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تكنولوجيا التطريز األلى لمجمود الصناعية وأثرها عمى جودة انتاج المالبس النسائية
عزيزة احمد محمد العقمي ،هدى عبد العزيز محمد محمد السيد

قسم تصميم األزياء -كمية التصاميم واالقتصاد المنزلى  -جامعة القصيم
تاريخ القبول2066/3/67 :

تاريخ التسميم2066/2/66 :

الممخص
تعد خامات الجمد الصناعى من الخامات التي شيدت تطو اًر واتساعاً في إنتاجيا حيث أنتج منيا حديثاً أنواع كثيرة بمواصفات متنوعة

وألوان متعددة ،كما تعتبر الجمود الصناعية بديل لمجمود الطبيعية ولكنيا أقل منيا فى الثمن وتؤدى نفس الغرض أثناء االستخدام ،وفى ىذا
اإلطار كان البد من التطرق إلى أسموب التعامل مع خامة الجمد الصناعى أثناء عمميات التطريز اآللي لتوضيح الخصائص والسمات المميزة
لخامات الجمد الصناعى وعوامل التطريز اآللى التى تطمب مستوى تقنى عالى فى التعامل معيا أثناء زخرفتيا ومراحل إنتاجيا وعمى ذلك قامت
الباحثتان باختيار ثالثة أنواع من الجمود الصناعية إلجراء التطريز اآللى عمييم (لتقييم مظيرية التطريز اآللى) بالمتغيرات اآلتية:
 ثالثة غرز تطريز آلى(غرزة الساتان -غرزة الرش -غرزة الحشو "الزجزاج") كثافات مختمفة لغرز التطريز (منخفضة -متوسطة -مرتفعة) طرق تقوية تستخدم أثناء إجراء التطريز (الفازلين -الورق المقوى "كرتون" -بدون تقوية)ثم أجريت اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية عمى خامات الجمد الصناعى ،ثم عمل التطريز اآللى لعدد  38عينة بنوع واحد من
خيوط تطريز بالمتغيرات السابقة ليكون لكل خامة جمد  72عينة ،وتم إعداد مقياس تقدير يحتوى عمى أربعة محاور لتقييم مظيرية عينات
التطريز من خالل األساتذة المتخصصين وبعد عمل المعالجات االحصائية باستخدام أشكال  2-D Columnتوصمت النتائج إلى إمكانية تنفيذ
غرز التطريز الثالثة (الساتان -الرش -الحشو "الزجزاج") عمى خامة الجمد األولى والثانية بالمواصفات التالية :الكثافة المرتفعة مع استخدام
تقوية الفازلين ،وتم استبعاد خامة الجمد الثالثة نظ ار لعدم إمكانية التطريز اآللى عمييا لوجود فتمة ليك ار بتركيبيا النسجى مما أدى إلى سوء
مظيريتيا طبقا لنتائج مقياس التقدير ،كما تم تنفيذ اثنين صديرى من خامتى الجمد األولى والثانية بمقاس  XLوالتطريز اآللى عمييم بالمواصفات
السابق ذكرىا واعداد استبانة الستطالع آراء المستيمكات نحو االثنين صديرى المنفذين تحتوى عمى محورين (الجانب الجمالى -الجانب
الوظيفى) وتوصمت نتائج االستبانو إلى قبول المستيمكات لالثنين صديرى بنسبة من  %38إلى .%811

كممات دليمية :تكنولوجيا التطريز األلى ،الجمود الصناعية ،جودة اإلنتاج ،المالبس النسائية.
تتقدم الباحثتان بجزيل الشكر لجامعة القصيم ممثمة بعمادة البحث العممى عمى دعميا المادى ليذا البحثث تحثت رقثم ()9814
خالل السنة الجامعية 8891ىث 7182 /م

المقدمة

من الخامات التي شيدت تطو اًر واتساعاً في إنتاجيا سواء

تعتبر التكنولوجيا من أىم معايير الحكم عمى التقدم

كانت طبيعية أم صناعية .وأنتج منيا حديثاً أنواع كثيرة

التطريز ،وكذلك الصناعات الجمدية التى تحتوى عمى

مصممى األزياء يستخدمونيا في إبتكار تصميمات

العممى والتقنى وخاصة صناعة الخيوط المستخدمة فى

عدد من المنتجات المختمفة مثل المالبس والعديد من
مكمالتيا التى ال غنى عنيا لدى
المستيمك حيث تطورت وتنوعت الخامات التي
تصنع منيا المالبس تطو اًر كبي اًر ،وكان لتكنولوجيا
التجييزات أثر كبير في ىذا التطور ،وتعد خامة الجمد

بمواصفات متنوعة وألوان متعددة وجذابة  ،مما جعل
حديثة.

وتعد الجمود الصناعية من الخامات الحديثة التى

تحاكى الجمود الطبيعية ،كما تعد خيوط التطريز نتاج لتك
الجيود العممية اليائمة التي مرت بالعديد من المحاوالت
وذلك لتمبية األغراض الوظيفية والجمالية في مجال
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التطريز– نوع الخيط– سمك خامة التقوية عمى مظيرية

دائما في مجال الزخرفة ،ومن ثم فدراسة الخيوط تعتبر

أقمشة الساتان(كريب باك)عند تطريزىا آلياً.لتحديد أمثل

الزخرفى الذى ينعكس عمى المنتج النيائى.

المظيرية الجيدة.

أساساً حيوياً نقف من خاللو عمى مدى تقدم التصميم

تقنيات التطريز اآللى عمى أقمشة الساتان وتحقيق

مع التنوع الكبير في صناعة المالبس الجاىزة

وفى دراسة(وسام ابراىيم– سحر حربى)7188-

المصنعة من الجمود الصناعية نجد العديد من

بعنوان "مشاكل حياكة الجمود الصناعية المطاطة

االختالفات في أساليب الزخرفة وفقا لنوعية المنتج

المستخدمة فى صناعة المالبس الجاىزة" التى تيدف إلى

احدي أىم المصادر الرئيسية إلعطاء تأثيرات ومالمس

الصناعية المطاطة مع محاولة وضع بعض المقترحات

مختمفة لسطح الجمد بواسطة أساليب التطريز التي تتنوع

لممشكالت التى تواجة تشغيل وانتاج المالبس المصنوعة

وتختمف اختالفا واضحا فيما بينيا ومن ىذه األساليب

من الجمود الصناعية المطاطة وتكونت عينة البحث من

وخصائص خامة الجمد الصناعى ،كما يعد التطريز

تحميل وابراز مميزات وخصائص بعض خامات الجمود

التي تعطي ىذه التأثيرات أسموب التطريز اآللى ،والذي

ثالث خامات من الجمود الصناعية المطاطة وعالقتيا

يندرج منو عدة أنواع وكثافات غرز وطرق لمتقوية

بمتغيرات البحث وىى رقمى االبرة( ،)83-81القدم

يستطيع المصمم من خالليا تغيير مالمس األسطح

الضاغط(المعدن – البالستك – ذو العجل) ،المطاطية

لمخامات واعطاء تأثيرات مختمفة تساىم في تطوير

(بتقوية – بدون تقوية).

وحل المشكالت التقنية والمعالجات الفنية المرتبطة

"أسس وتقنيات زخرفة المالبس الجمدية بالتطريز اآللى"

بخواص خامة الجمد الصناعى وأسموب التطريز اآللى.

والتى تيدف إلى التعرف عمى مدى التنوع فى التقنيات

التصميم الزخرفى مما يؤثر عمى جودة المنتج النيائى

ودراسة(أسماء محمود محمد )7113 -بعنوان

وفى دراسة(سامية أحمد الجارحى )7118 -بعنوان

الخاصة بالتطريز اآللى من حيث (نوع الخيط المستخدم

"تأثير بعض غرز التطريز عمى الجمد الطبيعي والجمد

– كثافة الغرزة) عمى الجمود الصناعية بسمك متوسط

الصناعي(دراسة مقارنة)" التي ىدفت إلي دراسة أنواع

وكيف يمكن االستفادة منيا فى زخرفة المالبس الجمدية

مختمفة من غرز التطريز اليدوى(غرزة المارجريت– غرزة

وقد أشارت أىم النتائج إلى أن الخيوط الحريرية الممونة

العنكبوت – غرزة الستان) لمتعرف عمى مدى مالئمة أو

أفضل من خيوط السيرما فى التطريز األلى عمى الجمد

عدم مالئمة تمك الغرز لنوع الجمد سواء كان طبيعى أو

الصناعى  ،كما أنو يمكن استخدام كثافات مختمفة ال

تخترق الجمد مثل غرزة المارجريت والغرزة المنسوجة مثل

لمخيوط الحريرية أما عند استخدام خيوط السيرما فيجب

غرزة العنكبوت لمتطريز عمى الجمد الطبيعى والصناعى

أال تزيد الكثافة عن( 2111غرزة).

صناعى .ومن أىم نتائج الدراسة تناسب الغرز التى ال

تزيد عن( 2483غرزة) فى الوحدة الزخرفية بالنسبة

وعدم مالئمة الغرز التى تعتمد فى تنفيذىا عمى الحشو

دراسة(أم محمد جابر السيد محمد– 7189م)

والتى تنفذ من خالل الجمد مثل غرزة البوان ستان وذلك

بعنوان "إثراء القيم الجمالية والوظيفية لممالبس الجمدية

نتيجة الخواص الطبيعية والميكانيكية المميزة لكل من

(النسائية) بتنفيذىا بتقنيات يدوية وعرض تقنية تنفيذىا

خامة الجمد الطبيعى والصناعى.

عمى شبكة المعمومات" والتى تيدف إلى تصميم وتنفيذ

أما دراسة(لمياء حسن )7114 -بعنوان "تأثير

منتجات مبتكرة من المالبس الجمدية النسائية بتقنيات

تقنيات التطريز اآللى عمى مظيرية أقمشة الساتان" التي

يدوية والتعرف عمى مدى مالئمة تقنيات الحياكة اليدوية

ىدفت إلي التعرف عمى أثر اختالف مستوى كثافة غرز
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تحديد أسس وتقنيات الحياكة اليدوية في تنفيذ المالبس
الجمدية ،إعداد موقع تعميمي مقترح لشرح ىذه التطبيقات

العممية بتقنياتيا المختمفة إلثراء القيم الجمالية والوظيفية

لممنتجات.
التعامل مع خامة الجمد الصناعى أثناء عمميات التطريز
اآللي لتوضيح الخصائص والسمات المميزة لكل من
خامة الجمد الصناعى وعوامل التطريز اآللى التى تطمب

مستوى تقنى عالى فى التعامل معيا أثناء زخرفتيا
ومراحل انتاجيا.

