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

 القصيم جامعة - المنزلى واالقتصاد التصاميم كمية -األزياء تصميمقسم 

 67/3/2066 :تاريخ القبول                                66/2/2066 تاريخ التسميم:

 الممخص
تساعًا في إنتاجيا حيث أنتج منيا حديثًا أنواع كثيرة بمواصفات متنوعة  تعد خامات الجمد الصناعى من الخامات التي شيدت تطورًا وا 

ثناء االستخدام، وفى ىذا وألوان متعددة، كما تعتبر الجمود الصناعية بديل لمجمود الطبيعية ولكنيا أقل منيا فى الثمن وتؤدى نفس الغرض أ
اإلطار كان البد من التطرق إلى أسموب التعامل مع خامة الجمد الصناعى أثناء عمميات التطريز اآللي لتوضيح الخصائص والسمات المميزة 

اجيا وعمى ذلك قامت لخامات الجمد الصناعى وعوامل التطريز اآللى التى تطمب مستوى تقنى عالى فى التعامل معيا أثناء زخرفتيا ومراحل إنت
 الباحثتان باختيار ثالثة أنواع من الجمود الصناعية إلجراء التطريز اآللى عمييم )لتقييم مظيرية التطريز اآللى( بالمتغيرات اآلتية: 

 غرزة الحشو "الزجزاج"( -غرزة الرش -ثالثة غرز تطريز آلى)غرزة الساتان -
 مرتفعة( -طةمتوس -كثافات مختمفة لغرز التطريز )منخفضة -
 بدون تقوية( -الورق المقوى "كرتون" -طرق تقوية تستخدم أثناء إجراء التطريز )الفازلين -

عينة بنوع واحد من  38أجريت اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية عمى خامات الجمد الصناعى، ثم عمل  التطريز اآللى لعدد  ثم
عينة، وتم إعداد مقياس تقدير يحتوى عمى أربعة محاور لتقييم مظيرية عينات 72خامة جمد خيوط تطريز بالمتغيرات السابقة ليكون لكل 

النتائج إلى إمكانية تنفيذ  توصمت  D Column-2التطريز من خالل األساتذة المتخصصين وبعد عمل المعالجات االحصائية باستخدام أشكال
استخدام  مععمى خامة الجمد األولى والثانية بالمواصفات التالية: الكثافة المرتفعة الحشو "الزجزاج"(  -الرش -غرز التطريز الثالثة )الساتان

إلى سوء  تقوية الفازلين، وتم استبعاد خامة الجمد الثالثة نظرا لعدم إمكانية التطريز اآللى عمييا لوجود فتمة ليكرا بتركيبيا النسجى مما أدى
اآللى عمييم بالمواصفات  والتطريز XLتنفيذ اثنين صديرى من خامتى الجمد األولى والثانية بمقاس مظيريتيا طبقا لنتائج مقياس التقدير، كما تم 

عداد استبانة الستطالع آراء المستيمكات نحو االثنين صديرى المنفذين تحتوى عمى محورين )الجانب الجمالى الجانب  -السابق ذكرىا وا 
 %.811% إلى 38تيمكات لالثنين صديرى بنسبة من الوظيفى( وتوصمت نتائج االستبانو إلى قبول المس

 .اإلنتاج، المالبس النسائية جودة، الصناعية الجمود، تكنولوجيا التطريز األلى :كممات دليمية

( 9814) رقثم تحثت البحثث ليذا المادى دعميا عمى العممى البحث بعمادة ممثمة القصيم لجامعة الشكر بجزيل الباحثتان تتقدم
 م7182/  ىث8891 جامعيةال السنة خالل

 المقدمة
التكنولوجيا من أىم معايير الحكم عمى التقدم  تعتبر

العممى والتقنى وخاصة صناعة الخيوط المستخدمة فى 
الصناعات الجمدية التى تحتوى عمى  وكذلك تطريز،ال

عدد من المنتجات المختمفة مثل المالبس والعديد من 
 مكمالتيا التى ال غنى عنيا لدى 

حيث تطورت وتنوعت الخامات التي  ستيمكالم
لتكنولوجيا  وكان ،تصنع منيا المالبس تطورًا كبيراً 

التجييزات أثر كبير في ىذا التطور، وتعد خامة الجمد 

تساعًا في إنتاجيا سواء  من الخامات التي شيدت تطورًا وا 
كانت طبيعية أم صناعية. وأنتج منيا حديثًا أنواع كثيرة 

مما جعل  ،وألوان متعددة وجذابة  بمواصفات متنوعة
مصممى األزياء يستخدمونيا في إبتكار تصميمات 

 .حديثة
الجمود الصناعية من الخامات الحديثة التى  وتعد

لتك  جالتطريز نتا خيوط تعدتحاكى الجمود الطبيعية، كما 
الجيود العممية اليائمة التي مرت بالعديد من المحاوالت 

ظيفية والجمالية في مجال وذلك لتمبية األغراض الو 
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تطريز المالبس الجاىزة. حيث تمثل الخيوط محورًا ميما 
دائما في مجال الزخرفة، ومن ثم فدراسة الخيوط تعتبر 
أساسًا حيويًا نقف من خاللو عمى مدى تقدم التصميم 

 الزخرفى الذى ينعكس عمى المنتج النيائى.
الجاىزة  المالبس التنوع الكبير في صناعة مع

مصنعة من الجمود الصناعية نجد العديد من ال
االختالفات في أساليب الزخرفة وفقا لنوعية المنتج 
 وخصائص خامة الجمد الصناعى، كما يعد التطريز

 ومالمس تأثيرات إلعطاء الرئيسية المصادر أىم احدي
 تتنوع التي التطريز أساليب بواسطة الجمد لسطح مختمفة
 األساليب ىذه ومن ينياب فيما واضحا اختالفا وتختمف

 التطريز اآللى،  والذي أسموب التأثيرات ىذه تعطي التي
 لمتقوية وطرق وكثافات غرز أنواع عدة منو يندرج

 األسطح مالمس تغيير خالليا من المصمم يستطيع
عطاء لمخامات تساىم في تطوير  مختمفة تأثيرات وا 

 التصميم الزخرفى مما يؤثر عمى جودة المنتج النيائى
وحل المشكالت التقنية والمعالجات الفنية المرتبطة 

 بخواص خامة الجمد الصناعى وأسموب التطريز اآللى.
 ن( بعنوا7118 -دراسة)سامية أحمد الجارحى وفى

"تأثير بعض غرز التطريز عمى الجمد الطبيعي والجمد 
الصناعي)دراسة مقارنة(" التي ىدفت إلي دراسة أنواع 

غرزة  –اليدوى)غرزة المارجريت مختمفة من غرز التطريز
غرزة الستان( لمتعرف عمى مدى مالئمة أو  –العنكبوت 

عدم مالئمة تمك الغرز لنوع الجمد سواء كان طبيعى أو 
صناعى. ومن أىم نتائج الدراسة تناسب الغرز التى ال 
تخترق الجمد مثل غرزة المارجريت والغرزة المنسوجة مثل 

لجمد الطبيعى والصناعى غرزة العنكبوت لمتطريز عمى ا
وعدم مالئمة الغرز التى تعتمد فى تنفيذىا عمى الحشو 

البوان ستان وذلك  زةوالتى تنفذ من خالل الجمد مثل غر 
نتيجة الخواص الطبيعية والميكانيكية المميزة لكل من 

 خامة الجمد الطبيعى والصناعى.
"تأثير  بعنوان( 7114 -دراسة)لمياء حسن أما

عمى مظيرية أقمشة الساتان" التي  لىز اآلتقنيات التطري
ىدفت إلي التعرف عمى أثر اختالف مستوى كثافة غرز 

سمك خامة التقوية عمى مظيرية  –نوع الخيط –التطريز
.لتحديد أمثل آلياً أقمشة الساتان)كريب باك(عند تطريزىا 

أقمشة الساتان وتحقيق  عمى اآللىتقنيات التطريز 
 المظيرية الجيدة.

( 7188-سحر حربى –اسة)وسام ابراىيمدر  وفى
بعنوان "مشاكل حياكة الجمود الصناعية المطاطة 

 إلىالمستخدمة فى صناعة المالبس الجاىزة" التى تيدف 
برازتحميل و  مميزات وخصائص بعض خامات الجمود  ا 

الصناعية المطاطة مع محاولة وضع بعض المقترحات 
المصنوعة  لممشكالت التى تواجة تشغيل وانتاج المالبس

من الجمود الصناعية المطاطة وتكونت عينة البحث من 
ثالث خامات من الجمود الصناعية المطاطة وعالقتيا 

القدم  (،83-81بمتغيرات البحث وىى رقمى االبرة)
ذو العجل(، المطاطية  –البالستك  –الضاغط)المعدن 

 بدون تقوية(.  –)بتقوية 
ان ( بعنو 7113 -)أسماء محمود محمدودراسة

" اآللى"أسس وتقنيات زخرفة المالبس الجمدية بالتطريز 
التعرف عمى مدى التنوع فى التقنيات  إلىوالتى تيدف 

المستخدم  لخيطحيث )نوع ا من اآللىالخاصة بالتطريز 
كثافة الغرزة( عمى الجمود الصناعية بسمك متوسط  –

وكيف يمكن االستفادة منيا فى زخرفة المالبس الجمدية 
الخيوط الحريرية الممونة  أن لىالنتائج إ أىم رتأشاوقد 

فى التطريز األلى عمى الجمد  يرماأفضل من خيوط الس
 أنو يمكن استخدام كثافات مختمفة ال  كما ،الصناعى 
الزخرفية بالنسبة  حدةغرزة( فى الو  2483عن) تزيد

فيجب  يرمالمخيوط الحريرية أما عند استخدام خيوط الس
 غرزة(.   2111عن)تزيد الكثافة  أال

( م7189 –)أم محمد جابر السيد محمددراسة
بعنوان "إثراء القيم الجمالية والوظيفية لممالبس الجمدية 
)النسائية( بتنفيذىا بتقنيات يدوية وعرض تقنية تنفيذىا 

تصميم وتنفيذ  لىشبكة المعمومات" والتى تيدف إ عمى
نيات منتجات مبتكرة من المالبس الجمدية النسائية بتق

مدى مالئمة تقنيات الحياكة اليدوية  ىعم التعرفيدوية و 
عمى الجانب الوظيفي والجمالي،  ذلكلخامة الجمد وأثر 
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في تنفيذ المالبس  دويةتحديد أسس وتقنيات الحياكة الي
موقع تعميمي مقترح لشرح ىذه التطبيقات  إعدادالجمدية، 

ية والوظيفية العممية بتقنياتيا المختمفة إلثراء القيم الجمال
 لممنتجات.
 سموبىذا اإلطار كان البد من التطرق إلى أ وفى

التعامل مع خامة الجمد الصناعى أثناء عمميات التطريز 
والسمات المميزة لكل من  صائصلتوضيح الخ لياآل

خامة الجمد الصناعى وعوامل التطريز اآللى التى تطمب 
ا زخرفتي ثناءتقنى عالى فى التعامل معيا أ ستوىم

