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  وعى المستهلك باألقمشة المخلوطة للمالبس بصفة عامة
  سعدية مصطفى الحداد، إبتسام إبراهيم محمد    

   جامعة اإلسكندرية -المالبس والنسيج كلية التربية النوعيةقسم                               

  ٢٢/٧/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٣/٦/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
سواء كانت خصائص طبيعيـة  من حيث خصائصها  المالبساألقمشة المخلوطة المستخدمة في  تهدف الدراسة بوجة عام  إلى دراسة

مـن  التجريبـى  حيث تم إستخدام المنهج  التجريبىاتبعت هذة الدراسة المنهج الوصفى و. أوكيميائية أو ميكانيكية ومدى وعى المستهلك بها
ب العملية على عينات الدراسة للتعرف على خصائصها الطبيعية والميكانيكية والكيميائية وتم إستخدام المنهج الوصـفى مـن   خالل التجار

سـيدة وذلـك    ٢٠٠محاور رئيسية واستخدمت كأداة من أدوات البحث العلمى وقد تم تطبيقها على )٤(خالل إستمارة إستبيان، تكونت من 
األقمشة المخلوطة، تم إستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية إلظهار النتائج حيث أستخدم للتعرف على وعى المستهلك تجاة 

معامـل  (عينة مستقلة لقياس الفروق بين متوسطي رتب درجات العينات الثالث فى الخصائص الميكانيكية Kلـ" واليس -كروسكال"اختبار 
تـم   كمـا  ،)المظهرية بعد الغسـيل  -لإلحتكاك الصبغةثبات  -للغسيل الصبغةثبات (ميائية والخصائص الكي) الصالبة -التوبير -اإلنسدال

كما تم إستخدام معامل االرتباط لبيرسون  إستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين السمك والخصائص الميكانيكية للعينات الثالثة،
) f(ومعامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات اإلستبيانات، كما تم حسـاب قيمـة    ،)ق اإلستبيانصد(اليجاد العالقة االرتباطية لمحاور اإلستبيانات 

، وقد تم وبين محاور اإلستبيان) الدخل–العمل–المؤهل الدراسى–السن (اليجاد العالقة بين العوامل الديموجرافية ) t(المعنوية وكذلك إختبار 
 مسـتوى ال من أفراد العينة تقـع فـى  %  ٥المخلوطة فقد أسفرت النتائج أيضا على أن توزيع أفراد العينة طبقا لمستوى وعيهن باألقمشة 

، فقط تقع في المستوى المرتفع% ٨ نخفض،تقع في المستوى الم% ٢٣.٠بينما  األقمشة المخلوطةعن  هممعلومات مستوىل المتوسط بالنسبة
 رتفع،في المستوى الم% ٣١.٠،بينما  توسطفي المستوى الم% ٥٦.٥فقد بلغت  ألقمشة المالبس المخلوطة أما مستوى ممارسات المستهلك 

للمبحوثات فـي المسـتوى   %  ٦٥.٥أما عن مستوى إتجاهات المستهلك تجاة األقمشة المخلوطة في المالبس فقد وجد من خالل النتائج أن 
بين وعى المستهلك والعوامل الديموجرافية فقط في المستوى المنخفض ،وعن العالقة % ٤.٥في المستوى المرتفع، % ٣٠.٠المتوسط بينما 

وجد أن هناك عالقة معنوية ذات داللة احصائية بين عمر المرأة وبين معلوماتها عن األقمشة المخلوطة للمالبس بصفة عامة عند مسـتوى  
ات المرأة لألقمشة المخلوطة سنة كما توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين ممارس ٥٠-٤١وذلك لصالح المرأة ما بين  ٠.٠٥معنوية 

كما توجد عالقة معنوية ذات داللة احصـائية   سنة، ٦٠-٥١لصالح المرأة كبيرة السن من  ٠.٠١للمالبس وبين العمر عند مستوى معنوية 
جد عالقـة  ، وكذلك تو٠.٠١بين المؤهل الدراسى وبين معلومات المستهلك وإتجاهاتة عن األقمشة المخلوطة للمالبس عند مستوى معنوية 

كما  يتضح وجود عالقة غير معنوية بين العمل وبـين   بين المؤهل الدراسى والوعى العام باألقمشة المخلوطة، ٠.٠٥معنوية عند مستوى 
) معلومات وممارسات وإتجاهات المستهلك عن األقمشة المخلوطة للمالبس وكذلك الوعى العام باألقمشة المخلوطة للمالبس بصـفة عامـة  

ا وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين دخل المستهلك والوعى العام  باألقمشة المخلوطة للمالبس بصفة عامة وذلك عند ويتضح أيض
إلى أنة توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فـى الصـالبة    أيضا النتائجكما توصلت ، ٠.٠٥مستوى داللة

، بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطي   )٠.٠٥(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة ) ٧.٥١٤(بلغت  ٢حيث أن قيمة كا
عند ) ٢(توجد عالقة دالة إحصائياً بين السمك والخصائص الميكانيكية للعينة  كماالتوبير،  ،رتب درجات العينات الثالثة فى معامل اإلنسدال

، )٣(، بينما ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين السمك والخصائص الميكانيكية)٠.٠١(عند مستوي داللة ) ١(، والعينة )٠.٠١(مستوي داللة 
بينما توجد  ،)التبقيع(للغسيل  الصبغةكما أثبتت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى ثبات 

، كما توجد فروق دالة إحصائياً بـين  )تغير اللون(للغسيل  الصبغةرتب درجات العينات الثالثة فى ثبات فروق دالة إحصائياً بين متوسطي 
، كما توجـد فـروق دالـة    )مبلل(لإلحتكاك  الصبغةوكذلك ثبات ) جاف(لإلحتكاك الصبغةمتوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى ثبات 

المستهلك مـن   بتوعيةاإلهتمام  ، وتوصى الدراسة بضرورةبعد الغسيل اللون في ثباتإحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة 
  .هعند شرائ بنوعية وخصائص ومظهرية  القماشخالل وسائل اإلعالم المختلفة 
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  .المخلوطة لألقمشةالخصائص الميكانيكية والكيميائية  -وعى المستهلك باألقمشة المخلوطة :كلمات دليلية

  المقدمة
نتاج العالمى من األلياف الطبيعية محـدود  إن اإل

وال يتماشى مع الزيادة السريعة في عدد السكان وعلى 
ذلك ولدت الحاجة إلـى إدخـال األليـاف الصـناعية     
بإستخدام طرق تكنولوجية حديثة تعتمد على النظريات 
العلمية لتستعمل بمفردها أو مخلوطـة مـع األليـاف    

هذة األلياف وسد الطبيعية إلستكمال النقص في خواص 
الحاجة المتزايدة لإلنسان بأسعار مناسبة، وقـد جـاء   
اإلتجاة المتزايد نحو إستخدام المالبس المصنوعة مـن  
األلياف الصناعية أو المخلوطة نتيجة إلقبال المسـتهلك  
عليها نظرا لخصائصها المميزة ومن أهمهـا مقاومـة   
يل الكرمشة والمتانة باإلضافة إلى إعطاء المظهر الجم

إلى جانب سـهولة   والشعور بالراحة وسهولة الحركة،
العناية وهى خصائص تتوافر في األليـاف المخلوطـة   
أكثر منها في األلياف الطبيعية وهذة األقمشة تحتاج إلى 

  .)٢٠٠١محمد حسن ( معاملة خاصة في تصنيعها،
ومن أهم الخصـائص الواجـب مراعاتهـا فـي     

  :األقمشة  تتمثل في
مكن أن ترى بالعين المجـردة  خصائص جمالية ي -١

بعـض  مثل اللون ودرجاتة واللمعة والمظهـر و 
الخواص التى يمكن أن تحس باليد مثـل نعومـة   

   .السطح
خصائص نفعية خاصة باإلحساس بالراحة عنـد   -٢

 .اإلستعمال مثل نفاذية الهواء والماء والتدفئة

خصائص دوامية خاصـة بـالعمر اإلسـتهالكى     -٣
تآكـل واإلحتكـاك   ومقاومة اإلجهـادات مثـل ال  

والغسيل، معنى ذلك ثبات الخواص واألبعاد مـع  
اإلستعمال، لذلك يجب طلب األقمشة بمواصـفات  
معينة لتعطـى الخـواص المطلوبـة والمناسـبة     
لإلستعمال النهائى في المالبـس، هـذا وتوجـد    
مواصفات قياسية محلية وعالمية لتحديد الخواص 

وح بها في المختلفة المطلوبة ونسبة التجاوز المسم

كل خاصية وطرق قياسها فيجب عمل اإلختبارات 
المختلفة للمراقبة على الخواص المطلوبـة فـي   
الخامة قبل أن ينتج منها كميـات مـن المالبـس    
وتكون غير صالحة لهذا اإلستعمال، عايدة شـتا  

)١٩٩٨(.   
ــى ــن  وفـ ــزء األول مـ ــة الجـ                     دراسـ

)Arkady cherkassky & Amotz weinberg، ٢٠٠٠ (
" تقييم موضوعى لمظهرية األقمشة المنسـوجة "بعنوان 

حيث تهدف الدراسة إلى وضع طريقة جديـدة لتقيـيم   
جودة سطح النسيج وتعتمد هذة الطريقة علـى تحليـل   

حيث تـم وضـع   " الكرات"الصورة الجانبية للنتوءات 
قواعد أساسية ومؤشرات ومقـاييس يـتم بهـا تقيـيم     

ضافة إلى مؤشرات لتقييم عيوب النسـيج  النتوءات باإل
وقـد  ) smagging–التـوبير –الزغب–التكوير (األربعة 

أســفرت النتــائج عــن إرتفــاع مســتوى المقــاييس 
والمؤشرات المقترحة في التدريج المتحصل علية لكـل  

  .أنواع العيوب بالنسبة لتصنيف الخبراء
                يضــيففــى الجــزء الثــانى مــن الدراســة و

)Arkady cherkassky & Amotz weinberg، ٢٠٠٠ (
 "تقييم موضوعى لمظهرية األقمشة المنسوجة" بعنوان 

جـودة سـطح    تقديم مقترحات لتقييم والتى تعتمد على
التصوير والتحليل للمظهـر الجـانبى   من خالل النسيج 

من خالل القياسـات البارومتريـة   وللنتوءات البارزة 
عة أنـواع مـن عيـوب    المقننة والتى تم دراستها ألرب

) smagging –التـوبير  –الزغب –الكرات(النسيح وهى 
وأثبتت النتائج أن المقياس متوافق ومتطابق مع نتـائج  
الخبراء في تدريج العيوب، وذلك من خـالل تحليـل   
مظهرية القماش حيث تم عمل رسوم بيانيـة للثقـوب   
وكذلك الكرات والزغب كما ظهرت الكرات على سطح 

الزغب، باإلضـافة إلـى    متدرج وأيضا النسيج بشكل
   .تكاثف الوبر بشكل متدرج على سطح النسيج
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إلــى أن الخصــائص ) ٢٠٠٢( Gersakويشــير 
الوظيفية للمنتجات الملبسية  تتضمن اإلستعمال والعمر 

تحتفظ بشـكلها وهيئتهـا   باإلضافة إلى أن اإلستهالكى 
إلى وتتحمل اإلرتداء والخلع، بينما األداء الجمالى يشير

الجمال الذى يركز علية المستهلك من حيـث مسـايرة   
   .الموضة واللون

وتعتبر المميزات الجمالية للمالبس اإلعتبار األول 
في تحديد مدى نفع وطول عمر أقمشة الكساء، فغالبا ما 
يتم نبذ المالبس ليس لسبب غير أن القماش يفتقر لقبولة 

اش شـئ  من الناحية الجمالية، والمظهر الخارجى للقم
جوهرى لوصف وتحديد مدى قبول منتجات النسيج من 

قوام النسيج والتجعد والتـى   حيث اإلنسدالية، الوبرية،
تعتبر صفات جمالية رئيسية ألقمشة كسـاء منسـوجة    