 -7مساعدة القائمين عمي عممية اإلنتاج بمصانع

جودة عالية.
 -9المساىمة في تطوير التصميم الزخرفى عمي المالبس
المنتجة من الجمود الصناعية التى تؤثر عمى جودة
المنتج النيائى.
التقنية والمعالجات الفنية المرتبطة بخواص خامة

 -8ما الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض أنواع الجمد
الصناعي ؟

 -7ما أثر (نوع الغرزة– كثافة الغرزة – طرق التقوية)
عمى مظيرية التطريز لخامات الجمد الصناعى
المستخدمة؟

الجمد الصناعى وأسموب التطريز اآللى.

 -2محاولة إثراء المالبس الجمدية جمالياً ووظيفياً بحيث
تمقى قبوالً لدى المستيمكات.

حدود البحث:

 -8خ ثثيط التطري ثثز وأجري ثثت عمي ثثو اختب ثثارات وى ثثى (ثب ثثات

 -9ما إمكانية توظيف أفضل النتائج فى التصميم
الزخرفى لممالبس النسائية المنتجة من الجمود

الصناعية؟

المون – نمرة الخيط – عددالبرمات /البوصة -عدد
الفتل -قوة شد الخيط بالكجم)

 -7ثالثة أنواع من الجمود

الصناعية.

-9االختبثارات المعمميثة لخامثات الجمثود الصثناعية لتحديثثد

أهداف البحث:

 -8تحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض أنواع
الجمد الصناعي.

خثواص كثل منيثا وتشثمل :إختبثار تقثدير السثمك– وزن
المتر المربع -إختبار التمزق)

 -7تحديد أثر(نوع الغرزة– كثافة الغرزة– طرق
التقوية)عمى مظيرية التطريز لخامة الجمد الصناعى

( )8المون األسود.

 -9تحديد أثر (نوع الغرزة  -كثافة الغرزة – طرق
عمى

اآللى عمى الجمود الصناعية لموصول إلي منتج ذو

 -8قد يساىم البحث في حل الكثير من المشكالت

مشكمة البحث :وتتمخص في التساؤالت اآلتية:

مظيرية

التطريز

لخامة

الجمد

الصناعى( )7المون الفضى.

 -8تحديد أثر(نوع الغرزة  -كثافة الغرزة – طرق التقوية)
عمى مظيرية التطريز لخامة الجمد الصناعى ()9
المون التركواز.
 -2توظيف أفضل النتائج فى التصميمات الزخرفية
لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية.
أهمية البحث:

إنتاج المالبس المصنعة من الجمود الصناعية.

المالبس الجمدية الختيار األسموب األمثل لمتطريز

وفى ىذا اإلطار كان البد من التطرق إلى أسموب

التقوية)

 -8ربط التطور العممى فى مجال التطريز اآللى بجودة

 -8مالبس النساء(الصديرى).

 -2ن ث ث ثثوع الغ ث ث ثثرزة لمتطريز(الس ث ث ثثاتان – ال ث ث ثثرش – الحش ث ث ثثو
"الزجزاج").
 -1كثافة الغرز المستخدمة ثالثة(منخفضة – متوسطة –
مرتفعة).

 -2طرق التقوية المستخدمة(الفازلين– ورق مقوى
"كرتون" -بدون تقوية)
 -3المعالجات اإلحصائية(تم تحميل النتائج إحصائيا عن
طريق استخدام أشكال )2-D Column
عينة البحث:

 -8ثالثة أنواع من خامات الجمود الصناعية المستخدمة
فى صناعة المالبس

الجاىزة.

89

)Vol. 61, No. 2, pp. 89-113, 2016(Arabic

Alex. J. Agric. Sci.

تم تصميم مقياس التقدير فى ىذا البحث لتقييم

 -7خيط تطريز.
 -9خامات التقوية.

 -8كما تكونت عينة البحث التى تقوم بتقييم الناحية
المظيرية لمعينات المطرزة من خالل مقياس التقدير
من عدد ( )14مفردة موزعة طبقا لمتغيرات البحث
عمي "متخصصين ،ومستيمكات" كاآلتي:
 المتخصصين :وعددىم( )84بنسبة( ،)%72.2ويقصدبيم(األساتذة– األساتذة

مظيرية العينات المطرزة عمى الجمود الصناعية الثالثة

المستخدمة فى البحث.

إعداد مقياس التقدير(ممحق رقم :)6

تم إعداد مقياس تقدير موجة لممتخصصين فى مجال

صناعة المالبس الجاىزة والتطريز لتقييم مدى مالئمة
صياغة بنود المقياس– تسمسل وتنظيم العبارات -وضوح

المساعدين– المدرسين–

العبارات– شمول العبارات عمى األىداف المراد قياسيا

والمدرسين المساعدين– والمحاضرين) تخصص

ومدى قدرة المقياس عمى تقييم مظيرية العينات المطرزة

تم تطريزىا عمى الجمد الصناعى محل الدراسة.

محاور وبنود المقياس:

مالبس ونسيج لمتعرف عمي آرائيم نحو العينات التى

 -المستهمكات :وعددىم( )21بنسبة ( ،)%27.2ويقصد

عمى الجمود الصناعية الثالثة المستخدمة فى البحث.

يحتوى مقياس التقدير عمى أربعة محاور أساسية

بيم أفراد المجتمع من "النساء" في الفئة العمرية من

وىى:

 91إلى  82سنة بمستوى تعميم عال ومتوسط.

المحور األول :خامة الجمد ،يندرج أسفمة( )8عبارات.

منهج البحث :يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحميمى

والمنهج التجريبى

 يتضمن دراسة الخيوط المستخدمة فى المالبسالنسائية المنتجة من الجمود الصناعية وذلك عن
طريق

استخدام أحد أدوات المنيج الوصفى ىو

أسموب العينات ،كما يستخدم المنيج التجريبي الجراء
اإلختبارات المعممية طبقاً لممواصفات القياسية الدولية.

 استخدام الدراسة التطبيقية فى توظيف أفضل النتائجفى التصميمات الزخرفية لممالبس النسائية المنتجة
من الجمود الصناعية.

 استخدام المقابمة الشخصية مع المتخصصينوالمستيمكات لقياس آرائيم فى مظيرية التطريز اآللى
عمى المالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية.

المحور الثاني :نوع الغرز ،يندرج أسفمة ( )2عبارات.

المحور الثالث :كثافة الغرز لمتطريز األلى ،يندرج
أسفمة( )9عبارات.
المحور الرابع :تأثير طرق التقوية عمى مظيرية التطريز
اآللى  ،يندرج أسفمة( )9عبارات.
تعميمات المقياس:

توجد إرشادات موجيو إلى المتخصصين المطموب

معرفة آرائيم من خالل اإلجابة عمى بنود محاور
المقياس وىذه اإلشارات تتطمب وضع عالمة(√) فى
المكان المخصص لذلك فى المقياس أمام البند الذى
ينطبق عمية النموذج أثناء التقييم.
تصحيح المقياس:

تتضمن أداة البحث مقياس تقدير ثالثى ،توضع

عالمة (√) أمام الخانة التى تنطبق عمى حالة النموذج
أدوات

البحث:

 -6مقياس تقدير لمعينات التي تم تطريزها من الجمود
الصناعية (مظهرية):

الهدف من مقياس التقدير:

من قبل المصححين التى تعبر عن آرائيم ،وتندرج

من(مناسب– مناسب الى حد ما– غير مناسب) ثم تترجم
ىذه العالمات إلى درجات بحيث تعطى مناسب ثالث
درجات ،ومناسب إلى حد ما درجتان ،أما غير مناسب
فتأخذ درجة واحدة ،وطبقاً لمحاور وبنود مقياس التقدير

تكون درجة محور خامة الجمد( 87درجة) ومحور نوع
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الغرز( 82درجة) محور كثافة الغرز لمتطريز األلى (4
درجات) أما محور تأثير طرق التقوية عمى مظيرية
التطريز اآللى( 4درجات) وبذلك تكون الدرجة الكمية
لممقياس  82درجة.
صدق وثبات مقياس التقدير:

تم حساب صدق وثبات مقياس التقدير وذلك لمدرجات

التى حصل عمييا كل محور من المحاور األربعة التى
يتضمنيا المقياس لمتأكد من صحتة وقدرتة عمى قياس ما
وضع لقياسو.
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 ثبددات مقيدداس التقدددير :تثثم حسثثاب الثبثثات عثثن طريثثق(معامل ألفا ،التجزئة النصثفية) والجثدول( )7يوضثح
ذلك.
يتبث ث ثثين مث ث ثثن جث ث ثثدول( )7أن جميث ث ثثع معث ث ثثامالت ألفث ث ثثا

والتجزئث ثثة النص ث ثثفية ى ث ثثي ق ث ثثيم مرتفع ث ثثة وت ث ثثدل عمث ثثي ثب ث ثثات
المقياس.
إستبانة لقياس آراء المسدتهمكات نحدو الصدديرى المطدرز
بأفضل النتائج بالتطريز اآللى عمى الجمود الصدناعية

ممحق(:)2

 -صدق المقياس :استخدمت الباحثتان نوعين من

 -الهدف من االستبانة:

 -صدق المحكمين :تم عرض الصورة المبدئية لمقياس

لتصميم الصديرى الجمد المطرز.

الصدق وىما كاآلتي:

تيثثدف االسثثتبانة إلثثي معرفثثة مثثدي تقبثثل المسثثتيمكات

التقدير عمي مجموعة من األساتذة المتخصصين فى

واشتممت االستبانة عمي محورين كاآلتي:

التحقق من صدق المقياس وابداء الرأي فيو من

عبارات.

مجال صناعة المالبس الجاىزة والتطريز بيدف

حيث(الصياغة المغوية لممحاور والعبارات ،تسمسل

المحث ث ث ثثور األول :الجانث ث ث ثثب الجمث ث ث ثثالي ،ينث ث ث ثثدرج أسث ث ث ثثفمة()2

المحث ث ثثور الثث ث ثثاني :الجانث ث ثثب الث ث ثثوظيفي ،ينث ث ثثدرج أسث ث ثثفمة()2

وتنظيم محاور المقياس ،مناسبة العبارات لكل محور

عبارات.

أقروا بصالحيتيا لمتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت

بموجثثب( )91درجثثة ،وتتكثثون االسثثتبانة مثثن مي ثزان تقثثدير

تابع ليا  ،تسمسل وتنظيم عبارات كل محور) ،وقد
فيما يخص الصياغة المغوية لبعض العبارات وحذف
عبارات أخري وقد أجمع المحكمين عمى صالحية
مقياس التقدير لمتطبيق وبمغت نسبة اإلتفاق بين
المحكمين  %42وىى نسبة مرتفعة تسمح بتطبيقو.