 ومراحل انتاجيا.
 في التساؤالت اآلتية: وتتمخصالبحث:  مشكمة

الخواص الطبيعية والميكانيكية لبعض أنواع الجمد  ما -8
 الصناعي ؟

( التقويةطرق  –كثافة الغرزة  –)نوع الغرزة ثرأ ما -7
الصناعى  الجمد لخاماتعمى مظيرية التطريز 

 ؟المستخدمة
فى التصميم النتائج  فضلأ توظيف إمكانية ما -9

الزخرفى لممالبس النسائية المنتجة من الجمود 
 الصناعية؟

 البحث:   أهداف
أنواع  لبعضالخواص الطبيعية والميكانيكية  تحديد -8

 الجمد الصناعي.
طرق  –كثافة الغرزة –)نوع الغرزةأثر تحديد -7

الجمد الصناعى  خامةل التطريزالتقوية(عمى مظيرية 
 ( المون األسود.8)
طرق  –كثافة الغرزة  -)نوع الغرزة  ثرأ ديدتح -9

الجمد  لخامةمظيرية التطريز  ىالتقوية( عم
 ( المون الفضى.7الصناعى)

طرق التقوية(  –كثافة الغرزة  -)نوع الغرزة ثرأ تحديد -8
( 9الجمد الصناعى ) لخامةمظيرية التطريز  ىعم

 المون التركواز.
خرفية النتائج فى التصميمات الز  أفضل توظيف -2

 لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية.
 البحث:  أهمية

 بجودة اآللىالتطور العممى فى مجال التطريز  ربط -8
 المالبس المصنعة من الجمود الصناعية. نتاجإ
القائمين عمي عممية اإلنتاج بمصانع  مساعدة -7

المالبس الجمدية الختيار األسموب األمثل لمتطريز 
الصناعية لموصول إلي منتج ذو  الجمود عمى اآللى

 جودة عالية.

المالبس  يفي تطوير التصميم الزخرفى عم المساىمة -9
عمى جودة  ؤثرت التى الصناعيةمن الجمود  المنتجة
 النيائى. المنتج

يساىم البحث في حل الكثير من المشكالت  قد -8
التقنية والمعالجات الفنية المرتبطة بخواص خامة 

 وأسموب التطريز اآللى. صناعىالالجمد 

 بحيث ووظيفياً  جمالياً  الجمدية المالبس إثراء ةمحاول -2

 . المستيمكات لدى قبوالً  تمقى

  :البحث حدود
)ثبثثثات  وىثثثىعميثثثو اختبثثثارات  أجريثثثتالتطريثثثز و  خثثثيط -8

 عدد  -عددالبرمات /البوصة –نمرة الخيط  –المون 
 قوة شد الخيط بالكجم( -الفتل    
 .أنواع من الجمود الصناعية ثالثة -7
المعمميثة لخامثات الجمثود الصثناعية لتحديثثد  االختبثارات-9

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

 النساء)الصديرى(. مالبس -8
الحشثثثثثثثو  –الثثثثثثثرش  –الغثثثثثثثرزة لمتطريز)السثثثثثثثاتان  نثثثثثثثوع -2

 "الزجزاج"(.
 –متوسطة  –تخدمة ثالثة)منخفضة الغرز المس كثافة -1

 .(مرتفعة
مقوى  ورق –التقوية المستخدمة)الفازلين طرق -2

  تقوية( بدون -"كرتون"
إحصائيا عن  لنتائجاإلحصائية)تم تحميل ا المعالجات -3

 (D Column-2 أشكال استخدامطريق 
 : البحث عينة

أنواع من خامات الجمود الصناعية المستخدمة  ثالثة -8
 .المالبس الجاىزة عةفى صنا
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 تطريز. خيط -7
 التقوية. خامات -9

الناحية  يمتكونت عينة البحث التى تقوم بتقي كما -8
المظيرية لمعينات المطرزة  من خالل مقياس التقدير 

( مفردة موزعة طبقا لمتغيرات البحث 14من عدد )
 :كاآلتيعمي "متخصصين، ومستيمكات" 

ويقصد  ،%(72.2( بنسبة)84وعددىم) :المتخصصين -
 –المدرسين –المساعدين األساتذة –بيم)األساتذة
والمحاضرين( تخصص  –المساعدين والمدرسين

التى  العيناتمالبس ونسيج لمتعرف عمي آرائيم نحو 
 تم تطريزىا عمى الجمد الصناعى محل الدراسة.

%(، ويقصد 27.2( بنسبة )21وعددىم) :المستهمكات -
من  عمريةال الفئةساء" في "الن منالمجتمع  فرادبيم أ
 تعميم عال ومتوسط. توىسنة بمس 82إلى  91

 التحميمى الوصفى المنهج البحث هذا يتبع: البحث منهج
 التجريبى والمنهج

دراسة الخيوط المستخدمة فى المالبس  يتضمن -
المنتجة من الجمود الصناعية وذلك عن  ائيةالنس

و المنيج الوصفى ى أدواتأحد  استخدامطريق  
يستخدم المنيج التجريبي الجراء  كماالعينات،  سموبأ

 طبقًا لممواصفات القياسية الدولية. المعممية اإلختبارات
النتائج  أفضلالتطبيقية فى توظيف  لدراسةا استخدام -

 فى التصميمات الزخرفية لممالبس النسائية المنتجة 
 الجمود الصناعية. من  

لمتخصصين المقابمة الشخصية مع ا استخدام -
 اآللىفى مظيرية التطريز  آرائيموالمستيمكات لقياس 

 النسائية المنتجة من الجمود الصناعية. المالبس عمى
 

 : البحث أدوات
من الجمود  زهاتم تطري تقدير لمعينات التي مقياس -6

 الصناعية )مظهرية(:
 الهدف من مقياس التقدير:

 تصميم مقياس التقدير فى ىذا البحث لتقييم تم
مظيرية العينات المطرزة عمى الجمود الصناعية الثالثة 

 المستخدمة فى البحث.
 (:6رقم  ممحقإعداد مقياس التقدير)

موجة لممتخصصين فى مجال  ديرمقياس تق إعداد تم
مدى مالئمة  لتقييمالمالبس الجاىزة والتطريز  ةصناع

وضوح  -تسمسل وتنظيم العبارات –صياغة بنود المقياس
شمول العبارات عمى األىداف المراد قياسيا  –العبارات

ومدى قدرة المقياس عمى تقييم مظيرية العينات المطرزة 
 عمى الجمود الصناعية الثالثة المستخدمة فى البحث. 

 محاور وبنود المقياس:
التقدير عمى أربعة محاور أساسية  ياسمق يحتوى

 وىى:
 .( عبارات8المحور األول: خامة الجمد، يندرج أسفمة)
 ( عبارات.2المحور الثاني: نوع الغرز، يندرج أسفمة )

الثالث: كثافة الغرز لمتطريز األلى، يندرج  المحور
 ( عبارات.9أسفمة)

التقوية عمى مظيرية التطريز  قالرابع: تأثير طر  المحور
 ( عبارات.9، يندرج أسفمة) لىاآل

 تعميمات المقياس:
ب المتخصصين المطمو  إلىموجيو  إرشادات توجد
  محاور بنودعمى  جابةمن خالل اإل آرائيممعرفة 
( فى √تتطمب وضع عالمة) شاراتوىذه اإل المقياس

المكان المخصص لذلك فى المقياس أمام البند الذى 
 ينطبق عمية النموذج أثناء التقييم.

 تصحيح المقياس:
أداة البحث مقياس تقدير ثالثى، توضع  تتضمن

طبق عمى حالة النموذج ( أمام الخانة التى تن√) عالمة
 وتندرج ،آرائيممن قبل المصححين التى تعبر عن 

غير مناسب( ثم تترجم  –مناسب الى حد ما –من)مناسب
درجات بحيث تعطى مناسب ثالث  لىىذه العالمات إ

مناسب  غيرحد ما درجتان، أما  لىإ ومناسبدرجات، 
واحدة، وطبقًا لمحاور وبنود مقياس التقدير  جةفتأخذ در 

درجة( ومحور نوع  87ون درجة محور خامة الجمد)تك
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 4درجة( محور كثافة الغرز لمتطريز األلى ) 82الغرز)
التقوية عمى مظيرية  قمحور تأثير طر  ادرجات( أم
الكمية  لدرجةدرجات( وبذلك تكون ا 4)لىالتطريز اآل

 درجة. 82لممقياس 
 التقدير: ياسصدق وثبات مق

ير وذلك لمدرجات حساب صدق وثبات مقياس التقد تم
األربعة التى  المحاورالتى حصل عمييا كل محور من 

يتضمنيا المقياس لمتأكد من صحتة وقدرتة عمى قياس ما 
 .لقياسووضع 

الباحثتان نوعين من  استخدمتصدق المقياس:  -
 الصدق وىما كاآلتي:

 لمقياستم عرض الصورة المبدئية  صدق المحكمين: -
المتخصصين فى  ساتذةمجموعة من األ يالتقدير عم

 بيدفالجاىزة والتطريز  البسمجال صناعة الم
بداء الرأي فيو من  المقياسالتحقق من صدق  وا 

حيث)الصياغة المغوية لممحاور والعبارات، تسمسل 
وتنظيم محاور المقياس، مناسبة العبارات لكل محور 

، تسمسل وتنظيم عبارات كل محور(، وقد  اتابع لي
بعد إجراء بعض التعديالت  لمتطبيقأقروا بصالحيتيا 

لبعض العبارات وحذف  غويةفيما يخص الصياغة الم
وقد أجمع المحكمين عمى صالحية  خريعبارات أ

بين  تفاقالتقدير لمتطبيق وبمغت نسبة اإل سمقيا
 % وىى نسبة مرتفعة تسمح بتطبيقو.42 كمينالمح

الثثثداخمي بثثثين  تسثثثاقاإل إسثثثتخدام: باإلحصدددائي الصددددق -
 ويتضثثثح ،كثثثل محثثثور والدرجثثثة الكميثثثة لممقيثثثاس  درجثثثة

 (.8)ذلك في الجدول 
 

( أن قثثثثثيم معثثثثثامالت االرتبثثثثثاط 8مثثثثثن جثثثثثدول) يتبثثثثثين
( عمثثثثثثثي التثثثثثثثوالي وىثثثثثثثي قيمتثثثثثثثان دالثثثثثثثة 1.321، 1.272)

(، ممثثثثا يثثثثدل عمثثثثي صثثثثدق 1.18إحصثثثثائيا عنثثثثد مسثثثثتوي)
 محاور المقياس.

