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لعناية نحو اطالب الجامعة بعض العوامل االقتصادية واالجتماعية وعالقتها بممارسات 
  بالمالبس الجلدية بمدينة االسكندرية

 سونيا محمد شيبون
جامعة االسكندرية –كلية الزراعة ‐ قسم االقتصاد المنزلى  

  ٢٣/١٠/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٢٧/٨/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
، وهى تقاوم العوامل الجوية المختلفة، المالبس الجلدية منتشرة بين عدد كبير من االفراد كما أنها ترتدى لعددة شهور من فصول السنة

مرها ولذا فإن العناية الصحيحة للمالبس الجلدية يمكن أن يطيل ع، وتعتبر اضافة جيدة ألى دوالب مالبس، كما انها متعددة االستعمال
مثلت االستهالكى خاصة ذات الجودة العالية منها ولذا فإن الممارسات الجيدة للعناية بها لها أثر كبير على عمرها االستهالكي ومن هنا فقد ت

 وممارسات، مشكلة البحث فى المعارف والممارسات المتبعة فى العناية الكلية بالمالبس من حيث الغسيل والتجفيف والتخزين واالستخدام
واصالح التدهور والقطع والخدش لها وعالقتها بالعوامل االقتصادية واالجتماعية لالفراد المستخدمين لتلك النوعية ، مقاومة النمو الفطرى

  .من المالبس
إن أكثر من ثالث أرباع عينة الدراسة بنسبة : هذا وقد تمثلت عينة البحث فى طالب جامعة االسكندرية وأسفرت النتائج عن االتى

والعناية الكاملة بها، وإيضا بالنسبة ، لديهم وعى متوسط بمعامالت غسيل المالبس الجلدية وتخزينها%) ٨٦.٣%: ٨٣.٣(تتراوح بين 
وكما أتضح كذلك إن المستوى المرتفع لمعامالت العناية ، لتجفيفها واستخدامها وطرق الوقاية والتخلص من النمو الفطرى بها واصالحها

  %). ٢٥.٦%: ٩.٤(كان ألقل من ربع عينة الدراسة بنسبة تتراوح بين  بالمالبس الجلدية
 وبدراسة العالقة االحصائية بين المتغيرات البحثية المستقلة والتابعة باستخدام االرتباط البسيط تبين أن هناك عالقة ارتباطية معنوية

ومتوسط الدخل الشهرى وكل من الوقاية من االصابة ، ن االببين كل المتغيرات المستقلة المتمثلة فى س) ٠.٠٥(عند المستوى االحتمالى
 .بالفطريات واستخدام المالبس الجلدية والعناية الكلية بها كمتغيرات تابعة

بين الحالة االجتماعية وكل من تخزين ) ٠.٠١(كما اتضح كذلك وفقا لمربع كاى وجود عالقة ارتباطية طردية عند المستوى االحتمالى

  .بس وطرق التخلص من الفطرياتواستخدام المال
.المالبس الجلدية -العناية بالمالبس -ممارسات الطالب -العوامل االجتماعية -العوامل االقتصادية :كلمات دليلية

  المقدمة
المالبس الجلدية منتشرة بين عدد كبير من االفراد 

فمنها ذو الوزن الخفيف ومنها ثقيلة الوزن لذلك نجد ،
ة ترتدى لعدة شهور من فصول السنة أن المالبس الجلدي

كما أنها تقاوم العوامل الجوية المختلفة مثل طرد المياه ،
كما انها متعددة ، ومنها ما هو معالج ضد الحريق

االستعمال حيث انها ترتدى مع كثير من االزياء 
حيث  ،وتعتبر إضافة جيدة الى دوالب مالبس، المختلفة

ة لإلرتداء من نجد أن الجاكيت الجلدى أكثر شعبي
االنواع االخرى ويعتقد أن وجوده فى أى دوالب مالبس 

  ).-www.leathervibe.com2010 ( ، مهم

والعناية الصحيحة للمالبس الجلدية يمكن أن يطيل 
عمرها االستهالكى حيث إن الجاكيت أو المالبس 

سنة أو  ٥٠يمكن أن يدوم  الجلدية ذات الجودة العالية
                ، أكثر وتمثل استثمارا فى دوالب المالبس

)2010- www.legendaryusa.com .(  
وللعناية أثناء عملية الغسيل ال يستخدم أى منظفات 
قوية أو مواد كيماوية كاوية ويختار دائما المنتجات التى 

ويمكن استخدام  ،حافظ عليها مثل زيوت الجلد الطبيعيةت
ماء دافئ مع شامبو لالطفال أو صابون مماثل باستخدام 

  ). Joan &Margaret - 1985(، قطعة قماش ناعمة
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وإلزالة العالمات الصعبة والزيتية أو البقع أو 
أوالمنظف الزائد يتم استخدام قماش مبلل ، الروائح

                          ،رةبعض الشئ أو فرشاة صغي
)2010- www.dressmewicked.com .(  

كما يستخدم عند تنظيف المالبس الجلدية مواد 
منظفة طبيعية وزيوت صناعية ويجب أال يستخدم فى 
التنظيف مواد بترولية أو مشتقاتها وكذلك السيلكون 

  ). Broad Ribbon -2010(، والشموع
 Cheryl (و 2012) Abe Abbas(ولقد أشاركال من 

Bowman ( 2012،  انه يمكن استخدام قطعة قماش نظيفة
ماصة بعد بلها قليال بالماء حتى ال تترك ماء على 

وأحيانا يتم استخدام رشاش لرش الماء على ، الجلد
  . المكان المراد تنظيفه

العناية  أن، Cheryl Bowman (2012)كما أشار
بالمالبس الجلدية أثناء التجفيف يتم باستخدام قطعة 
قماش نظيفة وجافة المتصاص الرطوبة جيدا من على 
المالبس الجلدية وتترك فى الهواء ليجف ويجب تجنب 

كما يمكن ارسالها  ،التجفيف فى ضوء الشمس المباشر
  .الى المحالت المتخصصة فى تنظيف المالبس الجلدية

ن المالبس الجلدية يراعى أن يترك أما عند تخزي
الجلد للتنفس مما يساعد على الحفاظ على الزيوت 

كما يجب عدم تعريض المالبس الشعة ، الطبيعية
الشمس المباشرة والهواء الجاف لما لهما من أثار سلبية 

ويجب تعليق المالبس الجلدية بشكل صحيح من ،عليها 
م للحفاظ خالل شماعات خشبية أو مبطنة وكبيرة الحج

وتعلق السراويل الجلدية من ، على شكل المالبس الجلدية
ويتم الحفاظ ، وسطها عبر الشماعات وليست مطوية

على المالبس الجلدية جافة وعدم تخزينها وهى مبللة 
والتأكد من جفاف المالبس الجلدية تماما فى ، اطالقا

مكان جيد التهوية قبل وضعها فى دوالب المالبس أو 
 - Cheryl Bowman( ، مغلق أخر للتخزينأى مكان 

2012.(  
هذا وتوجد حماية للمالبس الجلدية من خالل العناية 
أثناء االستخدام حيث تعتبر من الخطوات االكثر أهمية 

فى خطوات العناية بالمالبس حيث يحتاج الجلد الى 
فيجب  ،تنظيف وتغذية للحفاظ على متانته وتركيبه

خاصة ضد الرطوبة مثل  حماية كل مادة جلدية جيدة
المطر والثلج والعرق وأى مواد سائلة أخرى حيث 

ويجب الحذر  ،يمكن أن تسبب تصلبه وتصدعه بسرعة
عند أستخدام المواد الوقائية التى تحمى المالبس الن 
بعضها قد يمأل المسام بالدهون ويسدها وتستخدم هذه 

كما يجب تجنب ، المواد دائما على جلد جاف ونظيف
ويجب تصليح المالبس  ،اد المائية الطاردة للحشراتالمو