)Behera & R,Mishra  ٢٠٠٦(  
 ماجدة حجـاج، مـدحت مرسـى،   (وقد أشارت 

إلى أن المالبس الجاهزة تحتاج إلى نوعية مـن  )٢٠٠٨
امات تتالئم مع طبيعة اإلستخدام حتى تتوافق مـع  الخ

إتجاهات المستهلكين وتلبى حاجـاتهم مـن النـاحيتين    
اإلقتصادية واإلثراء الجمالى والوظيفى بما اليؤثر على 
النواحى الصحية أو النفسـية، وتضـيف الباحثـة أن    
إختالف الخامات والتراكيب البنائية واألساليب التطبيقية 

مستويات اإلقتصادية المتفاوتة تشـترك  المتعددة ذات ال
جميعا في عدم تحقيق المالئمة الوظيفية الكاملـة منهـا   

  :وكذلك إرتفاع تكلفتها وذلك بسبب
التوبير الناتج عن إحتكاك الخامة بالجسم وإحتكاك  -١

الخامة بالخامة عند تالقى اليدين والناشـئ مـن   
  .طبيعة الخامة

لرطـب  عدم ثبات الصبغات لإلحتكاك الجـاف وا  -٢
   .وبصفة خاصة لألقمشة المخلوطة

أن جودة القماش مـن  ) ٢٠١٠(ويضيف كواباتا 
حيث اإلرتداء أو الملمس كانت تقيم عـادة مـن قبـل    
خبراء في هذا المجال يدرسـون ويلمسـون القمـاش    
بأيديهم ويحتاج هـذا المبـدأ إسـتخدام سلسـلة مـن      
اإلختبارات اليدوية ويتطلب سنوات من الخبـرة عنـد   

ومن ناحية أخرى فإن الحكم الصـادر   الخبراء، أولئك
عنهم يكون متأثرا بآرائهم الشخصية فهو لـيس بـذلك   
نظام حكم موضوعى بل شخصى، ومن المتفق علية أن 
المحفزات التى تثير اإلحساس بملمس بالقماش  تتحـدد  
تماما بالخواص الميكانيكية والفيزيائية لـذلك القمـاش   

على ملمسة تعتمـد   ر،وخصوصا أن الخواص التى تؤث
على سلوكة عند خضوعة لتأثير حموالت وتشـوهات  
منخفضة بعيد كل البعد عن الحمـوالت والتشـوهات   
المؤدية إلى تمزيق القماش، إنها تلك المنطقة من سلوك 
القماش التى كانت تقاس تقليديا من قبل الخبراء وعلـى  

  .أساسها تحدد مواصفاتة
فـي   )٢٠١٠ سناء محمد، أحمد فاروق،(ويضيف

إمكانية تحقيق أنسب الخواص الوظيفية "دراسة بعنوان 
ألقمشة البنطلون الحريمى المنتجة بـبعض التراكيـب   

وتهدف الدراسة إلى تحقيق أنسـب الخـواص   "البنائية 
الوظيفية ألقمشة البنطلون الحريمى المنتجـة بـبعض   
التراكيب البنائية وذلك بإستخدام خامات مختلفة منهـا  

لى إستر والليكرا مختلفـة فـى التراكيـب    القطن، البو
وتم إنتاج مجموعة من العينات وتحديد أنسب  النسيجية،

الخامات والتراكيب البنائية والتى تتناسب من الناحيـة  
الوظيفية والجمالية بالنسبة ألقمشة البنطلون الحريمـى  
وتم تنفيذ العينات بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة 

  .الكبرى
في دراسة ) ٢٠١٣ ء عبد المجيد،نجال(وتضيف 

تهدف إلى إلقاء الضوء على بعض أنـواع الخامـات   
الحديثة المستخدمة في تصـميم وصـناعة المالبـس    
الجاهزة والتعرف على بعض اإلتجاهـات واألسـاليب   
التكنولوجية الحديثة في تصميم األزياء وإبـراز األثـر   

ها في الناتج عن تنوع الخامات الحديثة وتكنولوجيا إنتاج
إثراء الفكر التصميمى وأوصت النتائج بضرورة إمداد 

 -أكاديميـة "الجهات المعنية بإنتاج وتصميم المالبـس  
بدراسة علمية فنية جديدة على المستوى العربى " إنتاجية

تربط بين تكنولوجيا إنتاج الخامات الحديثـة وأسـاليب   
  .إنتاجها وتصميم األزياء
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  المشكلة البحثية
 مثل التجعد،فعلية  قييمها طبقا لمواصفاتيتم ت األقمشة

اإلنسـدالية، اللـون،    الصبغات، خامة القماش الوبرية،
 ولما كانت جودة المنتج تتحدد بمدى مالئمـة وتناسـب  

الخواص الفعلية للقمـاش لمتطلبـات اإلسـتخدام     تلك
باإلضافة إلـى   ومالئمتة الوظيفية التى أنتج من أجلها،

ث تتعرض األقمشة إلجهادات كفاءتة أثناء اإلستخدام حي
الشد والثنى واللى في الحالة الجافة والحالة المبللة، كما 
تتعرض لعمليات الغسيل والتجفيف والكى واإلحتكـاك  

ومـن   وجميعها تؤثر على إستهالك األنسجة وتلفهـا، 
خصائص ااألداء في المنتجات الملبسية بصـفة عامـة   

لك باألقمشة تحقيق الجانب النفعى المرتبط بوعى المسته
  .المالبسالمخلوطة والمستخدمة في صناعة 

ومن هذا المنطلق تم صياغة المشكلة البحثية فـي  
  :مجموعة من األسئلة وهى

األقمشـة المخلوطـة   ب ما هـو وعـى المسـتهلك   -١
  ؟ المالبس بصفة عامةالمستخدمة في 

ما هى العالقة بين المتغيرات الديموجرافية ووعى  -٢
  المخلوطة؟األقمشة بالمستهلك 

ما هى الخصائص الطبيعية والميكانيكيـة لـبعض   -٣
المالبس بصـفة  األقمشة المخلوطة المستخدمة في 

  ؟ عامة
 لألقمشـة عينـة الدراسـة     مدى ثبات الصبغةما  -٤

ما هى مظهرية ، وثبات الصبغة لإلحتكاك للغسيل،
  األقمشة عينة الدراسة بعد الغسيل؟

  :سة إلىترجع أهمية الدرا -أهمية الدراسة
ضرورة اإلهتمام باألقمشة المخلوطة لما لها مـن   -١

المالبـس بصـفة   مميزات يمكن اإلستفادة بها في 
   .عامة

توعية المرأة بضرورة اإلهتمام  بمظهرية أقمشة  - ٢
 .عند الشراء وكذلك عند اإلستخدام المالبس

توعية المرأة بالعيوب التـى قـد تظهـر بأقمشـة     -٣
ى تستطيع أن تتجنـب  بعد اإلستعمال حت المالبس

  .تلك العيوب عند الشراء

ارشاد وتوجية المستهلك إلى ضـرورة اإلهتمـام    -٤
المالبـس  بخصائص األقمشةعند شراء وإختيـار  

  بصفة عامة
تهدف الدراسة بوجة عام  إلى دراسة  -أهداف الدراسة
 للمالبس بصفة عامةاألقمشة المخلوطة بوعى المستهلك 

 : ط األهداف الفرعية اآلتيةومن الهدف العام تم إستنبا

وعى المستهلك باألقمشة المخلوطة المستخدمة  مدى-١  
   .المالبس بصفة عامةفي صناعة 

إيجــاد العالقــة بــين المتغيــرات الديموجرافيــة -٢  
 المسـتهلك  وإتجاهـات  ومعلومات وممارسـات 
   .لخصائص أقمشة المالبس

الخصـائص الطبيعيـة والميكانيكيـة     التعرف على-٣  
المالبس عض األقمشة المخلوطة المستخدمة في لب

  .بصفة عامة
  مصطلحات الدراسة

    Dbrasion Resistance  كمقاومة التآكل باإلحتكا - ١

مقاومة األقمشـة  " ٢٠٠٣تعرف صفية صاروخ 
للتآكل باإلحتكاك هو قـدرة األقمشـة علـى مقاومـة     
إجهادات اإلحتكاك واإللتواء والقطع، وتنص المواصفة 

، على ٢٠٠٣ -٩٩ -٣٨٨٦ ASTMألمريكية القياسية ا
أن اإلحتكاك هو تلف أى جزء من القماش بإحتكاكة في 
مقابل سطح آخر كما تعرف مقاومة األقمشة لإلحتكاك 

على مقاومة التلـف  ) المنسوج(بأنها مدى مقدرة العينة 
   .أو مقاومة التآكل أثناء اإلستعمال

تعتبـر خاصـية السـمك أحـد      :سمك القماش - ٢
لهامة التى تحدد نوعية وأداء األقمشة حيـث  الخواص ا

أنها ترتبط بخواص الصـالبة واإلنسـدال والكرمشـة    
 .)٢٠٠٠هناء كامل(والتوبير

يعـرف كـل مـن     :ثبات اللون ضـد الغسـيل   - ٣
Polesky,D.   &Dogan,A. )أن ثبـات اللـون   ) ١٩٩٥

للغسيل هو مدى مقاومة المادة لتغيير خصائص أللوانها 
لملونة منها إلى وسط آخر نتيجـة  بسبب إنتقال المواد ا

التعرض لتغييرات في الوسط المحيط أثناء إختبـارات  
 .التخزين واإلستعمال
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يعرفة كل من رأفت  :ثبات األلوان ضد اإلحتكاك - ٤
على أنـة مقاومـة الخامـات    ) ٢٠٠١(حسن وآخرون

المصبوغة بجميع أنواعها ضد اإلحتكاك وما تحدثة من 
هو الحال في أقمشـة   تبقيع على الخامات األخرى كما

المفروشات وفى حالـة تعـرض األقمشـة الصـوفية     
 .لإلحتكاك في أماكن الثنيات

هى مواد مركـزة اللـون يمكـن أن    : الصبغات - ٥
تمتصها الخامة من محاليلها المائية أو من معلق هـذة  

وتتكون غالبا من جزيئات  suspensionالمادة فى الماء 
جبـة ويتـراوح   آروماتية فى شكل أيونات سالبة أو مو

واذا كانت الصبغات  ١٠٠٠: ٢٠٠وزنها الجزيئى بين 
مثالية فإن تلك األيونات تكون معادلـة بـأيون غيـر    
عضوى مخالف لها فى الشحنة مثل أيون الصوديوم أو 

ويمكن أن تحتوى بعض الصـبغات علـى    ٠٠الكلور
فلزات مثل النحاس والنيكل والكوبالت والكـروم فـى   

 metalجـزئ العضـوى   شكل تراكب فلـزى مـع ال  

complex ،) ،٢٠٠٤هدى اسماعيل وسامية على(. 