تثثم حسثثاب الثبثثات عثثن طريثثق  ثبددات مقيدداس التقدددير: -
يوضثح  (7)، التجزئة النصثفية( والجثدولألفا معامل)

    .ذلك
( أن جميثثثثثثع معثثثثثثامالت ألفثثثثثثثا 7مثثثثثثن جثثثثثثثدول) يتبثثثثثثين

والتجزئثثثثثة النصثثثثثفية ىثثثثثي قثثثثثيم مرتفعثثثثثة وتثثثثثدل عمثثثثثي ثبثثثثثات 
 .المقياس
نحدو الصدديرى المطدرز  المسدتهمكات آراء لقياسإستبانة 

بأفضل النتائج بالتطريز اآللى عمى الجمود الصدناعية 
 (:2)ممحق

 ستبانة:من اال الهدف -
االسثثتبانة إلثثي معرفثثة مثثدي تقبثثل المسثثتيمكات  تيثثدف

 لتصميم الصديرى الجمد المطرز.
 محورين كاآلتي:  عمياالستبانة  واشتممت

( 2المحثثثثثثثثور األول: الجانثثثثثثثثب الجمثثثثثثثثالي، ينثثثثثثثثدرج أسثثثثثثثثفمة)
 عبارات.

( 2المحثثثثثثور الثثثثثثثاني: الجانثثثثثثثب الثثثثثثوظيفي، ينثثثثثثدرج أسثثثثثثثفمة)
 عبارات.

( عبثثارة 87بانة)وبثثذلك يكثثون مجمثثوع عبثثارات االسثثت
( درجثثثة، وتتكثثثون االسثثثتبانة مثثثن ميثثثزان تقثثثدير 91بموجثثثب)

ثالثثثي )موافثثثق، موافثثثق إلثثثي حثثد مثثثا، غيثثثر موافثثثق(، وذلثثثك 
بإعطاء ثالث درجثات لمموافثق، ودرجتثين لمموافثق إلثي حثد 
مثثا، ودرجثثثة واحثثثدة لغيثثثر الموافثثثق، كمثثثا اشثثثتممت االسثثثتبانة 

 عمي بيانات في بدايتيا يجيب عنيا المفحوص.
 آراء المستهمكات:  ستبانةالسيكومترية ال عامالتالم
نثثثثوعين مثثثثن  انالباحثتثثثث اسثثثثتخدمتصدددددق االسددددتبانة:  -

 الصدق وىما كاآلتي:
لالسثتبانة  دئيثةالصثورة المب المحكمين: تم عرض صدق -

المتخصصين في مجثال  ساتذةعمي مجموعة من األ
المالبس والنسيج بيدف التحقق من صدق االستبانة 

بداء الرأي                فييا من حيث وا 

 التقدير لمقياس الكمية والدرجة محور كل درجة بين الداخمي اإلتساق :6 جدول
 الداللة االرتباط قيم المحاور م
 1.18 1.313 الجمد   خامة 8
 1.18 1.272 الغرز نوع 7
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 1.18 1.243 الغرز لمتطريز األلى كثافة 9
 1.18 1.321 طريز األلىطرق التقوية عمى مظيرية الت تأثير 8
  بالمحكمين الخاصة التقدير مقياس محاور ثبات معامل :2 جدول
 النصفية التجزئة ألفا  معامل المحاور م
 1.324  - 1.291 1.383  الجمد   خامة 8
 1.232 - 1.274 1.212 الغرز نوع 7
 1.334  - 1.211 1.217 الغرز لمتطريز األلى كثافة 9
 1.374  - 1.291 1.392 وية عمى مظيرية التطريز األلىطرق التق تأثير 8
 1.381 - 1.242 1.317 ككل  المقياس 2

)الصثياغة المغويثثة لممحثثاور والعبثارات، تسمسثثل وتنظثثيم 
محثثوري االسثثتبانة، مناسثثثبة العبثثارات لكثثثل محثثور تثثثابع 
ليثثثا، تسمسثثثل وتنظثثثيم عبثثثارات كثثثل محثثثور(، وقثثثد أقثثثروا 

بعثثض التعثثديالت فيمثثا  بصثثالحيتيا لمتطبيثثق بعثثد إجثثراء
لثثثثثبعض العبثثثثثارات وحثثثثثذف  غويثثثثثةيخثثثثثص الصثثثثثياغة الم

 .خريعبارات أ
الثثثداخمي بثثثين  تسثثثاقاإل بإسثثثتخدام اإلحصدددائي: الصددددق -

 ويتضثثح ،درجثة كثثل محثثور والدرجثثة الكميثثة ل سثثتبانة
 (.9)ذلك في الجدول

 أن قثثثثثثثيم معثثثثثثثامالت االرتبثثثثثثثاط (9جثثثثثثثدول) مثثثثثثثن يتبثثثثثثثين
متثثثثثثثان دالثثثثثثثة ( عمثثثثثثثي التثثثثثثثوالي وىثثثثثثثي قي1.322، 1.292)

(، ممثثثثا يثثثثدل عمثثثثي صثثثثدق 1.18إحصثثثثائيا عنثثثثد مسثثثثتوي)
 محاور االستبانة.

تثثم حسثثاب الثبثثات عثثن طريق)معامثثل  ثبددات االسددتبانة: -
  .يوضح ذلك (8)ألفا، التجزئة النصفية( والجدول

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

 الشخصية. المقابمة -9

المعممية طبقا لممواصفات القياسية  االختبارات -8
 الدولية.

 : المستخدمة فى البحث األدوات
 الجمود الصناعية.  -8
 التطريز. خيط -7
المعممية لمخواص  ختباراتاألجيزة الخاصة باإل -9

 طلمجمود الصناعية وخي الميكانيكيةالطبيعية و 
 التطريز.

م 7182موديل  SHENSHIL EI آلى ماكينة تطريز -8
 .DAHAOتشغيل الماكينة  برنامج -

 البحث: فروض
فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط  توجد -8

 عمىطرق التقوية( –كثافة الغرزة -درجات)نوع الغرزة
 ( المون األسود.8الصناعى) الجمد خامةمظيرية 

فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط  توجد -7
طرق التقوية(     –كثافة الغرزة -لغرزةدرجات)نوع ا

( المون 7الجمد الصناعى) خامةمظيرية  عمى
 الفضى.

فروق ذات داللو إحصائية بين متوسط  توجد -9
 طرق التقوية( عمى –كثافة الغرزة -درجات)نوع الغرزة

 ( المون التركواز.9الجمد الصناعى) خامة مظيرية
زخرفى  أفضل النتائج فى تصميم ظيفتو  امكانية -8

 .لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية
 البحث: مصطمحات

  Technology:التكنولوجيا -6

ىى األساليب الفنية التى تطبق فى العممية  التكنولوجيا
االنتاجية وتوجيو المعرفة السائدة فى ىذا النوع من 

  .(81 -م 8448 –االنتاج.)عمى السممى
ارات والخبرات مجموعة من المعارف والمي ىى

الالزمة لتصنيع منتج أو منتجات جديدة.                                                               
 (81 -م 8441 -  نديم الدين عز )إيياب

 :التطريز -2
الخيوط المختمفة سواء كانت قطنية أو  تخداماس ىو

حريرية أو معدنية باإلستعانة ببعض القطع الزخرفية  
وغير ذلك  دانتيل، الترتر، الفصوص، التمى، والكالخرز

المالبس  عمى كالنسيج المضاف إلضافة تصميم زخرفى
الزخرفية المختمفة لمتطريز. )زينب عبد  لغرزعن طريق ا
 (28-7187-الحفيظ فرغمى
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 اآللى: التطريز -3
Computerized Embroidery or Automatic 

Embroidery  
ط متعددة األنواع واأللوان، زخرفة القماش بخيو  ىو
ماكينة التطريز  محديثة لمغرز باستخدا وبتأثيرات

، 3 –7112 –المبرمجة. )ماجدة محمد ماضى واخرون
81) 

اآللى عبارة عن زخرفة النسيج بعد أن يتم  التطريز
وذلك باستخدام  ،نسجة بواسطة اإلبر الخاصة بالتطريز
)سعاد  لماكينات.خيوط مختمفة األنواع واأللوان باستخدام ا

 (71 –م 8422 –ماىر محمد 
ىو زخرفة القماش بعد نسجة بواسطة الماكينة 
باستخدام الخيوط الممونة أو الخيوط المعدنية)ذىبية أو 

 (77-م 8448 –فضية(. )سنية خميس صبحى 
 Industrial Leatherالجمد الصناعي:  -4

بأنو قماش مغطى بطبقة بالستيكية من مادة  يعرف
وتختمف  ،(P.U( أو مادة عديد اليوريثان)P.V.Cل)الفيني

فى  خدمأنواع الجمد الصناعي تبعًا لنوع القماش المست
الطبقة السفمي وطريقة إنتاجو صناعيًا وطرق تجييزة.                                                      

 (  838 -7188 –سحر حربى  –)وسام محمد 
مثن مثواد شثمعية وراتنجيثة الجمود الصناعية مصنعو 

 ولدائن ومواد غير عضوية، وىى عبارة عن طبقتين:

الجمثثثد وىثثثى مصثثثنعو مثثثن  طحالعميثثثا: وتمثثثثل سثثث الطبقثثثة -أ
 المواد السابق ذكرىا.

الطبقة السفمى: تشثبو النسثيج الشثبكى بخيثوط ضثيقة  -ب
ورفيعثثثثثة بامتثثثثثداد سثثثثثطح الجمثثثثثد ليحثثثثثافظ عمثثثثثى تماسثثثثثك 

 (872-8444-مساحة الجمد. )منى ابراىيم سويفى

 Qualityالجودة:   -5
الخبراء مفاىيم عديدة لمعني الجودة منيا ما  أعطي

 يمي:
ىي: المالمح والخصائص الشمولية لممنتج  الجودة

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

أن مفيوم الجودة يدور  إالمن تعدد المفاىيم  وبالرغم
مستوي جودة المنتج المتوقعة ومدي مطابقتو حول 

الذي انتج من أجمو بأقل  رضلممواصفات وتحقيقو لمغ
 تكمفة.

 Cloth :الممبس -6
فمنيا المباس والرداء  كثيرة ويةمرادفات لغ لو
ويعرف بأنو ىو الشيء الذى يمبس فالرداء ىو  ،والثياب

 –)ابن منظور ما يزينك فيو رداء. وكل الغطاء الكبير،
8424) 

ىى كل ما يغطى جسم االنسان من رأسة  المالبس
وغطاء  رداءقدمية يسمى )زيا( وأىم األزياء ىى ال إلى

الرأس والحذاء، كما تعرف المالبس بأنيا كل ما يستخدمو 
االنسان من مواد)سواء كانت نسيجية أو ألياف أو خامات 

أو جمدية( ليغطى بيا جسدة، ويمتد من الرأس  دنيةمع
 ضافاتىذا الغطاء من إ إلىم وما يضاف حتى القد

 .(7117 –)زينب عبد الحفيظ مكممة)حمى(.

 النظرى لمبحث: اإلطار
الزخرفة بالتطريز اآللى من أىم الفنون  تعتبر

معظم المنتجات قيمًا  كسابفى إ أثراً التشكيمية وأعظميا 
عمى رفع القيمة  دأنيا تساع كما ،ونفعية جمالية

ا ما يجعل غالبية المستيمكين االقتصادية لمممبس وىذ
يقبمون عمى المنتجات المطرزة بحثًا عن األناقة والتفرد 

 أبرزالتطريز من  ويعتبروالمظير الجمالى الجذاب، 
 الفنون الرابطة لما بين الماضي والحاضر. 

