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 المواصفات الفنية لجودة بطاقة العناية المثبتة بالمالبس الجاهزة 

 العقلي محمد أحمد عزيزة
 حلوانجامعة  -االقتصاد المنزلي كلية -نسيجالمالبس والقسم 

 29/8/2016:تاريخ القبول                                7/8/2016 تاريخ التسليم:

 الملخص
 التى لألقمشةالطبيعية والميكانيكية  الخواصخالل دراسة  من بالمالبس ثبتةالعناية الم لبطاقة الفنية اتللمواصفالبحث إلى الوصول  يهدف

العناية )أربع  بطاقةتنتج منها  التى للخامات، و(الملبسى )القميص الرجالى( المنتجالعناية)أربعة أقمشة تستخدم فى إنتاج  بطاقةتثبت عليها 

الملبسى )القميص  المنتجالعناية على  بطاقةأشرطة أسيتات الغير منسوج(، والخيوط التى تستخدم فى تثبيت خمسة  –أشرطة ساتان المنسوج 

العناية  بطاقة، وأشكال ومقاسات العناية ومدلوالتها بطاقةوالرموز التى تحتوى عليها  العالماتالرجالى( )ثالثة خيوط بولى استر(، ومعرفة 

 الملبسى )القميص الرجالى(.  المنتجعلى  التثبيتفى المتبعة  والطرق تثبيتها أماكنو

العناية هى أشرطة الساتان المنسوج والمدرج عليها العالمات والرموز بطريقة النسج  بطاقةالتوصل إلى أن أفضل األشرطة إلنتاج  وتم

االحتكاك( على  –الكلور  –الماء –العرق –سيل نظرا لتسجيلها أفضل النتائج إلختبارات الخواص الكيميائية والميكانيكية التى تتمثل فى )الغ

العناية فى أماكن إفراز  بطاقةم، كما يفضل عدم تثبيت ْ 90 -م ْ 60العناية الساتان المنسوجة بعد الغسيل عند درجات حرارة  بطاقةأشرطة 

، والبد من العناية بطاقةعالمات والرموز على ، إعداد جداول لتوضح مفهوم الا بهم وهذا ما أسفرت عنه النتائجالعرق واالحتكاك نظرا لتأثره

   العناية حتى يتسنى للمستهلك قرأتها وإتباع الطريقة المثلى للعناية بالمنتج لزيادة عمره اإلستهالكى. بطاقةإدراجها باللغة العربية على 

.المالبس الجاهزة –بطاقة العناية جودة -الفنية المواصفات :كلمات دليلية

  مقدمةال
لتكنولوجيااا المتقدمااة أدت إلااى خلاا  معااايير جدياادة ا إن

تطااورت فااي الساانوات األخياارة  حيااثللمنتجااات النسااجية 

المنسااوجات التااى أدت إلااى المحافظااة علااى  تجهياازطاارق 

 ،ومظهااره وطاارق العنايااة بااه واسااتخداماته النساايججااودة 

الدراسات واألبحاث أن المساتهلك  منبعض  توصلت ولقد

 التىبالمنتجات  تعلقةصحيحة المال المعلوماتإلى  صلال ي

البااد ماان تااوافر المعلومااات الصااحيحة  وبالتااالىيسااتخدمها 

الخاصااااة بالمنتجااااات التااااى يشااااتريها المسااااتهلك وكيفيااااة 

وقاد وضاع قاانون  .المحافظة عليها واالستخدام األمثال لهاا

ماار  عاام  الثالاث مانللمنسوجات فاي اإلرشادية البطاقة 

م، وتأسس أول مجلس استشارى للعناية باالمالبس  1960

 (HLCC)م فااى بريطانيااا ويمثاال هااذا المجلااس 1961عااام 
The home laundering consultative council 
متخصصااون فااى تجااارة األقمشااة وصااناعة مااواد الغساايل 

ت المالبس، ويهتم بوضع الرموز العالمياة المتفا  وغساال

وفااى عااام عليهااا فااى عمليااات الغساايل والعنايااة بااالمالبس، 

م صدر قاانون يلازم المناتج للمالباس بوضاع بطاقاة 1972

تحتاااوى علاااى كااال  إرشاااادية مااان القماااال علاااى الملااابس

الوضاع  تحسانم 1974عاام  وفاى المعلومات الخاصة به.

ز الصاورية بادال مان كتاباة نظاام الرماو ظهاركثيارا  حياث 

 –)مناااال بكااارى العناياااة. بطاقاااةالمعلوماااات كاملاااة علاااى 

ألهمية إتبااع الطارق الساليمة فاي  ونظرا ( 123 – 2014

غسل وكي األقمشة المختلفة والمحافظة عليهاا مان التلا ، 

اتفقااات المصاااانع والشاااركات العالمياااة المنتجاااة للمالباااس 

لإلشاارة إلاى الجاهزة على استخدام رموز ورسوم موحادة 

وهااذه  ،طريقاة الغسال والكاي المطلوباة لكال قطعاة ملبسايه

 ،مان طارق الغسال كلالرموز تحتوي على رسوم توضح 

ولذلك البد أن يكون المستهلك علاى دراياه  والكي التجفي 

 بتلك الرموز والمصطلحات مختصرة
http://blog.kau.edu.sa/olafairah/2014/01/10/40 

أنواع من البطاقات اإلرشادية المثبتة بالمالبس  وتوجد

 ومنها:

 شراءالمعلومات الهامة للمشترى وقت ال بطاقة -1 

، نوع القمال ونسبة الخلط، المقا وتحتوى على 

 المنتجة، وبلد الصنع.    الشركة

واإلرشادات  ماتالعناية وتحتوى على التعلي بطاقة -2

طرق  ألفضلتلك الملبس  ستخدامللطريقة المثلى إل

درجة الحرارة كمثال  ،، الغسيلالكىتنظيفه، وطريقة 

 على شكل رموز ومصطلحات مختصرة

 تجمعبعض البطاقات اإلرشادية المثبتة بالمالبس  توجد -3

بطاقة  فى( 2، 1المعلومات السابقة )فى رقم  كل بين

 واحدة.

البطاقات اإلرشادية المثبتة بالمالبس  عضب أيضاتوجد  -4

( فى 2، 1تجمع بين كل المعلومات السابقة )فى رقم 

بطاقة واحدة عدا المقا  يوجد فى بطاقة صغيرة 

منفصلة وتثبت بجوار البطاقة التى تحتوى على جميع 

 المعلومات. 

بعض البطاقات اإلرشادية المثبتة بالمالبس  توجد كما -5

( فى 2، 1لومات السابقة )فى رقم تجمع بين كل المع

 يوجدبطاقة واحدة عدا المقا  والشركة المنتجة حيث 

والشركة المنتجة فى بطاقات منفصلة كل على  المقا 

 نوع علي إعتمادا  بالمنسوجات العناية تتحدد حده.

 وتأثره الكيميائية والحالة القوة مثل وصفاته النسيج

 الخيوط نوع علي تعتمد كما الحرارة بدرجات

. كما عليها تجري التي التحسينات وكذلك والمنسوجات

 سمات علي للمنسوجات اإلستهالكية القيمة تعتمد

http://forum.nooor.com/t24798.html
http://forum.nooor.com/t24798.html
http://forum.nooor.com/t24798.html
http://blog.kau.edu.sa/olafairah/2014/01/10/40/
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 .كبير بقدر القيمة هذه تزيد بدقة تمت إذا التي العناية

 (102 –م 2010 -فاطمة خضر –)مرفت مصطفى

           :عااااانم( 1995روزي) خديجاااااةدراساااااة  وتوضاااااح

ر الحااديث فااي طاارق العنايااة التعاارف علااى التطااو أهميااة"

التعاارف علااى أهاام التجهياازات الحديثااة  بهاادف" بااالمالبس

التي أضايفت للمنساوجات وطارق العناياة بهاا والموضاحة 

أهاام النتااائج التااي توصاالت إليهااا  وماان ،العنايااة بطاقااةفااي 

ماان أفااراد العينااة تهااتم بعاماال سااهولة  %82 أنالدراسااة 

وأن هذه الخاصاية  للملبسالعناية بالمالبس أثناء اختيارهم 

بمظهرهاا  احتفاظهاهي األكثر ارتباطَا بالمالبس من حيث 

 حماادإيمااان بهنسااي أ دراسااة كاناات بينمااا لفتاارات طويلااة.

