والتنورة،Stinted insetُتعرف أنواع الجيوب على أنها: الجيب المائل 

Patch pocket  ين من قاعدة الجيب زوايا حادة أو زاويتين مستديرت 4: وهو الجيب  الخارجي وعادة ما يكون مربعاً ذا

: وهو الجيب الذى يصنع من قطعتين Buttonhole pocket والجيب العروة  بعاده طبقاً لمقاس الجاكيت،أويختلف حجمه و

سم ويتم تمكينها وتثبيتها على مكان عالمة فتحة الجيب،  4 هسم وعرض 20القماش طول كل منهما  ين منتمتساوي

ي الجيب نفس نسيج الملبس حيث تكون فتحتين من النسيج ويصنع من ت: ويتكون من  قطع Side pocketوالجيب الجانبي

سفل خط الوسط وعادة ما ينتشر استخدامه في البنطلون أو الفستان أو التنورة. والجيوب جزء من أعند خط خياطة الجنب 

أجزاء الملبس يضاف للملبس إما بهدف الوصول إلى الناحية الجمالية أو الوصول إلى الكفاءة الوظيفية أو االثنين معاً عن 

].6,7,12,13,14[ 

The patch pocket اللتش, Welt pocket العروة, Slash pocket المائل, pocket seamالمسحور  

 خامات التقوية والحشو:

في درجات حرارة معينة، حيث  الكيوذلك بدمجها بواسطة عملية  ؛هي خامات تستخدم لتدعيم أجزاء معينة في الملبس

خامات حشو منها المنسوج وغير المنسوج وتوجد  وهيتنصهر المادة الراتنجية المعالجة بها وتدمج مع قماش الملبس 

 .]p64/8,15,16[الصلبة من األوزان الخفيفة وتتدرج في الثقل إلى أن يصل إلى األوزان الثقيلة  تبدأبأوزان متعددة متباينة 

 ساعدة الالصقة:الخامات الم

عينات الدراسة  على هواحد الصق يتم لصق جرائياً بأنها خامات التقوية المساعدة والمتمثلة في الفازلين بسطحإتعرف 

 باستخدام المكواه.
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 حدود البحث:

 ( العينة:1)

 . القماش:1

تريكو جرسيه سادة  : قماشوهيمصنع أقمشة تريكو بمنطقة برج العرب الصناعية ن من األقمشة من يتم شراء نوع 

 (.2% قطن، شكل )100تريكو ملتون  ( / قماش1% قطن، شكل )100

صندوق دعم صناعة الغزل بجميع أنواع األقمشة المختارة الكيميائية للتعرف على طبيعة وقد تم إجراء االختبارات 

(  2% 65النسبية )( والرطوبة  2م 20اسية من درجة حرارة )مدينة اإلسكندرية في ظروف جوية قوالنسيج ب

 ( مواصفات األقمشة المستخدمة في الدراسة.1ويوضح جدول )
 

 (: مواصفات األقمشة المستخدمة لتصميمات الجيوب1جدول )

 طبيعة األقمشة العينة

 نمرة الخيط

 اللحمة السداة

 المتوسط
+ االنحراف   

 معياري
 المتوسط

+ انحراف 

 معياري

A 100 إنجليزية 24/1 سادة% قطن )تريكو( جرسية 

F 100قطن )تريكو( ملتون % 
 )وجه( 30/1

 إنجليزية

 )ظهر( 10/1

 إنجليزية

  

                    
الملتون قماش( 2) شكل                                    سادة الجرسيه قماش( 1) شكل  

 

 .  خامات الحشو الالصقة:2

  2جم/م32، حيث بلغ وزنها المحاكة الوزن وذلك الستخدامها في تقوية الجيوبخفيفة تم شراء خامات حشو الصقة 

20%. 