 المؤثرة عمى جودة التطريز اآللى: العوامل
كعنصر زخرفى  غالباً  اآللىالتطريز  يستخدم
لطابع الزخرفى عمى الجمد الصناعى ألنو إلضفاء ا

يضيف لو القيمة الجمالية مما يجعمو أكثر زىاًء وثراًء، 
إال أنو قد تظير بعض العيوب الفنية أثناء تنفيذ عممية 
التطريز اآللى مما يؤثر بشكل مباشر عمى مظيرية الجمد 
الصناعى وتشويو سطحو، ويتوقف نجاح جودة التطريز 

فى جميع مراحل تنفيذه وىى:)لمياء  اآللى عمى االتقان
 .(24-7114 -حسن عمى

 مرحمة التصميم الزخرفى:  -6
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مثثثثثن تثثثثثوافر اإلبثثثثثداع واإلبتكثثثثثار فثثثثثى التصثثثثثميم  البثثثثثد
الزخرفى ليحقق الوظيفة والغرض واليدف الثذى صثمم مثن 

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

برامج التطريز،  رىاتوف التىطريز اآللى غرز الت تتنوع
ويختمف استخداميا حسب شكل التصميم، ومن أكثرىا 

، Satin  ،Tatami ،Zigzag ،Stem ،Splitاستخدامًا غرز
Back ،Run ،E-stitch. صفية عبد العزيز قطب وآخرون(

 .(827 -م 7189-

 خيوط التطريز اآللى:
يسية العوامل الرئ من اآللىخيوط التطريز  تعتبر

فى جودة وكفاءة المنتج المطرز فاالختيار السميم  ةالمؤثر 
لنوع الخيط خطوة ىامة جدا تتطمب التعرف عمى 
خصائصو اآلدائية والمتطمبات الوظيفية لممنتج المطرز 
وأداء المنتج تحت ظروف االرتداء باإلضافة لمظيريتو 

 ومن ثم تأثيره عمى مظيريو الجمد الصناعى المطرز. 
 التقوية المستخدمة: خامات -4

 Non Wovenخامات التقوية غير المنسوجة  تعتبر

Interfacing   المستخدمةمن أنسب أنواع خامات التقوية 
فى عمميات التطريز، وذلك ألنيا غير اتجاىيو مما يسيل 
تنفيذ التطريز فى كافة اإلتجاىات، كما يمكن إزالتيا 

يقيا. )أشرف التطريز وذلك لسيولة تمز  ءبسيولة بعد إنتيا
 .(82-7112-يوسف محمد

 إبر ماكينة التطريز اآللى: -5
اإلبرة المناسبة لمتطريز من العناصر الميمة  اختيار

فعمى الرغم من صغر حجميا إذا ما  التطريز إلجراء
تأثير مباشر  تقورنت بأجزاء الماكينة األخرى إال أنيا ذا

الغرزة  كلفى عممية التطريز فيى التى تؤثر عمى ش
الخامة المطرزة أو كالىما،  تالفالناتجة وقد تتسبب فى إ

 لذا يجب اختيارىا بعناية بالمواصفات المناسبة.
الضرورى أن تتناسب اإلبرة مع طبيعة الخواص  من

المختمفة لألقمشة سواء كانت أقمشة منسوجة أو غير 
منسوجة أو تريكو أو جمود مع الوضع فى االعتبار 

ألقمشة، كما البد من مراعاة طبيعة التركيب النسجى ل

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

  artificial Leatherالجمود الصناعية:
مجموعة من الجمود المصنوعة من البالستيك  ىي

)المدائن( وىى تتكون من طالء البولي إستر أو البولي 
تانة عالية، وارتفاع الممعان الذى يمكن أميد ويتميز بم

)إيمان محمد  تنظيفو بسيولو باستخدام قطعة قماش مبممة.
 .(98 -م7188 – دسوقي

التقدم التكنولوجي في الصناعات المختمفة  مع
ظيرت الجمود الصناعية كبديل لمجمود الطبيعية، وقد 

الجمود الصناعية نفس اإلمكانات التشكيمية، نظرا  طىتع
 ،ألوانيا وسمكيا ومالمسيا المتعددة الجذابة فختالإل

 وسيولةبرخص ثمنيا،  ،وتتميز الجمود الصناعية
وتوافرىا في األسواق بأعداد كبيرة عمى ىيئة  ،صناعتيا

ويستخدم لقياسيا المتر الطولي  ،لفافات بأطوال مختمفة
 .(73 -م8444 –السويفي ابراىيمعند الشراء.)منى 

صناعية تمتاز برخص ثمنيا جانب أن الجمود ال إلى
وسيولة صناعتيا وتوفرىا في األسواق بأشكال متنوعة 

الجمود الصناعية بصفة  تمتاز كماوعروض مختمفة، 
أكثر تحمل من  أنيابمعنى  ،التحمل وسيولة النظافة

 ويسيل تنظيفيا.  ،األقمشة وال تؤثر فييا القاذورات
 أنواع الجمود الصناعية:

دائل لمجمود الطبيعية توجد الصناعية ىي ب الجمود
عمى قاعدة من النسيج بدال من جمد الحيوان، وتختمف 
عدادىا صناعيا،  عن بعضيا باختالف طرق تجييزىا وا 

 رئيسيةالجمود الصناعية إلى ثالثة أنواع  سيمويمكن تق
 :وىى
عمى  يطمقيبطن دائما بالمنسوجات، و  مبطن: نوع -

خفيف،  ىذا النوع اسم المشمعات ويشمل أنواع:
 متوسط، ثقيل.

ويطمق عميو  المنسوجاتال يبطن ب غير مبطن: نوع -
  مجازا اسم النايمون.

 عثادة ،وىى الجمثود الصثناعية الحديثثة النفاذة: الجمود -
ما تنتج حسب متوسثط وزن القمثاش المسثتخدم وغالبثا 
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 ،(PU)مثثثا يثثثتم تغطيثثثة سثثثطحو بمثثثادة البثثثولي يورثثثثان 
عثثادة مثثن التريكثثو  المسثثتخدم كأرضثثية يكثثون والقمثثاش

ىثثثثثذه األنثثثثثواع بثثثثثألوان وتشثثثثثطيبات  وتتثثثثثاح ،أو النسثثثثيج
اسثثثثثثتخداميا ألي نثثثثثثوع مثثثثثثن  مكثثثثثثنالم ومثثثثثثن ،متنوعثثثثثثة

إلثثثثى أنثثثثواع أخثثثثرى تثثثثم إنتاجيثثثثا  باإلضثثثثافةالمالبثثثثس، 
حثثديثا تشثثبو الجمثثد الطبيعثثي حيثثث تتكثثون مثثن أليثثاف 
صثثناعية تشثثثبو تمامثثثا الجمثثثد الطبيعثثثي وتغطثثثى بطبقثثثة 

 فثي ميثد سثطح الجمثد الطبيعثيرقيقثة مثن البالسثتيك لتق
 -م7188 –)ىنثثثد سثثثالم عبثثثد الفتثثثاح جميثثثع خواصثثثو.

88). 
 الخواص الطبيعية والميكانيكية لمجمد الصناعي: 

الجمثثثثثثثثثثثد الصثثثثثثثثثثثناعي عمثثثثثثثثثثثى ىيئثثثثثثثثثثثة لفثثثثثثثثثثثات  يبثثثثثثثثثثثاع
متثثثثر( حسثثثثب  811: 21( سثثثثم وطثثثثول مثثثثن)871بعثثثثرض)

االتفثثاق بثثين المنثثتج والمسثثتيمك مثثع توضثثيح البيانثثات عمثثى 
 كل لفة وىى:

 ة عن الجمد الصناعىعبار  -

 الصنف. -
 الطول بالمتر. -
 العرض بالسنتيمتر  -
 اسم المصنع المنتج وعالمتو التجارية -
 عبارة صنع في ج.م.ع. -
 الرقم المسمسل لمفئة. -
 .رقم المواصفات القياسية المصرية -

 (81-م7188 –)إيمان محمد دسوقي 
 الجمد الصناعى: صفات

يثز بوجثود بعثض المطاطيثة لثو اتجثاه نسثيج، ويتم ليس -8
 فى اإلتجاه العرضى أكثر من اإلتجاه الطولى.

 التمزق تحت الشد والضغط العالى. سيل -7
 أن يتمف إذا تعرض لحرارة المكواة. يمكن -9
 مريح ل رتداء فى الجو الحار. غير -8
 يمتص الماء.  ال -2

 (81-7113 –)زينب محمد حسين 
 الميكانيكية لمجمد الصناعيالطبيعية و  يوضح الخواص :5 جدول
 الصناعي الجمد الخواص م
 مم7.9: 7 مم السمك 8
 سم 821سم تصل إلى 871 سم  العرض 7
 جم8921 -جم8211 المتر بالمربع لطبقة الكسوة جم  وزن 9
 جم 811 الشد عند القطع في اتجاه السداء  مقاومة 8
 جم21 الشد عند القطع في اتجاه المحمة  مقاومة 2
 %81 المئوية لالستطالة عند القطع سداء  النسبة 1
 %71 المئوية لالستطالة عند القطع في المحمة  النسبة 2
 كجم81 التمزق  مقاومة 3
 جم88-4 التصاق لطبقة البالستيك  قوة 4
 9/8/2تقل عن  ال ثبات المون لمجمد الجاف  درجة 81
 9/2تقل عن  ال ثبات المون لمجمد الرطب  درجة 88
 دورة 111/711 األدنى لمدة مقاومة التشقق بالثني الحد 87

 
الواجددت توافرهددا فددي الجمددد الصددناعي المسددتخدم  الشددروط

 في صناعة المالبس: 
يكون سطح الجمد أممس ناعم أو محبب، كما البد  أن -8

 أن يكون السطح سميما. 
 سمك الجمد متجانس فى لفة الجمد بالكامل. يكون -7

لجمثثد الصثثناعي غيثثر مختمثثف فثثى لفثثة عثثرض ا يكثثون -9
 الجمد بالكامل.  