: "البطاقااات االرشااادية قااي مجااال عاانم( 1997خضاار)

" المناتجصناعات المالبس الجااهزة وتاثيرهاا علاى جاودة 

دراسااة المسااتوى المعرفااي للمسااتهلك  إلااى تهاادف والتااى

توضاح كيفياة  التاىالعناياة  بطاقاةفي  لموجودةالعالمات اب

 دراساة اتفقات كماا مع المالبس فاي حالاة تنظيفهاا. التعامل

 قياا "( بعناوان: م2000) متاولى علاى فاطماةكال مان 

 أحماد ممادو " ودراساة النسايجية الصاناعات فاي الجاودة

 الحديثاة الجاودة ظام م( بعناوان: "2000) علاى مباروك

 مجاال فاي والتساويقية اإلنتاجياة الكفاياة رفاع فاي وتأثيرهاا

" ماع الدراساة الحالياة مصار فاي الجاهزة المالبس صناعة

 وإهتمااام ماان حيااث أهميااة تقياايم جااودة المنتجااات الملبسااية

العناية وإلمامة بكل المعلومات الموجودة  بطاقةالمستهلك ب

بها والرموز والعالمات الدالة على الطريقة المثلى للعناياة 

كيفية استخدامة للوصول إلى العمار االفتراضاى و بالملبس

الساااتخدام الملااابس، وباااذلك تتحقااا  الجاااودة التاااى تكاااون 

 دراسااة تناولاات   انعكااا  لاارأى المسااتهلك عاان الملاابس.

الوعي الملبساي  تنمية: "عنم( 2003ابراهيم سالم) ابتسام

 إكسااا "  للمكفااوفين ماان خااالل برنااامج ارشااادي تعليمااي

مهارات فاي قاراءة البطالاة اإلرشاادية للمالباس  كفوفينالم

تادريبي اسااتخدمت فيااه حاسااة  رشاااديمان خااالل برنااامج إ

اللماااس التاااي تسااااعد المكفاااوف فاااي التعااارف علاااى هاااذه 

غاارز التطريااز  حاادىاالرشااادية، وتاام توظياا  إ العالمااات

العناياااااة للمالباااااس بالطريقاااااة  بطاقاااااةذ عالماااااات لتنفيااااا

تشاااير  كماااا (.فاااوفينالبارزة)طريقاااة حاااروف برايااال للمك

معرفاة المارأة  مدى: "عنم( 2012) الخيري هالةدراسة 

س والمفروشااات العنايااة المرفقااة بااالمالب بطاقااةبمعلومااات 

 وقات يساتغرقاختياار المالباس  أن حيث" في مدينة بغداد

 جالالعناياة بهاا مان أكانات  لاذلك، طويل وجهد كبير ومال

 شيئا  ضروريا  جدا . استعمالهافترة  إطالة

اإلستطالعية لعينة من أفراد  الدراسةخالل  ومن

أن  وجدشخص  60عددهم  بلغالمجتمع )المستهلكين( 

يهتمون بالبطاقات اإلرشادية المثبتة  ال منهم %82 نسبة

على المالبس والتى تحتوى على معلومات تتعل  بكيفية 

لزيادة عمره  لهالمنتج والعناية المطلوبة  المحافظة على

 ماتاإلستهالكى، وأيضا عدم إلمامهم بالرموز والعال

وبالتالي ال تكون  ستخدامهالدالة على الطريقة المثلى إل

ة أثناء شراء المالبس وعدم استفادته من اختياراته حكيم

التطورات الحديثة التي توصل إليها العلماء في طرق 

العناية بالمنسوجات والمالبس ومن هنا ظهرت مشكلة 

 البحث.

 البحث مشكلة
 مشكلة البحث فى التساؤالت األتية: تتلخص

الخااااواط الطبيعيااااة والميكا يكيااااة  مااااااألول:  التساااااؤل

 ؟إ تاج بطاقة العناية فىللخامات المستخدمة 

 دراسة: يتملإلجابة على هذا التساؤل    

الطبيعية والميكانيكية للخامات المساتخدمة فاي  الخواص -أ 

 العناية. بطاقة إنتاج

الخاااواص الطبيعياااة والميكانيكياااة لألقمشاااة التاااى تثبااات  - 

 العناية. بطاقةعليها 

فاي  الخواص الطبيعية والميكانيكياة للخياوط المساتخدمة -ج

الملبسااى )القماايص  المنااتجالعنايااة علااى  بطاقااةتثبياات 

 الرجالى(.

 العناياة لبطاقاة هى المواصفات الفنياة ماالثا ى:  التساؤل

 ؟سبالمالب المثبتة

 :دراسة يتملإلجابة على هذا التساؤل    

 العناية.  بطاقةمنها  تنتجالخامات التى  اختيار -أ  

العناية  بطاقةيها والرموز التى تحتوى عل العالمات -  

 .ومدلوالتها

العناية وأماكن تثبيتها على  بطاقةأشكال ومقاسات  -ج 

 الملبسى )القميص الرجالى(. المنتج

 المنتجالعناية على  بطاقةالطرق المتبعة فى تثبيت  -د 

 الملبسى )القميص الرجالى(.

العنايااة  بطاقااةالثالااث: مااا هااى أفطاا  أ اا  ة  التساااؤل

 حيث قوة  د وصالت الحياكة؟من  لساتانا لخامة

 لإلجابة على هذا التساؤل يتم دراسة:   

الملبساى  المناتجالعناياة علاى  بطاقةأفضل خيوط حياكة  -أ

 )القميص الرجالى(.

العنايااااة  بطاقااااةقااااوة شااااد وصااااالت حياكااااة أشاااارطة  - 

 )الساتان(.

 : إلىالبحث  يهدفالبحث:  هدف

 التااى قمشااةلألالخااواص الطبيعيااة والميكانيكيااة  تحديااد -1

 العناية. بطاقةتثبت عليها 

الطبيعيااة والميكانيكيااة للخامااات التااى  الخااواص تحديااد -2

 العناية. بطاقةمنها  تنتج

 المثبتااااةالعنايااااة  لبطاقااااة الفنيااااة المواصاااافات تحديااااد -3

 من حيث: بالمالبس

 العناية. بطاقةمنها  تنتجالتى  الخامات أفضل -أ

 ةالعناياا بطاقااةا والرمااوز التااى تحتااوى عليهاا العالمااات - 

 .ومدلوالتها

العنايااة وأماااكن تثبيتهااا علااى  بطاقااةومقاسااات  أشااكال -ج

 الملبسى)القميص الرجالى(. المنتج

 المنااتجالعنايااة علااى  بطاقااة تالطاارق المتبعااة فااى تثبياا -د

 الملبسى )القميص الرجالى(.

العناية التاى  بطاقةإلى أفضل أشرطة  التوصل محاولة -4

 تثبت على المالبس.

 أهمية البحث في: تتبلورالبحث:  أهمية

http://www.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa/Bibliographic?service=7&imageName=1031302400003780310002&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Fwww.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa%2Fresults%3Fservice%3D7%26q%3D%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa/Bibliographic?service=7&imageName=1031302400003780310002&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Fwww.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa%2Fresults%3Fservice%3D7%26q%3D%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa/Bibliographic?service=7&imageName=1046332300004090910006&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Fwww.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa%2Fresults%3Fservice%3D7%26q%3D%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa/Bibliographic?service=7&imageName=1046332300004090910006&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Fwww.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa%2Fresults%3Fservice%3D7%26q%3D%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa/Bibliographic?service=7&imageName=1046332300004090910006&imageCount=&key=PAJI_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Fwww.askzad.com.ezproxy.qu.edu.sa%2Fresults%3Fservice%3D7%26q%3D%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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محاولة مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في  -1

المنتج الملبسى )القميص إنتاج بطاقة العناية المثبتة ب

 الرجالى(.