 الخيوط المستخدمة للحياكة:. 3

نها تقع في المرتبة الوسطى في المتانة إ% بوليستر( محورية حيث 70 –قطن  %30مخلوطة )تم اختيار خيوط حياكة 

 (.2لخياطة القطع المنتجة من الجيوب جدول )بعد خيط البوليستر وقبل خيط القطن 
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(: خصائص الخيط المستخدم في الحياكة2)جدول   

 المواصفة الخصائص خصائص خيط الحياكة

 ASTM (2001)  نمرة الخيط -1

 Eمتوسط النمرة 

 معامل االختالف

 التجاوز

37.5/2 

0.2% 

6.5% 

D190 7-97 

 ASTM (2001)  قوه الشد -2

 حمل الشد )جم(

 معامل االختالف

 المتانة

 االستطالة

 معامل االختالف

 كجم 1.242

5.3% 

 جم/تكس 39.3

16.0 % 

0.2% 

D22 56-97 

 ASTM (2001)  البرمات -3

 عدد البرمات/ متر

 معامل االختالف

 أسس البرم

1006Z 

1.5% 

5.9 

D1422-99 

 ASTM (1993) دورة 15 مقاومة االحتكاك -4

  D 3889-92 

 . ماكينة الحياكة المستخدمة:4

( 301الحياكة العادية المستقيمة المعروفة باسم الغرزة المقفلة رقم ) ةالصناعية إلنتاج غرزينة الحياكة تم استخدام ماك

( متري لجميع التصميمات على 100( سنجر )10، كما تم استخدام إبرة مقاس )4500( بسرعة 300تحت التصنيف )

( وذلك حتى تتناسب مع 4S.P.cmغرزه لكل سم ) 4وكان طول الغرزة ثابت بواقع  ،األقمشة المستخدمة في الدراسة

 . ]7[الدراسة مقاس اإلبرة وسمك ووزن الخامات المستخدمة في 

 . تصميمات الجيوب: 5

اتبع في هذه الدراسة المنهج التجريبي لتحقيق األهداف البحثية، تم تنفيذ أربعة تصميمات مختلفة للجيوب لكل نوع من 

وتم التنفيذ  (3جانبي شكل )الجيب اللتش ـ الجيب العروة ـ الجيب المائل ـ الجيب ال وهي:األقمشة المستخدمة في الدراسة 

مرة بدون خامات مساعدة )الحشو الالصق( ومرة أخرى باستخدام الخامات المساعدة لنفس النوع من الخامة للمقارنة بين 

 الدراسة.صميم الواحد بالخامات تحت وكذا المقارنة بين الت ،شكل تصميم الجيب في كال الحالتين بنفس نوع الخامة

]228-620,18/p209-p607/6,7,17[ 

          
 العروة الجيب                                                   اللتش الجيب
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 الجيب المائل                                                    الجيب الجانبي                         

 ( تصميمات الجيوب األربعة المستخدمة بالدراسة3شكل )

 

بعد تجميع كل عناصر الدراسة تم تنفيذ التصميمات األربعة السابق ذكرها وبالتالي كان عدد التصميمات المنفذة لألقمشة 

 عينات. 8تصميمات بخامات مساعدة الصقة =  4× أقمشة  2المختارة 

 ( عينة(.16عينات، وبالتالي كان مجموع العينات ) 8تصميمات بدون خامات مساعدة الصقة =  4× أقمشة  2

 ( الغسيل:2) 

جم/ لتر  2دقائق(، نسبة المنظف  10دورات غسيل زمن الدورة )   2  ،5م40 تم غسل النماذج تحت درجة حرارة

 . (المصريةماء )المواصفة القياسية 

 ( أدوات التحكيم:3)

تم تحكيم التصميمات المنفذة للجيوب قبل وبعد الغسيل من أساتذة متخصصين في مجال النسيج والمالبس حيث اشتملت 

مة التصميم للخامة، انتظام شكل ء: الشكل العام للجيب، مالوهيعناصر تحكيم  3استمارة تحكيم النماذج المنفذة على 

ن يبإعطاء ثالث درجات للجيد ودرجتوذلك  يد، ومقبول، وردئ.: جوهي بثالثة تقديراتالجيب. حيث تم وزن كل عنصر 

 للمقبول ودرجة واحدة للرديء.