 يكون لمجمد الصناعي رائحة غير مقبولة. ال -8
 لمماء.   فذالجمد الصناعي المستخدم غير من يكون -2

 لون الجمد الصناعي فى لفة الجمد بالكامل.   تجانس -1
 الجمد الصناعي رخوا ذو مرونة كافية.   يكون -2

 (88- 7189 –)أم محمد جابر السيد 
 اإلجرائية لمبحث:  الخطوات

 المستخدمة فى البحث:   لخامات :أوالً 
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 :الجمود الصناعية
تحديثثثد ثالثثثثة أنثثثواع مثثثن الجمثثثود الصثثثناعية التثثثى  تثثثم

تستخدم فى إنتثاج المالبثس الجمديثة النسثائية حيثث تختمثف 
فثثثثثثثى الخثثثثثثثواص الطبيعيثثثثثثثة والميكانيكيثثثثثثثة، ويوضثثثثثثثح ذلثثثثثثثك 

 (.1)الجدول
الخواص الطبيعية  اختالف (1من جدول) يتبين

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

 لتطريز اآللى عمى الجمود الصناعية:: ثانياً 

 الغرز المستخدمة فى التطريز اآللى: -6
تطريز آلى )غرزة  غرزمن  أنواعاختيار ثالثة  تم
غرزة الحشو "الزجزاج"( وىم  -لرشغرزة ا -الساتان

 اآللى. لتطريزاألكثر انتشارًا فى ا
   Satan Stitch غرزة الساتان:

أحثثد أنثثواع غثثرز الحشثثو المسثثطح لكثثن يختمثثف  ىثثى
فثى كونثو مختمثف األطثثوال، تنفثذ بثأكثر مثثن لثون واحثد مثثن 

فثى مسثاحات  لثىالخيوط، وتستخدم ىذه الغرزة لمتطريز اآل
 ضيقة أو متسعة 

 اسةالخواص الطبيعية والميكانيكية لخامات الجمد الصناعى محل الدر  :6 جدول
 االختبارات  
 
 

 الخامات

 وزن
المتر 
المربع 
 بالجرام

 عرض
 القماش
 بالسم

التمزق  مقاومة
 بالكجم

الرجوعية  زاوية
)زاوية االنفراج( 

 بالدرجة

 السمك
 ربالمميمت

 نفاذية
 الهواء

/سم3سم
 /ث2

 الخيوط عدد
 في البوصة 

 ظاتمالح

 لحمة سداء لحمة سداء لحمة سداء
الجمد  خامة

الصناعى 
( الجمد 8)

 األسود

9.87
2 

القماش  ظير 91 12 91 11.9 871 871 9.212 9.781 888
عبارة عن  
 قماش منسوج

الجمد  خامة
الصناعى 

( الجمد 7)
 الفضى

9.88
4 

القماش  ظير 21 12 97 28.1 821 822 7.272 1.828 877
عبارة عن  

ماش غير ق
 منسوج

الجمد  خامة
الصناعى 

 الجمد( 9)
 التركواز                                                               

8.22
3 

عمى  يحتوى 24 11 98 1 882 871 1.728 1.889 823
فتمة ليكرا تسبب 

 مطاطية

 مواصفة
إجراء 
 االختبار

ق م  م
 /
924/
7112 

ق م /  م
742/
7113 

ASTM 
ق م /  م 59/1424

 م 2989/8429

ق م /  م
742/
7112 

 ق م / م
8784/
 م7111

ق م /  م
742/7112 

 

فالمساحة الضيقة تمأل بصف واحد من تمك الغرزة أما 
المساحة المتسعة أو العريضة فتمأل بعدة صفوف 
متالصقة، كما تستخدم فى تطريز أشكال الورود بتدرجات 

 لونيو. 
http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/

HomeEconomics/step1/page1-11.html 
 tatamiغرزة الرش: 
غرزة الرش لتغطية مساحات كبيرة تبعًا  تستخدم

 الزخرفىلكثافة الغرز حيث تختمف الكثافة تبعًا لمتصميم 

تختمف فى االتجاه، وتصمح  نأيضا يمكن أ ،تنفيذه المراد
 لتنفيذ منحنيات التصميم الزخرفى.

http://www.amefird.com/wp-

content/uploads/2010/02/CommonEmbStitchMatrix

-2-11-10.pdf 
 zigzag Stitch": الزجزاج" الحشو غرزة

 يابغرزة الحشو نظرا لكونيا ال ينتج عن سميت
غزرة العراوى، وتنتج الغرزة من حركة إبرة  فراغات مثل

لعرض الغرزة  تبعاً الماكينة يمين ويسار عمى التوالى 
 المطموب.

http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/HomeEconomics/step1/page1-11.html
http://www.fayoum.edu.eg/SpecificEducation/HomeEconomics/step1/page1-11.html
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https://en.wikipedia.org/wiki/Zigzag_stitch 
المسداعدة المسدتخدمة عندد إجدراء التطريدز  الخامات -2

 ية)خامات التقوية(:اآللى عمى الجمود الصناع
 غرز التطريز: كثافة -3

تغيير كثافة غرز التطريز)المسافة بين الغرز(  تم
نوع من أنواع غرز التطريز اآللى محل الدراسة  لكل تبعاً 
 (. 3)ذلك الجدول وضحوي
 التطريز: خيط -4

استخدام نوع خيط تطريز واحد)فسكوز( وىو  تم
األكثر انتشارًا داخل مصانع التطريز اآللى عمى المالبس 

ن خيوط التطريز يعرف باسم الجمدية، ولكن ىذا النوع م
خيط الحرير داخل مصانع التطريز اآللى، والجدول التالى 

 .يبين مواصفات خيط التطريز الفسكوز
 

اآللدددى عمدددى الجمدددود  التطريدددز إلجدددراءالمسددداعدة المسدددتخدمة  مخامددداتالخدددواص الطبيعيدددة والميكانيكيدددة ل :7 جددددول
 الصناعية)خامات التقوية(

 واصالخ                    
 الخامة المساعدة نوع  

 التركيت
 النسجى

المتر المربع  وزن القماش عرض
 بالجرام

  السمك
 بالمميمتر

 1.23 1.824 سم 41 منسوج غير الصق أبيض حشو
 1.12 1.222 سم 881 ثثثث مقوى "كرتون" ورق

 742/7112ق م /  م 924/7112ق م /  م 742/7113ق م /  م  إجراء االختبار مواصفة
 فى تنفيذ عينات الجمد الصناعى محل الدراسة تخدمةكثافة غرز التطريز المس: 8 لجدو
 الكثافة                
 

 الغرزة نوع

 الكثافة
 المنخفضة

غرز  عدد
الكثافة 

 المنخفضة 

 الكثافة
 المتوسطة

غرز  عدد
الكثافة 
 المتوسطة

 الكثافة
 المرتفعة

غرز  عدد
الكثافة 
 المرتفعة

 81111 1.82 1811 1.22 2711 1.42 الساتان غرزة
 84211 1.82 89211 1.21 3811 1.42 الرش غرزة
 8942 8.2 98118.2 7.2 7811 9.2 الحشو "الزجزاج" غرزة
الجمود الصناعية محل  عمى اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية لمخيط المستخدم فى التطريز اآللى :9 جدول

 الدراسة
نوع اإلختبار        
يط التطريز اآللىخ نوع  

 ثبات
المون 

 لإلحتكاك 

 نمرة
 الخيط

 عدد
 البرمات/البوصة

شد  قوة
الخيط 
 بالكجم

 عدد
 الفتل

 الشركة
المنتجة 
 لمخيط

  مالحظات

8/2 فسكوز  871/7 شركة   7 1.311 78.3111 
New 

الصينب   

تنفيذ العينات  تم
المطرزة بألوان 
مختمفة لنفس نوع 
خيط التطريز 
 المستخدم

إجراء اإلختبار مواصفة ق م /  م 
9842/
7113 

ق م /  م
1793/
7112 

ق م /  م
1888/7112  

ASTM 

D2256- 

10E01 

 
 التطريز: إبرة -5

التطريز  لتنفيذ 88 مقاساستخدام إبرة تطريز  تم
 اآللى عمى الجمود الصناعية محل الدراسة.

 اآللى: التطريزماكينة  -6
ت استخدام ماكينة تطريز آلى بالمواصفا تم

 (.81)الموضحة بالجدول
 البحث: متغيرات:ثالثاً 

اختيثثار ثالثثثة أنثثواع مثثن الجمثثود  تثثمالجمددود الصددناعية:  -
 .الصناعية التى تستخدم فى إنتاج المالبس الجمدية

تثثم اسثثتخدام ثالثثثة أنثثواع مختمفثثة مثثن غثثرز  نددوع الغددرزة: -
غثثثثرزة  -غثثثثرزة الثثثثرش -التطريثثثثز اآللى)غثثثثرزة السثثثثاتان

تثم اختيثار تمثك الغثرز ألنيثا األكثثر الحشو "الزجزاج"(، 
سثثثثثتخداما فثثثثثي التطريثثثثثز  لمتصثثثثثميماتاآللثثثثثى  شثثثثثيوعا وا 
 الزخرفية عمى الجمود الصناعية.
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تثثثم اسثثثتخدام ثالثثثثة درجثثثات مختمفثثثة مثثثن  كثافدددة الغدددرزة: -
( مرتفعثثثثة –متوسثثثثطة –كثافثثثثة غثثثثرز التطريز)منخفضثثثثة

وذلك لموصول إلى أفضل درجة كثافة تصمح لكل نثوع 
لتطريز اآللى المسثتخدمة فثي التطريثز من أنواع غرز ا

 عمى الجمود الصناعية.

إسثثتخدام ثثثالث طثثرق تقويثثة مختمفثثة  تثثم طددرق التقويددة: -
 (.قويةبدون ت -ورق مقوى "كرتون" -)فازلن

مواصدددفات تنفيدددذ عيندددات الجمدددد الصدددناعى محدددل : رابعددداً 
 الدراسة:

 لجمود الصناعية محل الدراسةمواصفات ماكينة التطريز اآللى المستخدمة فى تطريز ا: 60 جدول
 المواصفات      

 الماكينة اسم
 الماكينة نوع

 )الشركة المنتجة(
 الدولة الموديل

 المنتجة
 عدد

 الروؤس
تشغيل  برنامج اإلبر عدد

 الماكينة

 DAHAO إبر/رأس 4 رأس 87 الصين مSHENSHIL EI  7182 تطريز آلى ماكينة

 عمى ماكينة التطريز اآللى  عىصنامواصفات تنفيذ عينات الجمد ال :66 جدول
 الترقيم التقوية طرق الغرزة  كثافة الغرزة نوع الغرزة شكل

 

 
 

 
 
 غرزة
 الساتان

 
 منخفضة

 8 فازلين
 7 مقوى ورق
 9 تقوية بدون

 
 متوسطة

 8 فازلين
 2 مقوى ورق
 1 تقوية بدون

 
 مرتفعة

 2 فازلين
 3 مقوى ورق
 4 يةتقو  بدون

 
 

 

 
 
  غرزة
 الرش

 
 منخفضة

 81 فازلين
 88 مقوى ورق
 87 تقوية بدون

 
 متوسطة

 89 فازلين
 88 مقوى ورق
 82 تقوية بدون

 
 مرتفعة

 81 فازلين
 82 مقوى ورق
 83 تقوية بدون

 

 
 

 
 الحشو  غرزة
 "الزجزاج"