يعرفة أشـرف هاشـم    :المظهر الجمالى للقماش - ٦
على أنة مقدار ما تبعثة هذة األقمشة من سعادة )٢٠٠٦(

 –البصـر  -السـمع (للمتلقى والتى تؤثر على حواسة 
وتعد القيمة الجمالية لألقمشة هى العامل ) الشم–الملمس

ار المستهلك للمنتج النهائى ولذلك البد أن األول في إختي
 –الملمـس -الشـكل  -المظهرية(يتم بعدة خواص مثل

  .)اإلنسدالية-اللون
  األسلوب البحثى

إتبعت هذة الدراسة المـنهج الوصـفى    :منهج الدراسة
حيث تم إستخدام المنهج الوصـفى   ،التجريبى والمنهج

من خالل اإلستبيان الذى تم عملة للتعرف على وعـى  
المستهلك تجاة خصائص األقمشة المخلوطة، كمـا تـم   

عمليـة  ممن خالل التجارب الجريبى إستخدام المنهج الت
على عينات الدراسة للتعرف على خصائصها الطبيعية 

   .والميكانيكية والكيميائية
  
  

  :الدراسة الميدانية: أوال
  :الشاملة والعينة

ـ  :الشاملة ة تكونت من جميع السيدات واآلنسات بمدين
   .اإلسكندرية

أجريت الدراسة على عينة تكونت مـن   :عينة الدراسة
سيدة وآنسة من من أعمار مختلفة تتراوح ما بين  ٢٠٠
سنة للتعرف على مدى وعـيهن بخصـائص    ٦٠-٢٠

 األقمشة المخلوطة المستخدمة في المالبس بصفة عامة،
وقد تم إختيـارهن بطريقـة عشـوائية مـن مدينـة      

   .اإلسكندرية
  لدراسةأدوات ا

   :تتكون أدوات الدراسة مما يلى
إستمارة إستبيان وهى أحد أدوات البحث العلمى التـى  

  :تخدم هدف البحث وتتكون من أربعة محاور هى
ويتضمن بيانات عامة عن العينـة  : المحور األول-١

 وتشمل عدد من األسئلة عن السن، المؤهل الدراسـى، 
   .العمل، الدخل

عبارات عـن معلومـات   ويتضمن  :المحور الثانى-٢
المستهلك عن األقمشة المخلوطة التـى يصـنع منهـا    

سـؤال  تعبـر    ١٨المالبس بصفة عامة و يبلغ عددها 
عن أنواع األقمشـة سـواء طبيعيـة أو صـناعية أو     
مخلوطة، معلومات المستهلك عن وجـود نسـبة مـن    
األلياف المخلوطة في األقمشة، وهل األلياف مخلوطـة  

بيعية، وهل لديـة معلومـة بـأن    بألياف صناعية أو ط
األقمشة المخلوطة توجد باألسواق بألوان مختلفة، وهل 
المالبس ملحق بها بطاقـة إرشـادية، وهـل البطاقـة     
اإلرشادية توضح طريقـة العنايـة بـالمالبس، وهـل      
البطاقة اإلرشادية توضح نسبة الخلـط لألليـاف فـي    
المالبس، وهل البطاقة اإلرشادية توضـح تجهيـزات   

قماش من حيث  أنة  مجهز ضد اإلنكماش،  مجهـز  ال
ضد الكرمشة، ثبات الصبغة، درجة حرارة الكى، وهل 
لدي المستهلك معلومة بأن األقمشة المخلوطة تجمع بين 
مميزات األقمشة الطبيعية والصـناعية، وهـل لديـة    
معلومة عن أن األقمشة المخلوطـة تمـتص العـرق،    
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مالبس المصـنوعة  والتسبب كهرباء إستاتيكية، وأن ال
من األقمشة المخلوطة اليحتاج إلى الكى، كما أنة تعطى 
اإلنسدالية المرغوبة وتعطى المرونة المطلوبـة، كمـا   
يمكن إرتداء األقمشة المخلوطة في جميع فصول السنة، 
وما هى تفضيالت المستهلك للمالبس أن تكـون مـن   
ألياف صناعية، ألياف طبيعية وصناعية، ألياف طبيعية 

طبيعية، ويفضل أن تكون األقمشـة المخلوطـة ذات   و
صبغات ثابتة، وهل لديهم معلومة عن األقمشـة التـى   

بها كرات التوبيرنتيجة اإلحتكاك والتـى تـؤثر    تظهر
وقـد   على مظهريتة، وقد تم تطبيق المقياس الثالثـى، 

حصل اإلجابة الصحيحة على ثـالث درجـات بينمـا    
حدة أما اإلجابـة  اإلجابة الخاطئة حصلت على درجة وا

أحيانا فقد حصلت على درجتين وبالتالى أصـبح عـدد   
درجـة كحـد    ١٨الدرجات لهذا المحور تراوحت بين 

  .درجة كحد أقصى ٥٤أدنى، 
وهو عبارة عن ممارسات المستهلك  :المحور الثالث-٣

ويشمل على . لألقمشة المخلوطةالمستخدمة في المالبس
وع األسئلة إلى سؤال يتفرع منهم أسئلة ليصل مجم ١٢
سؤال تتركز حول المستهلك هل يشترى المالبـس   ١٧

وهل يشترى المالبس  التى تحتوى على ألياف طبيعية،
التى يتميز قماشها  باإلنسدالية، أو يشترى الملبس الذى 

وهل يهتم  بشـراء المالبـس    يتميز قماشة بالصالبة،
والكرمشـة، والكهربـاء    المجهزة ضـد اإلنكمـاش،  

أو كلهـم معا،وهـل المسـتهلك يشـترى      ة،اإلستاتيكي
المالبس ذات الصبغات الثابتة، وماذا يفعل المسـتهلك  
حينما تظهر كرات التوبير على سطح القماش هل يـتم  
التخلص من المالبس، أو يتم إرتدائة كمـا هـى فـي    
الخروج، أو يتم إرتدائها كما هى فى المنـزل، وهـل   

للبطاقـة   يشترى المستهلك الملبس ويتبـع التعليمـات  
اإلرشادية المتعلقة بالعناية بالملبس، وهل يسـتفيد مـن   
البطاقة اإلرشادية في إختيار نسـبة الخلـط لألليـاف    

وينفذ تعليمات البطاقة  المناسبة وفي إختيار نوع الخامة
اإلرشادية الخاصة بالكى، وقد تـم تطبيـق المقيـاس    

وقد حصل اإلجابة الصـحيحة علـى ثـالث     الثالثى،

ما اإلجابة الخاطئة حصـلت علـى درجـة    درجات بين
واحدة أما اإلجابة أحيانا فقد حصـلت علـى درجتـين    
وبالتالى أصبح عدد الدرجات لهذا المحور تراوحت بين 

   .درجة كحد أقصى ٥١درجة كحد أدنى،  ١٧
ويعبر عن إتجاة المستهلك تجـاة   :المحور الرابع -٣

ويشمل على  البنطلون المصنوع من األقمشة المخلوطة
من األسئلة اإليجابية والسلبية، حيـث عـدد    ١٦دد ع

أسئلة  ٧أسئلة بينما األسئلة السالبة  ٩األسئلة اإليجابية 
وإنحصرت األسئلة اإليجابية فـي أهتمـام المسـتهلك     
بمعرفة التجهيزات التى يتعامل بهـا القمـاش وكـذلك     
تفضيل المستهلك للمالبس المقاومة لإلنكماش، كما أنـة  

البطاقة اإلرشادية للمالبس، وكذلك يهتم بأن يهتم بقراءة 
وتفضيل السـعر المناسـب،    تكون اإلنسدالية متوسطة،

ويهتم بأال يكون سطح القماش بة تـوبير، كمـا يهـتم    
وتفضـيل المالبـس    بمقاومة الكرمشة في المالبـس، 

المصنوع من األقمشة المخلوطـة وأن تكـون نسـبة    
ما األسئلة السلبية األلياف الطبيعية عالية في القماش، بين

في أن اليهتم بنسب الخلط في األقمشـة للمالبـس وال   
يهتم بخصائص القماش في  ال يهتم بمظهرية المالبس،

المالبس رخيصة الـثمن    المالبس كما أنة يفضل شراء
بغض النظر عن نوع الخامـة، وال يتبـع المسـتهلك    
أسلوب العناية بالقماش من خالل البطاقة اإلرشـادية،  

ضافة إلى أنة يفضـل أن تكـون نسـبة األليـاف     باإل
الصناعية عالية في أقمشة المالبـس، وال يهـتم بكـى    
المالبس كلما تعرضت للكرمشة، وقد تم تطبيق المقياس 

وقد حصل اإلستجابة نعم على ثالث درجـات   الثالثى،
في العبارات اإليجابية ودرجة واحدة في العبارة السلبية 

لت على ثالث درجـات فـي   حص) ال(بينما اإلستجابة 
العبارة السلبية وحصلت على درجة واحدة في العبـارة  
اإليجابية، أما اإلستجابة أحيانا فقد حصلت على درجتين 
في كال العبارتين سواء إيجابية أو سلبية وبالتالى أصبح 

درجـة   ١٦عدد الدرجات لهذا المحور تراوحت بـين  
  .درجة كحد أقصى ٤٨كحد أدنى، 
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  ثباتالصدق وال
تم حسـاب   :صدق اإلستبيان الخاص بالمستهلك
اإلستبيان حيث  نسبة االتفاق بين المحكمين فى استمارة

، كما تم  حساب معامل االرتباط بين درجة %٩٤بلغت 
   .كل مفردة

والدرجة الكلية للمحور وأيضـا تـم    لكل محور
والدرجـة   حساب معامل االرتباط بين درجة كل محور

 ،)١(ويتضـح ذلـك مـن جـدول     الكلية لالسـتبيان، 
  .)٢(جدول

أن قيم معامالت االرتبـاط   )١(جدول يتضح من
في جميـع  للمحوروالدرجة الكلية  كل مفردةبين درجة 

تتراوح ما  مستوى داللة المحاور ذات داللة معنوية عند
  .مما يدل على صدق المقياس) ٠.٠١( &)٠.٠٥(بين 

أن قيم معامالت االرتبـاط   )٢(جدوليتضح من 
درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس في جميـع   بين

) ٠.٠١(مستوى داللة  المحاور ذات داللة معنوية عند
  .مما يدل على صدق المقياس

  

 وقد تم حساب ثبات :الخاص بالمستهلك ثبات المقياس
بإستمارة اإلستبيان الخاصة بـوعى  االستبيان الخاص 

لثبات طريقة ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل اب المستهلك
)٠.٨٧٤(.  

أجريـت الدراسـة المعمليـة    : الدراسة المعملية: ثانيا
وقد أجريت  بصندوق دعم الغزل بمحافظة اإلسكندرية،

التجارب المعملية على ثـالث أنـواع مـن األقمشـة     
المخلوطة والتى يتم إستخدامها في المالبس بصفة عامة  
وذلك للتعرف علـى بعـض الخصـائص الطبيعيـة     

لكيميائية لألقمشة عينة الدراسة، وقد تـم  والميكانيكية وا
توكيد عينات الدراسة المعملية لألقمشة المخلوطة مـن  

  .)٣(وذلك طبقا لجدول حيث لون األقمشة عينة الدراسة
وهى عينة مخلوطة ) ١(عينة كحلى تأخذ كود رقم-١ 

  .بولى إستر وفسكوز
وهى عينة مخلوطة ) ٢(عينة سوداء تأخذ كود رقم-٢ 

  .وفسكوزبولى إستر 

وهـى عينـة   ) ٣(عينة خضراء تأخذ كود رقـم -٣ 
  .مخلوطة بولى إستر وصوف

  معامل االرتباط بين درجة كل مفردةوالدرجة الكلية للمحور الخاص بوعى المستهلك: ١جدول 
  )ك اإلتجاهات المستهل(المحور الثالث   )الممارسات المستهلك(المحور الثانى )المعلومات المستهلك(المحور األول 

رقم 
  العبارة

معامل 
  اإلرتباط

معامل رقم العبارة الداللة
 اإلرتباط

رقم  الداللة
  العبارة

معامل 
  اإلرتباط

  الداللة

 دال  **٠.٢٤٧  ٣٤  دال  *٠.٣٥٦  أ – ٢٢  معلومات المستهلك
  دال  **٠.٢٥٥  ٣٥  دال  *٠.٢١٦  ب – ٢٢  دال  **٠.٤١٦  ٦
  دال  *٠.١٥٠  ٣٦  دال  *٠.١٧٣  ج – ٢٢  دال  **٠.٤٤٦  ٧
  إتجاهات المستهلك  دال  **٠.٢٧٣  ٢٣  دال  **٠.٤١١ ٨
  دال  **٠.٢٠٩  ٣٧  دال  **٠.٣٤٣  ٢٤  دال  **٠.٤٤٨  ٩
  دال  **٠.٣٥٦  ٣٨  ممارسات المستهلك  دال  **٠.٣٧٣  ١٠
  دال  ٠.٣٢٢** ٣٩  دال  **٠.٤٥٠  ٢٥  دال  **٠.٢٧٧  ١١
  دال  **٠.٤١٣  ٤٠  دال  **٠.٦١٧  ٢٦  دال  **٠.٣٧٨  ١٢
  دال  **٠.٥٧٥  ٤١  دال  **٢٧٠.٥٠٤  دال  **٠.٤٣٥  أ – ١٣
  دال  **٠.٢٠١  ٤٢  دال  **٢٨٠.٧٣٣  دال  **٠.٤٣٠  ب – ١٣
  دال  **٠.٣١٣  ٤٣  دال  **٠.٣٥٦  أ – ٢٩  دال  **٠.٣٥٦  ج – ١٣
  دال  **٠.٥٢٣  ٤٤  دال  **٠.٢١٨  ب – ٢٩  دال  **٠.٣٥٧  د – ١٣