الجلدية التى حدث بها خدش عن طريق اخفائه بصقل 
ويمكن  ،الجلد أو صبغ الجلد أو أستخدام قلم العالمات

حياكة الجزء الذى قطع باستخدام ماكينة حياكة عالية 
  ).2010icked.comwww.dressmew-(، التحمل

ومما سبق يتضح أنه للحفاظ على المالبس الجلدية 
البد من أن يتوفر لدى المستخدمين لها مجموعة من 
المعارف والممارسات للعناية بها إلطالة العمر 
اإلفتراضى لها بحالة جيدة ولذلك فقد تمثلت مشكلة هذا 

  :البحث فى التساؤالت التالية
مالبس الجلدية أثناء ماهى ممارسات العناية بال -١

الغسيل والتجفيف والتخزين والتخلص والوقاية من 
  .النمو الفطري

ماهى الممارسات المتبعة للحفاظ على المالبس  -٢
 .الجلدية أثناء االستخدام

ما هى الممارسات المتبعة إلصالح التدهور والقطع  -٣
 .والخدش للمالبس الجلدية

  :أهداف البحث
إلى دراسة يهدف هذا البحث بصفة رئيسية 

ممارسات ومعارف عينة الدراسة بطرق العناية 
للمالبس الجلدية وعالقتها بالخصائص االجتماعية 

  :وذلك من خالل االهداف الفرعية التالية، واالقتصادية
دراسة بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية  -١

  .لعينة الدراسة
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تحديد مستوى ممارسات عينة الدراسة نحو العناية  -٢
الجلدية أثناء الغسيل والتجفيف والتخزين  بالمالبس

  . والتخلص والوقاية من النمو الفطرى
تحديد مستوى الممارسات لعينة الدراسة نحو  -٣

 .االستخدام الحفاظ على المالبس الجلدية أثناء

تحديد مستوى ممارسات عينة الدراسة نحو إصالح  -٤
 .التلف والقطع والخدش للمالبس الجلدية

حصائية بين المتغيرات المستقلة دراسة العالقات اال -٥
المتمثلة فى الخصائص االجتماعية واالقتصادية 

وبين المتغيرات التابعة والمتمثلة فى  ،لعينة الدراسة
ممارسات عينة الدراسة نحو العناية بالمالبس 
الجلدية والوقاية من النمو الفطرى والحفاظ عليها 

 .لهاأثناء االستخدام وكيفية اصالح القطع والخدش 

 االسلوب البحثى

  :التعاريف البحثية: أوال
  :جلود المالبس

تنتج من الحيوانات الكبيرة والصغيرة  جلودهى 
مثل الماعز واالغنام والعجول وتعد وتجهز وتشطب 

سناء (بأشكال مختلفة لتناسب الغرض من استخدامها 
  ).٢٠١٠ -ونادية 

  leather clothesالمالبس الجلدية 
ة شاملة تطلق على كل ما المالبس كلمة عام

يرتديه االنسان داخل المنزل وخارجه وفى المناسبات 
الخاصة طوال ساعات الليل والنهار وعلى مدار السنة 
وعليه فان المالبس الجلدية هى تلك المالبس التى 
يرتديها االنسان والمصنعة من الغطاء الخارجى لجلود 

برودة الحيوانات للوقاية من العوامل الجوية مثل ال
والثلوج أو للزينة والتفاخر كما فى ارتداء جلود الثعالب 

 ).١٩٩٤ -عزة المغربى(

 :منهج البحث: ثانيا

  . أتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفى التحليلى
  :المتغيرات البحثية: ثالثا

لتحقيق أهداف البحث تم تصنيف المتغيرات 
المتغيرات : البحثية فى مجموعتين على النحو التالى

وهى بعض الخصائص االجتماعية : لمستقلةا
 ،الجنسواالقتصادية لعينة الدراسة وقد أشتملت على 

وعدد أفراد األسرة،  ،والحالة االجتماعية والسن،
لتعليمي لالم واالب، ومهنة االم واالب، اوالمستوى 

 :المتغيرات التابعة. ومتوسط الدخل الشهري لألسرة
ى ممارسات العناية اشتملت على المتغيرات المتمثلة ف

بالمالبس الجلدية من غسيل وتجفيف والتخزين والوقاية 
والتخلص من النمو الفطرى وكيفية المحافظة عليها 
أثناء االستخدام وكيفية اصالح التدهور والتلف والقطع 

  .فى المالبس الجلدية
  :الفروض البحثية: رابعا

صيغت الفروض البحثية فى صورتها الصفرية 
د عالقة بين المتغيرات البحثية المستقلة ال توج"أى 

  ".والتابعة
  :الشاملة والعينة: خامسا
تمثلت شاملة هذا البحث فى طالب الجامعة : الشاملة

  .بمدينة االسكندرية
أجريت الدراسة على عينة صدفية من طالب : العينة

مبحوث  ٢٤١الجامعة بمدينة االسكندرية تكونت من 
فهم وممارساتهم عن للتعرف على مدى وعيهم ومعار

  . المالبس الجلدية
  :تجميع وتحليل البيانات: سادسا

  : جمع البيانات -أ 
استمارة أستبيان وجمعها بالمقابلة  استخدامتم 

الشخصية لعينة الدراسة وقد اشتملت هذه االستمارة 
  : على المحاور التالية

يتعلق بالبيانات االجتماعية واالقتصادية : األول المحور
ة بعينة الدراسة، حيث اشتملت على السن، الخاص

والمستوى التعليمى، والمهنة، ومتوسط الدخل الشهرى 
لألسرة وسن االب وسن االم ومهنة كال من االب واالم 

  . والمستوى التعليمى لكال من االب واالم
اشتملت على أسئلة متعلقة بالممارسات : المحور الثاني

، دية عند الغسيلالمتبعة فى العناية بالمالبس الجل
  . عبارة) ١٣( يتضمن المحور على
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اشتملت على أسئلة متعلقة بالممارسات  :المحور الثالث
وقد ، المتبعة عند العناية بالمالبس الجلدية عندالتجفيف

 .عبارات) ٦(تضمن المحور على 

اشتملت على أسئلة متعلقة بالممارسات : المحور الرابع
، الجلدية عند التخزينالمتبعة عند العناية بالمالبس 

 .عبارة) ١٥(أشتمل المحور على 

اشــتملت علــى أســئلة متعلقــة : المحــور الخــامس
بالممارسات المتبعة عند العناية بالمالبس الجلدية عنـد  

 . عبارات)٥(وتضمن المحور على ، االستخدام

 التىبحيث يجيب المبحوث عن جميع العبارات 
الجابات بنعم أو تضمنتها المحاور السابقة بحيث تكون ا

 .الأعرف أو ال

اشتملت على أسئلة متعلقة بمحاوالت : المحور السادس
وقد تضـمن  ، الوقاية وتصليح التدهور بالمالبس الجلدية

عبارات للتخلص من النمو الفطـرى  ) ٥(المحور على 
عبـارات لكيفيـة أصـالح    ) ٦(و ،من المالبس الجلدية
ـ  ) ٧(و ،التلف والتدهور فيها ة وقايـة  عبـارات لكيفي

يـتم أختيـار الطريقـة    ، المالبس من التدهور والخدش
المتبعة فى كل من التخلص من النمو الفطرى وكيفيـة  
أصالح القطع وكيفية الوقاية من التدهور فى المالبـس  

  .  الجلدية
  :أسلوب تحليل البيانات -ب

تم تصحيح استمارة االستبيان لكل مبحوث بحيث 
) درجـات  ٣(ارسـات تعطى االجابة الصحيحة من المم

وتعطى االجابات ) درجتان(وتعطى االجابة بال أعرف 
تم جمع درجات كل محور بكل ، )درجة واحدة(الخاطئة 