 
 منخفضة

 84 فازلين
 71 مقوى ورق
 78 تقوية بدون

 
 متوسطة

 77 فازلين
 79 مقوى ورق
 78 تقوية بدون

 
 مرتفعة

 72 فازلين
 71 مقوى ورق
 72 تقوية بدون

 الدراسة بمتغيراتصور العينات المطرزة آليًا بغرزة الساتان لخامات الجمد الصناعى  :62 جدول
 العينة شكل التنفيذ مواصفات عينةال شكل التنفيذ مواصفات العينة شكل التنفيذ مواصفات
 (8) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية

 (8) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

 فازلن تقوية
 

 (8) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية
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 (7) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (7) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

 ورق تقوية
 

 (7) ينةع
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

 ورق تقوية
 

 (9) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (9) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

 تقوية  بدون
 

 (9) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

 تقوية  بدون
 

 (8) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (8) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (8) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (2) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

 ورق تقوية
 

 (2) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة

 ورق تقوية
 

 (2) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

 ورق تقوية
 

 (1) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون

 (1) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون

 (1) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون
 (2) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
  فازلن تقوية

 (2) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
  فازلن تقوية

 (2) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
  فازلن تقوية

 (3) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (3) ينةع
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (3) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (4) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 (4) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 (4) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 

 الدراسةيًا بغرزة الرش لخامات الجمد الصناعى بمتغيرات العينات المطرزة آل صور :63 جدول
 العينة شكل التنفيذ مواصفات العينة شكل التنفيذ مواصفات العينة شكل التنفيذ مواصفات
 (81) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية

 (81) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية

 (81) عينة
 تركواز جمد
 فضةمنخ كثافة

  فازلن تقوية
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 (88) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (88) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (88) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (87) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (87) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (87) عينة
 تركواز دجم
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (89) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (89) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (89) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (88) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

  ورق تقوية

 (88) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة
 ورق ةتقوي

 

 (88) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

  ورق تقوية

 (82) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون

 (82) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة

 تقوية  بدون
 

 (82) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

 تقوية  بدون
 

 (81) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
  فازلن تقوية

 (81) عينة
 ضىف جمد
 مرتفعة كثافة
 فازلن تقوية

 

 (81) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
 فازلن تقوية

 

 (82) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (82) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (82) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
 ورق تقوية

 
 (83) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 (83) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 (83) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 
 الدراسةالجمد الصناعى بمتغيرات  لخاماتالعينات المطرزة آليًا بغرزة الحشو "الزجزاج"  صور :64 جدول

 العينة شكل لتنفيذا مواصفات العينة شكل التنفيذ مواصفات العينة شكل التنفيذ مواصفات
 (84) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية

 (84) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية

 (84) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

  فازلن تقوية
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 (71) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (71) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية

 (71) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

  ورق تقوية
 (78) عينة
 أسود جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (78) عينة
 فضى جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (78) عينة
 تركواز جمد
 منخفضة كثافة

  تقوية  بدون

 (77) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (77) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن ويةتق

 (77) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة
  فازلن تقوية

 (79) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

  ورق تقوية

 (79) عينة
 فضى جمد
 متوسطة كثافة

  ورق تقوية

 (79) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

  ورق تقوية

 (78) عينة
 أسود جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون

 (78) عينة
 ضىف جمد
 متوسطة كثافة

  تقوية  بدون

 (78) عينة
 تركواز جمد
 متوسطة كثافة

 تقوية  بدون
 

 (72) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
 فازلن تقوية

 

 (72) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
 فازلن تقوية

 

 (72) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
 فازلن تقوية

 

 (71) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
 ورق تقوية

 

 (71) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
 ورق تقوية

 

 (71) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
  ورق تقوية

 (72) عينة
 أسود جمد
 مرتفعة كثافة
  تقوية  بدون

 (72) عينة
 فضى جمد
 مرتفعة كثافة
 تقوية  بدون

 

 (72) عينة
 تركواز جمد
 مرتفعة كثافة
  تقوية  بدون

 
 

 
خامثثثثة مثثثثن  لكثثثثل( كثثثثاماًل 88ول)مواصثثثثفات جثثثثد تنفثثثثذ

 حده. عمىخامات الجمد الصناعى الثالثة 
 عمدىتنفيذ عينات الجمد الصناعى محل الدراسدة ًا: خامس

 ماكينة التطريز اآللى:

 تحميمها: –تفسيرها  –النتائج

يتم التحقق من ىدف الدراسة قامت الباحثتان  لكي
باالستطالع من كل فرض عمى حده حيث تم تحميل 

 D Column-2ج إحصائيا عن طريق استخدام أشكالالنتائ
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 عمىوذلك لموصول إلي أفضل الطرق لمتطريز اآللى 
 عالدراسة)نو  بمتغيراتالجمد الصناعى الثالثة  خامات
خالل تقييم  منطرق التقوية(  -كثافة الغرزة -الغرزة

المتخصصين لمعينات المنفذة عمى ماكينة التطريز اآللى 
التقدير)ممحق رقم  مقياساألربعة لطبقًا لبنود المحاور 

"8  :)" 
 عمى: وينصاألول:  الفرض

فروق ذات دالله إحصائية بين متوسط درجات   توجد
مظهرية  عمىطرق التقوية(  –كثافة الغرزة -الغرزة نوع)

 ( المون األسود.6خامة الجمد الصناعى)

( أن ترتيب العينات المطرزة من 8من الشكل) يتضح
ية التطريز اآللى عمى الجمد حيث أفضميا لمظير 

لتقييم  طبقاالساتان  زة( المون األسود بغر 8الصناعي)
 ىىالمتخصصين لبنود المحاور األربعة لمقياس التقدير 

(، 8عينة) ،(2)عينة(، 3(، عينة)2)عينةكالتالى"
(" 9عينة ) (،7(، عينة)8(، عينة)1(، عينة)4عينة)

يث من ح مطرزةأفضل العينات ال أنيتضح  بذلكو 
وأقل عينة من حيث  ،(2العينة رقم) ىىمظيريتيا 

( فإن 88لجدول رقم) وطبقا( 9مظيريتيا ىى العينة رقم)
الساتان، الكثافة  غرزة( ىى:2مواصفات تنفيذ العينة رقم)
 المرتفعة، تقوية بالفازلين.

مثثن  المطثرزة العينثات ترتيثب( أن 7مثن الشثكل) يتضثح
مثثثثثثى الجمثثثثثثد ع لثثثثثثىاآل التطريثثثثثثزحيثثثثثثث أفضثثثثثثميا لمظيريثثثثثثة 

طبقثثثثثا لتقيثثثثثيم  الثثثثثرش غثثثثثرزةب األسثثثثثود المثثثثثون( 8الصثثثثثناعي)
المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى 

عينثثثثثة  ،(88) عينثثثثثة(، 82(، عينثثثثثة )81) عينثثثثثةكالتثثثثالى "
(، عينثثثثثثثة 89(، عينثثثثثثثة )83(، عينثثثثثثثة )82(، عينثثثثثثثة )88)
يتضثثثثثح أن أفضثثثثثل العينثثثثثات  وبثثثثثذلك(" 87) عينثثثثثة(، 81)

(، وأقثثل 81مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم )المطثرزة مثثن حيثثث 
( وطبقثثثا 87عينثثثة مثثثن حيثثثث مظيريتيثثثا ىثثثى العينثثثة رقثثثم )

( 81( فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العينثثة رقثثم )88لجثثدول رقثثم )
 .ىى: غرزة الرش، الكثافة المرتفعة، تقوية بالفازلين

 

 
 الساتان بغرزة( المون األسود 6الصناعي) لجمدا منالعينات المطرزة  تقييم نتائج :6 شكل
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 الرش غرزةب األسود المون( 6الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :2 شكل

( أن ترتيب العينات المطرزة من 9من الشكل) يتضح
حيث أفضميا لمظيرية التطريز اآللى عمى الجمد 

( المون األسود بغرزة الحشو "الزجزاج" طبقا 8الصناعي)
محاور األربعة لمقياس التقدير لتقييم المتخصصين لبنود ال

(، عينة 71(، عينة )72(، عينة )72ىى كالتالى "عينة )
(، عينة 71(، عينة )79(، عينة )78(، عينة )77)
(" وبذلك يتضح أن أفضل العينات 84(، عينة )78)

(، وأقل 72المطرزة من حيث مظيريتيا ىى العينة رقم )
وطبقا ( 84عينة من حيث مظيريتيا ىى العينة رقم )

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

"الزجزاج"، الكثافة المرتفعة، تقوية  الحشو غرزة ىى:
 بالفازلين.
 الفرض األول: خالصة

مثثثن نتثثثائج تقيثثثيم المتخصصثثثين لبنثثثود المحثثثاور  يتضثثثح
األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير أن أفضثثل العينثثات المطثثرزة عمثثى 

األسثثود بماكينثثة التطريثثز ( المثثون 8خامثثة الجمثثد الصثثناعى)
 الحشثثثثو–الثثثثرش  –اآللثثثثى بغثثثثرز التطريثثثثز الثالثة)السثثثثاتان 

 "الزجزاج"( من حيث المظيرية ىى:

 

 
 "الزجزاج" الحشو غرزةب األسود المون( 6الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :3 شكل
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 ( المون األسود6الصناعى)مواصفات تنفيذ أفضل العينات المطرزة عمى خامة الجمد  :65 جدول
 التقوية طريقة الغرزة  كثافة الغرزة نوع العينة رقم

 الفازلين المرتفعة الساتان 2
 الفازلين المرتفعة الرش 81
 الفازلين المرتفعة "الزجزاج" الحشو 72

 الثانى: وينص عمى: الفرض
فددروق ذات داللدده إحصددائية بددين متوسددط درجددات  توجددد
مظهرية  عمى طرق التقوية( -الغرزة كثافة -الغرزة )نوع

 .( المون الفضى2خامة الجمد الصناعى)
( أن ترتيثثب العينثات المطثرزة مثثن 8مثن الشثكل) يتضثح

حيثثثثثثث أفضثثثثثثميا لمظيريثثثثثثة التطريثثثثثثز اآللثثثثثثى عمثثثثثثى الجمثثثثثثد 
بغثثثرزة السثثثاتان طبقثثثا لتقيثثثيم  الفضثثثى( المثثثون 7الصثثثناعي )

المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى 
(، 8(، عينثثثثة )2(، عينثثثثة )3(، عينثثثثة )2كالتثثثثالى "عينثثثثة )

(" 9) عينثثة(، 7(، عينثثة )4(، عينثثة )1(، عينثثة )8عينثثة )
وبثثثثثذلك يتضثثثثثح أن أفضثثثثثل العينثثثثثات المطثثثثثرزة مثثثثثن حيثثثثثث 

(، وأقثثثثل عينثثثثة مثثثثن حيثثثثث 2مظيريتيثثثثا ىثثثثى العينثثثثة رقثثثثم )
( 88( وطبقثثثا لجثثثدول رقثثثم )9مظيريتيثثثا ىثثثى العينثثثة رقثثثم )

( ىثثى: غثثرزة السثثاتان، 2نثثة رقثثم )فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العي
 .الكثافة المرتفعة، تقوية بالفازلين