  دال  **٠.٤١٠  ٤٥  دال  **٠.٣١٤  ج – ٢٩  دال  **٠.٤٢٧  ١٤
  دال  **٠.٣٦١  ٤٦  دال  **٠.٣٣٩  د – ٢٩  دال  *٠.١٨٤  ١٥
  دال  **٠.٢٣٢  ٤٧  دال  **٠.٢٢٩  ٣٠  دال  **٠.٣٩٨  ١٦
  دال  **٠.٢٣٠  ٤٨  دال  *٠.٣٥٦  أ – ٣١  دال  **٠.٣٩٠  ١٧
  دال  **٠.٤٨٥  ٤٩  دال  **٠.٢١٩  ب -٣١  دال  **٠.٤٨٩  ١٨
  دال  **٠.٥٠٩  ٥٠  دال  *٠.١٣٣  ج – ٣١  دال  **٠.٥١٣  ١٩
  دال  **٠.٢٤٢  ٥١  دال  **٠.٤٢١  ٣٢  دال  **٠.٤٠١  ٢٠
  دال  *٠.٣٥٦  ٥٢  دال  ٠.٢٥٤  ٣٣  دال  **٠.٥٩٨  ٢١
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   معامل االرتباط بين درجة كل محوروالدرجة الكلية لالستبيان الخاص بوعى المستهلك: ٢جدول 
  الداللة  )معامل االرتباط  محاور اإلستبيان

  الد  **٠.٦٦٧  األقمشة المخلوطةالمالبس المصنوعة من األقمشة معلومات المستهلك تجاة 
  دال  **٠.٧٧٣  األقمشة المخلوطة  المالبس المصنوعة من ممارسات المستهلك تجاة

  دال  **٠.٦٨٠األقمشة المخلوطة المالبس المصنوعة من إتجاه المستهلك تجاة

  عينات الدراسة
 يوضح تكويد عينات الدراسة  :٣جدول 

 )٣(عينة )٢(عينة )١(عينة  خصائص العينات
ــر أ  سوداء  كحلى  اللون خض

  غامق
وقد تم إجراء اإلختبارات المعملية في صـندوق  
الدعم طبقا لظروف المعمل القياسية في درجة حـرارة  

وقد قامت الباحثـة  % ٢± ٦٥ورطوبة نسبية  ١ ± ٢١
  :من خالل الدراسة المعملية دراسة

الخواص الطبيعية والميكانيكيـة للعينـات تحـت     -١
عـدد   –نسبة الخلط -نوع األلياف(الدراسة وهى 

-التركيـب النسـجى   –سم/خيوط السدا واللحمة
 BS5028معامل اإلنسدال طبقا للمواصفة القياسية 

التوبير بعد نصف ساعة طبقا للمواصفة القياسية –
ASTM D 3512-  الصــالبة طبقــا للمواصــفة

السمك طبقا للمواصفة – ASTM-D 1388القياسية 
  .)ASTM-D 1777القياسية

تغيـر   –درجة التبقيع (ل مدى  ثبات الصبغة للغسي-٢
 :وقد تمت من خالل) اللون

-ES3787–ثبات الصبغة للغسيل طبقا للمواصـفة  -أ   

BSEN ISO 105-Eo1- ثبات اللون لإلحتكاك جاف -ب
المظهرية  -ج ISO -105 –X12مبلل طبقا للمواصفة  /

  .Grey Scalبعد الغسيل وذلك بالمقياس الرمادى 
  :أسلوب تحليل البيانات

يغ البيانـات بإسـتخدام الحاسـب اآللـى     تم تفر
بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيـة       

إلظهار النتائج حيث أستخدمت المعـايير اإلحصـائية   
  :التالية
حساب معامل االرتباط لبيرسون اليجـاد العالقـة   -١

  .)صدق اإلستبيان(االرتباطية لمحاور اإلستبيانات

كرونبـاخ لتقـدير ثبـات     استخدام معامـل ألفـا  -٢
  .اإلستبيانات

  .وصف عينة البحث بالنسب المئوية-٣
)  t(المعنوية وكـذلك إختبـار   ) f(تم حساب قيمة  -٤

–السـن (اليجاد العالقة بين العوامل الديموجرافية 
ــة –الــدخل –العمــل-المؤهــل الدراســى الحال

  .وبين محاور اإلستبيان) اإلجتماعية
ينات تحـت الدراسـة   قياس الخواص الطبيعية للع -٥

عـدد  –نسبة الخلط –نوع الخامة(وذلك من حيث 
  .)التركيب النسجى–سم/الخيوط 

قياس الخواص الميكانيكية  للعينات تحت الدراسـة  -٦
معامل اإلنسدال طبقا للمواصـفة القياسـية   (وهى

BS5028 –     التوبير بعـد نصـف سـاعة طبقـا
الصـالبة   -ASTM D 3512للمواصفة القياسـية  

السمك – ASTM-D 1388اصفة القياسية طبقا للمو
  .)ASTM-D 1777طبقا للمواصفة القياسية 

ـ " واليس -كروسكال "تطبيق اختبار -٧ عينـة   Kلـ
 Kruskal-Wallis Test for K independentمستقلة 

Samples  للفروق بين متوسطي رتب درجـات  ،
معامل (العينات الثالث فى الخصائص الميكانيكية

  ).الصالبة -التوبير -اإلنسدال
تم إستخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقـة  -٨

  بين السمك والخصائص الميكانيكية للعينات الثالثة
الكشف عن ثبات الصبغات في عينـات الدراسـة    -٩

درجـة  (للتعرف على  ثبـات الصـبغة للغسـيل   
لإلحتكاك جاف  الصبغةثبات  )تغير اللون –التبقيع

ذلك بالمقياس الرمادى بعد الغسيل و واللونمبلل /
Grey Scal.  

ـ " واليس -كروسكال"تطبيق اختبار -١٠ عينـة   Kلـ
 Kruskal-Wallis Test for K independentمستقلة
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Samples   للفروق بين متوسطي رتـب درجـات ،
ثبـات  (العينات الثالث فى الخصائص الكيميائية 

المظهرية  -ثبات العينة لإلحتكاك -العينة للغسيل
   .)بعد الغسيل

  النتائج والمناقشة
باألقمشـة المخلوطـة   المستهلك  مستوى وعى :أوال

  المستخدمة فى المالبس بصفة عامة  
توزيع أفراد العينة طبقا للعوامل الديموجرافيـة  تم 

توزيع  ، كما تم)الدخل العمل، المؤهل الدراسى، السن،(
 هنوممارسـات  هنمعلومـات مستوى أفراد العينة طبقا ل
ستخدام األقمشة المخلوطة في المالبس وإتجاهاتهن نحوإ

باإلضافة إلى تحديد العالقة اإلرتباطية بين  بصفة عامة،
العوامل الديموجرافية ومعلومات وممارسات وإتجاهات 

   .المستهلك تجاة األقمشة المخلوطة للمالبس
 :توزيع أفراد العينة طبقا للبيانات الديموجرافية - ١

ــا للعوا   ــة طبق ــراد العين ــع أف ــم توزي ــل ت م
 الـدخل،  العمل، المؤهل الدراسى، السن،(الديموجرافية

 .)٤(ويتضح ذلك من جدول وذلك بالنسب المئوية،

من السـيدات  %  ٤٨.٠يتضح أن ) ٤(من جدول
مـنهن  %  ٢٣.٠سنة وأيضا  ٣٠-٢٠يبلغ عمرهن من

يبلـغ   %٢٠سـنة، بينمـا   ٤٠- ٣١يبلغ عمرهن من 
منهن يبلغ عمرهن أكبـر  % ٩، ٥٠ -٤١عمرهن من 

% ٦٥.٠عاما، ومن الجدول يتضح أيضا  أن  ٥٠ من
تعليمهن أعلى  %١٩.٠من أفراد العينة جامعيات بينما 

مـن أفـراد العينـة تعلـيمهن     % ١٣.٥ ،من الجامعى
منهن فقط تعليمهن أقل من المتوسـط  % ٢.٥متوسط، 

من أفراد العينة يعملن بينما % ٦٤،كما يتضح أيضا أن 
% ٥٠.٥جـد أن  وعن الدخل ن منهن اليعملن،%  ٣٦

يبلـغ  % ٤٩.٥جنية بينما  ١٠٠٠لديهن دخل أكبر من 
   .شهريا جنية ١٠٠٠ دخلهن أقل من

المستهلك لمستوى وعى توزيع أفراد العينة طبقا -٢
باألقمشة المخلوطة المسـتخدمة فـي المالبـس    

  بصفة عامة
تم توزيـع أفـراد العينـة طبقـا لمعلومـاتهن      

المستخدمة  لوطةوممارساتهن وإتجاهاتهن باألقمشة المخ
إستمارة اإلستبيان والتى  في المالبس وفقا لبنود محاور
  .)٥(جدول ذلك من ضحتيتم قياسها بالمقياس الثالثى و

  يةتوزيع أفراد العينة طبقا للبيانات الديموجراف :٤جدول 
  %  ن البيانات الديموجرافية

  يةالعمر  الفئة
  

٤٨.٠  ٩٦  ٣٠ – ٢٠  
٢٣.٠  ٤٦  ٤٠ – ٣١  
٢٠.٠  ٤٠  ٥٠ – ٤١  
٩.٠  ١٨  ٦٠ - ٥١  

  المؤهل الدراسى
  ٢.٥  ٥  أقل من المتوسط

  ١٣.٥  ٢٧  متوسط
  ٦٥.٠  ١٣٠  جامعى

  ١٩.٠  ٣٨  أعلى من الجامعى
  ٣٦.٠  ٧٢  تعمل  العمل

  ٦٤.٠  ١٢٨  ال تعمل
  ٤٤.٥  ٨٩  جنيه شهريا ١٠٠٠أقل من   الدخل

  ٥٥.٥  ١١١  جنيه شهريا ١٠٠٠أكبر من 

  العينة طبقا لمستوى وعى المستهلك بخصائص أقمشة المالبس المخلوطةتوزيع أفراد : ٥جدول 
  جيدمستوى  مستوى متوسط ضعيفمستوى  محاور اإلستمارة اإلستبيان

  %  ن %  ن % ن
  ٨.٥  ١٧  ٦٨.٥  ١٣٧  ٢٣.٠  ٤٦  مستوى معلومات المستهلك
  ٣١.٠  ٦٢  ٥٦.٥  ١١٣  ١٢.٥  ٢٥  مستوى ممارسات المستهلك
  ٣٠.٠  ٦٠  ٦٥.٥  ١٣١  ٤.٥  ٩  مستوى اتجاهات المستهلك
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من أفراد العينة %  ٦٨.٥أن) ٥(يتضح من جدول
عن  ةمعلومات مستوىل المتوسط بالنسبة مستوىال تقع فى

تقـع فـي المسـتوى    % ٢٣.٠بينما  األقمشة المخلوطة
فقط تقع في المستوى المرتفـع، وقـد   % ٨ نخفض،الم

غير ملم بـأنواع األقمشـة    يرجع ذلك إلى أن المستهلك
 ختلفة وخصائصها وكيفية تحقيق أكبر إسـتفادة مـن  الم

هنـاء  (، وتتفق هذة النتائج مع هذة النوعية من المالبس
فـي أن هنـاك كـم هائـل مـن       )٢٠٠٠كامل حسن،