قد يعد البحث الحالي إضاافة جديادة لمنتجاى المالباس  -2

إلى أفضل الخامات التاى تناتج منهاا بطاقاة  وصوللل

 العناية.

 

لمساهمة فى تعري  مساتهلكى المالباس بالمعلوماات ا -3

والرموز والعالمات ومادلوالتها التاى تحتاوى عليهاا 

 بالمالبس. اكن المالئمة لتثبيتها بطاقة العناية واألم

 العنايااة لبطاقااة الضااوء علااى المواصاافات الفنيااة إلقاااء -4

حيث أهميتهاا فاي الحفاال علاى  منالمثبتة بالمالبس 

مان حياث زياادة  ساتخداموبعاد اإل جودة المناتج أثنااء

 .اإلستهالكىالعمر 

 مصطلحات البحث
 هي نوع من المعايير الفنية. المواصفات:

 Technical Specifications:  المواصفات الفنية

هااااي مجموعااااة واضااااحة ماااان المتطلبااااات الواجاااا    

  .توافرها في مادة أو منتج أو خدمة
http://www.manufacturingterms.com 

 Qualityودة:  جال
أعطااي الخبااراء مفاااهيم عدياادة لمعنااي الجااودة منهااا مااا  -

 يلي:

 الجودة هي: المطابقة للمتطلبات.   -

 الجودة هي: المناسبة لإلستخدام.   -

الجودة هي: تحقي  درجاة التماثال واإلنتظاام والتطااب   -

 متطلبات السوق.  المتوقعة بأقل تكلفة بما يناس 

الجااودة هااي: مجمااع الخصااائص التسااويقية والهندسااية  -

والتطبيقياة، وخصاائص الصايانة للمناتج التاي يمكاان 

: هاي الجاودة من خاللهاا تحقيا  توقعاات المساتهلك.

 تاارثر التااي للمنااتج الشاامولية والخصااائص المالمااح

 أو صاااريحة احتياجاااات إرضااااء فاااي قدرتاااه علاااي

 ،8402 ياااااازوأ العالميااااااة المواصاااااافة) .ضاااااامنية

 (1987 لسنة 4778 البريطانية

 اتباااعفااى البحااث الحاالى بأنهااا  الجاودةتعرياا   ويمكان

العناياة المثبتاة  بطاقاةالموجودة على  معلوماتالمستهلك لل

للمحافظاة علياه  وذلاكبالمنتج الملبسى)القميص الرجاالى( 

وبعاااد اإلساااتخدام النهاااائى مااان حياااث زياااادة العمااار  أثنااااء

  اإلستهالكى.

 

 Extention Label العناية: بطاقة
هى اللغة التى يحملها المنتج إلى المستهلك لكى يتعرف  -

 على محتواة وكيفية العناية بة والمحافظة عليه.
http://www.manufacturingterms.com 

وهى عبارة عن عالماات تثبات علاى المالباس وتعطاى  -

 –ومااات عاان المنااتج حيااث تشااتمل علااى: المقااا معل

طارق  –محتاوى األليااف –االسم التجاارى  –السعر

العناياااة بهاااا، وتسااااعد المساااتهلك فاااى كيفياااة إتخااااذ 

القاااارارات الشاااارائية وأساااالو  العنايااااة الصااااحيحة 

                           م(                                                          1989 –سلطان أحمد)محمد  بالمنتج.

 2014 –كما جاءت عن منال بكرى )منال بكرى وهى -

تحتااوي  رةصااغي طاقااةعبااارة عاان ب بأنهااا( 123 –

التعبيرياااااااة أو  لرماااااااوزعلاااااااى مجموعاااااااة مااااااان ا

دوليا   هاالمتف  علي 1العالمية رشاديةالمصطلحات اإل

يمكن ألى شخص أن  بحيثكليهما  وقد تحتوي على

طااى أكباار قاادر ماان المعلومااات يفهاام ماادلوالتها وتع

 اإلهتماامللعناية و ألمثللتوضح للمستهلك األسلو  ا

بالمنتج التى تساعده فاى عملياات الغسايل والتنظيا  

والكااااى خااااالل فتاااارة اسااااتخدام المالبااااس )العماااار 

 .تلفهااالستهالكى( لتفادى 

 اقتصر البحث على: :الحدود

ة العنايا بطاقاة اتصانع منها ىالتا شارطةنوعين من األ -1

 (.سيتاتاأل -)الساتان

 المنااتجأنااواع ماان األقمشااة التااي يصاانع منهااا  أربعااة -2

 بطاقاةشاريط  عليها ويثبتالرجالي(  القميصالملبسى)

 العناية.

ثالثااة خيااوط حياكااة بااولى اسااتر تسااتخدم فااى تثبياات  -3

الملبسااااى )القماااايص  المنااااتجالعنايااااة علااااى  بطاقااااة

 الرجالى(.

   البحث: منهج

 مان المنهجاين الوصافي التحليلاي، هذا البحث كاال  يتبع

 البحث. ألهدافوالمنهج التجريبي لمالئمته 

الماانهج الوصاافي التحليلااي فااي وصاا  وتحلياال  يتمثاال -1

العنايااة  بطاقااةوالرمااوز التااى تحتااوى عليهااا  العالمااات

، ومن ثم ربطها إنتاجهاوكذلك الخامات التى تدخل فى 

 بالنتائج المعملية.

ئم علاى وضاع الحلاول المناسابة التجريباي القاا المنهج -2

ثاام اختباار صااالحية هااذه الحلااول  وماانلمشاكلة البحااث 

إلاى  وتنقسامالمعملياة  ختبااراتإجاراء اإل تضمنالتي ت

الخاااواص الطبيعياااة والميكانيكياااة لألقمشاااة  اختباااارات

 العناية. لبطاقةواختبارات المواصفات الفنية 

 البحث: أدوات

 معملية إلجراء االختبارات. أجهزة -

المعملية طبقا  للمواصفات القياسية المصرية  اإلختبارات -

  واألمريكية.

 -استبا ة مفتوحة كاآلتي:

                                                           

الرموز اإلرشادية للعناية باألنسجة: عبارة عن رموز توضح طريقة العناية  1

 باألنسجة والمالبس الجاهزة خالل فترة استعمالها لتفادي تلفها.

 ( 123 – 2014 –)منال بكرى  

 https://uqu.edu.sa/page/ar/207975 

المصطلحات والرموز: مجموعة من المصطلحات والرموز التي تدل على طريقة 

 العناية بالمالبس.

االنكمال: يج  أن توضح بطاقة العناية األنسجة المقاومة لالنكمال أوالتي ستتعرض 
 لالنكمال.

: التجهيزات الخاصة: يج  أن توضح التجهيزات التي تعرض لها المنسوجات مثل

 مقاومة العتة، مقاومة للتجعد، امتصاص الرطوبة. 
   (141 –م 2003 –)ثناء الغمغام 

http://www.manufacturingterms.com)/
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           مفتااااااوال السااااااتطاله أرا  المسااااااتهلكات إسااااااتبيان -أ

"  حاااو اساااتخدام العالماااات وال ماااو  التاااى   آة"المااا

تحتاااول عليهاااا بطاقاااة العناياااة المثبتاااة علاااى المناااتج 

 الملبسى ومدلوالتها"

تحديد مدى معرفة المستهلكات  :من االستبا ة دفاله

للعالمات والرموز التى تحتوي عليها بطاقة العناية المثبتة 

  .على المنتج الملبسى ومدلوالتها

 

 

 

: تتكون االستبانة من خمسة أسئلة االستبا ة وصف

مفتوحة موجهة للمستهلكات "المرأة " خاصة حيث هى 

بس، وتقوم كل امرأة التى تقوم بعملية العناية بالمال

 عند من واقع تجربتها الشخصية ئلةباإلجابة علي األس

  (2عنايتها بالمالبس  ملح )

للتحق  من صدق االستبانة تم عرض  صدق االستبا ة:

الصورة المبدئية لها علي مجموعة السادة المحكمين 

( وذلك إلبداء الرأي في محتوي األسئلة المقدمة 1ملح )

)الصياغة " ومدى توافر النقاط اآلتيةللمستهلك "المرأة

ل األسئلة لألهداف المراد ، شمواللغوية ووضو  األسئلة

، وقد جاءت نسبة االتفاق وتنظيم األسئلة(، تسلسل قياسها

( وهى نسبة مرتفعة تدل علي %97المحكمين ) نبي

، كما ابدي بعض صدق االستبانة وصالحيتها للتطبي 

، وأخذت تي  األسئلةتعديالت فيما يخص تر المحكمين

الباحثتان بآرائهم وبذلك أصبحت االستبانة  في صورتها 

 النهائية الجاهزة للتطبي .