 الصددددق اإلحصدددائي :بإس ثثتخدام اإلتس ثثاق ال ثثداخمي ب ثثيندرج ثثة ك ثثل مح ثثور والدرج ثثة الكمي ثثة لممقي ثثاس  ،ويتض ثثح
ذلك في الجدول (.)8
يتبث ثثين مث ثثن جث ثثدول( )8أن قث ثثيم معث ثثامالت االرتبث ثثاط

( )1.321 ،1.272عمث ث ثثي الت ث ث ثوالي وىث ث ثثي قيمتث ث ثثان دالث ث ثثة
إحصث ثثائيا عنث ثثد مسث ثثتوي( ،)1.18ممث ثثا يث ثثدل عمث ثثي صث ثثدق
محاور المقياس.

وبثثذلك يكثثون مجمثثوع عبثثارات االسثثتبانة( )87عبثثارة

ثالثثثي (موافثثق ،موافثثق إلثثي حثثد مثثا ،غيثثر موافثثق) ،وذلثثك
بإعطاء ثالث درجثات لمموافثق ،ودرجتثين لمموافثق إلثي حثد
مثثا ،ودرجثثة واحثثدة لغيثثر الموافثثق ،كمثثا اشثثتممت االسثثتبانة
عمي بيانات في بدايتيا يجيب عنيا المفحوص.

المعامالت السيكومترية الستبانة آراء المستهمكات:

 صدددددق االسددددتبانة :اسث ثثتخدمت الباحثت ث ثان نث ثثوعين مث ثثنالصدق وىما كاآلتي:

 صدق المحكمين :تم عرض الصثورة المبدئيثة لالسثتبانةعمي مجموعة من األساتذة المتخصصين في مجثال
المالبس والنسيج بيدف التحقق من صدق االستبانة

وابداء الرأي فييا من حيث

جدول  :6اإلتساق الداخمي بين درجة كل محور والدرجة الكمية لمقياس التقدير
م
8
7

المحاور
خامة الجمد
نوع الغرز

قيم االرتباط
1.313
1.272

الداللة
1.18
1.18
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كثافة الغرز لمتطريز األلى
تأثير طرق التقوية عمى مظيرية التطريز األلى

1.243
1.321

جدول  :2معامل ثبات محاور مقياس التقدير الخاصة بالمحكمين
م
8
7
9
8
2

المحاور
خامة الجمد
نوع الغرز
كثافة الغرز لمتطريز األلى
تأثير طرق التقوية عمى مظيرية التطريز األلى
المقياس ككل

(الصثياغة المغويثثة لممحثثاور والعبثارات ،تسمسثثل وتنظثثيم
محثثوري االسثثتبانة ،مناسثثبة العبثثارات لكثثل محثثور تثثابع
ليثثا ،تسمسثثل وتنظثثيم عبثثارات كثثل محثثور) ،وقثثد أقثثروا

معامل ألفا
1.383
1.212
1.217
1.392
1.317

1.18
1.18
التجزئة النصفية
1.324 - 1.291
1.232 - 1.274
1.334 - 1.211
1.374 - 1.291
1.381 - 1.242

فروض البحث:

 -8توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط
درجات(نوع الغرزة -كثافة الغرزة– طرق التقوية)عمى

بصثثالحيتيا لمتطبيثثق بعثثد إجثراء بعثثض التعثثديالت فيمثثا

مظيرية خامة الجمد الصناعى( )8المون األسود.

عبارات أخري.

درجات(نوع الغرزة -كثافة الغرزة– طرق التقوية)

يخ ث ثثص الص ث ثثياغة المغوي ث ثثة ل ث ثثبعض العب ث ثثارات وح ث ثثذف
 الصددددق اإلحصدددائي :بإس ثثتخدام اإلتس ثثاق ال ثثداخمي ب ثثيندرجثة كثثل محثثور والدرجثثة الكميثثة ل سثثتبانة ،ويتضثثح

ذلك في الجدول(.)9

يتبث ث ثثين مث ث ثثن جث ث ثثدول( )9أن قث ث ثثيم معث ث ثثامالت االرتبث ث ثثاط

 -7توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط
عمى مظيرية خامة الجمد الصناعى( )7المون
الفضى.
 -9توجد فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط
درجات(نوع الغرزة -كثافة الغرزة– طرق التقوية) عمى

( )1.322 ،1.292عمث ث ثثي الت ث ث ثوالي وىث ث ثثي قيمتث ث ثثان دالث ث ثثة

مظيرية خامة الجمد الصناعى( )9المون التركواز.

إحصث ثثائيا عنث ثثد مسث ثثتوي( ،)1.18ممث ثثا يث ثثدل عمث ثثي صث ثثدق

 -8امكانية توظيف أفضل النتائج فى تصميم زخرفى
لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية.

محاور االستبانة.
 ثبددات االسددتبانة :تثثم حسثثاب الثبثثات عثثن طريق(معامثثلألفا ،التجزئة النصفية) والجدول( )8يوضح ذلك.

يتبين من جدول( )8أن جميع معامالت ألفا والتجزئة
النصفية ىي قيم مرتفعة وتدل عمي ثبات اإلستبانة.

مصطمحات البحث:
-6

التكنولوجياTechnology :

التكنولوجيا ىى األساليب الفنية التى تطبق فى العممية

االنتاجية وتوجيو المعرفة السائدة فى ىذا النوع من

االنتاج(.عمى السممى– 8448م .)81 -

 -9المقابمة الشخصية.
 -8االختبارات المعممية طبقا لممواصفات القياسية
الدولية.

ىى مجموعة من المعارف والميارات والخبرات
الالزمة

األدوات المستخدمة فى

البحث:

لتصنيع

منتج

أو

منتجات

جديدة.

(إيياب عز الدين نديم  8441 -م)81 -

 -8الجمود الصناعية.

 -2التطريز:

 -9األجيزة الخاصة باإلختبارات المعممية لمخواص

حريرية أو معدنية باإلستعانة ببعض القطع الزخرفية

 -7خيط التطريز.
الطبيعية

والميكانيكية

لمجمود

التطريز.

الصناعية

وخيط

 -8ماكينة تطريز آلى  SHENSHIL EIموديل 7182م
 -برنامج تشغيل الماكينة .DAHAO

ىو استخدام الخيوط المختمفة سواء كانت قطنية أو

كالخرز ،الترتر ،الفصوص ،التمى ،والدانتيل وغير ذلك

كالنسيج المضاف إلضافة تصميم زخرفى عمى المالبس
عن طريق الغرز الزخرفية المختمفة لمتطريز( .زينب عبد
الحفيظ فرغمى)28-7187-
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وبالرغم من تعدد المفاىيم إال أن مفيوم الجودة يدور

 -3التطريز اآللى:
Automatic

or

Embroidery

Computerized
Embroidery

ىو زخرفة القماش بخيوط متعددة األنواع واأللوان،
وبتأثيرات حديثة لمغرز باستخدام ماكينة التطريز
المبرمجة( .ماجدة محمد ماضى واخرون– ،3 –7112

)81
التطريز اآللى عبارة عن زخرفة النسيج بعد أن يتم
نسجة بواسطة اإلبر الخاصة بالتطريز ،وذلك باستخدام

خيوط مختمفة األنواع واأللوان باستخدام الماكينات( .سعاد

ماىر محمد – 8422م – )71
ىو زخرفة القماش بعد نسجة بواسطة الماكينة
باستخدام الخيوط الممونة أو الخيوط المعدنية(ذىبية أو
فضية)( .سنية خميس صبحى – 8448م )77-
 -4الجمد الصناعي:

Industrial Leather

يعرف بأنو قماش مغطى بطبقة بالستيكية من مادة

الفينيل( )P.V.Cأو مادة عديد اليوريثان( ،)P.Uوتختمف

أنواع الجمد الصناعي تبعاً لنوع القماش المستخدم فى

الطبقة السفمي وطريقة إنتاجو صناعياً وطرق تجييزة.

(وسام محمد – سحر حربى – )838 -7188

الجمود الصناعية مصنعو مثن مثواد شثمعية وراتنجيثة

ولدائن ومواد غير عضوية ،وىى عبارة عن طبقتين:
أ -الطبقثثة العميثثا :وتمثثثل س ثطح الجمثثد وىثثى مصثثنعو مثثن
المواد السابق ذكرىا.
ب -الطبقة السفمى :تشثبو النسثيج الشثبكى بخيثوط ضثيقة

ورفيعث ثثة بامتث ثثداد سث ثثطح الجمث ثثد ليحث ثثافظ عمث ثثى تماسث ثثك

مساحة الجمد( .منى ابراىيم سويفى)872-8444-
 -5الجودة:

Alex. J. Agric. Sci.

Quality

أعطي الخبراء مفاىيم عديدة لمعني الجودة منيا ما

يمي:
الجودة ىي :المالمح والخصائص الشمولية لممنتج

التي تؤثر عمي قدرتو في إرضاء احتياجات صريحة أو
ضمنية( .أشرف يوسف محمد)89-7112-

حول مستوي جودة المنتج المتوقعة ومدي مطابقتو
لممواصفات وتحقيقو لمغرض الذي انتج من أجمو بأقل

تكمفة.
 -6الممبس:

Cloth

لو مرادفات لغوية كثيرة فمنيا المباس والرداء

والثياب ،ويعرف بأنو ىو الشيء الذى يمبس فالرداء ىو
الغطاء الكبير ،وكل ما يزينك فيو رداء( .ابن منظور–
)8424

المالبس ىى كل ما يغطى جسم االنسان من رأسة

إلى قدمية يسمى (زيا) وأىم األزياء ىى الرداء وغطاء
الرأس والحذاء ،كما تعرف المالبس بأنيا كل ما يستخدمو
االنسان من مواد(سواء كانت نسيجية أو ألياف أو خامات

معدنية أو جمدية) ليغطى بيا جسدة ،ويمتد من الرأس
حتى القدم وما يضاف إلى ىذا الغطاء من إضافات
مكممة(حمى)( .زينب عبد الحفيظ– .)7117
اإلطار النظرى لمبحث:

تعتبر الزخرفة بالتطريز اآللى من أىم الفنون

التشكيمية وأعظميا أث اًر فى إكساب معظم المنتجات قيماً

جمالية ونفعية ،كما أنيا تساعد عمى رفع القيمة
االقتصادية لمممبس وىذا ما يجعل غالبية المستيمكين

يقبمون عمى المنتجات المطرزة بحثاً عن األناقة والتفرد
والمظير الجمالى الجذاب ،ويعتبر التطريز من أبرز
الفنون الرابطة لما بين الماضي والحاضر.
العوامل المؤثرة عمى جودة التطريز اآللى:

يستخدم التطريز اآللى غالباً كعنصر زخرفى

إلضفاء الطابع الزخرفى عمى الجمد الصناعى ألنو
اء،
ىاء وثر ً
يضيف لو القيمة الجمالية مما يجعمو أكثر ز ً
إال أنو قد تظير بعض العيوب الفنية أثناء تنفيذ عممية
التطريز اآللى مما يؤثر بشكل مباشر عمى مظيرية الجمد

الصناعى وتشويو سطحو ،ويتوقف نجاح جودة التطريز

اآللى عمى االتقان فى جميع مراحل تنفيذه وىى(:لمياء
حسن عمى.)24-7114 -
 -6مرحمة التصميم الزخرفى:
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الب ث ثثد م ث ثثن تث ث ثوافر اإلب ث ثثداع واإلبتك ث ثثار ف ث ثثى التص ث ثثميم
الزخرفى ليحقق الوظيفة والغرض واليدف الثذى صثمم مثن

أجمو(.سيام زكى عبد اهلل وآخرون – .)879 – 7113
 -2غرز التطريز اآللى:

نمرة اإلبرة المناسبة لنمرة خيط التطريز المستخدم.
(ماجدة محمد ماضى وآخرون،)811 :882 -
الجمود

الصناعيةartificial Leather :

ىي مجموعة من الجمود المصنوعة من البالستيك

تتنوع غرز التطريز اآللى التى توفرىا برامج التطريز،

(المدائن) وىى تتكون من طالء البولي إستر أو البولي

ويختمف استخداميا حسب شكل التصميم ،ومن أكثرىا

أميد ويتميز بمتانة عالية ،وارتفاع الممعان الذى يمكن

استخداماً غرز ،Split ،Stem ،Zigzag ،Tatami ،Satin

تنظيفو بسيولو باستخدام قطعة قماش مبممة( .إيمان محمد

(.E-stitch ،Run ،Backصفية عبد العزيز قطب وآخرون
7189-م .)827 -

مع التقدم التكنولوجي في الصناعات المختمفة

ظيرت الجمود الصناعية كبديل لمجمود الطبيعية ،وقد

خيوط التطريز اآللى:

تعتبر خيوط التطريز اآللى من العوامل الرئيسية

المؤثرة فى جودة وكفاءة المنتج المطرز فاالختيار السميم

لنوع الخيط خطوة ىامة جدا تتطمب التعرف عمى
خصائصو اآلدائية والمتطمبات الوظيفية لممنتج المطرز
وأداء المنتج تحت ظروف االرتداء باإلضافة لمظيريتو
ومن ثم تأثيره عمى مظيريو الجمد الصناعى المطرز.

تعطى الجمود الصناعية نفس اإلمكانات التشكيمية ،نظ ار
إلختالف ألوانيا وسمكيا ومالمسيا المتعددة الجذابة،
وتتميز الجمود الصناعية ،برخص ثمنيا ،وسيولة

صناعتيا ،وتوافرىا في األسواق بأعداد كبيرة عمى ىيئة
لفافات بأطوال مختمفة ،ويستخدم لقياسيا المتر الطولي
عند الشراء(.منى ابراىيم السويفي– 8444م.)73 -
إلى جانب أن الجمود الصناعية تمتاز برخص ثمنيا

 -4خامات التقوية المستخدمة:

تعتبر خامات التقوية غير المنسوجة

دسوقي – 7188م.)98 -

Non Woven

 Interfacingمن أنسب أنواع خامات التقوية المستخدمة
فى عمميات التطريز ،وذلك ألنيا غير اتجاىيو مما يسيل

وسيولة صناعتيا وتوفرىا في األسواق بأشكال متنوعة

وعروض مختمفة ،كما تمتاز الجمود الصناعية بصفة
التحمل وسيولة النظافة ،بمعنى أنيا أكثر تحمل من

تنفيذ التطريز فى كافة اإلتجاىات ،كما يمكن إزالتيا

األقمشة وال تؤثر فييا القاذورات ،ويسيل تنظيفيا.

بسيولة بعد إنتياء التطريز وذلك لسيولة تمزيقيا( .أشرف

أنواع الجمود الصناعية:

 -5إبر ماكينة التطريز اآللى:

عمى قاعدة من النسيج بدال من جمد الحيوان ،وتختمف

يوسف محمد.)82-7112-

اختيار اإلبرة المناسبة لمتطريز من العناصر الميمة

إلجراء التطريز فعمى الرغم من صغر حجميا إذا ما
قورنت بأجزاء الماكينة األخرى إال أنيا ذات تأثير مباشر
فى عممية التطريز فيى التى تؤثر عمى شكل الغرزة

الناتجة وقد تتسبب فى إتالف الخامة المطرزة أو كالىما،
لذا يجب اختيارىا بعناية بالمواصفات المناسبة.

الجمود الصناعية ىي بدائل لمجمود الطبيعية توجد

عن بعضيا باختالف طرق تجييزىا واعدادىا صناعيا،
ويمكن تقسيم الجمود الصناعية إلى ثالثة أنواع رئيسية
وىى:
 -نوع مبطن :يبطن دائما بالمنسوجات ،ويطمق عمى

ىذا النوع اسم المشمعات ويشمل أنواع :خفيف،

متوسط ،ثقيل.

من الضرورى أن تتناسب اإلبرة مع طبيعة الخواص

 -نوع غير مبطن :ال يبطن بالمنسوجات ويطمق عميو

منسوجة أو تريكو أو جمود مع الوضع فى االعتبار

 -الجمود النفاذة :وىى الجمثود الصثناعية الحديثثة ،عثادة

المختمفة لألقمشة سواء كانت أقمشة منسوجة أو غير
طبيعة التركيب النسجى لألقمشة ،كما البد من مراعاة
89
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م ثثا ي ثثتم تغطي ثثة س ثثطحو بم ثثادة الب ثثولي يورث ثثان )،(PU

 -الصنف.

والقمثثاش المسثثتخدم كأرضثثية يكثثون عثثادة مثثن التريكثثو

 -الطول بالمتر.

متنوع ث ثثة ،وم ث ثثن الممك ث ثثن اس ث ثثتخداميا ألي ن ث ثثوع م ث ثثن

 -اسم المصنع المنتج وعالمتو التجارية

المالبث ثثس ،باإلضث ثثافة إلث ثثى أن ث ثواع أخث ثثرى تث ثثم إنتاجيث ثثا

 -عبارة صنع في ج.م.ع.

حثثديثا تشثثبو الجمثثد الطبيعثثي حيثثث تتكثثون مثثن أليثثاف

 -الرقم المسمسل لمفئة.

صثثناعية تشثثبو تمامثثا الجمثثد الطبيعثثي وتغطثثى بطبقثثة

 -رقم المواصفات القياسية المصرية.

جميثثع خواص ثثو( .ىنثثد س ثثالم عبثثد الفت ثثاح– 7188م-

صفات الجمد الصناعى:

أو النسث ثثيج ،وتتث ثثاح ىث ثثذه األن ث ثواع بث ثثألوان وتشث ثثطيبات

رقيقثة مثن البالسثتيك لتقميثد سثطح الجمثد الطبيعثي فثي
.)88
الخواص الطبيعية والميكانيكية لمجمد الصناعي:

 -العرض بالسنتيمتر

(إيمان محمد دسوقي – 7188م)81-
 -8ليس لثو اتجثاه نسثيج ،ويتميثز بوجثود بعثض المطاطيثة
فى اإلتجاه العرضى أكثر من اإلتجاه الطولى.

يب ث ث ث ث ثثاع الجم ث ث ث ث ثثد الص ث ث ث ث ثثناعي عم ث ث ث ث ثثى ىيئ ث ث ث ث ثثة لف ث ث ث ث ثثات

 -7سيل التمزق تحت الشد والضغط العالى.

بع ثثرض( )871س ثثم وط ثثول م ثثن( 811 :21مت ثثر) حس ثثب

 -9يمكن أن يتمف إذا تعرض لح اررة المكواة.

كل لفة وىى:

 -2ال يمتص الماء.

 -عبارة عن الجمد الصناعى

(زينب محمد حسين – )81-7113

االتفثثاق بثثين المنثثتج والمسثثتيمك مثثع توضثثيح البيانثثات عمثثى

 -8غير مريح ل رتداء فى الجو الحار.

جدول  :5يوضح الخواص الطبيعية والميكانيكية لمجمد الصناعي
م
8
7
9
8
2
1
2
3
4
81
88
87

الخواص
السمك مم
العرض سم
وزن المتر بالمربع لطبقة الكسوة جم
مقاومة الشد عند القطع في اتجاه السداء
مقاومة الشد عند القطع في اتجاه المحمة
النسبة المئوية لالستطالة عند القطع سداء
النسبة المئوية لالستطالة عند القطع في المحمة
مقاومة التمزق
قوة التصاق لطبقة البالستيك
درجة ثبات المون لمجمد الجاف
درجة ثبات المون لمجمد الرطب
الحد األدنى لمدة مقاومة التشقق بالثني

الشددروط الواجددت توافرهددا فددي الجمددد الصددناعي المسددتخدم

في صناعة المالبس:

 -8أن يكون سطح الجمد أممس ناعم أو محبب ،كما البد
أن يكون السطح سميما.

 -7يكون سمك الجمد متجانس فى لفة الجمد بالكامل.
 -9يكثثون عثثرض الجمثثد الصثثناعي غيثثر مختمثثف فثثى لفثثة
الجمد بالكامل.

الجمد الصناعي
7.9 :7مم
871سم تصل إلى  821سم
8211جم8921 -جم
 811جم
21جم
%81
%71
81كجم
88-4جم
ال تقل عن 2/8/9
ال تقل عن 2/9
 711/111دورة

 -8ال يكون لمجمد الصناعي رائحة غير مقبولة.
 -2يكون الجمد الصناعي المستخدم غير منفذ لمماء.
 -1تجانس لون الجمد الصناعي فى لفة الجمد بالكامل.
 -2يكون الجمد الصناعي رخوا ذو مرونة كافية.
(أم محمد جابر السيد – )88- 7189
الخطوات اإلجرائية لمبحث:

أوالً :لخامات المستخدمة فى البحث:
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الجمود الصناعية:

 -6الغرز المستخدمة فى التطريز اآللى:

ت ثثم تحديثثد ثالثثثة أنث ثواع مثثن الجمثثود الصثثناعية الت ثثى

تم اختيار ثالثة أنواع من غرز تطريز آلى (غرزة

تستخدم فى إنتثاج المالبثس الجمديثة النسثائية حيثث تختمثف

الساتان -غرزة الرش -غرزة الحشو "الزجزاج") وىم

ف ث ث ثثى الخث ث ث ثواص الطبيعي ث ث ثثة والميكانيكي ث ث ثثة ،ويوض ث ث ثثح ذل ث ث ثثك

األكثر انتشا اًر فى التطريز اآللى.