( أن ترتيثثب العينثات المطثرزة مثثن 2مثن الشثكل) يتضثح
حيثثثثثثث أفضثثثثثثميا لمظيريثثثثثثة التطريثثثثثثز اآللثثثثثثى عمثثثثثثى الجمثثثثثثد 

( المثثثثثون الفضثثثثثى بغثثثثثرزة الثثثثثرش طبقثثثثثا لتقيثثثثثيم 7الصثثثثثناعي)
المتخصصثثين لبنثثود المحثثاور األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير ىثثى 

(، عينثثثثثة 81(، عينثثثثثة )88(، عينثثثثثة )81) عينثثثثثة"كالتثثثثالى 
(، عينثثثثثثثة 82(، عينثثثثثثثة )89(، عينثثثثثثثة )88(، عينثثثثثثثة )82)
 (" 83(، عينة )87)

 

 
 الساتان غرزةب الفضى المون( 2الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :4 شكل

 
 الرش غرزةب الفضى المون( 2الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :5 شكل
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وبثثثذلك يتضثثثح أن أفضثثثل العينثثثات المطثثثرزة مثثثن حيثثثث 
(، وأقثثثل عينثثثة مثثثن حيثثثث 81مظيريتيثثثا ىثثثى العينثثثة رقثثثم )
( 88( وطبقثثا لجثثدول رقثثم )83مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم )

( ىثثى: غثثرزة الثثرش، 81فثثإن مواصثثفات تنفيثثذ العينثثة رقثثم )
 .الكثافة المرتفعة، تقوية بالفازلين

ب العينثات المطثرزة مثثن ( أن ترتيث1مثن الشثكل) يتضثح
حيثثثثثثث أفضثثثثثثميا لمظيريثثثثثثة التطريثثثثثثز اآللثثثثثثى عمثثثثثثى الجمثثثثثثد 

( المثثون الفضثثى بغثثرزة الحشثثو "الزجثثزاج" طبقثثا 7الصثناعي)
لتقييم المتخصصين لبنود المحاور األربعة لمقياس التقثدير 

(، عينثثة 72(، عينثثة )72(، عينثثة)71ىثثى كالتثثالى "عينثثة)
نثثثثثثثثة (، عي78(، عينثثثثثثثثة )71(، عينثثثثثثثثة)79(، عينثثثثثثثثة )77)
(" وبثثثثثثذلك يتضثثثثثثح أن أفضثثثثثثل العينثثثثثثات 78(، عينثثثثثثة)84)

(، وأقثثل 71المطثثرزة مثثن حيثثث مظيريتيثثا ىثثى العينثثة رقثثم)
وطبقثثثثا  (78عينثثثثة مثثثثن حيثثثثث مظيريتيثثثثا ىثثثثى العينثثثثة رقثثثثم)

( 71( فثثثإن مواصثثثفات تنفيثثثذ العينثثثة رقثثثم )88لجثثثدول رقثثثم)
ىثثثثى: غثثثثرزة الحشثثثثو "الزجثثثثزاج"، الكثافثثثثة المرتفعثثثثة، تقويثثثثة 

 بالورق المقوى.
 الفرض الثانى:  ةخالص

 من نتائج تقييم المتخصصين لبنود المحاور يتضح

األربعثثة لمقيثثاس التقثثدير أن أفضثثل العينثثات المطثثرزة عمثثى 
بماكينثثة التطريثثز  الفضثثى( المثثون 7خامثثة الجمثثد الصثثناعى)

 الحشثثثو –الثثثرش  –اآللثثثى بغثثثرز التطريثثثز الثالثة)السثثثاتان 
 "الزجزاج"( من حيث المظيرية ىى:

 وينص عمى: :الثالث الفرض
فددروق ذات داللدده إحصددائية بددين متوسددط درجددات  توجددد
 طددددرق التقويددددة( عمددددى -كثافددددة الغددددرزة - الغددددرزة )نددددوع

 ( المون التركواز3خامة الجمد الصناعى ) مظهرية
( أن مظيرية العينات المطرزة 2من الشكل) يتضح
( المون التركواز 9عمى الجمد الصناعي) لىاآل بالتطريز

ا لتقييم المتخصصين لبنود المحاور بغرزة الساتان طبق
جميعيا غير مناسبة وذلك  جاءتاألربعة لمقياس التقدير 

ألن تمك الخامة من الجمد الصناعى بيا نسبة من 
المطاطية)فتمة ليكرا( مما أدى إلى تجعد لمجمد أثناء إجراء 
عممية التطريز اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير 

مختمفة من  أساليبثة ثال استخدام من بالرغممناسبة 
 .الساتان غرزةثالثة كثافات مختمفة لتنفيذ  أيضاالتقوية و 
 

 

 
 "الزجزاج" الحشو غرزةب الفضى المون( 2الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا: 6 شكل

 ( المون الفضى2مواصفات تنفيذ أفضل العينات المطرزة عمى خامة الجمد الصناعى) :66 جدول
 التقوية طريقة الغرزة  كثافة الغرزة نوع العينة رقم

 الفازلين المرتفعة الساتان 2
 الفازلين المرتفعة الرش 81
 مقوى ورق المرتفعة "الزجزاج" الحشو 71
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 ( المون التركواز بغرزة الساتان3نتائج تقييم العينات المطرزة من الجمد الصناعي) :7 شكل

العينات المطرزة ( أن مظيرية 3الشكل) من يتضح
( المون التركواز 9بالتطريز اآللى عمى الجمد الصناعي)

بغرزة الرش طبقا لتقييم المتخصصين لبنود المحاور 
األربعة لمقياس التقدير جاءت جميعيا غير مناسبة وذلك 
ألن تمك الخامة من الجمد الصناعى بيا نسبة من 

اء إجراء المطاطية)فتمة ليكرا( مما أدى إلى تجعد لمجمد أثن
عممية التطريز اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير 
مناسبة بالرغم من استخدام ثالثة أساليب مختمفة من 

 .الرشالتقوية وأيضا ثالثة كثافات مختمفة لتنفيذ غرزة 

( أن مظيريثثثة العينثثثات المطثثثرزة 4مثثثن الشثثثكل) يتضثثثح
( المثثون التركثثواز 9بثثالتطريز اآللثثى عمثثى الجمثثد الصثثناعي)

حشثثثو "الزجثثثزاج" طبقثثثا لتقيثثثيم المتخصصثثثين لبنثثثود بغثثثرزة ال
المحثثثثاور األربعثثثثة لمقيثثثثاس التقثثثثدير جثثثثاءت جميعيثثثثا غيثثثثر 
مناسثثثبة وذلثثثك ألن تمثثثك الخامثثثة مثثثن الجمثثثد الصثثثناعى بيثثثا 
نسثثبة مثثن المطاطية)فتمثثة ليكثثرا( ممثثا أدى إلثثى تجعثثد لمجمثثد 

عمميثثثثثثة التطريثثثثثثز اآللثثثثثثى وبثثثثثثذلك أصثثثثثثبحت  ءأثنثثثثثثاء إجثثثثثثرا
رغم مثثن اسثثتخدام ثالثثثة أسثثاليب المظيريثثة غيثثر مناسثثبة بثثال

مختمفثثثة مثثثن التقويثثثة وأيضثثثا ثالثثثثة كثافثثثات مختمفثثثة لتنفيثثثذ 
 .غرزة الحشو "الزجزاج"

 

 
 الرش غرزةب التركواز المون( 3الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :8 شكل
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 "الزجزاج" الحشو غرزةب ازالتركو  المون( 3الصناعي) لجمدنتائج تقييم العينات المطرزة من ا :9 شكل

 الفرض الثالث:  خالصة
من نتائج تقييم المتخصصين لبنود المحاور  يتضح

ن العينات المطرزة عمى خامة األربعة لمقياس التقدير أ
بماكينة التطريز اآللى  التركواز( المون 9الجمد الصناعى)

"الزجزاج"(  الحشو–الرش  –بغرز التطريز الثالثة)الساتان
تمك الخامة ال تصمح لمتطريز  أنالمظيرية من حيث 

اآللى نظرا ألن بيا نسبة مطاطية)فتمة ليكرا( تؤدى 
إلحداث تجعد فى خامة الجمد أثناء إجراء عممية التطريز 
اآللى وبذلك أصبحت المظيرية غير مناسبة بالرغم من 

واستخدام ثالثة أساليب  ستخدمةاختالف غرز التطريز الم
وأيضا ثالثة  كثافات مختمفة لتنفيذ مختمفة من التقوية 

 الغرز الثالثة.
 الرابع: وينص عمى: الفرض
توظيف أفضل النتائج فى تصميم زخرفى  إمكانية

 لممالبس النسائية المنتجة من الجمود الصناعية
صثديرى نسثائى واحثد  اثنين عددالباحثتان بتنفيذ  قامت

 الثثثثانى الصثثديرى( المثثثون األسثثود و 8مثثن الجمثثد الصثثناعى)
يصثمح  XL( المثون الفضثى بمقثاس 7من الجمد الصثناعى)

 ثثثثثثم ،سثثثثثنة 92إلثثثثثى  91الفتثثثثثرة العمريثثثثثة مثثثثثن  ىلمنسثثثثثاء فثثثثث
اآللثثثى عمييمثثثا بأفضثثثل النتثثثائج التثثثى تثثثم التوصثثثل  التطريثثثز

 حيثثإلييا مثن خثالل تقيثيم المتخصصثين لمقيثاس التقثدير 
( المثثثون 8تثثثم تنفيثثثذ التطريثثثز اآللثثثى عمثثثى الجمثثثد الصثثثناعى)

( بغثرز التطريثز الثالثثة، 82نتثائج بالجثدول)األسود طبقا لم
( 7كمثثثا تثثثم تنفيثثثذ التطريثثثز اآللثثثى عمثثثى الجمثثثد الصثثثناعى )

( بغثثرز التطريثثز 81طبقثثا لمنتثثائج بالجثثدول) الفضثثى المثثون
الثالثثثثثثة، وتثثثثثم اسثثثثثتطالع رأى المسثثثثثتيمكات نحثثثثثو االثنثثثثثين 

( 7صثثديرى الثثذى تثثم تنفيثثذىم مثثن خثثالل اسثثتبانو )ممحثثثق 
 :التوصل إلى وتم

( أن 82( ويتبين من الجدول)81ن الشكل)م يتضح
رأي المستيمكات نحو االثنين صديرى المنفذان بأفضل 

 من( 7 ،8نتائج التطريز اآللى عمى الجمود الصناعية)
ناحية الجانب الجمالى والجانب الوظيفى مناسب جدا 

 لألثنينتراوحت النسبة المئوية لقبول المستيمكات  حيث
نسبة مرتفعة تدل  ىوى%، 811% إلى 38صديرى من 

النتائج بين كل من المتخصصين  اتفاقعمى 
والمستيمكات المكانية تنفيذ تمك العينات من الجمود 

( المطرزة بأفضل النتائج عمى نطاق 7، 8الصناعية)
 .لممستيمكاتاإلنتاج الكمى 
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رأي المستهمكات نحو االثنين صديرى المنفذان بأفضل نتائج التطريز اآللى  استطالعتقييم استبانه  نتائج: 60 شكل

 (2، 6عمى الجمد الصناعى )
 التوصيات

تثثثثدعيم المقثثثثررات الدراسثثثثية بكميثثثثة التصثثثثاميم واالقتصثثثثاد  -
 المنزلى بنتائج البحث وخاصة مقرر التطريز اآللى.