 البحث: عينة
( مفااردة موزعااة 100ماان عاادد) البحااثعينااة  تكوناات

ومساتهلكات"  ،متخصصاينطبقا لمتغيارات البحاث علاي "

 : كاآلتي

(، 1ملحاا  )( %10( بنساابة)10وعااددهم) :لمتخصصااينا

المدرسااين،  ، االساااتذة المساااعدين،)االساااتذةويقصااد بهاام 

والمدرسين المساعدين( تخصص مالبس ونسايج للتعارف 

 علي آرائهم نحو التصاميم المقترحة.

بهام  ويقصاد، (%90( بنسبة )90) وعددهم: المستهلكات

"  سانة بمساتوى 30افراد المجتمعمن "النساء" في عمار "

 تعليم عال.

 على تساؤالت البحث: اإلجابة

الخااااواط الطبيعيااااة والميكا يكيااااة  مااااااألول:  تساااااؤلال

 للخامات المستخدمة فى إ تاج بطاقة العناية؟

 :دراسة  يتمعلى هذا التساؤل  لإلجابة

 

 

 

الطبيعيااة والميكا يكيااة للخامااات المسااتخدمة  الخااواط -أ

 في إ تاج بطاقة العناية.

 أصاحا بعمل مقابالت شخصاية لابعض  الباحثة قامت

الكبارى ومنهاا مصانع  بالمحلاةالعناية  طاقةب إنتاج مصانع

العناياة بشاركة  بطاقاةتكت بمحلة أبوعلى، ومصانع إنتااج 

علااى  للتعاارفمصاار للغاازل والنسااج بمنطقااة الساابع بنااات 

الخامااات التااى تنااتج منهااا والتااى يااتم اسااتخدامها بكثاارة فااى 

صناعة المالبس الجاهزة، وأفادوا بأنه يوجاد خاامتين هماا 

ى إنتاج معظم البطاقات اإلرشادية المثبتاة األكثر انتشارا  ف

الخامة األولاى االشا يا األول : السااتان  بالمالبس وهما:
Satin 

يتكون شريط الساتان من القمال المنسوج عان طريا  

تعاش  مجموعتين من الخيوط األولى تعارف بسسام خياوط 

السداء والتي تكون موضوعة على النول في وضع طولي 

الحدف والتي تكون موجودة باالمكوك  والثانية تعرف بسسم

أو ماااا يحااال محلاااه، وتاااتم عملياااة النساااج بتعاشااا  خياااوط 

الحدف)عرضااااية االتجاااااه( مااااع خيااااوط السااااداء )طوليااااة 

 االتجاه(.

(Uttu-Textiles - 17October – 2013)  -   http://uttu-

textilesblog.com/2013/01/15   
قماال الماع يتكاون مان أليااف صاناعية  Satinالساتان 

مكوناتهاا علاى ماواد تزياد مان رونقاه  وقطنياة تحتاوي فاي

وشكله  ولمعانه، فهذه المواد جافة مما تجعله يحتفظ بقوامه

أطول فتارة ممكناه، كماا أناه يتمياز بقماشاه األملاس النااعم 

متعاددة مناه تختلا  للتجعد حيث يوجاد عادة أناواع  المقاوم

 قوام النسيج نفسه، الساتان بطبيعته يقبل كل وفقا  إلختالف

األلوان والصبغات ويفضل استخدامه فى صناعة المالبس 

وكااذلك أشاارطة بطاقااة العنايااة المختلفااة األحجااام واأللااوان 

 .حياااااااااااااث أناااااااااااااه ال يتجعاااااااااااااد بساااااااااااااهولة

http://www.brooonzyah.net/vb/t206945.html      
 

 

 

 

 

   

  Acetates الخامة الثا ية االش يا الثا ى : األسيتات

عبارة عن أليااف تحويلياة )نصا   Acetatesاألسيتات 

، وتعتمااد هااذه  Regenerated Fibersمحااورة( صااناعية،

األليااااف فاااى صاااناعتها علاااى ماااواد موجاااودة أصاااال فاااى 

النهائية لها إما أن تكون مطابقة كيميائيا   الطبيعة والصورة

للمادة األساسية المكوناة منهاا أو تكاون فاى صاورة مشاتقة 

منهاا ويااتم تحويلهااا إلااى ألياااف بواسااطة اإلنسااان ويسااتخدم 

السااااليلوز مثاااال لاااا  الخشاااا  أو زغاااا  القطاااان إلنتاااااج 

الشاااعيرات التحويلياااة الساااليلوزية مثااال األسااايتات. ) ثنااااء 

                                                                          .(49 –م 2003 –الغمغام 

أشاارطة األساايتات عبااارة عاان أشاارطة غياار منسااوجة 

( ال يتبااع فااي non-woven fabric)قمااال غياار المنسااوج 

إنتاجها األسالي  التقليدياة النتااج النسايج حياث يصانع مان 

 أليافالمستمرة المبثوقة، أو من شبكة  الشعيرات النسيجية

مقواة بربطهاا باساتخدام عادة تقنياات تشامل الاربط باالمواد 

الالصقة أو الربط الميكانيكي باساتخدام اإلبار أو قاوة نفاث 

 الماء، أو الربط الحراري، أو الربط بغرز الحياكة.
 http://www.arabytex.com/forum/threads/4165 

http://uttu-textilesblog.com/author/uttutextiles/
http://www.brooonzyah.net/vb/t206945.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
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 ية:الخطوات االج ائية لالختبارات المعمل

تم إجراء االختبارت المعملية علاى الخاماات التاى تتانج  -

منها بطاقة العناية المثبتة بالمالبس، وخيوط الحياكة 

المثبااات بهاااا بطاقاااة العناياااة علاااى المناااتج الملبساااى 

)القماااايص الرجااااالى( طبقااااا  للمواصاااافات القياسااااية 

 وذلااكبكاال اختبااار  الخاصااةالمصاارية واألمريكيااة 

ودة المركزية بشركة مصار داخل معامل مراقبة الج

 للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. 

بعااض أشاارطة ماان خامااة الساااتان وبعااض  اختيااار تاام -

أشاارطة ماان خاماااة األساايتات التاااى تسااتخدم داخااال 

 إختبااااارات إجااااراءالمالبااااس الجاااااهزة و انعمصاااا

 بالجادول كمااالطبيعية والميكانيكياة عليهاا  للخواص

(1 ،2.) 