استمارة ثم حساب المتوسـط الحسـابى واالنحـراف    
المعيارى بأستخدام الكمبيوتروتم تقسيم الممارسات الـى  

 ± المتوسـط  (مستوى متوسط وهـو مـا يقـع بـين     
  والمستوى المرتفع وهو كل ما، )رىاالنحراف المعيا

، )االنحراف المعيـارى + المتوسط (يقع أعلى من قيمة 
أما المستوى المنخفض فهو كل ما هو أقل مـن قيمـة   

  ).االنحراف المعيارى –المتوسط(

تم استخدام النسب المئوية لعرض نتائج الدراسـة  
الميدانية كما تم استخدام اختبار مربع كاى واالرتبـاط  

إليجاد العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتمثلة  البسيط
فى الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمبحوثات وبين 
المتغيرات التابعة والمتمثلة فى ممارسات العناية الكلية 

للمالبس الجلدية )  تنظيف وتجفيف وتخزين واستخدام(
والتخلص والوقاية من النمو الفطرى واصالح التدهور 

تفريغ البيانـات باسـتخدام الحاسـب االلـى      وتم، لها
    spss 11.باستخدام برنامج 

  نتائج الدراسة الميدانية
  :الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمبحوثين) ١(

تم دراسة الخصائص االجتماعيـة واالقتصـادية   
والسـن، والحالـة    ،للمبحوثين والمتمثلة فـي الجـنس  

ـ ، االجتماعية لتعليمـي  اتوى وعدد أفراد األسرة، والمس
لالم واالب، ومهنة االم واالب، ومتوسط الدخل الشهري 

  .هذه الخصائص) ١(لألسرة، ويوضح جدول 
الخصـائص االجتماعيـة   ) ١(يتضح من الجدول 

واالقتصادية لعينة الدراسة حيث شملت عينة الدراسـة  
من الـذكور  % ٢٢.٨من االناث مقابل % ٧٧.١٨على 

ـ   ن نصـف العينـة   ،كما أوضحت النتائج إن أكثـر م
% ٢٧.٣٩من غيـر المتـزوجين مقابـل    % ٦٩.٢٩
وكانت أعلى نسبة للمستوى التعليمـى لـالم   ، متزوجين

وتعليم % ٢٦.١٤كانت تتراوح بين تعليم متوسط بنسبة 
% ٣.٧٣وكـان أقلهـم نسـبة    % ٢٨.٦جامعى بنسبة 

للتعليم االعدادى، أما بالنسبة لعمل االم فكانت أكثر من 
يليها ) ال تعمل(هى ربه منزل  %٦٩.٧١نصف العينة 

، أما المستوى التعليمى %٢٦.٩٧العمل الحكومى بنسبة 
لالب فكانت أعلـى نسـبة للتعلـيم الجـامعى بنسـبة      

وأقل نسبة كانت للتعلـيم الثـانوى بنسـبة    % ٣١.١٢
٦.٢٢.%  

أما بالنسبة لمهنة االب لعينة الدراسة كانت نسبة 
ها االعمال يلي% ٤٦.٨٩العمل الحكومى أعالهم بنسبة 

وأقلهم االعمال المهنية بنسبة % ٢٥.٧٣الحرة بنسبة 
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٩.١٣.%  

  الخصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة :١جدول 

٢٤١= ن  الخصائص٢٤١=ن الخصائص  
 % العدد%العدد

   سن عينة الدراسة-٢ الجنس -١
سنة ١٥اقل من  ٧٧.١٨ ١٨٦ أنثى  ٤.١ ١٠ 
سنة ٣٦الى  ١٥ ٢٢.٨ ٥٥ ذكر  ٨٢.٦ ٢٠٠ 

سنة ٣٦اكثر من   الحالة االجتماعية -٣  ١٢.٨ ٣١ 
  متوسط الدخل لالسرة-٤ ٢٧.٣٩ ٦٦ متزوج
١٨٢اقل من  ٢.٩ ٧ أرمل  ١٦.٥ ٤٠ 
٢٦٢١  – ١٢٨ ٠.٤ ١ مطلق  ٦٩.٤ ١٦٨ 
٢٦٢١اكبر من  ٦٩.٢٩ ١٦٧ أعزب  ١٣.٢ ٣٢ 

   سن االم-٦   سن االب -٥
٢٠اقل من  ١٩اقل من  ٢٠.٧ ٥٠   ١٩.٤ ٤٧ 

٦٧ – ٢٠  ٦١ – ١٩ ٧٤.٤ ١٨٠  ٧٢.٣ ١٧٥ 
٦٧اكبر من  ٦١اكبر من  ٤.٥ ١١   ٧.٩ ١٩ 

   مهنة االم-٨   مهنة االب -٧
 ٦٩.٧١ ١٦٨ ربة منزل ١٨.٢٦ ٤٤ ال يعمل

 ٢٦.٩٧ ٦٥ عمل حكومى ٤٦.٨٩ ١١٣ عمل حكومى
 ٣.٣٢ ٨ أعمال حرة ٢٥.٧٣ ٦٢ أعمال حرة
 - - أعمال مهنية ٩.١٣ ٢٢ أعمال مهنية

   تعليم االم-١٠   البتعليم ا -٩
 ٩.١٣ ٢٢ أمى ٩.١٣ ٢٢ أمى

 ١٠.٣٧ ٢٥ تقرأ وتكتب ١٢.٤٥ ٣٠ يقرأ ويكتب
 ٦.٦٤ ١٦ ابتدائى ٧.١ ١٧ ابتدائى
 ٣.٧٣ ٩ أعدادي ٦.٦٤ ١٦ أعدادي
 ٧.١ ١٧ ثانوى ٦.٢٢ ١٥ ثانوى
 ٢٦.١٤ ٦٣ متوسط ٢٠.٣ ٤٩ متوسط
 ٢٨.٦ ٦٩ جامعى ٣١.١٢ ٧٥ جامعى

جامعى فوق ٧.١ ١٧ فوق جامعى  ٨.٢٩ ٢٠ 
الدراسة الوصفية الستجابات المبحوثين على  )٢( 

أستبيان البيانات الخاصة بالعناية بالمالبس 
  :الجلدية

  :الطريقة المتبعة فى غسيل المالبس الجلدية -١
الى أن ) ٢(أن النتائج البحثية أشارت فى جدول

الممارسة المتبعة لغسيل المالبس الجلدية 
ديهم معرفة عن أمكانية غسيل ليس ل%) ٧١.١(كانت

يتم %) ٢.١(المالبس الجلدية فى الغساالت العادية مقابل
استعمالهم للغساالت العادية فى تنظيف المالبس الجلدية 

ال يستخدموا الغساالت العادية فى %) ٢١.٥(و
أن تنظيف ) Cheryl Bowman - 2012(ذكرت، التنظيف

طفال أو المالبس الجلدية يستخدم الماء مع شامبو أ

وتستخدم قطعة قماش لشطف المكان  ،منظف ضعيف
  .المنظف عدد مرات الزالة كل بقايا مواد التنظيف

من المبحوثين %) ٥٠.٨(كما يشير الجدول الى أن
كان لديهم ممارسة جيدة لتنظيف وتجفيف القطع 
المعدنية الموجودة بالمالبس الجلدية بعد عملية الغسيل 

معلومات عن تنظيف ليس لديهم %) ٢٢.٣(مقابل 
ال ينظفوا القطع المعدنية %) ٢١.٥(القطع المعدنية و

  .بعد غسيل المالبس الجلدية
من المبحوثين ال %) ٢٧.٣(ووضح الجدول أن 

يستخدموا مزيالت البقع العادية عند غسيل المالبس 
ليس لديهم معرفة عن أمكانية %)  ٤٨.٨(الجلدية مقابل 