الجدول(.)1

يتبين من جدول( )1اختالف الخواص الطبيعية

غرزة

الساتانSatan Stitch :

ىثثى أحثثد أن ثواع غثثرز الحشثثو المسثثطح لكثثن يختمثثف

والميكانيكية لكل خامة من خامات الجمد الصناعى
الثالثة ويوضح ذلك نتائج إجراء جميع االختبارات.

فثى كونثو مختمثف األطثوال ،تنفثذ بثأكثر مثثن لثون واحثد مثثن

الخيوط ،وتستخدم ىذه الغرزة لمتطريز اآللثى فثى مسثاحات

ثانياً :لتطريز اآللى عمى الجمود الصناعية:

ضيقة أو متسعة

جدول  :6الخواص الطبيعية والميكانيكية لخامات الجمد الصناعى محل الدراسة
االختبارات

وزن

المتر
المربع

الخامات
خامة الجمد
الصناعى

( )8الجمد

عرض

القماش

2

بالكجم

(زاوية االنفراج)

بالسم

بالجرام
9.87

مقاومة التمزق

زاوية الرجوعية

888

السمك

بالمميمتر

بالدرجة

عدد الخيوط

نفاذية

في البوصة

الهواء

مالحظات

سم/3سم

سداء

لحمة

سداء

لحمة

9.781

9.212

871

871

11.9

/2ث

سداء

لحمة

91

12

91

ظير القماش
عبارة عن

قماش منسوج

األسود
خامة الجمد

9.88

الصناعى

4

( )7الجمد

877

1.828

7.272

822

821

28.1

12

97

21

عبارة عن

قماش غير

الفضى

خامة الجمد
الصناعى

( )9الجمد

ظير القماش

منسوج

8.22
3

823

1.889

1.728

871

1

882

11

98

24

يحتوى عمى

فتمة ليك ار تسبب
مطاطية

التركواز
مواصفة

مقم

مقم/

االختبار

/924

7113

إجراء

/

7112

/742

مقم/

مقم/
/742

مقم/

ASTM

8429/2989م

7112

7111م

1424/59

فالمساحة الضيقة تمأل بصف واحد من تمك الغرزة أما

المساحة المتسعة أو العريضة فتمأل بعدة صفوف
متالصقة ،كما تستخدم فى تطريز أشكال الورود بتدرجات
لونيو.
http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/
HomeEconomics/step1/page1-11.html

غرزة الرش:

tatami

تستخدم غرزة الرش لتغطية مساحات كبيرة تبعاً

لكثافة الغرز حيث تختمف الكثافة تبعاً لمتصميم الزخرفى

/8784

مقم/
7112/742

المراد تنفيذه ،أيضا يمكن أن تختمف فى االتجاه ،وتصمح
لتنفيذ منحنيات التصميم الزخرفى.

http://www.amefird.com/wpcontent/uploads/2010/02/CommonEmbStitchMatrix
-2-11-10.pdf

غرزة الحشو "الزجزاج":

zigzag Stitch

سميت بغرزة الحشو نظ ار لكونيا ال ينتج عنيا

فراغات مثل غزرة العراوى ،وتنتج الغرزة من حركة إبرة

الماكينة يمين ويسار عمى التوالى تبعاً لعرض الغرزة

المطموب.
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تم استخدام نوع خيط تطريز واحد(فسكوز) وىو

https://en.wikipedia.org/wiki/Zigzag_stitch

 -2الخامات المسداعدة المسدتخدمة عندد إجدراء التطريدز
اآللى عمى الجمود الصناعية(خامات التقوية):

األكثر انتشا اًر داخل مصانع التطريز اآللى عمى المالبس

الجمدية ،ولكن ىذا النوع من خيوط التطريز يعرف باسم

 -3كثافة غرز التطريز:

تم تغيير كثافة غرز التطريز(المسافة بين الغرز)

تبعاً لكل نوع من أنواع غرز التطريز اآللى محل الدراسة

خيط الحرير داخل مصانع التطريز اآللى ،والجدول التالى
يبين مواصفات خيط التطريز الفسكوز.

ويوضح ذلك الجدول(.)3

 -4خيط التطريز:

جددددول  :7الخدددواص الطبيعيدددة والميكانيكيدددة لمخامدددات المسددداعدة المسدددتخدمة إلجدددراء التطريدددز اآللدددى عمدددى الجمدددود
الصناعية(خامات التقوية)

الخواص
نوع الخامة المساعدة
حشو الصق أبيض
ورق مقوى "كرتون"
مواصفة إجراء االختبار

التركيت
النسجى
غير منسوج
ثث

وزن المتر المربع
بالجرام
1.824
1.222
م ق م 7112/924 /

عرض القماش
 41سم
 881سم
م ق م 7113/742 /

جدول  :8كثافة غرز التطريز المستخدمة فى تنفيذ عينات الجمد الصناعى محل الدراسة
الكثافة

نوع الغرزة
غرزة الساتان
غرزة الرش
غرزة الحشو "الزجزاج"

عدد غرز
الكثافة
المنخفضة
2711
3811
7811

الكثافة
المنخفضة
1.42
1.42
9.2

الكثافة
المتوسطة
1.22
1.21
7.2

عدد غرز
الكثافة
المتوسطة
1811
89211
98118.2

السمك
بالمميمتر
1.23
1.12
م ق م 7112/742 /
الكثافة
المرتفعة
1.82
1.82
8.2

عدد غرز
الكثافة
المرتفعة
81111
84211
8942

جدول  :9اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لمخيط المستخدم فى التطريز اآللى عمى الجمود الصناعية محل
الدراسة

نوع اإلختبار
نوع خيط التطريز اآللى
فسكوز
مواصفة إجراء اإلختبار

ثبات
المون
لإلحتكاك
2/8
مقم/
/9842
7113

نمرة
الخيط

عدد
البرمات/البوصة

7/871
مقم/
/1793
7112

78.3111
مقم/
7112/1888

 -5إبرة التطريز:

تم استخدام إبرة تطريز مقاس  88لتنفيذ التطريز

اآللى عمى الجمود الصناعية محل الدراسة.
 -6ماكينة التطريز اآللى:

تم استخدام ماكينة تطريز آلى بالمواصفات

الموضحة بالجدول(.)81
ثالثاً:متغيرات البحث:

999

قوة شد
الخيط
بالكجم
1.311
ASTM
D225610E01

عدد
الفتل
7

الشركة
المنتجة
لمخيط
شركة
New

بالصين

مالحظات
تم تنفيذ العينات
المطرزة بألوان
مختمفة لنفس نوع
خيط التطريز
المستخدم

 الجمددود الصددناعية :تثثم اختيثثار ثالثثثة أن ثواع مثثن الجمثثودالصناعية التى تستخدم فى إنتاج المالبس الجمدية.

 نددوع الغددرزة :تثثم اسثثتخدام ثالثثثة أنثواع مختمفثثة مثثن غثثرزالتطريث ثثز اآللى(غث ثثرزة السث ثثاتان -غث ثثرزة الث ثثرش -غث ثثرزة

الحشو "الزجزاج") ،تثم اختيثار تمثك الغثرز ألنيثا األكثثر
ش ث ثثيوعا واس ث ثثتخداما ف ث ثثي التطري ث ثثز اآلل ث ثثى لمتص ث ثثميمات
الزخرفية عمى الجمود الصناعية.
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 -كثافدددة الغدددرزة :تثثم اسثثتخدام ثالثثثة درجثثات مختمفثثة مثثن

 -طددرق التقويددة :تثثم إسثثتخدام ثثثالث طثثرق تقويثثة مختمفثثة

وذلك لموصول إلى أفضل درجة كثافة تصمح لكل نثوع

رابعددداً :مواصدددفات تنفيدددذ عيندددات الجمدددد الصدددناعى محدددل

(فازلن -ورق مقوى "كرتون" -بدون تقوية).

كثافث ثثة غث ثثرز التطريز(منخفضث ثثة– متوسث ثثطة– مرتفعث ثثة)

من أنواع غرز التطريز اآللى المسثتخدمة فثي التطريثز

الدراسة:

عمى الجمود الصناعية.

جدول  :60مواصفات ماكينة التطريز اآللى المستخدمة فى تطريز الجمود الصناعية محل الدراسة
المواصفات
اسم الماكينة
ماكينة تطريز آلى

نوع الماكينة
(الشركة المنتجة)

SHENSHIL EI

الموديل

7182م

الدولة
المنتجة
الصين

عدد
الروؤس
 87رأس

جدول  :66مواصفات تنفيذ عينات الجمد الصناعى عمى ماكينة التطريز اآللى
شكل الغرزة

نوع الغرزة
غرزة
الساتان

منخفضة
متوسطة

منخفضة
متوسطة
مرتفعة

غرزة الحشو
"الزجزاج"

 4إبر/رأس

كثافة الغرزة

مرتفعة

غرزة
الرش

عدد اإلبر

منخفضة
متوسطة
مرتفعة

طرق التقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية
فازلين
ورق مقوى
بدون تقوية

جدول  :62صور العينات المطرزة آلياً بغرزة الساتان لخامات الجمد الصناعى بمتغيرات الدراسة
مواصفات التنفيذ
عينة ()8
جمد أسود

كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة

مواصفات التنفيذ
عينة ()8

جمد فضى

كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة

مواصفات التنفيذ

برنامج تشغيل
الماكينة
DAHAO

الترقيم
8
7
9
8
2
1
2
3
4
81
88
87
89
88
82
81
82
83
84
71
78
77
79
78
72
71
72
شكل العينة

عينة ()8

جمد تركواز

كثافة منخفضة
تقوية فازلن
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عينة ()7