 

 

  العناية بطاقة إ تاج فى تستخدم التى  المنسوجةا الساتان أل   ة والميكا يكية الطبيعية الخواط :1 جدول

 االختبارات

 

 الخامات

   ك 

 الش يا

  إدراج

 البيا ات

 على 

 الش يا

 ع ض

 الش يا

 بالسم

 الكثافة

 بالبوصة

 و ن

 المت 

 الم بع

 بالج ام

الشد قوة  

 كجم

 االستطالة

 سم

  م ة

 الخيا

 ت قيم

حمةل سدا  ا جليزى  لحمة سدا  

 شريط

  ساتان( 1)

 

 95 8.3 112 202 180 90 120 6.5 منسوجة

 شريط

  ساتان( 2)

 

 82 5.4 96 122 92 61 85 3.3 منسوجة

 شريط

  ساتان( 3)

 

 74 5.2 102 114 84 78 97 3.2 منسوجة

 شريط

  ساتان( 4)

 

 64 5.8 64 89 72 62 84 3 طباعة

االختبار إجراء مواصفة 295/2005/  م ق م  /  م ق م 

359/

2005 

235/2005/  م ق م /  م ق م 

391/

1997 
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 العناية بطاقة إ تاج فى تستخدم التى  منسوجة الغي ا األسيتات أل   ة والميكا يكية الطبيعية الخواط :2 جدول

 االختبارات

 

 الخامات

   ك 

 الش يا

  إدراج

 البيا ات

 على 

 الش يا

 ع ض

 الش يا

 بالسم

 و ن

 ت الم

 الم بع

 بالج ام

الشد قوة  

 كجم

 االستطالة

 سم

  م ة

 الخيا

 ت قيم

 ا جليزى

 لحمة سدا 

 شريط

(1 )

 أسيتات

 

 102 6.7 11 23 65 5 طباعة

 شريط

(2 )

 أسيتات

 

 104 6.2 13 22.5 69 4 طباعة

 شريط

(3 )

 أسيتات

 

 100 5.5 12 20  63 3 طباعة

 شريط

(4 )

  أسيتات

 82 4.7 9 16 47 1.5 طباعة

 شريط

(5 )

  أسيتات

 81 4.5 8.3 15.5 46 1.5 طباعة

االختبار إجراء مواصفة /  م ق م 

295/

2005 

/  م ق م

359/

2005 

235/2005/  م ق م /  م ق م 

391/

1997 

 

 

 

 مانيوجاد نوعاان  أناه( 2( وجادول)1)ولمن جد يتبين

بااالمالبس الجاااهزة وهمااا  المثبتااةالعنايااة  بطاقااةأشاارطة 

 )الغيار األسايتات أشارطة -)المنساوجة(  لسااتانا أشرطة)
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إجاااراء إختباااارات الخاااواص الطبيعياااة  وتااام ،منساااوجة((

طبقاااا  للمواصااافات القياساااية  ألشااارطةوالميكانيكيااة علاااي ا

 اخاتالف يوجدالمصرية ونالحظ من نتائج االختبارات أنه 

فى عروض األشرطة وذلك تبعا الستخدامها فاى الملابس، 

ج البياناات علاى األشارطة فالنسابة كما تختل  طريقة إدرا

ألشرطة الساتان تكون البيانات منسوجة أو مطبوعة ولكن 

 ،بالنسابة ألشاارطة األسايتات تكااون البياناات مطبوعااة فقااط

األساايتات الغياار  ألشاارطةقااوة الشااد  ضااع أيضااا نالحااظ 

 الساتان المنسوج بأشرطة امنسوج بمقارنته

التااى تثباا   الطبيعيااة والميكا يكيااة لةقمشااة الخااواط -ب

 عليها بطاقة العناية.

 القطنية األقمشة من مختلفة أنواع أربعة اختيار تم

( الرجالى القميص)الملبسى المنتج إنتاج فى انتشارا  األكثر

 الكبرى، بالمحلة والنسج للغزل مصر بشركة

 اختبارات عليها وأجريت العناية، بطاقة عليها تثبت والتى

 (.3) بالجدول كما ةوالميكانيكي الطبيعية الخواص

األقمشة القطنية التى ينتج منهاا  أن( 3من جدول) يتبين

 ،%100 قطاااانالملبسااااى )القماااايص الرجااااالى(  المنااااتج

وتختلاا  فااى اللااون وطريقااة التصااميم يوجااد منهااا القمااال 

الساادة والمقلام الرفياع والعاريض والكروهاات، كماا يوجاد 

شد  اختالف فى قوة وأيضااختالف فى وزن المتر المربع 

القمااال، وبااذلك تختلاا  مواصاافات األقمشااة  التااى تثباات 

 العناية بطاقةعليها 

المسااتخدمة  يااو الطبيعيااة والميكا يكيااة للخ الخااواط -ج

الملبسااااى  المنااااتجالعنايااااة علااااى  بطاقااااة تثبياااا فااااي 

 االقميص ال جالى .

ثالثة خيوط بولى استر التى تستخدم فى  اختيار تم

الملبسى)القميص  المنتجالعناية على  بطاقةتثبيت 

الطبيعية  الخواص اختبارات وإجراء الرجالى(

 (.4والميكانيكية عليها كما بالجدول)

  ال جالى القميصا الملبسى المنتج منها ينتج التى األقمشة لبعض والميكا يكية الطبيعية الخواط: 3 جدول
   االختبارات

 الخامات
 ع ض
 القماش
 بالسم

الخيو  عدد  
البوصة في  

 ت الم و ن
 الم بع
 بالج ام

الشد قوة الخيا  م ة  
 كجم

 لحمة سدا  لحمة سدا  لحمة سدا 

سم 150 سادة بصلى %100 قطن قمال مجوز 76  2م/جم128 60   80/2  80/2  70 28 

عريض مقلم %100 قطن قمال  سم 150  2م/جم111 70 113   80/2  40 40 35 

رفيع مقلم %100 قطن قمال  سم 150  2م/جم110 70 112   80/2  40 41 34 

كروهات %100 قطن قمال  سم 150  2م/جم90 63 84   80/2  80/2  35 22 

االختبار إجراء مواصفة 2005 /295 /م ق م  /  م ق م 
359/2005 

/  م ق م
391/1997 

/  م ق م
235/2005 

ملبسى االقميص ال المنتجالعناية على  بطاقة تثبي المستخدمة في  يو والميكا يكية للخ الطبيعيةالخواط : 4 جدول

 ال جالى 
 اإلختبار                  

 الخيا  وه
الخيا  م ة  عدد 

البوصة/الب مات  
الفت  عدد بالكجم الخيا  د قوة   

30/3 أحمر( 1) استر بولي خيط  16 3 1،605 
20/2 زيتي( 2) استر بولي خيط  24.1 2 1،031 
20/2 أبيض( 3) استر بولي خيط  25.8 2 0،939 

االختبار ءإجرا مواصفة 391/1997م ق م /   0111/2007م ق م /     ASTM D2256- 10E01 

الخياوط المساتخدمة فاى تثبيات  أن( 4من جدول) يتبين

 عادد ،الخيط نمرة حيثتختل  فيما بينها من  ايةالعن بطاقة

الشاد وهاذه الخياوط هاى  قاوة، عدد الفتل بوصة،البرمات/ 

قميص الرجالى( الملبسى )ال المنتج حياكةالتى تستخدم فى 

  .الكبرى بالمحلة والنسج للغزل مصر بشركة

 األول: تساؤلال خالصة

 عااارضاإلجاباااة علاااى التسااااؤل األول مااان خاااالل  تااام

الطبيعيااة والميكانيكيااة للخامااات المسااتخدمة فااي  الخااواص

 السااااتانأشااارطة مااان  أربعاااةالعناياااة وهاااى  بطاقاااة إنتااااج

)الغياااار  األساااايتاتأشاااارطة ماااان  خمسااااة)المنسااااوجة( و

الطبيعياة والميكانيكياة  الخواص عرض، وكذلك نسوجة(م

 المناتجالتى تستخدم فى إنتااج  %100أقمشة قطن  ألربعة

 الخاااواصالملبساااى )القمااايص الرجاااالى(، أيضاااا عااارض 

اساااتر التاااى  باااولى خياااوط لثالثاااة الطبيعياااة والميكانيكياااة

الملبسااى  المنااتجالعنايااة علااى  بطاقااة تثبياات فاايتسااتخدم 

 )القميص الرجالى(.