المعلومات التى يجب أن تتوافر لدى المستهلك ليعطـى  
قرار سليم فيما يتعلق بالشراء واإلستخدام والعناية بمـا  

  يستهلكة 
ألقمشة المالبس رسات المستهلك أما مستوى مما 

 توسـط في المسـتوى الم % ٥٦.٥فقد بلغت المخلوطة 
ذلك إلـى  ويرجع  رتفعفي المستوى الم% ٣١.٠،بينما 

               أن عدم إلمام المستهلك بأنواع األقمشـة وخصائصـها  
لة تأثير سلبى على ممارساتة لألقمشة المخلوطـة،   كان

األمور السهلة فهـى   وإختيار أقمشة المالبس ليست من
تقتضى المفاضلة وتخضع لعدة عوامل منها الخـواص  
الطبيعية ولياقتها للغرض الـذى تسـتعمل مـن أجلـة     
وتناسب سعرة، وعلى المستهلك أال يتجه إلى األقمشـة  
رخيصة الثمن ألنها غالبا تكون مصنوعة مـن أقمشـة   

عليـة  (رديئة وليست دقيقة في نسجها أو ثبات ألوانها، 
  .)٢٠٠٥، عابدين

أما عن مستوى إتجاهات المستهلك تجاة األقمشـة  
              المخلوطة للمالبس فقد وجـد مـن خـالل النتـائج أن    

للمبحوثات فـي المسـتوى المتوسـط بينمـا     % ٦٥.٥
فقـط فـي   % ٤.٥في المسـتوى المرتفـع،   % ٣٠.٠

المستوى المنخفض مما يدل علـى أن الـوعى العـام    
ـ  ة أيضـا فـي المسـتوى    للمستهلك باألقمشة المخلوط

المتوسط وبالتالى المستهلك يحتاج إلى عمليـة توعيـة   
بأهمية األقمشة المخلوطة من حيث مميزاتها وعيوبهـا  

ويقـدم مصـنعى   ( وكيفية تحقيق أعلى إستفادة منهـا، 
األنسجة حاليا خامات جديدة بخـواص تختلـف عـن    
الخامات التقليدية حيث تصنع هذة الخامـات بإسـتخدام   

محمد  اصة بالتحكم في شكل وخواص األلياف،تقنيات خ
لذا يجب على المستهلك فحص هـذة   ،)١٩٩٨سلطان 

كما يجـب أن تحتـوى    المنسوجات بعناية قبل شرائها،
البطاقة اإلرشادية على ضمانات ثبات لـون الملبـوس   

هنـاء  (ضدالضوء والغسيل والتنظيف الجاف والعرق، 
  .)٢٠٠٠كامل 
الديموجرافيـة ومحـاور   العالقة بين العوامـل  -ثالثا

  اإلستبيان
–السن(تم إيجاد العالقة بين العوامل الديموجرافية

وبين ) الحالة اإلجتماعية–الدخل–العمل–المؤهل الدراسى
محور معلومات المرأة عن (محاور المقياس والتى تمثل 

، محور ممارسـات المـرأة   مالبساألقمشة المخلوطة لل
االتجاه عند نحو األقمشـة   ،لمالبسألقمشة المخلوطة لل

األقمشـة   والـوعى العـام نحـو    ،مالبسللالمخلوطة 
             وذلك بتطبيـق إختبـار  للمالبس بصفة عامة المخلوطة 

)f(  وكـذلك إختبــار)t (  ويتضـح ذلــك مـن جــدول                    
)٩، ٨ ،٧ ،٦(.  

ألقمشـة  باالعالقة بين العمر ووعـى المسـتهلك   -١
  المخلوطة
العمـر ووعـى المسـتهلك     العالقة بين تم إيجاد

ويتضح ) ف(وذلك بإستخدام إختبار ألقمشة المخلوطةبا
  .)٦(ذلك من جدول
يتضح أن هناك عالقة معنوية بـين  ) ٦(من جدول

عمر المرأة وبين معلوماتها عن األقمشـة المخلوطـة   
وذلـك   ٠.٠١للمالبس الحريمى عند مستوى معنويـة  

مما يـدل علـى أن    سنة ٥٠-٤١لصالح المرأة ما بين 
المرأة تزداد خبرة في معلوماتها عن األقمشة المخلوطة 

ويوجد أيضا عالقة معنويـة   وخصائصها بزيادة العمر،
بين عمر المرأة وممارساتها لألقمشة المخلوطة للمالبس 

لصالح المـرأة  ٠.٠٥بصفة عامة  عند مستوى معنوية 
 ويدل هذا على أنة كلمـا  سنة، ٦٠-٥١كبيرة السن من 

تقدمت المرأة في العمر كلما كان هنـاك تـأثير علـى    
معلوماتها وممارساتها لألقمشة المخلوطة المستخدمة في 
المالبس وقد يرجع ذلك إلى الخبرة المكتسـبة خـالل   
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سنوات العمر، بينما توجد عالقة غير معنوية بين إتجاة 
المرأة لألقمشة المخلوطة للمالبس بصفة عامة، وكذلك 

ير معنوية بين فئـات العمـر المختلفـة    توجد عالقة غ
والوعى العام باألقمشة المخلوطة، وقد يرجع ذلك إلـى  
أن معظم المالبس الجاهزة واألقمشـة غيـر مدعمـة    
بالبطاقة اإلرشادية التى تمـد المسـتهلك بالمعلومـات    
الخاصة بنوعية النسيج وكذلك مميزاتة وعيوبة أو قـد  

ى المقـاس  تكون البطاقة موجودة ولكن التوضح سـو 
ونوع الصنف ومكان الصنع فقط ممـا يحجـب عـن    
المستهلك المعلومات التى يجب أن يعرفها عن الخامـة  
المصنوع منها الملبس حيث تعتبر البطاقة اإلرشادية من 
أهم مصادر المعلومات، وقد يكون هناك قصور أيضـا  
في وسائل اإلعالم والتى يجب أن يكون لها دور رئيسى 

لك بالمنتجات النسـيجية مـن حيـث    في توعية المسته
  .مميزاتها وعيوبها

العالقة بين المؤهل الدراسـى ووعـى المسـتهلك    -٢ 
  باألقمشة المخلوطة
ووعـى   المؤهـل الدراسـى   تم إيجاد العالقة بين

وذلك بإسـتخدام إختبـار    ألقمشة المخلوطةباالمستهلك 
  .)٧(ويتضح ذلك من جدول) ف(

يـة ذات  يتضح وجود عالقة معنو) ٧(من جدول 
داللة احصائية بين المؤهل الدراسى وبـين معلومـات   
المستهلك عن األقمشة المخلوطة للمالبس عند مسـتوى  

كما توجد عالقـة معنويـة ذات داللـة     ٠.٠١معنوية 
بـين المؤهـل الدراسـى     ٠.٠١احصائية عند مستوى

وإتجاهات المستهلك نحو األقمشة المخلوطة للمالبـس،  
بـين   ٠.٠٥عند مسـتوى   وكذلك توجد عالقة معنوية

المؤهل الدراسى والوعى العـام باألقمشـة المخلوطـة    
وخصائصها وهذا يدل على أن مستوى التعليم الجامعى 
لة دور مؤثر على وعى المسـتهلك تجـاة خصـائص    

                 األقمشة  المخلوطة،
  العالقة بين العمر ووعى المستهلك لألقمشة المخلوطة : ٦ جدول

  ٦٠ – ٥١ ٥٠–٤١ ٤٠–٣١ ٣٠– ٢٠  الداللة فالعمرالفئة  تبيانمحاور اإلس
              :المعلومات
  ٢٥.٨٠ ± ٤٥.٠٢  ١٤.٥٨ ± ٦٢.٩٧  ١٤.٩٣ ± ٥٤.٦٢  ١٣.٢١ ± ٥٧.٧٩  النسبة المئوية  دال  **٦.١١٦  ٠.٥٢ ± ١.٩٠  ٠.٢٩ ± ٢.٢٦  ٠.٣٠ ± ٢.٠٩  ٠.٢٦ ± ٢.١٦  متوسط

              :الممارسات
  ١١.٣٥ ± ٧٣.١٣  ١٤.٩١ ± ٦٧.٣٩  ١٣.٢٥ ± ٦٤.٦٩  ١٥.٠٣ ± ٦٤.٢٨  النسبة المئوية  دال  *٢.٧٧٣  ٠.٢٦ ± ٢.٣٦  ٠.٤١ ± ٢.١٨  ٠.٣٥ ± ٢.١٠  ٠.٤٠ ± ٢.٠٩  متوسط

              :االتجاهات
  ١٣.٠ ± ٦٩.٩٧  ١٠.٢٨ ± ٧٠.٣١  ١٣.٩١ ± ٧٣.٣٠  ١١.١٣ ± ٦٨.٨٣  النسبة المئوية  غير دال  ١.٤٨٠  ٠.٢٦ ± ٢.٤٠  ٠.٢١ ± ٢.٤١  ٠.٢٨ ± ٢.٤٧  ٠.٢٢ ± ٢.٣٨  متوسط

  غير دال  ١.٠٢٣  ٠.٢٧ ± ٢.٢٢  ٠.٢٤ ± ٢.٢٨  ٠.٢٢ ± ٢.٢٢  ٠.٢١ ± ٢.٢١  الوعى العام
  ٠.٠١ ≤دال عند**:     ٠.٠٥ ≤دال عند *: 

  يوضح العالقة بين المؤهل الدراسى ووعى المستهلك لألقمشة المخلوطة: ٧جدول رقم 
  محاور اإلستبيان

  المؤهل الدراسى 
 أعلى من الجامعى جامعى متوسط أقل من المتوسط  لةالدال ف

              :المعلومات
  ٠.٢٣ ± ٢.٢٩  ٠.٣٢ ± ٢.٠٧  ٠.٣١ ± ٢.٢٢  ٠.٣٨ ± ٢.٣٦   متوسط

 ± ٦٤.٣٦  ١٦.١٠ ± ٥٣.٥٤  ١٥.٢٧ ± ٦٠.٨٨ ١٨.٩٦ ± ٦٧.٩٢  النسبة المئوية  دال  **٦.٥٦٨
١١.٦١  

              :الممارسات
  ٠.٣٥ ± ٢.١٣  ٠.٤٠ ± ٢.١٧  ٠.٣٣ ± ١.٩٥  ٠.٤٧ ± ٢.١٣  متوسط

 ± ٦٦.٣٨  ١٥.١٦ ± ٦٦.٩٤  ١٢.٤٥ ± ٥٩.٣٩ ١٦.٨٠ ± ٦٦.٢٢  النسبة المئوية  غير دال  ٢.٤١٨
١٢.١٤  

              :االتجاهات
  دال  **٧.١٨٨  ٠.٢٠ ± ٢.٥٤  ٠.٢٢ ± ٢.٣٩  ٠.٢٩ ± ٢.٢٨  ٠.١٠ ± ٢.٤٠  متوسط
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  ٩.٩٠ ± ٧٧.٠٢  ١١.٢٣ ± ٦٩.٥٤  ١٤.٣٠ ± ٦٤.٢٤  ٥.٢٣ ± ٧٠.٠  النسبة المئوية
  دال  *٣.٥٦٦  ٠.٢٠ ± ٢.٣٢  ٠.٢٢ ± ٢.٢١  ٠.٢٤ ± ٢.١٥  ٠.٣٠ ± ٢.٣٠  الوعى العام

عـزة   سامية لطفى،(وهذة النتائج تتفق مع كل من 
أن إرتفاع المستوى التعليمى يؤثر فى  )١٩٩٥ إبراهيم،

بينمـا  لمالبس، في إختيـارا  معلى مستوى الوعى العا
لمؤهل الدراسـى وبـين   توجد فروق غير معنوية بين ا

هذا وممارسات المستهلك لخصائص األقمشة المخلوطة 
أنـة كلمـا    فـي  ) ٢٠٠٩(أمال أحمد اليتفق مع دراسة