من %) ١٨.٢(و استخدامها مع المالبس الجلدية
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  .المالبس الجلديةالبحوثين يتم استخدام مزيالت البقع العادية عند غسيل 
  الطريقة المتبعة فى غسيل المالبس الجلدية :٢جدول 

 ال ال أعرف نعم الطريقة المتبعة لغسيل المالبس الجلدية
 % تكرار % تكرار %

 ٢٠.٢ ٤٩ ٣٠.٦ ٧٤ ٤٣.٨ ١٠٦ال يتم غسيل المالبس الجلدية -١
 ٢١.٥ ٥٢ ٧١.١ ١٧٢ ٢.١ ٥ وضعها فى الغسالة العادية - ٢
 ٢٣.٦ ٥٧ ٦٣.٢ ١٥٣ ٨.٣ ٢٠ أستخدام الغسالة االوتوماتيكية - ٣
 ٢٢.٣ ٥٤ ٦٧.٤ ١٦٣ ٥ ١٢ أستخدام الغسالة نصف االوتوماتيكية - ٤
 ٢١.٣ ٥٣ ٤٢.٦ ١٠٣ ٣١ ٧٥ غسيل يدوى فقط - ٥
 ٢٣.١ ٥٦ ٣٣.٥ ٨١ ٣٨ ٩٢ يتم المسح بأسفنجة جاف- - ٦
 ٢٠.٧ ٥٠ ٣٤.٧ ٤٨ ٤٠.١ ٩٧ ح بأسفنجة مبللة بالماء فقطيتم المس - ٧
 ٢٥.٦ ٦٢ ٣٩.٧ ٩٦ ٢٨.٩ ٧٠ يتم المسح بأسفنجة مبللة بالماء والمنظف - ٨
 ١٦.١ ٣٩ ٣٢.٦ ٧٩ ٤٦.٧ ١١٣ يتم أرسال المالبس الجلدية للتنظيف - ٩
 ٢٧.٣ ٦٦ ٤٨.٨ ١١٨ ١٨.٢ ٤٤ يتم أستخدام مزيالت البقع العادية -١٠
 ٢١.٥ ٥٢ ٣٥.١ ٨٥ ٣٨ ٩٢ بس الجلديةترسل الى متخصص بالمال -١١
 ٢١.٩ ٥٣ ٦٤.٥ ١٥٦ ٨.٣ ٢٠ يتم استخدام مادة مبيضة للمالبس الجلدية -١٢
 ٢١.٥ ٥٢ ٢٢.٣ ٥٤ ٥٠.٨ ١٢٣ يتم تنظيف وتجفيف القطع المعدنية الموجودة بالمالبس الجلدية -١٣

  :الطريقة المتبعة فى تجفيف المالبس الجلدية - ٢
الى أن ) ٣(لأشارت النتائج البحثية فى جدو

الممارسات المتبعة عند تجفيف المالبس الجلدية فوجد 
المبحوثين يستخدموا أسلوب التجفيف من %) ٥٥.٤(أن 

من البحوثين ال يستعملوا هذه %) ١٨.٨(بالتعليق مقابل 
ال يستخدموا %)  ٢١.١(الطريقة فى عملية التجفيف و

-www.legendaryusa.com(أوضح ، التجفيف بالتعليق

أنه عند تجفيف المالبس الجلدية المبللة تترك  )2010
لتجف طبيعيا بعيدة عن أى مصدر حرارى مع تفادى 
أشعة الشمس المباشرة النها تقلل من العمر االستهالكى 

  .للملبس الجلدى
من المبحوثين ليس %) ٦٤(يوضح الجدول الى أن

لديهم معرفة عن استخدام المكواه لتجفيف المالبس 
يستخدموا المكواه فى التجفيف %) ٦.٢(الجلدية مقابل

ال يستخدموا المكواه فى تجفيف المالبس %) ٢٤.٤(و
  .الجلدية

من %) ٢٧.٣(كما يتضح من الجدول أن
المبحوثين ال يستخدموا المجفف االلى فى تجفيف 

يستخدموا المجفف %) ١٧.٤(المالبس الجلدية مقابل
 ليس عندهم معرفة عن أمكانية%) ٥٠(االلى للتجفيف و

  .استخدام التجفيف االلى للمالبس الجلدية

  
 :الطريقة المتبعة فى تخزين المالبس الجلدية - ٣

الى أن ) ٤(أشارت النتائج البحثية فى جدول
الممارسات المتبعة عند تخزين المالبس الجلدية كانت 

من عينة الدراسة يتم تجفيف المالبس الجلدية %)٧٣.٦(
من المبحوثين  %) ٧.٤(كليا وتماما قبل التخزين مقابل

ليس لديهم معرفة بأهمية التجفيف الكامل قبل عملية 
من المبحوثين ال يقوموا بهذه %) ١٣.٢(التخزين و
أنه يجب ) Cheryl Bowman- 2012(أوضحت ،الممارسة

تخزين المالبس الجلدية جافة تماما وتخزن فى مكان 
جيد التهوية وبعيد عن أى مصدر حرارى كما أن 

بب عفن فطرى مما يؤدى الى التلف للملبس الرطوبة تس
  .الجلدى

من المبحوثين %) ٤٨.٨(كما يشير الجدول الى أن
ليس لديهم معرفة عن أمكانية تخزين المالبس الجلدية 

يتم تخزين المالبس %) ١٩(معلقة أو مطوية مقابل
يخزنوا المالبس الجلدية %) ٤٣.٤(الجلدية مطوية و

  . معلقة
من المبحوثين ال %) ٤١.٧(يتضح من الجدول أن

يتم تخزين المالبس الجلدية فى صناديق بالستيكية مقابل 
من المبحوثين يتم تخزين المالبس الجلدية فى %) ٩.٩(
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  .لديهم معرفة عن التخزين فى الصناديق البالستيكمن المبحوثين ليس %) ٤٢.٦(صناديق من البالستيك و 
  س الجلديةالطريقة المتبعة عند تجفيف المالب :٣جدول 

 ال ال أعرفنعم الطريقة المتبعة عند تجفيف المالبس الجلدية
 % تكرار % تكرار %تكرار

 ٢٠.٧ ٥٠ ٥٨.٣ ١٤١ ١٥.٧ ٣٨ تترك فى أشعة الشمس المباشرة - ١
 ٢٦ ٦٣ ٢٢.٧ ٥٥ ٤٦.٧ ١١٣ )هواء فقط(تترك لتجف فى درجة حرارة الغرفة  - ٢
 ٢٦.٤ ٦٤ ٢١.٩ ٥٣ ٤٦.٧ ١١٣ يتم استخدام فرشاة أو فوطة جافة - ٣
 ٢٧.٣ ٦٦ ٥٠ ١٢١ ١٧.٤ ٤٢ )أليا(يتم التجفيف بالمجفف  - ٤
 ٢٤.٤ ٥٩ ٦٤ ١٥٥ ٦.٢ ١٥ استخدام المكواة للمالبس الجلدية - ٥
 ٢١.١ ٥١ ١٧.٨ ٤٣ ٥٥.٤ ١٣٤ )التعليق(أسلوب التجفيف  - ٦

  الطريقة المتبعة عند تخزين المالبس الجلدية: ٤جدول
 ال ال أعرف نعم جلديةالطريقة المتبعة عند تخزين المالبس ال