 العناياة لبطاقاة الفنياة المواصفات هى ما: الثا ى لتساؤلا

 ؟بالمالبس المثبتة

 على هذا التساؤل يتم  دراسة: لإلجابة

  العناية؟ بطاقة منها تنتج التى الخامات اختيار -أ

 إختبارات إجراء تم الدراسة هدف من للتحق 

 بطاقة أشرطة على والميكانيكية الكيميائية الخواص

(( منسوجة الغير) األسيتات ،(المنسوجة) تانالسا) العناية

 إلى للتوصل م°90م، °60 حرارة درجة عند الغسيل بعد

 جودة لتحقي  استخدامها يمكن التى األشرطة هذه أفضل

 .النهائى اإلستخدام

 أ ا  ة علاى والميكا يكياة الكيميائياة الخواط اختبارات -

 الغيا ا األساتيات ، المنساوجةا الساتان العناية بطاقة
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 كماا ،م°60 حا ارة درجاة عناد الغساي  بعد  منسوجة

  .6 ،5ابالجدول

 اختباراتعند إجراء  ه( أن6، 5من جدول) يتبين

تتعرض لها المالبس  التى والميكانيكية الكيميائية الخواص

 م°60أثناء العناية بها بعد الغسيل عند درجة حرارة 

 : كالتالىكانت النتائج 

 ،)المنسوجة( الساتانشرطة تأثر أ عدم: الغسي إختبار  -

 بعدأشرطة األسيتات )الغير منسوجة(  وأيضا

 نتائج سجلت حيث م°60درجة حرارة  عندالغسيل 

 .مقبولة

 م°60الغسي  عند بعداالمنسوجة   الساتانالعناية  بطاقة    ةأل والميكا يكية الكيميائية لخواطا :5 جدول
االختبار                   

الخامة  وه  

 االحتكاك الكلور الما  الع ق  الغسي

 جاف قلوى حامطى

ساتان( 1) شريط  5/5  4/5  4/5  5/5  4/5  5/5  

4/5  ساتان( 2) شريط  4/5  4/5  5/5  4/5  4/5  

5/5  ساتان( 3) شريط  4/5  4/5  5/5  4/5  3-4/5  

4/5-3  ساتان( 4) شريط  3/5  3/5  4/5  2/5  3/5  

االختبار إجراء مواصفة  AATCC-

61-1961T 

/  م ق م
977/1987  

/  م ق م
603/2005  

-359/م ق م
2/2006 

AATCC 
15-1973 

 م°60الغسي  عند  بعد  منسوجة الغي ا األسيتاتالعناية  بطاقة    ةأل والميكا يكية الكيميائية لخواطا :6 جدول

 االختبار               
 الخامة  وه

 االحتكاك الكلور الما  الع ق الغسي 

افج قلوى حامطى  ر ب 

4/5 أسيتات( 1) شريط  4/5  4/5  5/5  2/5  3/5  1-2/5  

4/5 أسيتات( 2) شريط  4/5  4/5  4/5  2-3/5  2/5  1/5  

5/5 أسيتات( 3) شريط  5/5  5/5  5/5  3/5  3/5  1/5  

3/5 أسيتات( 4) شريط  2/5  2/5  5/5  3/5  2/5  1/5  

4/5 أسيتات( 5) شريط  4/5  4/5  5/5  3/5  2/5  1/5  

اراالختب إجراء مواصفة  AATCC-

61-1961T 

977/1987/  م ق م /  م ق م 
603/2005  

 2-359/م ق م
/2006  

AATCC 
15-1973 

)المنسوجة(  الساتانتأثر أشرطة  عدم :الع ق إختبار-

عند إجراء اختبار العرق سواء الحامضى أو 

األسيتات )الغير  أشرطة تأثر عدمالقلوى، كذلك 

 يجةنت سجل( 4منسوجة( فيما عدا شريط األسيتات)

 غير مقبولة سواء مع العرق الحامضى أو القلوى

 ىيرجع ذلك إلى تأثر الصباغة المستخدمة ف وقد

 طباعة البيانات على الشريط.

 ،)المنسوجة( الساتانتأثر أشرطة  عدم الما : إختبار-

إجراء  عندوأشرطة األسيتات )الغير منسوجة( 

 م°60الغسيل عند درجة حرارة  بعدالماء  اختبار

  . ممتازة نتائج العينات سجلت حيث

)المنسوجة(  الساتانتأثر أشرطة  عدم: الكلور إختبار-

 درجةالغسيل عند  بعدعند إجراء اختبار الكلور 

 سجل( 4عدا شريط الساتان) فيما م°60 حرارة

يرجع ذلك إلى تأثر الصباغة  وقد نتيجة غير مقبولة

ينما ب ،المستخدمة فى طباعة البيانات على الشريط

 عند)الغير منسوجة(  األسيتاتتأثرت أشرطة 

ويتضح ذلك فى نتيجة شريط  إجراء اختبار الكلور

نتيجة غير مقبولة أيضا قد  سجل( 1األستيات)

الصباغة المستخدمة فى طباعة  تأثر يرجع ذلك إلى

وبذلك يفضل عدم استخدام  ،البيانات على الشريط

عناية ال بطاقةالكلور فى الغسيل عند استخدام 

العناية المنتجة  بطاقة( أو 4المنتجة من الساتان )

 من األسيتات عموما .

، 2، 1تأثر أشرطة الساتان ) عدم :حتكاكاإل إختبار –

( المنسوجة عند إجراء اختبار االحتكاك الجاف 3

 ولكن م°60 حرارة درجةوالرط  بعد الغسيل عند 

 ( المنسوج عند إجراء اختبار4تأثر شريط الساتان )

بينما  الجاف، االحتكاكاالحتكاك الرط  أكثر من 

 وسجلتتأثرت أشرطة األسيتات )الغير منسوجة( 

إجراء اختبار االحتكاك  عندنتائج غير مقبولة 

يرجع ذلك  وقدأكثر من االحتكاك الجاف  الرط 

إلى تأثر الصباغة المستخدمة فى طباعة البيانات 

 زالةيردى إلى إ مما على جميع أشرطة األسيتات

االحتكاك الرط ،  اتالبيانات تماما  من تكرار عملي

العناية  بطاقةوبذلك يفضل عدم تثبيت شريط 

بالمالبس فى األماكن التى تتعرض لإلحتكاك 

 مباشرة.

 : 6، 5التعليق على جدولا خالصة

أن  والميكانيكية الكيميائية اإلختباراتمن نتائج  يتضح

ئج مقبولة أثناء نتا سجلتأشرطة الساتان )المنسوجة( 

 ،م°60بعد الغسيل عند درجة حرارة  ختباراتإجراء اإل

ذلك إلى إدراج البيانات على أشرطة الساتان  يرجع وقد

نتائج غير مقبولة  سجل( 4شريط الساتان) ولكن ،بالنسج

أثناء إجراء اختبار الكلور واالحتكاك الجاف والرط  

النسج كما حيث أن إدراج البيانات عليه بالطباعة وليس ب

فى باقى أشرطة الساتان، بينما أشرطة األسيتات )الغير 

 رإجراء اختبا نتائج غير مقبولة عند سجلتمنسوجة( 
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الكلور واإلحتكاك الجاف والرط  وقد يرجع ذلك إلى 

أشرطة األسيتات بالطباعة وبذلك  علىإدراج البيانات 

 فى طباعة البيانات على المستخدمةتتأثر الصباغة 

وتصل إلى إزالة البيانات تماما  على الشريط،  ةاألشرط

ولذلك يفضل استخدام أشرطة الساتان المنسوجة إلنتاج 

العناية المثبتة على المالبس لتحقي  جودة  بطاقة

اإلستخدام النهائى وعدم تأثر الشريط والبيانات الموجودة 

  عليه أثناء إجراء عمليات العناية على المالبس.