 المعالجة اإلحصائية:

بعد جمع استمارات التحكيم وتفريغها وجدولتها ومعالجتها إحصائيا الستنتاج المتوسطات واالنحراف المعياري والخطأ 

 قيمة ف(.)المعياري وكذلك استخدام تحليل التباين 

 النتائج والمناقشة: 

 ( العالقة بين أنواع األقمشة وتصميمات الجيوب:1)

( متوسطات درجات عناصر التحكيم لتوضيح العالقة التفاعلية بين أنواع األقمشة المستخدمة في 3يوضح جدول )

ب تحت قطن(، وبين تصميمات الجيو %100قطن(، وقماش تريكو ملتون ) %100الدراسة: قماش تريكو جرسيه سادة )

 الدراسة )جانبي، والمائل، واللتش، والعروة(. 

، 60.1) قيمة ف(، حيث بلغت 0.05حيث أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية داخل التفاعل عند مستوى معنوية )

( لمتوسطات عناصر التحكيم والمتمثلة في الشكل العام للجيب، ومالءمة التصميم للخامة، وانتظام شكل 5.3، 27.3
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لى التوالي، وهذا ما يثبت صحة الفرض األول. حيث يؤكد على أن مالئمة الخامات المستخدمة للتصميم والعكس الجيب ع

 .]6,7[الملبسى من العوامل المؤثرة على تقييم المنتج 

حيث لوحظ من نتائج الجدول أن أعلى قيم لمتوسطات تفاعل أنواع األقمشة مع تصميمات الجيوب بالنسبة لبند الشكل العام 

للجيب هو الجيب العروة، وأن أعلى قيم لمتوسطات تفاعل أنواع األقمشة مع تصميمات الجيوب بالنسبة لبند مالئمة 

 (. 1.7(، والجيب المائل للعينة الثانية بمقدار )1.7بمقدار ) التصميم للخامة هو الجيب العروة للعينة األولى

الجيب، فوجد أن  أما بالنسبة ألعلى قيم لمتوسطات تفاعل أنواع األقمشة مع تصميمات الجيوب بالنسبة لبند انتظام شكل

 (. 2م للعينة الثانية بمقدار )ئ(، والجيب العروة مال1.9بمقدار )م للعينة األولى ئالجيب اللتش مال

يتحقق معه الهدف األول. حيث  الذيوهذه النتائج المتفاوتة تشير إلى تأثير نوع الخامة على شكل تصميم الجيوب، األمر 

ن مستوى األداء الوظيفي ألجزاء الملبس يتوقف على طبيعة الخامة، وأن طبيعة الخامة المنفذة لمنتج ملبسى له خواصه إ

  ]41p/3-50,12,13[أجزائها.االستعمالية والتي تفرض علينا طبيعة تصميم ملبسى لكل جزء من 

وتشير البحوث بوجود فروق داللة إحصائية بين التصميمات وأنواع األقمشة وذلك في دراسة عن تأثير نوع النسيج على 

اإلمكانيات الوظيفية لثبات النموذج األساسي للتنورة، كما توضح دراسة عن تأثير الخامة على المظهر الخارجي ألكوال 

للمنتج حت النتائج الدراسة أن الخامة لها تأثير على المظهر الخارجي منفذة على خامات مختلفة للجاكيت الحريمي، أوض

]6,19[. 

 (: متوسطات عناصر تحكيم الجيوب طبقاً للعالقة بين أنواع األقمشة والتصميمات المنفذة3جدول )

 

 تصميمات الجيوب

 

 أنواع األقمشة

 متوسطات درجات الشكل العام للجيب

جيب  المتوسط

 جانبي

جيب 

 مائل

جيب 

 لتش

جيب 

 عروة

 *1.6 1.8 1.7 1.6 **1.5 قطن( %100قماش تريكو جرسيه سادة )

 1.7 1.8 1.6 1.8 1.9 قطن( %100قماش تريكو ملتون )

  1.8 1.6 1.7 1.7 المتوسط

 60.1ف ** =   7424.5قيمة )ف( طبقاً لجدول تحليل التباين: ف * = 

 المتوسط متوسطات درجات مالئمة تصميم للخامة 

 *1.7 2.2 1.6 1.6 **1.6 قطن( %100قماش تريكو جرسيه سادة )