 % تكرار %تكرار %تكرار
 ١٣.٢ ٣٢ ٧.٤ ١٨ ١٧٨٧٣.٦ يتم تجفيف المالبس الجلدية تماما وكليا قبل أن يتم تخزينها - ١
 ٢٤.٤ ٥٩ ١٦.٥ ٤٠ ٤٣.٣ ١٢٩ عند تخزين المالبس الجلدية يتم تهويتها أثناء التخزين - ٢
 ١٩ ٤٦ ١١.٦ ٢٨ ٦٤.٩ ١٥٧ تخزن المالبس الجلدية فى الدوالب الخاص بالمالبس - ٣
 ٣٨.٤ ٩٣ ٣٨.٨ ٩٤ ١٦.٩ ٤١ تخزن المالبس الجلدية فى صناديق ورقية - ٤
 ٣٩.٨ ٨٩ ٣٨.٨ ٩٤ ١٨.٦ ٤٥ تخزن المالبس الجلدية فى حقائب بالستيكية - ٥
 ٤١.٧ ١٠١ ٤٢.٦ ١٠٣ ٩.٩ ٢٤ تخزن المالبس الجلدية فى صناديق بالستيكية - ٦
 ٣٨ ٩٢ ٤١.٧ ١٠١ ١٤.٥ ٣٥ تخزن المالبس الجلدية فى أدراج - ٧
 ٣٢.٢ ٧٨ ٣٩.٣ ٩٥ ٢٢.٧ ٥٥ تخزن المالبس الجلدية فى حقائب - ٨
 ٢٣.٦ ٥٧ ٢٨.١ ٦٨ ٤٣.٤ ١٠٥ تخزن المالبس الجلدية معلقة - ٩
 ٢٦.٤ ٦٤ ٤٨.٨ ١١٨ ١٩ ٤٦ تخزن المالبس الجلدية مطوية -١٠
 ٢٦.٩ ٦٥ ٤٤.٦ ١٠٨ ٢٢.٧ ٥٥ تخزن المالبس الجلدية بدون تغليف -١١
 ٣٠.٦ ٧٤ ٣٩.٣ ٩٥ ٢٤.٨ ٦٠ تخزن المالبس الجلدية مغلفة بالبالستك -١٢
 ٣٨ ٩٢ ٣٤.٣ ٨٣ ٢١.٥ ٥٢ تخزن المالبس الجلدية مغلفة بقماش -١٣
 ٣٩.٣ ٩٥ ٤٤.٢ ١٠٧ ١٠.٣ ٢٥ تخزن المالبس الجلدية مغلفة بورق -١٤
 ٢٢.٣ ٥٤ ١٨.٢ ٤٤ ٥٣.٣ ١٢٩ يتم حشو االحذية والحقائب بأوراق -١٥

  :   بالمالبس الجلدية البيانات المتعلقة - ٤
البيانات المتعلقة بالمالبس  )٥(يوضح جدول

الجلدية من حيث أستخدام المواد المغذية ومواد الصقل 
  :والنموات الفطرية والشكاوى الصحية

الى أن ) ٥(وضحت النتائج البحثية فى جدول
لتغذية لمن المبحوثين ال يستخدموا مواد %) ٣٥.٥(

عناية بها أثناء االستخدام وملينة للمالبس الجلدية لل
يستخدموا مواد ملينة ومغذية للمالبس %) ٣٢.٢(مقابل

ليس لديهم معرفة عن مواد التغذية %) ٢٦.٩(الجلدية و
، والملينة للعناية بالمالبس الجلدية أثناء االستخدام

أن الجلد البد ) www.legendaryusa.com-2010(يوضح 
مرونة ومستويات من أن يعالج بمرطبات سنويا العادة ال

الرطوبة الصحيحة كما أنه يقوى الجلد ويحافظ عليه من 
  .الجفاف الذى يسبب التصدع له

من %) ٥٩.١(كما وضحت النتائج الى أن
المبحوثين لديهم تدهور أو خدش أو قطع فى المالبس 

  .ليس لديهم هذه المشكلة%) ١٢.٨(الجلدية مقابل
ليس لديهم %) ٥٤.٥(كما وضح الجدول أن

فة عن أمكانية وجود شكاوى صحية أوغير صحية معر
من المبحوثين لديم %) ١٥.٧(من المالبس الجلدية مقابل

مشاكل صحية أو غير صحية من المالبس الجلدية 
ال يشتكون من أى مشاكل صحية أو %) ٢٤.٤(و

  . غيرها
كيفية التخلص من النمو الفطرى على المالبـس   -٥

 :الجلدية

لص من النموات الفطريـة  كيفية التخ) ٦(يوضح جدول
النتـائج   وضـحت  وقد، من المالبس الجلدية إن وجدت

مـن المبحـوثين   %) ٢٦.٩(أن ) ٦(البحثية فى جدول
المالبـس الجلديـة المصـابة الـى      رسـال يقومون بإ
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مـن  %) ٥.٨(مالبـس الجلديـة مقابـل    للمتخصص 
أشـار  و، المبحوثين يتم أستخدام فرشاة أو فوطة جافـة 

)Broad R. Designs -2007( إنه البد من خـروج    الى
المالبس الجلدية لخارج المنزل أوال ويترك فى أشـعة  
الشمس المباشرة لقتل الفطريات ويسـتخدم فرشـاة أو   
قطعة قماش نظيفة أو فرشـاة أسـنان قديمـة ويمكـن     
أستخدام محلول مكون من نصف كوب ماء مع نصـف  
كوب كحول ويمسح جيدا ثم يمسح بالماء ويترك ليجف 

  .الهواءفى 
كيفية إصالح التدهور أو الخدش أو القطـع فـى    -٦

  :المالبس الجلدية
الى كيفيـة أصـالح التـدهور    ) ٧(يشير الجدول

أوالخدش أوالتلف فى المالبس الجلدية حيـث وجـد أن   
من المبحوثين يتم أرسال المالبس الجلديـة  %) ٦٠.٣(

المصابة الى متخصص محترف للمالبس الجلدية مقابل 
المبحوثين يتم أستخدام المالبس الجلديـة   من%) ١.٧(

  .على حالتها بدون إصالح

كيفية الوقاية للمالبس الجلديـة مـن التـدهور     - ٧
  :والتلف

كيفية الوقاية للمالبس الجلدية ) ٨(يوضح جدول
وقد أشارت النتائج البحثية فى  ،من التدهور والتلف

من المبحوثين يرسلوا %) ٣٣.١(الى أن) ٨(جدول
الجلدية الى متخصص للعنابة بها أثناء المالبس 

من المبحوثين يتم تخزين %) ٢.٥(االستخدام مقابل
المالبس فى أغطية غير مسامية مما تسبب لها الجفاف 

  .والتلف
يحتاج الجلد الى تنظيف وتغذية للحفاظ على متانته 
وتركيبه ويجب تجنب المواد المائية الطاردة للحشرات 

دية على شمعات عريضة ويتم تعليق المالبس الجل
للحفاظ على شكلها وال تخزن أيا فى مواد بالستيكية 
                    حتى ال تسبب له الجفاف

)2010- www.dressmewicked.com.(  

  البيانات المتعلقة بالمالبس الجلدية :٥ جدول
 ال ال أعرف نعم لقة بالمالبس الجلديةالبيانات المتع

 % تكرار % تكرار %تكرار
يتم استخدام مواد ملينة و مغذية للمالبس الجلدية  - ١

 ٣٥.٥ ٨٦ ٢٦.٩ ٦٥ ٣٢.٢ ٧٨ للعناية أثناء االستخدام
 ٢٦.٩ ٦٥ ١٧.٨ ٤٣ ٥٠ ١٢١ يتم استخدام مواد تلميع وصقل المالبس الجلدية - ٢
من المالبس  توجد أى شكوى صحية أو غير صحية - ٣

 ٢٤.٤ ٥٩ ٥٤.٥ ١٣٢ ١٥.٧ ٣٨ الجلدية
 ٣٠.٦ ٧٤ ٤٧.٩ ١١٦ ١٥.٧ ٣٨ حدث نمو فطرى على المالبس الجلدية - ٤
 ١٢.٨ ٣١ ٢٢.٣ ٥٤ ٥٩.١ ١٤٣ حدث تدهور أو خدش أو قطع فى المالبس الجلدية - ٥
  كيفية التخلص من النمو الفطرى على المالبس الجلدية: ٦جدول