 أ   ة على والميكا يكية الكيميائية طالخوا اختبارات -

 الغي ااألستيات ، المنسوجةاالساتان العناية بطاقة

 كمام °90 ح ارة درجة عند الغسي  بعد  منسوجة

  .8 ،7ا بالجدول

 اختباراتعند إجراء  ه( أن8، 7من جدول ) يتبين

تتعرض لها المالبس  التى والميكانيكية الكيميائية الخواص

 م°90ها بعد الغسيل عند درجة حرارة أثناء العناية ب

 :  كالتالىكانت النتائج 

 م°90عند  الغسي  بعدالعناية الساتان االمنسوجة   بطاقة    ةأل والميكا يكية الكيميائية لخواطا :7 جدول
 االختبار             

 الخامة  وه
 االحتكاك الكلور الما  الع ق الغسي 

 ر ب جاف قلوى حامطى
 5/5  5/5  5/5  5/5  3-4/5  5/5  5/5  

5/5  ساتان( 1) شريط  5/5  5/5  5/5  4/5  5/5  5/5  
5/5  ساتان( 2) شريط  5/5  5/5  5/5  4/5  5/5  5/5  
5/5  ساتان( 3) شريط  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5  
4/5  ساتان( 4) شريط  2-3/5  2-3/5  4/5  2-3/5  3/5  2/5  
االختبار إجراء مواصفة  

 
 

AATCC-
61-1961T 

977/1987/  م ق م /  م ق م 
603/
2005 

/م ق م  
395-2 

/2006  

/  م ق م
3497/2008  

 م°90عند  الغسي  بعدالعناية األسيتات االغي  منسوجة   بطاقة    ةأل والميكا يكية الكيميائية لخواطا :8 جدول
 االختبار

الخامة  وه  
حتكاكاال الكلور الما  الع ق الغسي   

 ر ب جاف   قلوى حامطى
4/5 أسيتات( 1) شريط  2-3/5  2-3/5  4/5  2/5  3/5  1/5  
4/5 أسيتات( 2) شريط  3/5  3/5  4/5  2/5  3/5  1/5  
4/5 أسيتات( 3) شريط  3/5  3/5  4/5  2/5  3/5  1/5  
3/5 أسيتات( 4) شريط  2-3/5  2-3/5  3/5  2/5  2-3/5  1/5  
4/5 أسيتات( 5) شريط  2-3/5  2-3/5  4/5  3/5  3/5  1/5  

االختبار إجراء مواصفة  AATCC-61-
1961T 

/  م ق م
977/1987  

 /م ق م
603/2005  

-395/ م ق م
2/ 2006  

 م ق م
/3497/2008  

)المنسوجة(،  الساتانتأثر أشرطة  عدم: الغسي إختبار -

وأيضا أشرطة األسيتات)الغير منسوجة( بعد الغسيل 

 .مقبولة نتائج سجلت حيث م°90عند درجة حرارة 

)المنسوجة(  الساتانتأثر أشرطة  عدم :الع ق إختبار –

إجراء  عند م°90الغسيل عند درجة حرارة  بعد

أو القلوى وسجلت  لحامضىاختبار العرق سواء ا

( سجل نتيجة 4نتائج ممتازة فيما عدا شريط الساتان)

األسيتات )الغير  أشرطةتأثرت  بينما غير مقبولة،

غير مقبولة عند إجراء نتائج  وسجلتمنسوجة( 

اختبار العرق سواء الحامضى أو القلوى، وبذلك 

فى أماكن  بالمالبسالعناية  بطاقةعدم تثبيت  فضلي

  إفراز العرق بالجسم أثناء االرتداء.

)المنسوجة(،  الساتانتأثر أشرطة  عدم الما : إختبار -

 وأشرطة األسيتات )الغير منسوجة( عند إجراء اختبار

 حيث م°90الغسيل عند درجة حرارة  بعدالماء 

   ممتازة.  نتائج العينات سجلت

)المنسوجة(  الساتانتأثر أشرطة  عدم: الكلور إختبار -

 درجةعند إجراء اختبار الكلور بعد الغسيل عند 

عدا شريط  فيمانتائج مقبولة  وسجلت م°90حرارة 

بينما تأثرت  ،سجل نتيجة غير مقبولة (4الساتان)

تات )الغير منسوجة( عند إجراء اختبار أشرطة األسي

سجلت نتائج غير مقبولة، وبذلك يفضل  حيثالكلور 

 بطاقةعدم استخدام الكلور فى الغسيل عند استخدام 

العناية  بطاقة( أو 4العناية المنتجة من الساتان)

 المنتجة من األسيتات عموما .

( 3، 2، 1تأثر أشارطة السااتان ) عدم :حتكاكاإل إختبار –

لمنسااااوجة عنااااد إجااااراء اختبااااار االحتكاااااك الجاااااف ا

 م°90  حاااارارة درجااااةوالرطاااا  بعااااد الغساااايل عنااااد 

( 4تااأثر شااريط الساااتان) ولكااننتااائج ممتااازة  وسااجلت

المنسوج عند إجراء اختبار االحتكاك الرط  أكثر من 

االحتكااااك الجااااف، بينماااا تاااأثرت أشااارطة األسااايتات 

إجراء  نتائج غير مقبولة عند )الغير منسوجة( وسجلت

اختبااار االحتكاااك الرطاا  أكثاار ماان االحتكاااك الجاااف 

وقااد يرجااع ذلااك إلااى تااأثر الصااباغة المسااتخدمة فااى 

 مماااا البياناااات علاااى جمياااع أشااارطة األسااايتات طباعاااة

يااردى إلااى إزالااة البيانااات تمامااا  ماان تكاارار عمليااات 

االحتكاااك الرطاا ، وبااذلك يفضاال عاادم تثبياات شااريط 

ماااكن التااى تتعاارض العنايااة بااالمالبس فااى األ بطاقااة

 لإلحتكاك مباشرة.

 : 8، 7التعليق على جدول ا خالصة

 أن والميكانيكية الكيميائية اإلختباراتمن نتائج  يتضح

أشرطة الساتان )المنسوجة( سجلت نتائج مقبولة أثناء 

، م°90إجراء اإلختبارات بعد الغسيل عند درجة حرارة 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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الساتان أشرطة  ىوقد يرجع ذلك إلى إدراج البيانات عل

مقبولة  ( سجل نتائج غير4شريط الساتان) ولكن ،بالنسج

أن إدراج  حيث فقطأثناء إجراء اختبار االحتكاك الرط  

البيانات عليه بالطباعة وليس بالنسج كما فى باقى أشرطة 

منسوجة( سجلت  الغيرالساتان، بينما أشرطة األسيتات )

حتكاك نتائج غير مقبولة عند إجراء اختبار الكلور واإل

الرط  وقد يرجع ذلك إلى إدراج البيانات على أشرطة 

فى  المستخدمة األسيتات بالطباعة وبذلك تتأثر الصباغة

األشرطة وتصل إلى إزالة البيانات  طباعة البيانات على

تماما  على الشريط، ولذلك يفضل استخدام أشرطة الساتان 

بس العناية المثبتة على المال بطاقةالمنسوجة إلنتاج 

لتحقي  جودة اإلستخدام النهائى وعدم تأثر الشريط 

والبيانات الموجودة عليه أثناء إجراء عمليات العناية على 

العناية على  بطاقةالمالبس، كما يفضل عدم تثبيت شريط 

فى األماكن التى تتعرض للعرق أو التى تتعرض  البسالم

 .لإلحتكاك

 العناياة قاةبطا عليهاا تحتاوى التاى وال مو  العالمات -ب

 .ومدلوالتها

 من عينة على استطالعية دراسة بعمل الباحثة قامت 

 بالعالمات درايتهم مدى لمعرفة 90 عددهم المستهلكين

 استبانة خالل من العناية بطاقة على توجد التى والرموز

 من %83 أن إلى الدراسة وتوصلت (2 ملح ) مفتوحة

 دراية لديهم ليس( اإلستطالعية الدراسة عينة)المستهلكين

 العناية، بطاقة على الموجودة والرموز المعلومات عن

 .بالعالمات خاصة جداول بسعداد الباحثة قامت لذلك

 على تدرج والتى ومدلواللتها عليها المتعارف والرموز

 إستخدام بكيفية الخاصة البيانات وتمثل العناية بطاقة

 هائىالن اإلستخدام جودة لتحقي  بها والعناية المالبس

العالمات والرموز  بتلكالمستهلك على دراية كافية  ليكون

ومدلوالتها حتى يستطيع العناية بالمالبس طوال فترة 

 مثلى. ريقةاستخدامها بط

 العنايااة عمليااات ماان عمليااة بكاا  خاصااة عالمااة يوجااد -

 :كالتالى وهى بالمالبس

 بسبالمال العناية عمليات من عملية بك  الخاصة العالمة :9 جدول

 التبييض العص  التجفيف الجاف التنظيف الكى الغسي  العملية اسم

 العالمة شكل

 

 
 

  
 

 

 :الغسي  بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات /أوال

 الغسي  بعملية الخاصة اومدلوالته وال مو  العالمات :10جدول
 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م

1 

 

 2 باليد الغسل يمنع

 

 بالماء الغسيل عملية إلى يشير الحوض

  (الرط  التنظي )