 1.9 1.9 1.7 2.0 1.9 قطن( %100قماش تريكو ملتون )

  2.1 1.6 1.8 1.8 المتوسط

 27.3ف ** =   1073.5قيمة )ف( طبقاً لجدول تحليل التباين: ف * = 

 المتوسط متوسطات درجات انتظام شكل الجيب 

 *1.7 1.8 1.9 1.5 **1.5 قطن( %100سادة )قماش تريكو جرسيه 

 1.9 2.0 1.8 1.9 1.9 قطن( %100قماش تريكو ملتون )

  1.9 1.9 1.7 1.7 المتوسط

 5.3ف ** =                  316.3قيمة )ف( طبقاً لجدول تحليل التباين ف * = 
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 :( العالقة بين أنواع األقمشة واستخدام الخامات الالصقة2)

( متوسطات درجات عناصر التحكيم لتوضيح العالقة التفاعلية بين أنواع األقمشة واستخدام الخامات 4يوضح جدول )

المساعدة )الفازلين( في تصميمات الجيوب، حيث أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية داخل التفاعل عند مستوى معنوية 

عناصر التحكيم والمتمثلة في الشكل العام للجيب،  ( لمتوسطات4.7، 12.2، 573ف )-(، حيث بلغت قيمة0.05)

ومالءمة التصميم للخامة، وانتظام شكل الجيب على التوالي، طبقاً لجدول تحليل التباين وهذا ما يثبت صحة الفرض 

الثاني. حيث لوحظ ارتفاع متوسطات عناصر التحكيم للبنود الثالثة بالتصميمات المستخدم بها الخامات الالصقة 

 حقق الهدف الثاني للدراسة. الذيازلين(، مقارنة بالتي لم تستخدم بها الخامات الالصقة، األمر )الف

 والخامات الالصقة(: متوسطات عناصر تحكيم الجيوب طبقاً للتفاعل بين أنواع األقمشة 4جدول )

تصميمات     

 الجيوب

 

 

   أنواع األقمشة

متوسطات درجات الشكل 

 العام

مالئمة متوسطات درجات 

 التصميم للخامة

متوسطات درجات 

 انتظام شكل الجيب

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

قماش تريكو جرسيه 

 سادة

 % قطن(100)

1.6** 1.7 1.6* 
1.6*

* 
1.9 1.7* 

1.6

** 
1.8 1.6* 

 قماش تريكو ملتون

 % قطن(100)
1.6 1.9 1.7 1.7 2.0 1.9 1.7 2.0 1.9 

  1.9 1.7  ***2.2 1.7  1.8 1.6 المتوسط

قيمة ف طبقاً لجدول 

 تحليل التباين

 7424.5ف * = 

 57.3ف ** = 

 1073.5ف * = 

 12.2ف** = 

 168.9ف*** = 

 316.3ف * = 

 4.7ف*** = 

 

 

 ( العالقة بين أنواع األقمشة وعملية الغسيل:3)

( متوسطات درجات عناصر تحكيم تصميمات الجيوب لألقمشة المستخدمة في الدراسة )عينتان(، وذلك 5يوضح جدول )

( في 0.05قبل عملية الغسيل، وبعد عملية الغسيل. حيث أظهرت النتائج وجود عالقة معنوية عند مستوى معنوية )

( على التوالي وذلك بالنسبة لبنود 5.6، 41.1، 693.4)التفاعل بين أنواع األقمشة وعملية الغسيل، حيث بلغت قيمة ف 

مة التصميم للخامة، وانتظام شكل الجيب وهو ما يثبت صحة الفرض ءثة وهى: الشكل العام للجيب، ومالالتحكيم الثال

ولكن هذا  وتشير قيم متوسطات بنود التحكيم بالجدول بعد عملية الغسيل بأنها انخفضت مقارنة بقبل عملية الغسيل، ،الثالث

االنخفاض كان طفيفاً وهذه نتيجة طبيعية لتأثير عملية الغسيل على الخامة النسيجية األمر الذى منه يتحقق الهدف الثالث 