إرتفع المستوى التعليمى لألفراد كلما زادت ممارساتهم 
للمالبس مما يؤدى إلى اإلختيار الجيـد  لألداء الجمالى 

ومراعاة عناصر الجودة التى تعطـى المظهـر الجيـد    
  .  لمرتديها

العالقة بين العمل ووعى المسـتهلك باألقمشـة    -٣
  المخلوطة

ـ  تم إيجاد العالقة بين  ووعـى المسـتهلك   لالعم
ويتضـح  ) ت(وذلك بإستخدام إختبار ألقمشة المخلوطةبا

  .)٨(ذلك من جدول
يتضح وجود عالقة غير معنويـة  ) ٨(من جدول

وبين معلومـات وممارسـات وإتجاهـات     بين العمل 
لك عن األقمشة المخلوطة وخصائصها للمالبس المسته

وكذلك الوعى العام باألقمشة المخلوطة للمالبس، ممـا  
يدل على أن العمل ليس لة أى دور أو تأثير على وعى 
المستهلك باألقمشة المخلوطة، وقد يرجع ذلك إلـى أن  
الصناعات النسيجية تختلف عن باقى الصـناعات فـي   

نوع األقمشة باإلضـافة  طرق إنتاجها التى تتوقف على 
إلى إرتباطها الوثيق بالتطور المسـتمر فـي موضـة    
األزياء وتتضح هذة الحقيقة إذا نظرنا إلى أى قمـاش  

فإذا لم يتمشى مع الموضة فلن تكن لة أى قيمة واليقبل 
علية أحد مهما إتصـف بالمتانـة وكافـة المميـزات     

  ). ١٩٩٣حامد عبد الرؤوف ،سعد سلمان (األخرى، 
عالقة بين الدخل ووعـى المسـتهلك باألقمشـة    ال -٤

  المخلوطة  
ووعـى المسـتهلك    الـدخل  تم إيجاد العالقة بين

ويتضح ) ف(وذلك بإستخدام إختبار ألقمشة المخلوطةبا
  ).٩(ذلك من جدول 
يتضح وجود عالقة معنويـة ذات  ) ٩(من جدول

داللة إحصائية بين دخل المسـتهلك والـوعى العـام    
للمالبـس وذلـك عنـد مسـتوى     باألقمشة المخلوطة 

ويرجع ذلك إلى أن المستهلك الواعى يبحث  ٠.٠٥داللة
دائما على الخامة الجيدة التى تفى بمتطلباتـة وكـذلك   
السعر المناسب باإلضافة إلى أنة كلما زاد الدخل كلمـا  
كان هناك فـرص أكثـر لإلختيـار الجيـد لألقمشـة      
المخلوطة لما تمتاز بة مـن راحـة فـي اإلسـتعمال     

إمتصاص العرق باإلضـافة إلـى المتانـة وتحمـل     و
اإلستعمال اليومى وعمليات الغسيل المتكررة، وتتفـق  

في أنة كلمـا  ) ٢٠٠٩(هذة النتائج مع دراسة أمال أحمد
إرتفع دخل المستهلك كلما ساعد ذلك علـى اإلختيـار   
الجيد لألقمشة التى تفى بمتطلباته وتظهـره بـالمظهر   

غير معنوية بين الدخل وبين الالئق، بينما توجد عالقة 
معلومات وممارسات وإتجاهات المستهلك عن األقمشة 

   .للمالبس بصفة عامةالمخلوطة 

  يوضح العالقة بين العمل ووعى المستهلك باألقمشة المخلوطة :٨ جدول
  ال يعمل يعمل  الداللة ت العمل  محاور اإلستمارة 

          :المعلومات
  ١٦.٠٣ ± ٥٦.٠٥  ١٥.٧٥ ± ٥٨.٥٤  النسبة المئوية  غير دال  ١.٠٥٧  ٠.٣٢ ± ٢.١٢  ٠.٣٢ ± ٢.١٧  متوسط

          :الممارسات
  ١٥.٢٢ ± ٦٤.٨٥  ١٢.٩١ ± ٦٧.٤٧  النسبة المئوية  غير دال  ٠.٩٥٣  ٠.٤٠ ± ٢.١١  ٠.٣٦ ± ٢.١٧  متوسط

          :االتجاهات
  ١٢.١٧٤ ± ٧٠.٥٧  ١١.٤٧ ± ٦٩.٧٠  النسبة المئوية  غير دال  ٠.٤٩٤  ٠.٢٤ ± ٢.٤١  ٠.٢٣ ± ٢.٣٩  متوسط
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  غير دال  ٠.٣٨٧  ٠.٢٣ ± ٢.٢٢  ٠.٢١ ± ٢.٢٥  الوعى العام
 يوضح العالقة بين الدخل ووعى المستهلك باألقمشة المخلوطة: ٩جدول رقم 

  جنيه شهريا ١٠٠٠أكثر من جنيه شهريا١٠٠٠أقل من  الداللة ت الدخل الشهرى  محاور اإلستبيان
          :المعلومات
  ١٨.١٥ ± ٥٨.٠  ١٢.٦٤ ± ٥٥.٦٤  النسبة المئوية  غير دال  ١.٠٧٩  ٠.٣٦ ± ٢.١٦  ٠.٢٥ ± ٢.١١  متوسط

          :الممارسات
  ١٣.٩١ ± ٦٧.٤٣  ١٤.٩٢ ± ٦٣.٧٥  النسبة المئوية  غير دال  ١.٧٩٧  ٠.٣٧ ± ٢.١٨  ٠.٤٠ ± ٢.٠٨  متوسط

          :االتجاهات
  ١١.٠٦ ± ٧١.٢٤  ١٢.٨٠ ± ٦٩.٠٣  سبة المئويةالن  غير دال  ١.٣١٢  ٠.٢٢ ± ٢.٤٢  ٠.٢٦ ± ٢.٣٨  متوسط

  دال  *٠.٠٤٨  ٠.٢٣ ± ٢.٢٥  ٠.٢١ ± ٢.١٩  الوعى العام
  نتائج الدراسة المعملية :ثانيا
تـم تحديـد    :الخصائص الطبيعية لعينات البحث: أوال

الخصائص الطبيعية لألقمشة عينة البحث وذلـك مـن   
سـم  /نسبة الخلط، عـدد الخيـوط    حيث نوع الخامة،

   .)١٠(كذلك التركيب النسجى ويتضح ذلك من جدولو
يتضح أن نوع الخامـة لعينـات   ) ١٠(من جدول 

البحث إنحصرت في ثـالث أنـواع مـن الخامـات     
 ٦٥.٨فسكوز بنسـبة  /بولى إستر ) ١(المخلوطة،عينة 

فسكوز، وبلغت عدد خيوط السـداء  ٣٤.٢بولى إستر، 
، والعينـة تركيبهـا   ٢٣بينما عدد خيوط اللحمـة   ٣٩

) ٢(بينما عينة  ،٠.٠٤، وبلغ سمكها ٢/١النسجى مبرد 
 ٣٧.٤بـولى إسـتر،    ٦٢.٦فسكوزبنسبة / بولى إستر

بينما عدد خيوط  ٣١فسكوز، وبلغت عدد خيوط السداء 
متعـدد  (، والعينة تركيبهـا النسـجى نقـش   ٢٩اللحمة 
دراسـة   وتعتبـر  ،٠.٠٣٧وقد بلغ سمكها  ،)التراكيب

سس الهامة لإلسـتخدام  أنواع  خامات  األقمشة من األ
األمثل ألى نوع مـن األقمشـة ومـا يناسـبها مـن      
تصميمات، كما أن النوعيات الكثيرة والمستحدثة مـن  
خامات األقمشة وخلطاتها المسـتحدثة فـي صـناعة    

منـى إبـراهيم عطيـة،    (المالبس في زيادة وتطـور 
وزيادة نسبة البولى إستر تعمل علـى زيـادة    ،)٢٠٠٠

قمشـة ويخلـط البـولى إسـتر     العمر اإلستهالكى لأل
للحصول علـى  ) الفسكوز(واأللياف الطبيعية المحورة 

أقمشة مخلوطة تمتاز بخواص التتوافر في كـل مـن   

أحمـد النجعـاوى،   ( القطن أو البولى إستر بمفردهـا، 
نوع ) ٣(ايضا من الجدول أن العينة ويتضح   ،)١٩٨٣

بولى إسـتر،   ٥٣.٩صوف بنسبة /الخامة بولى إستر 
بينما عدد  ٣١صوف، وبلغت عدد خيوط السداء  ٤٦.١

 ،٣/١، والعينة تركيبها النسجى مبرد ٢٨خيوط اللحمة 
ووجود البولى إستر في صورة  ٠.٠٥٧وقد بلغ سمكها 

مخلوطة مع الصوف يعمل على زيادة مقاومة ظـاهرة  
أحمـد النجعـاوى،   (التكور التى تنتج عن اإلحتكـاك،  

إستر مع الصـوف  ، كما أن مزايا خلط البولى )١٩٨٣
يعطى زيادة في المتانة لألقمشة المنتجة وإرتفاع معدل 
العمر اإلستهالكى ،مقاومة الكرمشة، كمـا أن وجـود   
البولى إسـتر مـع الصـوف يحسـن مـن درجـة       

   .)٢٠١٠ حسام الدين،مهند (المظهرية
تـم تحديـد الخصـائص     :ثانيا الخصائص الميكانيكية

لك من حيث، معامل الميكانيكية لألقمشة عينة البحث وذ
سـاعة وكـذلك    ١/٢اإلنسدال، معامل التـوبير بعـد   
  .)١١(الصالبة ويتضح ذلك من جدول

 /بولى إسـتر ) ١(يتضح أن عينة) ١١(من جدول
أمـا معامـل   ٠.٥٠وفسكوز بلغ معامل اإلنسدال بلـغ  

ويعتبـر تـوبير    ٣.٥ساعة فقد بلـغ  ١/٢التوبير بعد 
) ٢(ما عينـة  بين ٦.٧٦خفيف، بينما الصالبة فقد بلغت 

أمـا  ٠.٣٩معامل اإلنسدال بلغ  فإنوفسكوز /بولى إستر
ويعتبر تـوبير   ٣ساعة فقد بلغ ١/٢معامل التوبير بعد 

) ٣(، أما عينـة  ٥.٧١بينما الصالبة فقد بلغت متوسط 
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أمـا  ٠.٥٥صوف فقد بلغ معامل اإلنسدال  /بولى إستر
ويعتبر تـوبير   ٢ساعة فقد بلغ ١/٢معامل التوبير بعد 

  كثيف

 لخصائص الطبيعية لعينات البحث: ١٠جدول 
 

  عينات البحث
نسبة الخلط نوع الخامة

% 
  السمك  التركيب النسجى عدد الخيوط فى السم

 لحمة سداء
بولى إستر   )١(عينة

  وفسكوز
٦٥.٨  
٣٤.٢  

  ٠.٠٤  ٢/١مبرد   ٢٣  ٣٩

بولى إستر   )٢(عينة
  وفسكوز

٦٢.٦  
٣٧.٤  

  ٠.٠٣٧  مبرد سادةمتعدد التراكيب أطلس (نقش   ٢٩  ٣١

بولى إستر   )٣(عينة
  وصوف

٥٣.٩  
٤٦.١  

  ٠.٠٥٧  ٣/١مبرد   ٢٨  ٣١

  الخصائص الميكانيكية لألقمشة عينة البحث :١١جدول 
  الصالبة  بعد نصف ساعة معامل التوبير معامل اإلنسدال عينات البحث

  ٦.٧٦  توبير خفيف ٣.٥  ٠.٥٠  )١(عينة
  ٥.٧١  توبير متوسط ٣  ٠.٣٩  )٢(عينة
  ١٠.٠٨  توبير كثيف ٢  ٠.٥٥  )٣(عينة

مما يدل على أن خامة الصوف والبولى إسـتر أكثـر   
توبيرا مع اإلستخدام عـن خامـة الفسـكوز والبـولى     
إستروذلك نتيجة لوجود الحراشيف على سـطح خامـة   