عينة ()7

كثافة منخفضة

كثافة منخفضة

كثافة منخفضة

عينة ()9

عينة ()9

عينة ()9

جمد أسود

عينة ()7

جمد فضى

تقوية ورق

جمد تركواز

تقوية ورق

جمد أسود

تقوية ورق

جمد تركواز

جمد فضى

كثافة منخفضة

كثافة منخفضة

كثافة منخفضة

عينة ()8

عينة ()8

عينة ()8

بدون تقوية

بدون تقوية

جمد أسود

بدون تقوية

جمد تركواز

جمد فضى

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

عينة ()2

عينة ()2

عينة ()2

تقوية فازلن

تقوية فازلن

جمد أسود

تقوية فازلن
جمد تركواز

جمد فضى

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

عينة ()1

عينة ()1

عينة ()1

تقوية ورق

تقوية ورق

جمد أسود

تقوية ورق

جمد تركواز

جمد فضى

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

كثافة متوسطة

عينة ()2

عينة ()2

عينة ()2

بدون تقوية

بدون تقوية

جمد أسود

بدون تقوية

جمد تركواز

جمد فضى

كثافة مرتفعة

كثافة مرتفعة

كثافة مرتفعة

عينة ()3

عينة ()3

عينة ()3

تقوية فازلن

تقوية فازلن

جمد أسود

تقوية فازلن
جمد تركواز

جمد فضى

كثافة مرتفعة

كثافة مرتفعة

كثافة مرتفعة

عينة ()4

عينة ()4

عينة ()4

تقوية ورق

تقوية ورق

جمد أسود

تقوية ورق

جمد فضى

كثافة مرتفعة

جمد تركواز

كثافة مرتفعة

بدون تقوية

كثافة مرتفعة
بدون تقوية

بدون تقوية

جدول  :63صور العينات المطرزة آلياً بغرزة الرش لخامات الجمد الصناعى بمتغيرات الدراسة
مواصفات التنفيذ
عينة ()81
جمد أسود
كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة

مواصفات التنفيذ
عينة ()81
جمد فضى
كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة

مواصفات التنفيذ
عينة ()81
جمد تركواز
كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة
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عينة ()88
جمد أسود
كثافة منخفضة
تقوية ورق

عينة ()88
جمد فضى
كثافة منخفضة
تقوية ورق

عينة ()88
جمد تركواز
كثافة منخفضة
تقوية ورق

عينة ()87
جمد أسود
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()87
جمد فضى
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()87
جمد تركواز
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()89
جمد أسود
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()89
جمد فضى
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()89
جمد تركواز
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()88
جمد أسود
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()88
جمد فضى
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()88
جمد تركواز
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()82
جمد أسود
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()82
جمد فضى
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()82
جمد تركواز
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()81
جمد أسود
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()81
جمد فضى
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()81
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()82
جمد أسود
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()82
جمد فضى
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()82
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()83
جمد أسود
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

عينة ()83
جمد فضى
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

عينة ()83
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

جدول  :64صور العينات المطرزة آلياً بغرزة الحشو "الزجزاج" لخامات الجمد الصناعى بمتغيرات الدراسة
مواصفات التنفيذ
عينة ()84
جمد أسود
كثافة منخفضة
تقوية فازلن
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شكل العينة

مواصفات التنفيذ
عينة ()84
جمد فضى
كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة

مواصفات التنفيذ
عينة ()84
جمد تركواز
كثافة منخفضة
تقوية فازلن

شكل العينة
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عينة ()71
جمد أسود
كثافة منخفضة
تقوية ورق
عينة ()78
جمد أسود
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()71
جمد فضى
كثافة منخفضة
تقوية ورق
عينة ()78
جمد فضى
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()71
جمد تركواز
كثافة منخفضة
تقوية ورق
عينة ()78
جمد تركواز
كثافة منخفضة
بدون تقوية

عينة ()77
جمد أسود
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()77
جمد فضى
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()77
جمد تركواز
كثافة متوسطة
تقوية فازلن

عينة ()79
جمد أسود
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()79
جمد فضى
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()79
جمد تركواز
كثافة متوسطة
تقوية ورق

عينة ()78
جمد أسود
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()78
جمد فضى
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()78
جمد تركواز
كثافة متوسطة
بدون تقوية

عينة ()72
جمد أسود
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()72
جمد فضى
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()72
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
تقوية فازلن

عينة ()71
جمد أسود
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()71
جمد فضى
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()71
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
تقوية ورق

عينة ()72
جمد أسود
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

عينة ()72
جمد فضى
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

عينة ()72
جمد تركواز
كثافة مرتفعة
بدون تقوية

تنفث ثثذ مواصث ثثفات جث ثثدول( )88كث ثثامالً لكث ثثل خامث ثثة مث ثثن

خامات الجمد الصناعى الثالثة عمى حده.

خامساً :تنفيذ عينات الجمد الصناعى محل الدراسدة عمدى
ماكينة التطريز اآللى:

النتائج– تفسيرها – تحميمها:

لكي يتم التحقق من ىدف الدراسة قامت الباحثتان

باالستطالع من كل فرض عمى حده حيث تم تحميل

النتائج إحصائيا عن طريق استخدام

أشكال2-D Column
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وذلك لموصول إلي أفضل الطرق لمتطريز اآللى عمى

وبذلك يتضح أن أفضل العينات المطرزة من حيث

خامات الجمد الصناعى الثالثة بمتغيرات الدراسة(نوع

مظيريتيا ىى العينة رقم( ،)2وأقل عينة من حيث

الغرزة -كثافة الغرزة -طرق التقوية) من خالل تقييم

مظيريتيا ىى العينة رقم( )9وطبقا لجدول رقم( )88فإن

المتخصصين لمعينات المنفذة عمى ماكينة التطريز اآللى

مواصفات تنفيذ العينة رقم( )2ىى:غرزة الساتان ،الكثافة

طبقاً لبنود المحاور األربعة لمقياس التقدير(ممحق رقم

المرتفعة ،تقوية بالفازلين.

":)"8

حيث ث ثثث أفضث ث ثثميا لمظيريث ث ثثة التطريث ث ثثز اآللث ث ثثى عمث ث ثثى الجمث ث ثثد

الفرض األول :وينص عمى:

توجد فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط درجات
(نوع الغرزة -كثافة الغرزة– طرق التقوية) عمى مظهرية
خامة الجمد الصناعى( )6المون األسود.

يتضح من الشكل( )8أن ترتيب العينات المطرزة من

حيث أفضميا لمظيرية التطريز اآللى عمى الجمد

الصناعي( )8المون األسود بغرزة الساتان طبقا لتقييم
المتخصصين لبنود المحاور األربعة لمقياس التقدير ىى
كالتالى"عينة(،)2

عينة(،)3

يتضثح مثن الشثكل( )7أن ترتيثب العينثات المطثرزة مثثن

عينة(،)2

عينة(،)8

عينة( ،)4عينة( ،)1عينة( ،)8عينة( ،)7عينة (")9

الصث ثثناعي( )8الم ث ثثون األسث ثثود بغ ث ثثرزة الث ثثرش طبق ث ثثا لتقي ث ثثيم
المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى

كالتث ثثالى "عينث ثثة ( ،)81عينث ثثة ( ،)82عينث ثثة ( ،)88عينث ثثة
( ،)88عينث ث ثثة ( ،)82عينث ث ثثة ( ،)83عينث ث ثثة ( ،)89عينث ث ثثة
( ،)81عين ث ثثة ( ")87وب ث ثثذلك يتض ث ثثح أن أفض ث ثثل العين ث ثثات
المطثرزة مثثن حيثثث مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم ( ،)81وأقثثل
عين ثثة م ثثن حي ثثث مظيريتي ثثا ى ثثى العين ثثة رق ثثم ( )87وطبق ثثا
لجثثدول رقثثم ( )88فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العينثثة رقثثم ()81
ىى :غرزة الرش ،الكثافة المرتفعة ،تقوية بالفازلين.

شكل  :6نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )6المون األسود بغرزة الساتان
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شكل  :2نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )6المون األسود بغرزة الرش
يتضح من الشكل( )9أن ترتيب العينات المطرزة من

حيث أفضميا لمظيرية التطريز اآللى عمى الجمد

ىى :غرزة الحشو "الزجزاج" ،الكثافة المرتفعة ،تقوية

بالفازلين.

الصناعي( )8المون األسود بغرزة الحشو "الزجزاج" طبقا

خالصة الفرض األول:

لتقييم المتخصصين لبنود المحاور األربعة لمقياس التقدير
ىى كالتالى "عينة ( ،)72عينة ( ،)72عينة ( ،)71عينة

يتضثثح مثثن نتثثائج تقيثثيم المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور

األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير أن أفضثثل العينثثات المطثثرزة عمثثى

( ،)77عينة ( ،)78عينة ( ،)79عينة ( ،)71عينة

خامثثة الجمثثد الصثثناعى( )8المثثون األسثثود بماكينثثة التطريثثز

( ،)78عينة ( ")84وبذلك يتضح أن أفضل العينات
المطرزة من حيث مظيريتيا ىى العينة رقم ( ،)72وأقل
عينة من حيث مظيريتيا ىى العينة رقم ( )84وطبقا

اآلل ثثى بغث ثثرز التطريث ثثز الثالثة(السث ثثاتان – الث ثثرش –الحشث ثثو
"الزجزاج") من حيث المظيرية ىى:

لجدول رقم( )88فإن مواصفات تنفيذ العينة رقم()72

شكل  :3نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )6المون األسود بغرزة الحشو "الزجزاج"
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جدول  :65مواصفات تنفيذ أفضل العينات المطرزة عمى خامة الجمد الصناعى( )6المون األسود
رقم العينة
2
81
72

الفرض الثانى :وينص عمى:

نوع الغرزة
الساتان
الرش
الحشو "الزجزاج"

توجددد فددروق ذات داللدده إحصددائية بددين متوسددط درجددات
(نوع الغرزة -كثافة الغرزة -طرق التقوية) عمى مظهرية
خامة الجمد الصناعى( )2المون الفضى.

يتضثح مثن الشثكل( )8أن ترتيثثب العينثات المطثرزة مثثن

حيث ث ثثث أفضث ث ثثميا لمظيريث ث ثثة التطريث ث ثثز اآللث ث ثثى عمث ث ثثى الجمث ث ثثد
الصثثناعي ( )7المثثون الفضثثى بغثثرزة السثثاتان طبقثثا لتقيثثيم
المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى

كالت ثثالى "عين ثثة ( ،)2عينث ثثة ( ،)3عين ثثة ( ،)2عينث ثثة (،)8
عينثثة ( ،)8عينثثة ( ،)1عينثثة ( ،)4عينثثة ( ،)7عينثثة (")9
وب ث ثثذلك يتض ث ثثح أن أفض ث ثثل العين ث ثثات المط ث ثثرزة م ث ثثن حي ث ثثث

كثافة الغرزة
المرتفعة
المرتفعة
المرتفعة

طريقة التقوية
الفازلين
الفازلين
الفازلين

مظيريتيث ثثا ىث ثثى العينث ثثة رقث ثثم ( ،)2وأقث ثثل عينث ثثة مث ثثن حيث ثثث
مظيريتيثثا ىثثى العين ثثة رق ثثم ( )9وطبق ثثا لج ثثدول رق ثثم ()88
فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العينثثة رقثثم ( )2ىثثى :غثثرزة السثثاتان،
الكثافة المرتفعة ،تقوية بالفازلين.