 للدراسة.
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 متوسطات عناصر التحكيم طبقاً للتفاعل بين أنواع األقمشة وعملية الغسيل(: 5جدول )

 تأثير الغسيل على األقمشة

 

 

 أنواع األقمشة

متوسطات درجات 

 الشكل العام

متوسطات درجات مالئمة 

 التصميم للخامة

متوسطات درجات انتظام 

 شكل الجيب

قبل 

 الغسيل

بعد 

 الغسيل
 المتوسط

قبل 

 الغسيل

بعد 

 الغسيل
 المتوسط

قبل 

 الغسيل

بعد 

 الغسيل
 المتوسط

 قماش تريكو جرسيه سادة

 % قطن(100)

2.0

** 
1.3 1.6* 

2.0*

* 
1.5 1.7* 

1.9*

* 
1.5 1.7* 

 قماش تريكو ملتون

 % قطن(100)
1.9 1.6 1.7 2.0 1.7 1.9 2.0 1.8 1.9 

 2.4 المتوسط
2.2*

** 
 

2.4*

** 
2.2  2.4 

2.2**

* 
 

قيمة ف طبقاً لجدول تحليل 

 التباين

 7424.5ف * = 

 693.4ف ** = 

 1860.9ف *** = 

 1073.5ف * = 

 41.1ف** = 

 306.1ف*** = 

 316.3ف * = 

 5.6ف** = 

 53.8*** = ف 

 

 ( العالقة بين تصميمات الجيوب واستخدام الخامات الالصقة:4)

( متوسطات قيم عناصر التحكيم الثالثة للعالقة التفاعلية بين تصميمات الجيوب )جانبي، مائل، لتش، عروة(، 6يوضح جدول )

(، 0.05هذا التفاعل عند مستوى معنوية )وبين استخدام الخامات المساعدة )الفازلين(. حيث وجد فروق معنوية بين متوسطات 

، 73.4مة التصميم للخامة، وانتظام شكل الجيب على التوالي )ءلتحكيم: الشكل العام للجيب، ومالحيث بلغت قيمة ف لعناصر ا

 (. وهذا ما يثبت صحة الفرض الرابع. 4.1، 24.2

لى متوسطات عالية باستخدام الفازلين مقارنة حيث أظهرت النتائج أن الجيب العروة من أكثر التصميمات التي حصلت ع

، 2.6، 2.5بالتصميمات التي لم تستخدم الفازلين، حيث بلغت قيم متوسطات عناصر التحكيم للجيب العروة باستخدام الفازلين )

 ( على التوالي.2.5

هذه النتيجة من تأثير استخدام وهذا دليل على أن الجيب العروة من أكثر التصميمات التي تحتاج إلى دعامة، ولكن ال تنفى 

الفازلين على التصميمات األخرى والتي أعطت أعلى قيم في متوسطات عناصر التحكيم مقارنة بالتصميمات بدون 

 به يتحقق الهدف الرابع للدراسة. الذياستخدام فازلين، األمر 

ويجب أن تقوى في أغلب األحيان  ،للملبسم ئوناعمة وذات تصميم مال ةأن الجيوب يجب أن تكون مسطح إلى وتشير األبحاث

 .]p209-p607/6,17/620,18-228,20[المساعدة بدعامة من الخامات 
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 ( متوسطات عناصر التحكيم طبقاً للتفاعل بين تصميمات الجيوب واستخدام الخامات الالصقة6جدول )

 تصميمات الجيوب

 

 

 أنواع األقمشة

متوسطات درجات الشكل 

 العام

درجات مالئمة  متوسطات

 التصميم للخامة

متوسطات درجات انتظام 

 شكل الجيب

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

 2.2 2.2 **2.2 2.2 2.2 **2.2 2.2 2.2 *2.1 جانبي جيب

 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.2 2.3 2.4 2.2 جيب مائل

 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 جيب لتش

 2.4 2.5 2.3 2.4 2.6 2.3 2.4 2.5 2.3 جيب عروة

  2.4 2.3  ***2.4 2.2  2.3 2.2 المتوسط

قيمة ف طبقاً 

لجدول تحليل 

 التباين

 73.4ف * = 
 24.2ف ** = 

 168.9ف*** = 
 4.1ف ** = 

 