 االختيار رى على المالبس الجلديةكيفية التخلص من النمو الفط
 % ع

 ١٨.٢ ٤٤ أستخدام محلول مضاد للميكروبات - ١
 ١٩.٨ ٤٨ استخدام فوطة مبللة بالماء فقط - ٢
 ٥.٨ ١٤ استخدام فرشاة أو فوطة جافة - ٣
 ١٧.٨ ٤٣ استخدام فوطة مبللة بماء و منظف - ٤
 ٢٦.٩ ٦٥ ترسل الى متخصص - ٥

 ٩٧.١ ٢٣٥ المجموع
 لتدهور أو الخدش أو القطع فى المالبس الجلديةكيفية إصالح ا :٧جدول 

 االختيار كيفية إصالح التدهور أو الخدش أو القطع فى المالبس الجلدية
 % ع

 ٦٠.٣ ١٤٦ ترسل الى متخصص محترف للمالبس الجلدية - ١
 ١٢.٨ ٣١ ترسل الى الجمعيات االهلية - ٢
 ٦.٢ ١٥ تترك فى الدوالب بدون أستخدام - ٣
 ١.٧ ٤ يستخدم على حالة - ٤
 ٥.٠ ١٢ .يتم إخفاء التدهور بصقل الجلد أو الصبغ للجلد أو قلم عالمات - ٥
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 ٥.٤ ١٣ .يتم الحياكة للقطع بأستخدام ماكينة حياكة عالية التحمل - ٦
 ٩٧.١ ٢٣٥المجموع

  كيفية الوقاية للمالبس الجلدية من التدهور والتلف :٨جدول
 ختياراال كيفية الوقاية للمالبس الجلدية من التدهور والتلف

 % ع
 ٣٣.١ ٨٠ ترسل الى متخصص بالمالبس الجلدية للعناية أثناء االستخدام - ١
 ٢١.٥ ٥٢ يحتاج الجلد الى تنظيف وتغذية للحفاظ على متانته وتركيبه - ٢
 ٥.٨ ١٤ يعالج بمرطب جلدى سنويا العادة المرونة ومستويات الرطوبة الصحيحة - ٣
 ٣.٧ ٩ ).أو االسبراىالرش (تجنب المواد الطاردة للحشرات المائية  - ٤
 ١٥.٧ ٣٨ .تعلق المالبس الجلدية على شماعات عريضة أو مبطنة للحفاظ على شكلها - ٥
 ٢.٥ ٦ .عدم تخزين المالبس الجلدية فى أغطية غير مسامية يسبب جفافها - ٦
 ٦.٦ ١٦ .يجب تجفيف المالبس جيدا قبل التخزين وتخزن فى مكان جاف ومنخفض الرطوبة - ٧

 ٩٣.٤ ٢٢٦ المجموع
 :العالقات األرتباطية بين المتغيرات البحثية) ٣(

ويشتمل على العالقات اإلحصائية بين كـال مـن   
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة الـى مسـتوى   

  :منخفض ومستوى متوسط ومستوى مرتفع كالتالى
إن المتوسـط الحسـابى   ) ٩(تبين مـن جـدول   

سـيل  واالنحراف المعيارى للدرجة الداله على طرق غ
و بناء على )  ٤.٦٧+ ٢٩.٠٣(المالبس الجلدية قد بلغ 

ذلك تم تقييم مستوى أداء طرق غسيل المالبس الجلدية 
واتضـح  ،الى ثالث فئات مرتفع ومتوسط ومـنخفض  

ايضا إن المتوسط الحسـابى واالنحـراف المعيـارى    
تجفيف المالبس الجلدية قد بلغ للدرجة الداله على طرق 

على ذلك تم تقييم مسـتوى أداء  وبناء )  ٢.٧٥±١٤.١(
طرق تجفيف المالبس الجلدية الى ثالث فئات مرتفـع  

واتضح ايضا إن المتوسط الحسابى ،ومتوسط ومنخفض 
واالنحراف المعيارى للدرجة الداله على طرق تخـزين  

وبنـاء علـى   )  ٤.٨٧±٣١.٢(المالبس الجلدية قد بلغ 
جلدية ذلك تم تقييم مستوى أداء طرق تخزين المالبس ال

واتضـح   ،الى ثالث فئات مرتفع ومتوسط ومـنخفض 
ايضا إن المتوسط الحسـابى واالنحـراف المعيـارى    
للدرجة الداله على طرق استخدام المالبس الجلدية قـد  

وبناء على ذلك تم تقييم مستوى )  ٢.١١±١٠.٥٩(بلغ 
أداء طرق استخدام المالبس الجلدية الى ثـالث فئـات   

تضح ايضا إن المتوسـط  وا،مرتفع ومتوسط ومنخفض 
الحسابى واالنحراف المعيارى للدرجة الداله على طرق 

)  ١١.٣٩±٨٤.٧٨(العناية الكلية المالبس الجلدية قد بلغ 

وبناء على ذلك تم تقييم مستوى أداء طرق العناية الكلية 
المالبس الجلدية الى ثـالث فئـات مرتفـع ومتوسـط     

واتضـح ايضـا إن المتوسـط الحسـابى     ، ومنخفض
واالنحراف المعيارى للدرجة الداله على طرق التخلص 
من النمو الفطرى مـن المالبـس الجلديـة قـد بلـغ      

وبناء على ذلك تم تقييم مسـتوى أداء  )  ١.٤٧±٣.٢٨(
طرق التخلص من النمو الفطرى من المالبس الجلديـة  

واتضـح  ، الى ثالث فئات مرتفع ومتوسط ومـنخفض 
ف المعيـارى  ايضا إن المتوسط الحسـابى واالنحـرا  

للدرجة الداله على طرق تصـليح التـدهور والقطـع    
وبنـاء  ) ١.٦٩±٤.٩(والخدش للمالبس الجلدية قد بلغ 

على ذلك تم تقييم مستوى أداء طرق تصليح التـدهور  
والقطع والخدش للمالبس الجلدية الى ثالث فئات مرتفع 

واتضح ايضا إن المتوسط الحسابى  ،ومتوسط ومنخفض
يارى للدرجة الداله على طرق الوقايـة  واالنحراف المع

من االصابة بالفطريات للمالبـس الجلديـة قـد بلـغ     
وبناء على ذلك تم تقييم مستوى أداء طرق ) ١.٩±٢.٧(

الوقاية من االصابة بالفطريات المالبس الجلديـة الـى   
 .ثالث فئات مرتفع ومتوسط ومنخفض

تبين ) ٩(وبدراسة النتائج البحثية الموضحة بجدول
أكثر من ثالث أرباع عينة الدراسـة لـديهم وعـى    إن 

متوسط بمعامالت غسيل المالبـس الجلديـة وتخـزين    
المالبس الجلدية والعناية الكاملـة بـالمالبس الجلديـة    

على التـوالى ،وإيضـا   %) ٨٦.٣-%٨٥ -%٨٣.٣(
بالنسبة لتجفيف المالبس الجلدية واسـتخدام المالبـس   
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من المالبس  الجلدية وطرق التخلص من النمو الفطرى
الجلدية وتصليح المالبس الجلدية والوقاية من االصـابة  

ــب   ــة بنس ــس الجلدي ــات للمالب  -%٦٨.٤(بالفطري
على التوالى، %) ٦٦.٥، %٧٣.١، %٥٧.٧ -%٧٠.٥

وأتضح إن مستوى معامالت العناية بالمالبس الجلديـة  
المرتفعة واتجاهاتها اإليجابية تكون أقل من الربع بنسب 