يتضثح مثن الشثكل( )2أن ترتيثثب العينثات المطثرزة مثثن
حيث ث ثثث أفضث ث ثثميا لمظيريث ث ثثة التطريث ث ثثز اآللث ث ثثى عمث ث ثثى الجمث ث ثثد
الصث ثثناعي( )7المث ثثون الفضث ثثى بغث ثثرزة الث ثثرش طبقث ثثا لتقيث ثثيم
المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى

كالتث ثثالى "عينث ثثة ( ،)81عينث ثثة ( ،)88عينث ثثة ( ،)81عينث ثثة
( ،)82عينث ث ثثة ( ،)88عينث ث ثثة ( ،)89عينث ث ثثة ( ،)82عينث ث ثثة
( ،)87عينة (")83

شكل  :4نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )2المون الفضى بغرزة الساتان

شكل  :5نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )2المون الفضى بغرزة الرش
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وبثثذلك يتضثثح أن أفضثثل العينثثات المطثثرزة مثثن حيثثث

األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير أن أفضثثل العينثثات المطثثرزة عمثثى

مظيريتي ثثا ى ثثى العين ثثة رق ثثم ( ،)81وأق ثثل عين ثثة م ثثن حي ثثث

خامثثة الجمثثد الصثثناعى( )7المثثون الفضثثى بماكينثثة التطريثثز

فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العينثثة رقثثم ( )81ىثثى :غثثرزة الثثرش،

"الزجزاج") من حيث المظيرية ىى:

الكثافة المرتفعة ،تقوية بالفازلين.

الفرض الثالث :وينص عمى:

مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم ( )83وطبقثثا لجثثدول رقثثم ()88

يتضثح مثن الشثكل( )1أن ترتيثب العينثات المطثرزة مثثن

اآلل ثثى بغ ثثرز التطري ثثز الثالثة(الس ثثاتان – ال ثثرش – الحش ثثو

توجددد فددروق ذات داللدده إحصددائية بددين متوسددط درجددات

حيث ث ثثث أفضث ث ثثميا لمظيريث ث ثثة التطريث ث ثثز اآللث ث ثثى عمث ث ثثى الجمث ث ثثد

(نددددوع الغددددرزة  -كثافددددة الغددددرزة -طددددرق التقويددددة) عمددددى

لتقييم المتخصصين لبنود المحاور األربعة لمقياس التقثدير

يتضح من الشكل( )2أن مظيرية العينات المطرزة

الصثناعي( )7المثثون الفضثثى بغثثرزة الحشثثو "الزجثزاج" طبقثثا

مظهرية خامة الجمد الصناعى ( )3المون التركواز

ىثثى كالتثثالى "عينثثة( ،)71عينثثة( ،)72عينثثة ( ،)72عينثثة

بالتطريز اآللى عمى الجمد الصناعي( )9المون التركواز

( ،)77عين ث ث ثثة ( ،)79عين ث ث ثثة( ،)71عين ث ث ثثة ( ،)78عين ث ث ثثة

بغرزة الساتان طبقا لتقييم المتخصصين لبنود المحاور

المطثثرزة مثثن حيثثث مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم( ،)71وأقثثل

ألن تمك الخامة من الجمد الصناعى بيا نسبة من

( ،)84عينث ث ثثة( ")78وبث ث ثثذلك يتضث ث ثثح أن أفضث ث ثثل العينث ث ثثات
عين ثثة م ثثن حي ثثث مظيريتي ثثا ى ثثى العين ثثة رق ثثم( )78وطبق ثثا
لجثثدول رق ثثم( )88ف ثثإن مواصثثفات تنفي ثثذ العينثثة رق ثثم ()71

ىث ثثى :غث ثثرزة الحشث ثثو "الزج ث ثزاج" ،الكثافث ثثة المرتفعث ثثة ،تقويث ثثة

بالورق المقوى.

األربعة لمقياس التقدير جاءت جميعيا غير مناسبة وذلك
المطاطية(فتمة ليكرا) مما أدى إلى تجعد لمجمد أثناء إجراء
عممية التطريز اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير

مناسبة بالرغم من استخدام ثالثة أساليب مختمفة من
التقوية وأيضا ثالثة كثافات مختمفة لتنفيذ غرزة الساتان.

خالصة الفرض الثانى:

يتضح من نتائج تقييم المتخصصين لبنود المحاور

شكل  :6نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )2المون الفضى بغرزة الحشو "الزجزاج"

جدول  :66مواصفات تنفيذ أفضل العينات المطرزة عمى خامة الجمد الصناعى( )2المون الفضى
رقم العينة
2
81
71

نوع الغرزة
الساتان
الرش
الحشو "الزجزاج"

كثافة الغرزة
المرتفعة
المرتفعة
المرتفعة

طريقة التقوية
الفازلين
الفازلين
ورق مقوى
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شكل  :7نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )3المون التركواز بغرزة الساتان

يتضح من الشكل( )3أن مظيرية العينات المطرزة

يتض ثثح م ثثن الش ثثكل( )4أن مظيري ثثة العين ثثات المط ثثرزة

بالتطريز اآللى عمى الجمد الصناعي( )9المون التركواز

بثثالتطريز اآللثثى عمثثى الجمثثد الصثثناعي( )9المثثون الترك ثواز

األربعة لمقياس التقدير جاءت جميعيا غير مناسبة وذلك

المحث ثثاور األربعث ثثة لمقيث ثثاس التقث ثثدير جث ثثاءت جميعيث ثثا غيث ثثر

ألن تمك الخامة من الجمد الصناعى بيا نسبة من

مناسثثبة وذل ثثك ألن تمثثك الخامثثة مثثن الجمثثد الصثثناعى بيثثا

المطاطية(فتمة ليكرا) مما أدى إلى تجعد لمجمد أثناء إجراء

نسثثبة مثثن المطاطية(فتمثثة ليكثرا) ممثثا أدى إلثثى تجعثثد لمجمثثد

بغرزة الرش طبقا لتقييم المتخصصين لبنود المحاور

بغثثرزة الحش ثثو "الزجث ثزاج" طبق ثثا لتقي ثثيم المتخصص ثثين لبن ثثود

عممية التطريز اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير

أثنث ث ثثاء إج ث ث ث ارء عمميث ث ثثة التطريث ث ثثز اآللث ث ثثى وبث ث ثثذلك أصث ث ثثبحت

مناسبة بالرغم من استخدام ثالثة أساليب مختمفة من

المظيريثثة غيثثر مناسثثبة بثثالرغم مثثن اسثثتخدام ثالثثثة أسثثاليب

التقوية وأيضا ثالثة كثافات مختمفة لتنفيذ غرزة الرش.

مختمف ثثة م ثثن التقوي ثثة وأيض ثثا ثالث ثثة كثاف ثثات مختمف ثثة لتنفي ثثذ
غرزة الحشو "الزجزاج".

شكل  :8نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )3المون التركواز بغرزة الرش
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شكل  :9نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي( )3المون التركواز بغرزة الحشو "الزجزاج"

خالصة الفرض الثالث:

يتضح من نتائج تقييم المتخصصين لبنود المحاور

األربعة لمقياس التقدير أن العينات المطرزة عمى خامة

الجمد الصناعى( )9المون التركواز بماكينة التطريز اآللى
بغرز التطريز الثالثة(الساتان– الرش –الحشو "الزجزاج")
من حيث المظيرية أن تمك الخامة ال تصمح لمتطريز
اآللى نظ ار ألن بيا نسبة مطاطية(فتمة ليكرا) تؤدى

إلحداث تجعد فى خامة الجمد أثناء إجراء عممية التطريز
اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير مناسبة بالرغم من
اختالف غرز التطريز المستخدمة واستخدام ثالثة أساليب
مختمفة من التقوية وأيضا ثالثة كثافات مختمفة لتنفيذ
الغرز الثالثة.

الفرض الرابع :وينص عمى:

إمكانية توظيف أفضل النتائج فى تصميم زخرفى
لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية

قامت الباحثتان بتنفيذ عدد اثنين صثديرى نسثائى واحثد

مثثن الجمثثد الصثثناعى( )8المثثون األسثثود والصثثديرى الثثثانى

من الجمد الصثناعى( )7المثون الفضثى بمقثاس  XLيصثمح

إلييا مثن خثالل تقيثيم المتخصصثين لمقيثاس التقثدير حيثث

تثثم تنفيثثذ التطريثثز اآللثثى عمثثى الجمثثد الصثثناعى( )8المثثون
األسود طبقا لمنتثائج بالجثدول( )82بغثرز التطريثز الثالثثة،
كم ثثا ت ثثم تنفي ثثذ التطري ثثز اآلل ثثى عم ثثى الجم ثثد الص ثثناعى ()7

المثثون الفضثثى طبقثثا لمنتثثائج بالجثثدول( )81بغثثرز التطريثثز
الثالث ث ثثة ،وت ث ثثم اس ث ثثتطالع رأى المس ث ثثتيمكات نح ث ثثو االثن ث ثثين
صثثديرى الثثذى تثثم تنفيثثذىم مثثن خثثالل اسثثتبانو (ممحثثق )7
وتم التوصل إلى:
يتضح من الشكل( )81ويتبين من الجدول( )82أن

رأي المستيمكات نحو االثنين صديرى المنفذان بأفضل
نتائج التطريز اآللى عمى الجمود الصناعية( )7 ،8من
ناحية الجانب الجمالى والجانب الوظيفى مناسب جدا
حيث تراوحت النسبة المئوية لقبول المستيمكات لألثنين

صديرى من  %38إلى  ،%811وىى نسبة مرتفعة تدل

عمى

اتفاق

النتائج بين كل من

المتخصصين

والمستيمكات المكانية تنفيذ تمك العينات من الجمود
الصناعية( )7 ،8المطرزة بأفضل النتائج عمى نطاق
اإلنتاج الكمى لممستيمكات.

لمنسث ثثاء ف ث ثى الفت ث ثرة العمريث ثثة مث ثثن  91إلث ثثى  92سث ثثنة ،ثث ثثم
التطريثثز اآللثثى عمييمثثا بأفضثثل النتثثائج التثثى تثثم التوصثثل
998
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شكل  :60نتائج تقييم استبانه استطالع رأي المستهمكات نحو االثنين صديرى المنفذان بأفضل نتائج التطريز اآللى
عمى الجمد الصناعى ()2 ،6

التوصيات

 ت ثثدعيم المق ثثررات الد ارس ثثية بكمي ثثة التص ثثاميم واالقتص ثثادالمنزلى بنتائج البحث وخاصة مقرر التطريز اآللى.
 تشثجيع األبحثاث المتخصصثة فثي مجثال تكنولوجيثاالصثثناعات الجمديثثة وتطريزىثثا آلي ثاً مثثن مالبثثس

ومكمالتيا.