 ( العالقة التفاعلية بين تصميمات الجيوب وعملية الغسيل: 5)

( قيم متوسطات عناصر تحكيم الجيوب للتفاعل بين تصميمات الجيوب ومتوسط درجات التحكيم قبل 7يوضح جدول )

( داخل التفاعل لكل عنصر من 0.05وبعد علمية الغسيل. حيث وجد أن هناك عالقة معنوية عند مستوى معنوية )

، 21.1مة التصميم للخامة، وانتظام شكل الجيب حيث بلغت قيمة ف )ء: الشكل العام للجيب، ومالوهيصر الثالثة العنا

( على التوالي. كما وجد من نتائج الجدول أن هناك عالقة معنوية بين التصميمات وبعضها قبل عملية 5.1، 11.5

يثبت صحة الفرض الخامس. ومن المالحظ أن قيم الغسيل، وبين التصميمات وبعضها بعد عملية الغسيل، وهذا ما 

يتحقق  الذيمتوسطات عناصر التحكيم انخفضت بالنسبة للتصميمات بعد عملية الغسيل مقارنة بقبل عملية الغسيل، األمر 

الخامة حيث تؤثر عمليات الغسيل مظهرياً على شكل الخامة بنسب تختلف طبقاً لنوع  ،معه الهدف الخامس للدراسة

]418-45,25,26/p407-84,23,24/34-168,22lp61-49p1/21[ . 

 (: متوسطات عناصر التحكيم طبقاً للتفاعل بين تصميمات الجيوب وعملية الغسيل7جدول )

تأثير الغسيل على 

 تصميمات

 الجيوب

 

 تصميمات الجيوب

متوسطات درجات الشكل 

 العام للجيب

متوسطات درجات مالئمة 

 التصميم للخامة

انتظام  متوسطات درجات

 شكل الجيب

 قبل الغسيل
بعد 

 الغسيل
 قبل الغسيل المتوسط

بعد 

 الغسيل
 المتوسط

قبل 

 الغسيل

بعد 

 الغسيل
 المتوسط

 2.2 2.1 *2.4 2.2 2.0 *2.4 2.2 2.1 *2.3 جيب جانبي

 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.4 جيب مائل

 2.3 2.2 2.4 2.3 2.2 2.4 2.2 2.1 2.3 جيب لتش

 2.4 2.4 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4 2.3 2.5 عروةجيب 

 المتوسط
2.4**

* 
2.2  2.4*** 2.2  

2.4*

** 
2.2  

قيمة ف طبقاً 

لجدول تحليل 

 التباين

 21.1ف * = 

 1860.9ف*** = 

 11.5ف * = 

 306.1ف*** = 

 5.1ف* = 

 53.8ف *** = 
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 ( العالقة التفاعلية بين عملية الغسيل واستخدام الخامات الالصقة: 6)

( قيم متوسطات عناصر تحكيم القطع المنفذة، الناتجة من التفاعل بين عملية الغسيل )قبل، بعد(، 8يوضح جدول )

ية عند مستوى معنوية واستخدام الفازلين )بدون فازلين، ووجود فازلين(، حيث أشارت النتائج الجدولية وجود عالقة معنو

( داخل التفاعل، وذلك للبند األول والثاني من التحكيم وهم: الشكل العام للجيب، ومالءمة التصميم للخامة، حيث 0.05)

( على التوالي طبقاً لجدول تحليل التباين. وهذا ما يثبت صحة الفرض السادس في البند 27.4، 308.2بلغت قيم ف )

خالفه في البند الثالث للتحكيم )انتظام شكل الجيب(. كما أوضحت النتائج أن هناك عالقة معنوية األول والثاني للتحكيم وي

( وذلك للبند األول من بنود التحكيم، كما أن 872.01بين الجيوب بدون فازلين وبين الجيوب باستخدام فازلين )ف = 

فازلين أو باستخدام فازلين حيث بلغت قيمة ف  ( بين الجيوب سواء بدون0.05هناك عالقة معنوية عند مستوى معنوية )