 تكنولوجيثا مجثال فثي المتخصصثة األبحثاث تشثجيع -
 مالبثثس مثثن آليثثاً وتطريزىثثا  الجمديثثة الصثثناعات
  .ومكمالتيا

 والمجثثال التعميميثثة العمميثثةقنثثوات التواصثثل بثثين  فثثتح -
 . بنتائجيا واألخذ تطويرىا في يسيم مما الصناعى

تطثثثوير صثثثناعة  إلثثثىمشثثثروعات صثثثغيرة تيثثثدف  إقامثثثة -
ا المالبثثس النسثثائية مثثن الجمثثثود الصثثناعية ورفثثع قيمتيثثث

 الزخرفية من خالل التطريز اآللى.
 المراجع

الطبعثة  -العثرب" بيثروت: دار صثادر لسثان ابثن منظثور"
  .م6979 -الثانية

أسثثثثثثماء سثثثثثثامي عبثثثثثثد العثثثثثثاطى:" تثثثثثثأثير اخثثثثثثتالف بعثثثثثثض 
األسثثثثثثثاليب التطبيقيثثثثثثثة فثثثثثثثي مراحثثثثثثثل تصثثثثثثثنيع الجمثثثثثثثد 
الطبيعي والصثناعي عمثى الخثواص الوظيفيثة لممنثتج 

 -ميثة االقتصثاد المنزلثيك -النيائي" رسثالة ماجسثتير
 .2003جامعة منوفية، 

أسثثثثثثماء محمثثثثثثود أحمثثثثثثد محمثثثثثثد: "أسثثثثثثس وتقنيثثثثثثات زخرفثثثثثثة 
 –المالبثس الجمديثة بثالتطريز اآللثى" رسثالة ماجسثتير

           -جامعثثثثثثثثثثة حمثثثثثثثثثثوان  -كميثثثثثثثثثثة االقتصثثثثثثثثثثاد المنزلثثثثثثثثثثى
 .م 2008

أشثثثرف يوسثثثف محمثثثد: "تكنولوجيثثثا الحشثثثو ومثثثدى تأثيرىثثثا 
نتثثاج ال قمثثيص الرجثثالى" رسثثالة عمثثى جثثودة تصثثميم وا 

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

أم محمد جابر السيد محمد "إثراء القيم الجماليثة والوظيفيثة 
لممالبثثس الجمديثثة )النسثثائية( بتنفيثثذىا بتقنيثثات يدويثثة 
وعرض تقنية تنفيذىا عمى شبكة المعمومات"  رسالة 

 –جامعثثة منوفيثثة  –دكتثثوراة، كميثثة االقتصثثاد المنزلثثي
 . م2063

لسثثنة  8223، البريطانيثثة 3817المواصثثفة العالميثثة أيثثزو 
6987 . 

"طريقثثثثثة  م2007/ 1793المواصثثثثثفة القياسثثثثثية المصثثثثثرية 
اسثثثثثثتخدام نظثثثثثثام الثثثثثثتكس فثثثثثثى تثثثثثثرقيم نمثثثثثثرة الخيثثثثثثوط 
واألليثثثثثثثثثثاف النسثثثثثثثثثثجية" الييئثثثثثثثثثثة المصثثثثثثثثثثرية العامثثثثثثثثثثة 

 لممواصفات والجودة.
ت" الييئة المصرية العامثة "عدد البرما م1888/2007ثثثثثثث 

 لممواصفات والجودة.
"طريقثثثثثثة اإلختبثثثثثثار القياسثثثثثثية لمعامثثثثثثل  9842/2008 ثثثثثثثثثثثثث

اإلحتكثثثاك خثثثيط مثثثع مثثثثادة صثثثمبة" الييئثثثة المصثثثثرية 
 العامة لممواصفات والجودة.

"زاويثة االنفثراج" الييئثة  التجعثدمقاومة  م2989/6973ثثثثثثثث 
 المصرية العامة لممواصفات والجودة.

"وزن المتثثثثر المربثثثثع" الييئثثثثة المصثثثثرية  م924/2005 ثثثثثثثثثثثثثث
 العامة لممواصفات والجودة.      
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" الطرق القياسية لتقدير طثول وعثرض  م742/2008ثثثثثثثثثثث 
ووزن وسثثثثثثمك األقمشثثثثثثة" الييئثثثثثثثة المصثثثثثثرية العامثثثثثثثة 

 لممواصفات والجودة.      
،  فيثثثثثا: "تقثثثثثدير متوسثثثثثط قطثثثثثر االلم8784/2006ثثثثثثثثثثثثثثثثث 

نفاذيثثثة اليثثثواء" الييئثثثة المصثثثرية العامثثثة لممواصثثثفات 
 والجودة.       

بقايثثا الجمثثود  مايمثثان محمثثد عثثادل دسثثوقى: "تثثأثير اسثثتخدا
الصثثثثثثثثثثناعية عمثثثثثثثثثثى القيمثثثثثثثثثثة الجماليثثثثثثثثثثة والوظيفيثثثثثثثثثثة 
واالقتصثثثادية لمالبثثثس األطفثثثال فثثثى مرحمثثثة الطفولثثثة 

كميثة االقتصثاد المنزلثى  -المتأخرة " رسالة ماجسثتير
 . م2066 -المنوفية جامعة –

 األجنبيثة المباشثرة االسثتثمارات "إييثاب عثز الثدين نثديم 
  االقتصثثثثادية فثثثثي العثثثثالم"، المجمثثثثة العمميثثثثة والتنميثثثثة

جامعثثثة عثثثين  –كميثثثة التجثثثارة  –لالقتصثثثاد والتجثثثارة 
 . م6996العدد الثانى  –شمس 

 -زينب عبد الحفيظ فرغمى "االتجاىات الممبسثية لمشثباب" 
 .م2002 –القاىرة  -ربيدار الفكر الع

زينثثب محمثثد حسثثين مصثثطفى: " توظيثثف تقنيثثات التطريثثز 
 –عمى المالبس الجمدية لألطفال " رسثالة ماجسثتير 

 .م2008 –جامعة حموان  –كمية اإلقتصاد المنزلى
غثثرز التطريثثز عمثثى  عثثضسثثامية أحمثثد الجثثارحى "تثثأثير ب

الجمثثثثثد الطبيعثثثثثي والجمثثثثثد الصناعي)دراسثثثثثة مقارنثثثثثة( 
المثثثثثؤتمر العممثثثثثى الثثثثثثامن لالقتصثثثثثاد بحثثثثثث منشثثثثثور 

 –جامعثة حمثوان –كميثة االقتصثاد المنزلثى  –المنزلى
 .م2004ابريل 

سثثثثثامي رزق بشثثثثثاي، فاطمثثثثثة محمثثثثثد الشناوي:"المشثثثثثغوالت 
دار نيثثثثر النيثثثثل  -وزارة التربيثثثثة والتعمثثثثيم  -الجمديثثثثة"
 .م2007 –لمطباعة 

 –"النسثثثيج االسثثثالمى "دار الشثثثعب  سثثثعاد مثثثاىر محمثثثد
 .م6977-القاىرة 

سثثنية خمثثيس صثثبحى " تطويثثع الزخثثارف الفرعونيثثة لخدمثثة 
كميثة االقتصثاد  –اإلعالم السثياحى " رسثالة دكتثوراة 

 . م6996جامعة حموان  –المنزلى 

سثثثثثيام زكثثثثثي، أحكثثثثثام سثثثثثميمان وثريثثثثثا نصثثثثثر،:" موسثثثثثوعة 
–الكتثثثثب  عثثثثالمالتطريثثثثز تاريخثثثثو  وفنونثثثثو وجودتثثثثو"  

 .م2008 -القاىرة  -األولى الطبعة
كثثى عبثثد اهلل وآخثثرون: " موسثثوعة التطريثثز تاريخثثو سثثيام ز 

 –الطبعثثثة األولثثثثى  –وفنونثثثو وجودتثثثثو" عثثثالم الكتثثثثب 
 م.7113 –القاىرة 

صفية عبد العزيز قطثب وآخثرون: " تثأثير أسثموب الرقمنثة 
عمثثثى جثثثودة التطريثثثز األليكترونثثثى لألقمشثثثة التريكثثثو 
المخموطثثثة بأليثثثاف الميكثثثرا " المثثثؤتمر الثثثدولي الثثثثاني 

بحثثثثثثثوث والدراسثثثثثثثات الصثثثثثثثينية المصثثثثثثثرية، لمركثثثثثثثز ال
جامعثثثثثة حمثثثثثوان تحثثثثثت عنثثثثثوان )مسثثثثثتقبل العالقثثثثثات 

القثثثرن  ىالصثثثينية فثثث -الصثثثينية والعربيثثثة -المصثثثرية
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ABSTRACT 

The artificial leather ores that have developed and broader in their production where produced newly 

many kinds, including specifications of a variety of multiple colors, is also considered artificial leather 

substitute natural skins, but lower than in the price and perform the same purpose during use. In this context 

had to be addressed to style Dealing with the severity of artificial leather during automatic embroidery 

operations to illustrate the characteristics and features of the ores artificial leather and factors of automatic 

embroidery, which require technical level high to handle during the decoration and the stages of production, 

so the researchers select three types of artificial leather for automatic embroidery them (to assess the 

superficial embroidery automatic ) the following variables: 

- Three to embroidery stitches (satin-Tatami- Zigzag) 

- Different densities of embroidery stitches (Low- Midium- high) 

- Strengthening the ways used during an embroidery (interfacing-Paper-No interfacing) 

Then conducted physical and mechanical properties tests on the artificial leather ores, then embroidery 

automated number 81 sample and one type of yarn embroidery previous variables work to be 27 sample, for 

each type of leather were prepared gauge estimate contains four axes superficial embroidery samples for 

evaluation by professors specialists and after work processors Statistical using 2- D Column reached the 

results to the possibility of implementing the three embroidery stitches (satin- Tatami - Zigzag) on the severity 

of the first and second leather following specifications: high density with the use of Non-woven to strengthen 

but excluded severity third the skin due to the inability to Embroidery automated by the presence of Lycra 

installed yarn in its woven structure resulting in poor appearanee according to the results of the assessment 

scale, have also been implemented two Vests from the first leather and the second in size XL and embroidery 

automatic them former specifications mentioned and the preparation of a questionnaire to solicit the views of 

consumers about the two vests implementing contain two axes (the aesthetic aspect-functional aspect) and 

reached to accept the results of the questionnaire consumers for the two vests from 84% to 100%.  
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