أش ثثرف يوس ثثف محم ثثد" :تكنولوجي ثثا الحش ثثو وم ثثدى تأثيرى ثثا
عمثثى جثثودة تصثثميم وانتثثاج القمثثيص الرجثثالى" رسثثالة

دكتوراة – كمية االقتصاد المنزلى -جامعثة حمثوان -
 2007م.

أم محمد جابر السيد محمد "إثراء القيم الجماليثة والوظيفيثة
لممالبثثس الجمديثثة (النسثثائية) بتنفيثثذىا بتقنيثثات يدويثثة

 -فثثتح قنثوات التواصثثل بثثين العمميثثة التعميميثثة والمجثثال

وعرض تقنية تنفيذىا عمى شبكة المعمومات" رسالة

الصناعى مما يسيم في تطويرىا واألخذ بنتائجيا.

دكتثثوراة ،كميثثة االقتصثثاد المنزلثثي– جامعثثة منوفيثثة –

 إقام ثثة مش ثثروعات ص ثثغيرة تي ثثدف إل ثثى تط ثثوير ص ثثناعةالمالبثثس النسثثائية مثثن الجمثثود الصثثناعية ورفثثع قيمتي ثا
الزخرفية من خالل التطريز اآللى.
المراجع

ابثن منظثور" لسثان العثرب" بيثروت :دار صثادر -الطبعثة
الثانية6979 -م.

أسث ث ثثماء سث ث ثثامي عبث ث ثثد العث ث ثثاطى ":تث ث ثثأثير اخث ث ثثتالف بعث ث ثثض

2063م.

المواصثثفة العالميثثة أيثثزو  ،3817البريطانيثثة  8223لسثثنة
.6987
المواصث ثثفة القياس ث ثثية المصث ث ثرية 2007 /1793م "طريق ث ثثة
اس ث ثثتخدام نظ ث ثثام ال ث ثثتكس فثث ثثى ت ث ثثرقيم نمث ث ثرة الخي ث ثثوط

واألليثث ث ث ثثاف النسث ث ث ث ثثجية" الييئ ث ث ث ثثة المص ث ث ث ث ثرية العامث ث ث ث ثثة
لممواصفات والجودة.

األسث ث ثثاليب التطبيقيث ث ثثة فث ث ثثي م ارحث ث ثثل تصث ث ثثنيع الجمث ث ثثد

ث ث ث ث 2007/1888م "عدد البرمات" الييئة المصرية العامثة

النيائي" رسثالة ماجسثتير -كميثة االقتصثاد المنزلثي-

ث ث ث ث ث ث " 2008/9842طريقث ث ثثة اإلختب ث ثثار القياسث ث ثثية لمعامث ث ثثل

الطبيعي والصثناعي عمثى الخثواص الوظيفيثة لممنثتج

جامعة منوفية.2003 ،

أس ث ثثماء محم ث ثثود أحم ث ثثد محم ث ثثد" :أس ث ثثس وتقني ث ثثات زخرف ث ثثة

لممواصفات والجودة.

اإلحتك ثثاك خ ثثيط م ثثع م ثثادة ص ثثمبة" الييئ ثثة المصث ثرية

العامة لممواصفات والجودة.

المالبثس الجمديثة بثالتطريز اآللثى" رسثالة ماجسثتير–

ث ث ث ث 6973/2989م مقاومة التجعثد "زاويثة االنفثراج" الييئثة

 2008م.

ث ث ث ث ث ث ث 2005/924م "وزن المت ثثر المرب ثثع" الييئ ثثة المص ث ثرية

كمي ث ث ث ثثة االقتصث ث ث ث ثثاد المنزلث ث ث ث ثثى -جامعث ث ث ث ثثة حم ث ث ث ث ثوان -

المصرية العامة لممواصفات والجودة.
العامة لممواصفات والجودة.
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ث ث ث ث ث ث 2008/742م " الطرق القياسية لتقدير طثول وعثرض
ووزن وسث ث ثثمك األقمشث ث ثثة" الييئث ث ثثة المص ث ث ثرية العامث ث ثثة
لممواصفات والجودة.
ث ث ث ث ث ث ث ث ث 2006/8784م" :تق ث ثثدير متوس ث ثثط قط ث ثثر االلي ث ثثاف ،

نفاذي ثثة اليث ثواء" الييئ ثثة المصث ثرية العام ثثة لممواص ثثفات

والجودة.
ايمثثان محمثثد عثثادل دسثثوقى" :تثثأثير اسثثتخدام بقايثثا الجمثثود
الصث ث ث ث ثثناعية عمث ث ث ث ثثى القيمث ث ث ث ثثة الجماليث ث ث ث ثثة والوظيفيث ث ث ث ثثة

واالقتص ثثادية لمالب ثثس األطف ثثال ف ثثى مرحم ثثة الطفول ثثة
المتأخرة " رسالة ماجسثتير -كميثة االقتصثاد المنزلثى
– جامعة المنوفية2066 -م.
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س ث ثثيام زك ث ثثي ،أحك ث ثثام س ث ثثميمان وثري ث ثثا نص ث ثثر ":،موس ث ثثوعة
التطري ثثز تاريخث ثثو وفنونث ثثو وجودت ثثو" عث ثثالم الكتث ثثب –
الطبعة األولى -القاىرة 2008 -م.

سثثيام زكثثى عبثثد اهلل وآخثثرون " :موسثثوعة التطريثثز تاريخثثو

وفنون ثثو وجودت ثثو" ع ثثالم الكت ثثب – الطبع ثثة األول ثثى –

القاىرة – 7113م.
صفية عبد العزيز قطثب وآخثرون " :تثأثير أسثموب الرقمنثة
عم ثثى ج ثثودة التطري ثثز األليكترون ثثى لألقمش ثثة التريك ثثو
المخموط ثثة بألي ثثاف الميكث ث ار " الم ثثؤتمر ال ثثدولي الث ثثاني

لمركث ث ثثز البحث ث ثثوث والد ارسث ث ثثات الصث ث ثثينية المص ث ث ثرية،
جامع ث ثثة حمث ث ثوان تح ث ثثت عنث ث ثوان (مس ث ثثتقبل العالق ث ثثات

إييثاب عثز الثدين نثديم "االسثتثمارات األجنبيثة المباشثرة

المصث ثرية -الص ثثينية والعربي ثثة -الص ثثينية فث ثى الق ثثرن

والتنمي ثثة االقتص ثثادية ف ثثي الع ثثالم" ،المجم ثثة العممي ثثة

الحث ث ثثادي والعش ث ث ثرين ) فث ث ثثى الفت ث ث ثرة مث ث ثثن 68 – 67

لالقتص ثثاد والتج ثثارة – كمي ثثة التج ثثارة – جامع ثثة ع ثثين

شمس – العدد الثانى 6996م.

مارس 2063م.

عم ثثى الس ثثممى " إدارة االنتاجي ثثة " مكتب ثثة غري ثثب – الق ثثاىرة

زينب عبد الحفيظ فرغمى "االتجاىات الممبسثية لمشثباب" -

6994م.

زينثثب محمثثد حسثثين مصثثطفى " :توظيثثف تقنيثثات التطريثثز

األل ثثى عم ثثى مظيري ثثة أقمش ثثة الس ثثاتان"مجمة بحثثثوث

عمى المالبس الجمدية لألطفال " رسثالة ماجسثتير –

التربيثثة النوعيثثة –جامعثثة المنص ثثورة – الع ثثدد الرابدددع

سثثامية أحمثثد الجثثارحى "تثثأثير بعثثض غثثرز التطريثثز عمثثى

ليم ث ثثى البس ث ثثام و ليم ث ثثى ف ث ثثدا":،التطريز الي ث ثثدوي"  ،الطبعثث ثثة

الجم ث ثثد الطبيع ث ثثي والجم ث ثثد الصناعي(د ارس ث ثثة مقارن ث ثثة)

األول ث ثثى ،المممك ث ثثة العربي ث ثثة الس ث ثثعودية ،دار الزىث ث ثراء

بحث ثثث منشث ثثور المث ثثؤتمر العممث ثثى الثث ثثامن لالقتصث ثثاد

لمنشثثر والتوزيثثع ،فيرسثثة مكتبثثة الممثثك فيثثد الوطنيثثة،

المنزلى– كميثة االقتصثاد المنزلثى – جامعثة حمثوان–

6423هد 2002 -م.

دار الفكر العربي -القاىرة – 2002م.

كمية اإلقتصاد المنزلى– جامعة حموان – 2008م.

ابريل 2004م.

الجمديث ثثة" -و ازرة التربيث ثثة والتعمث ثثيم  -دار نيث ثثر النيث ثثل
لمطباعة – 2007م.

"النسثثيج االسثثالمى "دار الش ثثعب–

القاىرة 6977-م.

سثثنية خمثثيس صثثبحى " تطويثثع الزخثثارف الفرعونيثثة لخدمثثة
اإلعالم السثياحى " رسثالة دكتثوراة – كميثة االقتصثاد
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Automatic Embroidery Technology for Artificial Leather and
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ABSTRACT
The artificial leather ores that have developed and broader in their production where produced newly
many kinds, including specifications of a variety of multiple colors, is also considered artificial leather
substitute natural skins, but lower than in the price and perform the same purpose during use. In this context
had to be addressed to style Dealing with the severity of artificial leather during automatic embroidery
operations to illustrate the characteristics and features of the ores artificial leather and factors of automatic
embroidery, which require technical level high to handle during the decoration and the stages of production,
so the researchers select three types of artificial leather for automatic embroidery them (to assess the
superficial embroidery automatic ) the following variables:
- Three to embroidery stitches (satin-Tatami- Zigzag)
- Different densities of embroidery stitches (Low- Midium- high)
- Strengthening the ways used during an embroidery (interfacing-Paper-No interfacing)
Then conducted physical and mechanical properties tests on the artificial leather ores, then embroidery
automated number 81 sample and one type of yarn embroidery previous variables work to be 27 sample, for
each type of leather were prepared gauge estimate contains four axes superficial embroidery samples for
evaluation by professors specialists and after work processors Statistical using 2- D Column reached the
results to the possibility of implementing the three embroidery stitches (satin- Tatami - Zigzag) on the severity
of the first and second leather following specifications: high density with the use of Non-woven to strengthen
but excluded severity third the skin due to the inability to Embroidery automated by the presence of Lycra
installed yarn in its woven structure resulting in poor appearanee according to the results of the assessment
scale, have also been implemented two Vests from the first leather and the second in size XL and embroidery
automatic them former specifications mentioned and the preparation of a questionnaire to solicit the views of
consumers about the two vests implementing contain two axes (the aesthetic aspect-functional aspect) and
reached to accept the results of the questionnaire consumers for the two vests from 84% to 100%.
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