)٧.٣، %١٧.١، %٧.٧ -%١٧.١-%٩.٤% ،
  .على التوالى%) ٢٥.٦، %٣، %٢٧.٨

إن هناك عالقة إرتباطية ) ١٠(تبين من الجدول
بين سن ) ٠.٠٥(موجبة وجوهرية عن مستوى معنوية

االب من المتغيرات البحثية والوقاية من االصابة بالنمو  
ويتضح مما سبق ) ٠.١٤٤(الفطرى حيث بلغت قيمته

المتغيرات البحثية كلما  انه كلما زاد سن االب فى

المتعلقة بالوقاية من االصابة بالنمو  ارتفعت المعلومات
وترى الباحثة أنه كلما زاد سن االب كلما ، الفطرى

ارتفعت معارفه من خالل زمالء العمل واالصدقاء مع 
  .الرجل اليوم بالمالبس أكثر من الجيل السابق اهتمام

تباطية كما تبين من الجدول إن هناك عالقة إر
بين ) ٠.٠٥(موجبة وجوهرية عن مستوى معنوية

متوسط الدخل الشهرى من المتغيرات البحثية وبين كال 
من استخدام المالبس الجلدية والعناية الكلية بالمالبس 

على ) ٠.١٣٧و ٠.١٦١(الجلدية حيث بلغت قيمه
التوالى ويتضح مما سبق إنه كلما زاد متوسط الدخل 

لبحثية كلما ارتفعت المعلومات الشهرى من المتغيرات ا
المتعلقة بإستخدام المالبس الجلدية والعناية الكلية 

  .بالمالبس الجلدية
 المتوسط الحسابى و االنحراف المعيارى والنسبه المئوية لمستوى العناية بالمالبس الجلدية :٩جدول 

مستوى العناية بالمالبس
 الجلدية

±المتوسط 
االنحراف المعيارى

 مستوى مرتفع مستوى متوسط منخفضمستوى
 % عدد % عدد%عدد

 ٩.٤ ٢٢ ٨٣.٣ ١٩٥ ٦.٨ ١٦ ٤.٦٧±٢٩.٠٣ غسيل المالبس الجلدية
 ١٧.١ ٤٠ ٦٨.٤ ١٦٠ ١٤.١ ٣٣ ٢.٧٥±١٤.١ تجفيف المالبس الجلدية
 ٧.٧ ١٨ ٨٥ ١٩٩ ٦.٨ ١٦ ٤.٧٨±٣١.٢ تخزين المالبس الجلدية
 ١٧.١ ٤٠ ٧٠.٥ ١٦٥ ١٢ ٢٨ ٢.١١±١٠.٥٩ أستخدام المالبس الجلدية

 ٧.٣ ١٧ ٨٦.٣ ٢٠٢ ٦ ١٤ ١١.٣٩±٨٤.٧٨ العناية الكلية بالمالبس الجلدية
طرق التخلص من النمو الفطري 

 ٢٧.٨ ٦٥ ٥٧.٧ ١٣٥ ١١.٥ ٢٧ ١.٤٧±٣.٢٨ من المالبس الجلدية
 ٠.٣ ٧ ٧٣.١ ١٧١ ٢٣.٩ ٥٦ ١.٦٩±٤.٩ تصليح التدهور والخدش والقطع

 ٢٥.٦ ٦٠ ٦٦.٢ ١٥٥ ١.٣ ٣ ١.٩±٢.٧ رياتالوقاية من االصابة بالفط
  يوضح قيم معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة: ١٠جدول 

  
المتغيرات 
  البحثية
 المستقلة

 قيمة معامل االرتباط
طرق العناية بالمالبس الجلدية

التخلص 
من النمو 
 الفطرى

تصليح 
التدهور 
والقطع 
 والخدش

الوقاية 
من 

صابة اال
بالنمو 
 الفطرى

غسيل 
المالبس 
 الجلدية

تجفيف 
المالبس 
 الجلدية

تخزين 
المالبس 
 الجلدية

أستخدام 
المالبس 
 الجلدية

العناية 
الكلية 

بالمالبس 
 الجلدية

 ٠.٠٦٤- ٠.٠٠١ ٠.٠٢٠ ٠.٠٨٢- ٠.٠٦١- ٠.٠٧٥- ٠.٠٣٩ ٠.١١٢- السن
الحالة التعليمية 

 ٠.١٢٨- ٠.٠٢٥ ٠.٠٦٧ ٠.٠١٤ ٠.٠٤٨ ٠.٠١١ ٠.٠٨٣- ٠.٠٤٩ لالم
 ٠.٠٨٠ ٠.٠٧٤- ٠.٠٤٤- ٠.٠٨٦ ٠.٠٥٣ ٠.٠٤٧ ٠.٠١٧ ٠.١٢٣ سن االم

الحالة التعليمية 
 ٠.٠٣٦- ٠.٠٩٨- ٠.٠٩٩ ٠.٠١٨- ٠.٠٠٨- ٠.٠١٦- ٠.١٠٤- ٠.٠٣٩ لالب

 *٠.١٤٤ ٠.٠٤٥- ٠.٠٥٠- ٠.٠٧٧ ٠.٠٤١ ٠.٠٦٩ ٠.٠٠١ ٠.٠٩٢ سن االب
ترتيب بين 
 ٠.٠٣٣ ٠.٠٣٧- ٠.٠٥٧- ٠.٠٠٣ ٠.٠٥١- ٠.٠٣٤ ٠.٠٦٧ ٠.٠٤٧- االخوات

عدد أفراد 
 ٠.٠٩٣ ٠.٠٩٠- ٠.٠٥٧ ٠.٠٤٦- ٠.٠٧٦- ٠.٠١٩- ٠.٠٥٢ ٠.٠٨٤- االسرة

متوسط الدخل 
 ٠.٠٩٤- ٠.١٠٩- ٠.٠٧٩- *٠.١٣٧ *٠.١٦١ ٠.٠٩٢ ٠.٠٤٤ ٠.١٢٨ الشهرى
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  ٠.٠٥المعنوية عند مستوى احتمالى *
  

عدم وجود عالقة ) ١٠(كما يتضح من الجدول
ية بين كال من السن والمتغيرات المتمثلة فى إرتباط

غسيل وتجفيف وتخزين واالستخدام والعناية الكاملة 
بالمالبس الجلدية وطرق التخلص والوقاية من النمو 
                  الفطرى وطرق تصليح المالبس الجلدية بنسب 

)-٠.٠٦١-، ٠.٠٧٥-، ٠.٠٣٩-، ٠.١١٢ ،                  
- ٠.٠٠١، ٠.٠٦٤-، ٠.٠٢٠، ٠.٠٨٢(  

ان ) ١٩٩٩-مها أبو طالب (وقد أشارت 
المؤثرات االقتصادية من أهم العوامل التى تؤثر على 

عدم وجود ) ١٠(كما وضح الجدول، ممارسات االفراد
عالقة إرتباطية بين الحالة التعليمية لألم والمتغيرات 
التابعة المتمثلة فى غسيل وتجفيف وتخزين واستخدام 

الكاملة بالمالبس الجلدية وطرق التخلص والعناية 
صليح التدهور والقطع توالوقاية من النمو الفطرى و

،                  ٠.٠١١، ٠.٠٨٣-، ٠.٠٤٩(والخدش بنسب
على ) ٠.٠٢٥، ٠.١٢٨-، ٠.٠٦٧، ٠.٠١٤، ٠.٠٤٨
الى أن ) ١٩٨٥ -ماجدة حسنين(وقد وضحت. التوالى

لممارسات الصحية الحالة التعليمية لالم تؤثر على حالة ا
  .لها

العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتمثلة فى 
) مهنة االم ومهنة االب - الجنس والحالة االجتماعية(