(، 7،6،5،4معه يتحقق الهدف السادس من الدراسة، شكل ) الذي( وذلك للبند الثاني من بنود التحكيم، األمر 168.9)

 .]p200/27,28-209,29/28-35[وهو ما يتفق مع الدراسات 

 

 الغسيل واستخدام الخامات الالصقة(: متوسطات عناصر التحكيم طبقاً للتفاعل بين عملية 8جدول )

الخامات المساعدة 

 )فازلين(

 

 

 تصميمات الجيوب

متوسطات درجات الشكل 

 العام للجيب

متوسطات درجات مالئمة 

 التصميم للخامة

متوسطات درجات انتظام 

 شكل الجيب

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

بدون 

 فازلين

استخدام 

 فازلين
 المتوسط

 *2.4 2.2 2.4 *2.4 2.1 **2.3 *2.4 2.1 **2.3 قبل غسيل الجيوب

 2.2 2.3 2.4 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.5 بعد غسيل الجيوب

  2.4 2.3  2.4 ***2.2  2.3 ***2.2 المتوسط

قيمة ف طبقاً 

لجدول تحليل 

 التباين

 1860.9ف* = 

 308.2ف** = 

 872.01ف*** = 

 306.1ف* = 

 27.4ف** = 

 168.9ف***= 

 53.8ف* = 

 

        
 ( المظهر الخارجي للجيب قبل الغسيل بدون خامات مساعدة )فازلين(4شكل )
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 ( المظهر الخارجي للجيب قبل الغسيل باستخدام خامات مساعدة )فازلين(5شكل )

            
 الغسيل بدون خامات مساعدة )فازلين(( المظهر الخارجي للجيب بعد 6شكل )

             
 (فازلين) مساعدة خامات باستخدام الغسيل بعد للجيب الخارجي المظهر( 7) شكل

 الخالصة:

 (،0.05توجد عالقة معنوية داخل التفاعل بين أنواع األقمشة وتصميمات الجيوب عند مستوى معنوية ) .1

نتظام شكل الجيب( امة التصميم للخامة، وءالثالثة )الشكل العام، ومالبنود ارتفاع متوسطات عناصر التحكيم لل .2

 .بالتصميمات المستخدم بها الخامات الالصقة )الفازلين(، مقارنة بالتي لم تستخدم بها الخامات الالصقة

سبة لبنود ( في التفاعل بين أنواع األقمشة وعملية الغسيل، وذلك بالن0.05توجد عالقة معنوية عند مستوى معنوية ) .3

 نخفضت قيم متوسطات بنود التحكيم بعد عملية الغسيل مقارنة بقبل عملية الغسيل.االتحكيم الثالثة، حيث 

الجيب العروة من أكثر التصميمات التي حصلت على متوسطات عالية باستخدام الفازلين مقارنة بالتصميمات التي لم تستخدم  .4

 .الفازلين

ت وبعضها قبل وبعد عملية الغسيل، حيث تؤثر عمليات الغسيل مظهرياً على شكل توجد عالقة معنوية بين التصميما .5

 .الخامة بنسب تختلف طبقاً لنوع الخامة

 . بين عملية الغسيل واستخدام الخامات الالصقة ( داخل التفاعل0.05توجد عالقة معنوية عند مستوى معنوية ) .6
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 التوصيات:

 :باآلتيفي ضوء الدراسات النظرية والتطبيقية لتنفيذ الجيوب على خامات التريكو توصى الدارسة 

إضافة قاعدة علمية لتكوين نظام يقدم تقييماً موضوعياً يستخدم لتحديد صالحية األقمشة للتصميمات المطلوبة في  .1

 المالبس.

بخواص القماش وقدرته على توظيفه بطريقة جيدة نجاح عملية التصميم تعتمد إلى حد كبير على إحساس المصمم  .2

 ومالئمة لخواصه.

ضرورة اهتمام الباحثين المتخصصين بدراسة عالقة التصميمات الملبسية لكل جزء من أجزاء المالبس بنوع الخامة  .3

 للوصول إلى الكفاءة في الخواص الجمالية والوظيفية.
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  الملبسية.
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