مما يدل على أن  ١٠.٠٨، بينما الصالبة بلغت الصوف
 خامة الصوف مع البولى إسـتر ذات صـالبة عاليـة،   

ألياف البولى إستر عن األلياف األخرى بإرتفاع وتتميز 
درجة الصالبة وبالتالى فهى من أفضل الخامات التـى  
يمكن خلطها بالصوف لصناعة البدل المقاومة للتجعـد،  

إن المظهر الخارجى للقماش ، )١٩٨٣(أحمد النجعاوى 
شئ جوهرى لوصف وتحديد مـدى قبـول منتجـات    

 والتى النسيج والتجعد، النسيج، اإلنسدالية، الوبرية، قوام
ألقمشـــة تعتبـــر صـــفات جماليـــة رئيســـية 

  )٢٠٠٥ ، .Behera,B .K & Mishra,R(،المالبس
حساب الفروق بين العينات الثالثـة فـى الخصـائص    

  )الصالبة -التوبير -معامل اإلنسدال(الميكانيكية 
تم حساب الفروق بـين العينـات الثالثـة فـى     

 -التـوبير  -المعامـل اإلنسـد  (الخصائص الميكانيكية
  "والـيس  -كروسـكال "، وذلك بتطبيق اختبار )الصالبة

ـ   Kruskal-Wallis Test for Kعينـة مسـتقلة    Kلـ

independent Samples  للفروق بين متوسطي رتـب  ،
درجات العينات الثالث فـى الخصـائص الميكانيكيـة    

ويتضح ذلك من ). الصالبة -التوبير -معامل اإلنسدال(
  .)١٢(جدول 

يتضح أنة توجد فروق دالة  )١٢(لمن جدو
إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى 

وهي قيمة ) ٧.٥١٤(بلغت ٢الصالبة حيث أن قيمة كا
، وتمتاز األلياف )٠.٠٥(دالة إحصائياً عند مستوي داللة

المخلوطة بالبولى إستر بدرجة عالية من الصالبة وهذة 
يرة ضد الكرمشة الخاصية تعطى األلياف مقاومة كب

وتغيير الشكل ولهذا السبب يعتبر البولى إستر ) التجعد(
من أحسن الخامات التى يمكن خلطها بالصوف والقطن، 

، بينما ال توجد فروق دالة )١٩٨٣أحمد النجعاوى، (
إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى 

بلغت  ٢حيث أن قيمة كا التوبير ،معامل اإلنسدال
على التوالى هي قيمة غير دالة ) ٣.٥٣٨(، )٠.٧٨٨(

   .)٠.٠٥(إحصائياً عند مستوي داللة 
العالقة بين السمك والخصائص الميكانيكية للعينات 

  الثالثة
تم حساب معامل االرتباط بين السمك والخصائص 

 )اإلنسدال والتوبير والصالبة(الميكانيكية للعينات الثالثة
اط بيرسون ويتضح ذلك من وذلك بإستخدام معامل ارتب

  .)١٣(جدول 
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يتضح أنة توجـد عالقـة دالـة     )١٣(من الجدول
 ،)١(إحصائياً بين السمك والخصائص الميكانيكية للعينة

حيث أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائياً ) ٢(وعينة
  ، )٠.٠١(عند مستوي داللة

  
  الخصائص الميكانيكيةالفروق بين متوسطي رتب درجات العينات الثالث فى  :١٢جدول 

 مستوي
 الداللة

 درجات
 الحرية

 قيمة
 "٢كا "

 متوسط
 الرتب

 المتغيرات العينة

 معامل  )١(عينة  ٨.٤٠ ٠.٧٨٨ ٢ غير دالة
 اإلنسدال 

 الخصائص
 )٢(عينة  ٦.٦٠ الميكانيكية

 )٣(عينة   ٩
 التوبير )١(عينة  ٩ ٣.٥٣٨ ٢ غير دالة

 )٢(عينة  ١٠
 )٣(عينة  ٥

 الصالبة )١(عينة  ٧.٢٠ *٧.٥١٤ ٢ دالة 

 
 )٢(عينة  ٤.٦٠
 )٣(عينة  ١٢.٢٠

  ).٥.٩٩) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢قيمة كا
  ).٩.٢١) = (٠.٠١(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢كا قيمة

  عينات الثالثةالعالقة بين السمك والخصائص الميكانيكية لل: ١٣جدول 
 المتغيرات السمك

)١(عينة )٢(عينة  )٣(عينة 
-١ ** ١ ٠.٧٥٠ ** معامل اإلنسدال   الخصائص

** ١ ** ١ ٠.٧٥٠- الميكانيكية التوبير
١ ** ١ ١ ** الصالبة

فـي  ) ٢٠٠٥(وتتفق هذة النتائج مع دراسة طارق أحمد
أن هناك عالقة بين سمك القماش ومقاومـة األقمشـة   

 لتآكل باإلحتكاك حيث وجد أن مقاومة األقمشة للتوبيرل
بينمـا توجـد عالقـة    باإلحتكاك تزداد بزيادة السمك، 

غيردالة إحصائياً بين السمك والخصائص الميكانيكيـة  
حيث أن قيم معامالت االرتباط غيـر دالـة   ) ٣(للعينة

وتعتبـر خاصـية   ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوي داللة 
هامة التى تحـدد نوعيـة وأداء   السمك أحد الخواص ال

األقمشة حيث أنها ترتبط بخواص الصالبة واإلنسـدال  
   .)٢٠٠٠ هناء كامل حسين،(والتجعد والتوبير، 

الكشف عن ثبات الصـبغات لعينـات الدراسـة عنـد     
  االستخدام والمظهرية بعد الغسيل

النتائج المتعلقة بالكشف عـن  ) ١٤(يوضح جدول
تغير  تبقيع،(اسة للغسيلثبات الصبغات فى عينات الدر

ومظهرية  )مبلل جاف،(، ثبات الصبغة لإلحتكاك)اللون
  .بعد الغسيل

يتضح أن درجة التبقيـع تعتبـر   ) ١٤(من جدول
فـي   التغيـر  عالية في عينات الدراسة وكذلك درجة 

في جميـع عينـات    ٤اللون حيث بلغت درجة التبقيع 
في  ٥-٤الدراسة بينما درجة تغير اللون للغسيل بلغت 

ويرجع ذلـك   ،جميع عينات الدراسة وهى تعتبر عالية
 ،)١(إلى خلط البولى إستر مع الفسـكوز فـي العينـة   

وكذلك خلط البولى إستر مع الصـوف فـي    )٢(العينة
حيث من مزايا األقمشة المخلوطة ثبات اللون ) ٣(عينة 

، وبالنسبة لثبات الصبغة لإلحتكاك فقد وجد وعدم تغيرة
فهـى  ) جـاف (الصـبغة لإلحتكـاك   أن بالنسبة لثبات

بينما إنخفضت ثبـات  ) ١(في عينة ٥-٤تراوحت بين 
وصلت ) ٣(وفى عينة ) ٢(في عينة ٤-٣الصبغة إلى 

، وعـن  )٤(قيمة ثبات الصبغة في الوضع الجاف إلـى 
ثبات الصبغة للإلحتكاك في وضع البلل فقد تراوحـت  

وهى تعتبر درجة ثبات متوسطة ) ١(في عينة ٤-٣بين 
وهى تعتبرأيضا درجة ثبـات  ) ٢(في عينة  ٣وبلغت 
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، بينما كانت نتيجة إلنخفاض نسبة البولى إستر منخفضة
ويرجع ذلـك إلـى أن    ،)٣(في عينة  ٤ثابتة عند قيمة 

نسبة البولى إستر في األقمشة المخلوطـة هـى التـى    
وعـن  تعطى أعلى درجات الجودة في خواص القماش 

نتـائج عـن أن   مظهرية األقمشة بعد الغسيل أسفرت ال
وهى تعتبر جيدة  ٤العينة األولى بلغت قيمة المظهرية 

بها أعلـى نسـبة بـولى    ) ١(ويرجع ذلك إلى أن عينة
وهـى   ٣.٥) ٣(بينما بلغت قيمة مظهرية العينة ،إستر

وهى  ٣) ٤(تعتبر متوسطة، وبلغت مظهرية العينة رقم
وذلك إلنخفاض نسبة البولى إستر فـي  تعتبر منخفضة 

تحسـين   ن مزايا األقمشة المخلوطـة هـو  وم ،العينة
مظهرية الخامة بإكسابها لون متجانس ليبقى ثابت لمـا  
بعد اإلاستخدام العادى والتعـرض للغسـيل والضـوء    

  .)٢٠٠٤سامية سليم  &هدى اسماعيل ( ،والعرق

حساب الفروق بين متوسطى رتب درجـات العينـات   
 -يلثبات العينة للغس(الثالثة فى الخصائص الكيميائية 

  )المظهرية بعد الغسيل -ثبات العينة لإلحتكاك
وقد تم حساب الفروق بين متوسطى رتب درجات 

ثبات العينـة  (العينات الثالثة فى الخصائص الكيميائية 
) المظهرية بعد الغسيل -ثبات العينة لإلحتكاك -للغسيل

وذلك بإستخدام إختبار كروسكال ويتضـح ذلـك مـن    
  .)١٥(جدول

أنه ال توجد فروق دالـة  ) ١٥(يتضح من الجدول
إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى 

 ٢حيـث أن قيمـة كـا   ) التبقيـع (ثبات العينة للغسـيل 
وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوي ) صفر(بلغت
بينما توجد فروق دالـة إحصـائياً بـين     )٠.٠٥(داللة

ينـة  متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى ثبات الع
) ٩.٧٧٧(بلغت  ٢حيث أن قيمة كا) تغير اللون(للغسيل 

  ، )٠.٠١(وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوي داللة 

  الكشف عن ثبات الصبغات فى عينات الدراسة والمظهرية بعد الغسيل: ١٤جدول 
   ثبات الصبغة لإلحتكاك ثبات الصبغة للغسيل  عينات الدراسة

 مبلل  جاف ير اللونتغ تبقيع  المظهرية بعد الغسيل
  ٤  ٤- ٣  ٥- ٤  ٥- ٤  ٤  )١(عينة
  ٣  ٣  ٤- ٣  ٥- ٤  ٤  )٢(عينة
  ٣.٥  ٤  ٤  ٥- ٤  ٤  )٣(عينة

  لحساب للفروق بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة في الخصائص الكيميائية   :١٥ جدول
 مستوي
 الداللة

 درجات
 الحرية

 قيمة
 "٢كا "

 متوسط
 الرتب

 المتغيرات العينة

 اللون  ثبات تبقيع )١(عينة ٨ رصف ٢ غير دالة
 للغسيل

 الخصائص
 )٢(عينة ٨ الكيميائية

 )٣(عينة ٨
 تغير )١(عينة ١٠.٥ **٩.٧٧٧ ٢ ٠.٠١

 )٢(عينة ٣ اللون
 )٣(عينة ١٠.٥

١٢.٦٣٥ ٢ ٠.٠١**  
 

 اللون  ثبات جاف )١(عينة ١٣
 )٢(عينة ٣ لإلحتكاك

 )٣(عينة ٨
 مبلل )١(عينة ٩.٢ **١٠.٤٤٤ ٢ ٠.٠١

 )٢(عينة ٣
 )٣(عينة ١١.٨

 بعد المظهرية )١(عينة ١٣ **١٢.٦٣٥ ٢ ٠.٠١
 )٢(عينة ٣ الغسيل
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 )٣(عينة ٨
 ).٥.٩٩) = (٠.٠٥(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢قيمة كا -

  ).٩.٢١) = (٠.٠١(ومستوي داللة ) ٢(عند درجات حرية ٢كا قيمة -
كما توجد فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطي رتـب    

) جاف(درجات العينات الثالثة فى ثبات العينة لإلحتكاك
وهي قيمـة دالـة   ) ١٢.٦٣٥(بلغت  ٢حيث أن قيمة كا

كما توجد فروق دالة ) ٠.٠١(إحصائياً عند مستوي داللة
إحصائياً بين متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى 