غسيل وتجفيف (وبين المتغيرات التابعة والمتمثلة فى 
وتخزين واستخدام والعناية الكلية بالمالبس الجلدية 
 وطرق التخلص والوقاية من النمو الفطرى للمالبس

) الجلدية وتصليح التدهور والقطع للمالبس الجلدية
  : وتوضحها النتائج التالية

إن هناك عالقة معنوية عند ) ١١(يوضح جدول 
بين الجنس وتجفيف المالبس ) ٠.٠٥(مستوى احتمالى

الجلدية وكما يوضح الجدول ان هناك عالقة غير 
معنوية بين الجنس و كال من غسيل وتخزين واستخدام 

ة الكلية بالمالبس الجلدية وطرق التخلص والعناي
والوقاية من النمو الفطرى وطرق تصليح التدهور 

وكما يشيرالجدول الى إن هناك عالقة . للمالبس الجلدية
بين الحالة ) ٠.٠١(شديدة المعنوية عند مستوى احتمالى

االجتماعية لعينة الدراسة وكال من تخزين واستخدام 
عنوية بين الحالة االجتماعية المالبس الجلدية، وعالقة م

لعينة الدراسة وكال من العناية الكلية بالمالبس الجلدية 
  .وطرق التخلص من النمو الفطرى من المالبس الجلدية

وأوضح الجدول عدم وجود عالقة معنوية بين 
الحالة االجتماعية لعينة الدراسة وكال من غسيل 

ليح المالبس الجلدية وتجفيف المالبس الجلدية وتص
. التدهور والوقاية من النمو الفطرى للمالبس الجلدية

عدم وجود عالقة معنوية بين كال ) ١١(وأشار الجدول
من مهنة االب ومهنة االم والمتغيرات التابعة المتمثلة 
فى غسيل وتجفيف وتخزين واستخدام والعناية الكلية 
بالمالبس الجلدية وطرق التخلص والوقاية من النمو 

مالبس الجلدية وطرق إصالح التدهور الفطرى لل
  .والقطع فى المالبس الجلدية

  يوضح قيم مربع كاى بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة :١١جدول

 
المتغيرات 
البحثية 
 المستقلة

قيمة مربع كاى
العناية بالمالبس الجلدية

طرق 
التخلص من 
 النمو الفطرى

تصليح 
التدهور 
والقطع 
 والخدش

قاية الو
من 

االصابة 
بالنمو 
 الفطرى

غسيل 
المالبس 
 الجلدية

تجفيف 
المالبس 
 الجلدية

تخزين 
المالبس 
 الجلدية

أستخدام 
المالبس 
 الجلدية

العناية الكلية 
بالمالبس 
 الجلدية

*٥.٩٤٢ ٠.٨٩٥ الجنس  ٤.١١٥ ٠.٠٠٤ ٣.١٠٥ ٥.٦٣٩ ٠.٧٠٣ ٥.٠٠٤ 
الحالة 
**١٦.٤٥٥ ٨.٢٤٣ ٥.٩٢١ االجتماعية  ١٧.٩٠٠ **  ٢٠.٢١٥*  ١٩.٦٤٩*  ٣.٩٩٢ ٥.٢٣٨ 
 ١.١٧٣ ٢.٣٧٢ ١٢.١٢٤ ٣.١٥٠ ٢.٤٥٨ ٥.٠٨٤ ١٠.٤٦٤ ٢.٨٧٣ مهنة  االم
 ٢.٨٦٠ ٦.١٨٤ ٨.٣٣٧ ١٠.٨٩٧ ٣.٠١٥ ٧.٧٠٤ ٩.٣٣١ ٣.٨٤٨ مهنة االب

  ٠.٠٥المعنوية عند مستوى احتمالى *
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  ٠.٠١المعنوية عند مستوى احتمالى ** 
 :لباحثة علىبناءا على نتائج الدراسة توصى ا

ضرورة االهتمام بتوعية االفراد لالرتقاء بمستوى  -١
الوعى لديهم بمعامالت العناية الكاملة والوقاية من 
النمو الفطرى وتصليح القطع والخدش للمالبس 

  .الجلدية
االهتمام بحماية المالبس الجلدية من الرطوبة  -٢

 .واهمية تغذيته للحفاظ على متانته وتركيبه
المالبس الجلدية التى حدث بها  االهتمام بتصليح -٣

قطع أو خدش عن طريق الصقل أو الصبغ أو 
أستخدام قلم العالمات واستخدام ماكينة حياكة ذات 

 .تحمل عالى لحياكة القطع
 اختيار االهتمام عند الشراء للمالبس الجلدية -٤

الخامة الطبيعية الجيدة حيث تتميز الجلود الطبيعية 
التى تميزها عن  بالعديد من الطبقات والخواص

  غيرها من الخامات االخرى
االهتمام بتوفير مطويات عند البائع توضح كيفية  -٥

العناية المثلى وأسماء المواد المغذية والملينة 
 .للمالبس الجلدية

  المراجع
مبادئ ) "٢٠١٠(نادية محمود خليل وسناء محمد فتحى

 –كلية االقتصاد المنزلى" الصناعات الجلدية
  .جامعة حلوان

  
  
  

تكنولوجيا ) "١٩٩٤(عزة محمد عبد العال المغربي
رسالة  –"تصنيع الملبوسات الجلدية ومكمالتها

 –كلية االقتصاد المنزلى –ماجستير غير منشورة
 .جامعة حلوان

دراسة أثـر  :")١٩٨٥(ماجدة خضر جاب اهللا حسنين 
حالة المسكن والممارسات الصحية علـى مـدى   

ـ    ى بعـض  انتشار بعض األمـراض الطفيليـة ف
 –" المناطق الريفية التابعة لمحافظة االسـكندرية 

كليـة   -قسم االقتصاد المنزلى -رسالة ماجستير
 .جامعة االسكندرية–الزراعة 

ترشـيد  " –) ١٩٩٩(مها سليمان محمـد أبوطالـب   
دار " المستهلك واالستهالك وتحـديات المسـتقبل  

 –اإلمـارات العربيـة المتحـدة     –دبـي   –القلم
 .٢٩٦ص
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Economic and Social Factors and Their Relationship to The 
Practices of about Care for Leather Clothing Some University 

Students in Alexandria 
Sonia Mohamed Shipoon 

Department of Home Economic – Faculty of Agriculture – Alexandria University 

ABSTRACT 
Leather clothing is scattered among a large number of people, it is also worn for many months of the 

year, due to resistant to weathering different, it's also versatile, and is a good addition to any wardrobe, so the 
proper care for Leather Clothing can prolong its life time of specially the high-quality one and throw the good 
practices to take care of them have a significant impact on the life time of it and therefore represented the 
research problem in knowledge and practices in the total care of leather clothes in terms of washing, drying, 
storage, use and practices of resistance to fungal growth and repair deterioration and cutting and scratching 
her and their relationship to economic and social factors for individuals users to those types of clothing. 

This research sample was represented in the Alexandria University students and the results revealed the 
following: 

More than three-quarters (83.3% : 86.3%)of the studied samples have awareness of medium Laundry 
Leather, store leather garments and full attention, and also for dried, use, and methods of prevention and 
elimination of fungal growth out and fix it and it seems that a quarter (9.4% : 25.6%) of samples study have a 
high awareness of leather care. 

A study of the relationship of statistical variables independent research and subsidiaries using a simple 
correlation shows that there is correlation significant at the level of probability (0.05) among all the 
independent variables represented in the age of the father and the average monthly income of each of the 
prevention of injury, fungal and use of leather garments and total care by variables subsidiaries. 

As it turned out well and according to Kai square and there is a direct correlation probability at the level 
of (0.01) between marital status and all of the storage and use of clothing and ways to get rid of the fungi. 

 

 
 