بلغـت   ٢حيث أن قيمة كا) مبلل(بات العينة لإلحتكاك ث
وهي قيمة دالة إحصـائياً عنـد مسـتوي    ) ١٠.٤٤٤(

، كما توجد فروق دالـة إحصـائياً بـين    )٠.٠١(داللة
متوسطي رتب درجات العينات الثالثة فى المظهرية بعد 

وهى قيمة دالة  )١٢.٦٣٥(بلغت  ٢الغسيل حيث قيمة كا
   .)٠.٠١(إحصائيا عند مستوى داللة

وقد يرجع ذلك إلى إختالف الخامـات لألقمشـة   
المخلوطة باإلضافة إلى إختالف نسبة البولى إستر مـع  

  الفسكوز والبولى إستر مع الصوف في عينات البحث
ومعرفة مكونات القماش قبل شرائة يجنب الكثير 

قد تـأتى   من المشكالت والتى تأتى من مصادر مختلفة،
والتى تتحرر من الملبوسـات  من األصباغ الغير ثابتة 

فيتصبغ بها جسم االنسان عندما يتعرض اللباس للبلـل  
  .)٢٠٠٥ عبد البديع حمزة،(والغسيل أو العرق،

 التوصيات
  :من خالل النتائج  البحث توصى الباحثة بما يلى

الثقافـة النسـيجية   الوعى الملبسى واإلهتمام بنشر -١
اتها للتعرف على الخامات النسيجية المختلفة ومميز

 وعيوبها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة 

اإلستفادة من التطور التكنولوجى الذى يـتم فـي    -٢
مجال األقمشة للتعرف على أحدث ما وصل إليـة  

 من أقمشة مخلوطةالعلم 

اإلهتمـام   اإلهتمام بتوعية المستهلك مـن خـالل   -٣
بالبطاقة اإلرشادية الملحقـة بـالمالبس الجـاهزة    

 وكذلك مـن خـالل   فة،والخامات النسيجية المختل
التى يجب أن يكـون لهـا   وسائل اإلعالم المختلفة 

الخامـات  بنوعية  دور رئيسى في توعية المستهلك
مميزاتها وعيوبها  من حيث  هاعند شرائ النسيجية

 المختلفة هاخصائصو

  المراجع
سناء محمد عبد الوهاب شـاهين   أحمد محمد فاروق،

إمكانيــة تحقيــق أنســب الخــواص ): "٢٠١٠(
لوظيفية ألقمشة البنطلون الحريمى المنتجة ببعض ا

مجلـد  –مجلة اإلقتصاد المنزلى-)التراكيب البنائية
ــة اإلقتصــاد  ٢٠١٠ يوليــو ٣العــدد  ٢٠ كلي

 .جامعة المنوفية –المنزلى

تأثير خواص األقمشة ): "٢٠٠٦(أشرف محمود هاشم
مجلة علـوم  " على معايير جودة وصالت الحياكة 

 يناير -العدد األول –ن عشرالثام المجلد–وفنون 

مراقبـة  ): "١٩٩٣(حامد عبد الرؤوف ،سعد سـلمان  
نشـرة  "الجودة في التريكو والمالبـس الجـاهزة   

 مجلد –جامعة المنوفية –بحوث اإلقتصاد المنزلى
 .١٩٩٣يناير –العدد األول  ٣

المالبس الجاهزة " ):٢٠٠١(زينب عبد الحفيظ فرغلى
الطبعـة   –كر العربىدار الف" بين اإلعداد واإلنتاج

 ٢٠٠١األولى 

عمـاد الـدين    محمدعادل شوقى، رأفت حسن مرسى،
، مطـابع  "مراقبة الجودة والمعمل): "٢٠٠١(عالم

  .هاى ستاندرد

دراسة تأثير كل ): "١٩٩٥(عزة إبراهيم سامية لطفى،
من البيئة ونوع الدراسة على الـوعى الملبسـى   

نشرة – لطالبات كلية التربية النوعية باإلسكندرية
  .جامعة اإلسكندرية–بحوث كلية الزراعة

قسم " أسس ومبادئ التريكو): "٢٠٠٣(صفية صاروخ
  .طبعة أولى –كلية الزراعة  –اإلقتصاد المنزلى

المتطلبات األساسية في صـناعة  ): "١٩٩٨(عايدة شتا
المالبــس الجــاهزة علــى ضــوء المتغيــرات 
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النشــرة اإلعالميــة للصــناعات  –التكنولوجيــة
صندوق دعـم صـناعة   -٥٢-٤العدد –جيةالنسي

 .الغزل والنسيج

أليـاف   صبغات سـامة، "): ٢٠٠٥(عبد البديع حمزة
" مالبـس وفسـاتين   ضارة وشـحنات كهربيـة،  

www.byto.com 
تكنولوجيـا  " :)٢٠٠٤(منـى عقـدة    ماجدة ناصف،

صندوق  –التحضيرات األولية للصباغة والطباعة
  .عم الغزل والمنسوجاتد

 ):٢٠٠٨(ماجدة مصطفى حجـاج، مـدحت مرسـى   
دراسة بعـض الخـواص المختلفـة للخامـات     "

المستخدمة في إنتـاج أغطيـة الـراس للنسـاء     
للوصول إلى أفضل النتائج التى تؤدى إلى تفادى 
المشكالت الصحية للتطبيق في هـذة الصـناعة،   
مجلد بحوث المـؤتمر العربـى الثـانى عشـر     

اإلقتصـاد المنزلـى للتنميـة    (اد المنزلىلإلقتص
أغسطس، كليـة  ١٩-١٨في الفترة من ) البشرية

-٤٩٥ص –جامعة المنوفيـة  –اإلقتصاد المنزلى
٥٣٢.   

التصميم األمثل لسلويت ): "١٩٩٨(محمد أحمد سلطان
المالبس الحريمى على أساس الخواص الميكانيكية 

النشرة اإلعالمية للصناعات النسـيجية   –" للقماش
 .صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج –

تكنولوجيـا األليـاف   ): "٢٠٠٢(محمد إسماعيل عمر
  .دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع" الصناعية

تأثير طول الغرزة وقطر اإلبرة ): "٢٠٠١(محمد حسن
على قوة شد حياكة األنسجة السادة المخلوطة قطن 

، المؤتمر العربى السادس لإلقتصـاد  "بولى إستر/
  .جامعة المنوفية–المنزلى

المـواد الكيميائيـة   ): "٢٠٠٥(منظمة الصحة العالمية
ترجمـة  " الصعبة على صحة اإلنسـان والبيئـة  

المكتب اإلقليمى ألنشطة صـحة البيئـة التـابع    
 .األردن –لنمظمة الصحة العالمية

خامات النسيج ): ٢٠١٠(مهند حسام الدين السيد محمد
قسم  –" المنسوجات وطبيعة أليافها المستخدمة في

 –كلية الفنون التطبيقية -الغزل والنسيج والتريكو
  .جامعة المنصورة

  
  
  

اإلتجاهـات  ): "٢٠١٣(نجالء عبد المجيد محمد فـرج 
التكنولوجية الحديثة في تصـميم أزيـاء النسـاء    

 ٩-٨المؤتمر الدولى األول لإلقتصاد المنزلـى  "
علـوم اإلنسـان التطبيقيـة    (بعنوان ٢٠١٣مايو 
  .)تكنولوجيا في األلفية الثالثةوال

دراسة العالقة بين عوامل ): "٢٠٠٠(هناء كامل حسن
التركيب البنائى وعمليات التجهيز لبعض األقمشة 
الصوفية المنسوجة لتحسين الخواص اإلسـتعمالية  

قسم الغـزل   –رسالة دكتوراة " للمالبس الجاهزة
جامعـة   –كلية الفنون التطبيقية-والنسيج والتريكو

    .لوانح
تكنولوجيـا  " ):٢٠٠٤(سـامية علـى   ،هدى اسماعيل
 مركز تطوير الصـناعات النسـيجية،  "الصباغة 

البرامج التدريبية ،صندوق الدعم صناعة الغـزل  
 .والنسيج
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Consumer Awareness of Blended Fabrics for Clothing in 
General 

Saadia Mustafa el Haddad, Ibtisam Ibrahim Mohammed  
Textiles and clothes department - Faculty of Specific Education-Alexandria University 

ABSTRACT 
The study aims in general to study blended fabrics used in clothing generally in terms of  their 

characteristics, whether the properties natural  or chemical or mechanical and extent of consumer awareness, 
This study followed a descriptive method and experimental where the experimental method was used through 
practical experiences on samples of the study to identify the characteristics of natural and mechanical and 
chemical And descriptive method was used through the questionnaire, consisted of (4) main axes and used as 
a tool of scientific research has been applied to 200 women in order to identify consumer awareness towards 
blended fabrics Been using the program Statistical Package for Social Sciences to show results where I use 
test "Kruskal - Wallis" for K sample independently to measure the differences between the average times 
degrees samples three in mechanical properties  coefficient Derapility -Pilling – hardness  and chemical 
properties (Dye fastness to washing - dye fastness to friction - Phenotypic after washing) And the use of 
Pearson's correlation coefficient to find a relationship between the thikness and the mechanical properties of 
the three samples It also has been used for the Pearson correlation coefficient to find a correlation for axes 
questionnaires (sincerity of the questionnaire) And Cronbach's alpha coefficient to assess the stability of 
questionnaires The value was calculated (f) as well as the moral test (t) to find a relationship between 
demographic factors (age - qualified academic year- work - income) between the axes of the questionnaire,,  
The results found that 

Has been the distribution of the sample according to the level of their awareness of blended fabrics has 
also yielded results that 5% of respondents fall in the average level for the level of their knowledge of 
blended fabrics, while 23.0% are located in low-level, only 8% fall in the high level The level of consumer 
practices blended fabrics for clothing stood at 56.5% at the middle level, while 31.0% at the high level, As 
for the level of consumer trends toward blended fabrics in clothing was found through the results show that 
65.5% of the the respondents at the middle level, while 30.0% level high, only 4.5% in the low-level On 
the relationship between consumer awareness and demographic factors, it was found that there is a moral 
relationship of statistical significance between the woman's age and information between the blended fabrics 
for the clothing generally at a level at the level of moral .0.05 for the benefit of women between 41-50 years 
as There is also a relationship moral statistically significant between the practices of women of fabrics 
blended for clothing and between age at level of significance 0.01 in favor of women large age 51-60 years, 
and there is nothing moral statistically significant between qualified academic year and between consumer 
information and trends for blended fabrics for clothing at the level of moral0.01, as well as the relationship 
exists significant at the level of 0.05 between qualified academic and public awareness fabrics blended, as 
evidenced by the existence of a relationship is not significant between the work and the information practices 
and consumer trends for blended fabrics for clothing as well as public awareness of fabrics blended Clothes in 
general) and also illustrated a relationship moral highstatistical significance between consumer income and 
public awareness of blended fabrics for clothing in general and at the 0.05 level of significance also found 
that there were statistically significant differences between the average times of the three degrees of samples 
in hardness as the total Ca 2 value (7.514), a statistically significant value at the level of significance (0.05), 
While there are no statistically significant differences between the average times of the three samples in 
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grades coefficient Drapability and Pilling There is also a statistically significant relationship between the 
thikness and the mechanical properties of the sample (2) at the level of significance (0.01), and the sample (1) 
at the level of significance (0.01), while there is no statistically significant relationship between the thikness 
and the mechanical properties (3)  

The results proved that there were no statistically significant differences among the middle-Order 
degrees samples three in the stability of the dye Laundry (mottling), while no statistically significant 
differences among the middle-Order degrees samples three in the stability of the dye Laundry (color 
change), and there are significant differences between the meanOrder grades three samples in the stability 
of the dye to friction (dry), as well as the stability of the dye to friction (wet) and there are significant 
differences between the average times of the three samples in degrees after washing phenotypic,  

The study recommends that attention to educating the consumer through various media quality and 
characteristics and clothes appearance when you buy it 

 
 