3 

 

 4 فقط باليد المالبس تغسل

 

 الكهربائية بالغسالة المالبس تغسل

  (قوية حركة) متواصلة بدورة

5 
 

 ال) بالماء المالبس تغسل ال

( الرط  بالتنظي  تنظ 

 التنظي  معها يستخدم

 الجاف

6 

 

 الكهربائية بالغسالة المالبس تغسل

 (ضعيفة حركة) متقطعة بدورة

 :10جدولتابع 
 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة ك   م
7 

 

 8 اآللى للغسل قابل

 

 ال حتى) ساخن بماء والشط  الغسيل

 ( القمال يتمدد

9 

 

الغسيل حرارة درجة  10 

 

 ال حتى)دافىء بماء والشط  الغسيل

 ( لالقما يتمدد

11 

 

 50 بماء والشط  الغسيل

C   
12 

 

 ال حتى) بارد بماء والشط  الغسيل

 القمال يتمدد

 :الكى بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات /ثا يا

 الكى بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات: 11 جدول
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 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م
1 

 

 2 بالكى مسمو 
 

 الحرارة  مرتفعة بمكواة يكوى

3 

 

 4 الحرارة منخفضة بمكواة يكوى

 

 الكى ممنوع

5 

 

 6 الحرارة متوسطة بمكواة يكوى

 

 كية فى البخار يستخدم ال

 الجاف التنظيف بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات /ثالثا

 الجاف التنظيف بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات :12 جدول

 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م

1 

 

 2 الجاف بالتنظي  و مسم

 

 فى الجاف التنظي  استخدام يمكن

 فقط التجارية المغاسل

3 

 

 4 الجاف التنظي  يستخدم ال

 

 بأى الجاف التنظي  استخدام يمكن

 منظ  محلول

5 

 

 التنظي  استخدام يمكن

 مذي  بسستخدام الجاف

  األبيض الكحول أو113

6 

 

 الجاف التنظي  استخدام يمكن

  الحرارة باستخدام

7 

 

 8 قصيرة دورة تستخدم

 

 المنخفضة الرطوبة تستخدم

9 

 

المنخفضة الحرارة تستخدم  10 

 

 البخار إلستخدام ال

 :التجفيف بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  لعالماتا /رابعا

 التجفيف بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات :13 جدول

 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م
1 

 

 2 بالتجفي  يسمح

 

 (المجف ) المركزى بالطرد التجفي 

3 

 

 4 الشمس فى التجفي  تجن 

 

 فى المركزى الطرد استخدام عدم

 التجفي 

5 

 

 الغسالة بواسطة التجفي 

 
6 

 

 الغسالة مجف  استخدام عدم

7 

 

 8 حرارة بدون المجف  يستخدم

 

 منخفضة حرارة ذو مجف  يستخدم

9 

 

 مستوى سطح على تنشر

 ببشكير وتغطى
10 

 

  مبللة وهى تعل  مطلقا تعصر ال
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11 

 

 12 مبللة وهى تنشر تعصر ال

 

 أشعة عن بعيد الظل فى المالبس تجف 

 .الشمس

 :العص  بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات/  خامسا

 العص  بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات :14 جدول
 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م
1 

 
 يستخدم أو بشدة باليد تعصر ال

 بالطرد للتجفي  قصير زمن

 .المجف  مالاستع عند المركزى

2 

 

 ال باليد ال) ابدا المالبس تعصر ال

  ( األلية العصارة باستخدام

3 

 

 مشج  فى التجفي  يفضل

  الظل فى( شماعة)
4 

 

( شماعة) مشج  بدون التجفي  يفضل

  الشمس فى

5 

 

 مشج  بدون التجفي  يفضل

  الظل فى( اعةشم)
6 

 

 (شماعة) مشج  على يعل 

 :التبييض بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات /سادسا

 التبييض بعملية الخاصة ومدلوالتها وال مو  العالمات :15 جدول
 وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م وال مز العالمة مدلول العالمة  ك  م
1 

 

 التبيض مواد استخدام امكانية 

 .المختلفة
2 

 

 الكلور على يحتوى ال مبيض استخدام

 (الملونة للمالبس مبيض)

3 

 

 4  نهائيا  التبييض مواد استخدام عدم

 

 المنزلى المبيض بسستخدام السما 

 (الكلور)

  (Patty Brown - 2014 - 54)   (143-142 –م 2003 –)ثناء الغمغام  (123 –2014 –)منال بكرى  

 

على  تثبيتها أماكنالعناية و بطاقةومقاسات  أ كال -ج

 الملبسى االقميص ال جالى . المنتج

بعمل مقابالت شخصية مع أصحا   ةالباحث قامت

الخاصة  الملبسى)القميص الرجالى( المنتجمصانع إنتاج 

الملبسى  المنتجمصنع آرو إلنتاج وكذلك مع مدير 

بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة  )القميص الرجالى(

 العناية بطاقةالكبرى للتعرف على أشكال ومقاسات 

، الملبسى)القميص الرجالى( المنتجوأماكن تثبيتها على 

 سم 7-2يتراو  من  العناية بطاقةبأن مقا   وأفادو

ل مختلفة أشكا توجد كما سم عرض 6-5، من طول

 بالمنتجتتوق  على طريقة ومكان تثبيتها  العناية لبطاقة

 بطاقةويفضل عدم تثبيت  ،الملبسى)القميص الرجالى(

 فى أماكن إفراز العرق أو أماكن اإلحتكاك. العناية

 .الملبسى االقميص ال جالى  سف ة ظه  المنتجفى  العناية بطاقة بي تث -1
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 مختلفة بط ق  ال جالى القميصا الملبسى المنتج ظه  سف ة فى تثبيتها وأماكن العناية بطاقة أ كال :1 ك  

 

  ال جالى القميصا الملبسى المنتج جنب خا فى العناية بطاقة تثبي  -2

 
  لىال جا القميصا الملبسى المنتج جنب خا فى العناية بطاقة تثبي : 2 ك 
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   ال جالى القميصا الملبسى المنتج على تثبي  التى العناية بطاقة أ   ة ومقاسات وأحجام أ كال :3  ك 

 المنتج علىالعناية  بطاقةالمتبعة فى تثبي   الط ق -د

 الملبسى االقميص ال جالى .

 ناتجالم علاى العناياة بطاقاة لتثبيات مختلفاة طارق توجد

 (.4)شكلبال كما( الرجالى القميص)الملبسى

 لتثبياات طاارق أربااع يوجااد أنااه( 4)الشااكل ماان يتضااح

( الرجاااالى القميص)الملبساااى المناااتج علاااى العناياااة بطاقاااة

 :كالتالى

 التثبيت ثمالعناية من المنتص   بطاقةشريط  ثنى -1

 ن( محياكةمليمتر)مسافة ال 7بالحياكة على بعد 

  (.األعلى )المفتو  لطرفا

 7بعد  علىالعناية للداخل  بطاقةطرفى شريط  ثنى -2

مسافة  علىمليمتر)مسافة الحياكة( ثم التثبيت 

 الحياكة من الطرفين.

 علىالعناية للداخل بالكى  بطاقةطرفى شريط  ثنى -3

 التثبيت على مسافة الحياكة. ثممسافة الحياكة 

 4كما بالمربع رقم  نايةالع بطاقةطرفى شريط  ثنى -4

 طرفى علىالتثبيت  ثمسطح المنتج   علىبالشكل 

 الشريط.

 التساؤل الثا ى: خالصة

 المنتجالعناية المثبتة ب لبطاقةالفنية  المواصفات

  الملبسى االقميص ال جالى :
العناية من خامة الساتان المنسوج  بطاقةيتم إنتاج  -1

والمدرج عليها العالمات والرموز بطريقة النسج 

 ضل النتائج.نظرا لتسجيلها أف

العناية فى أماكن إفراز  بطاقةعدم تثبيت  يفضل -2

 .  بهمالعرق واالحتكاك نظرا لتأثرها 

العناية  بطاقةعلى  والرموز العالمات مفهوم إدراج -3

 وإتباع أتهاباللغة العربية حتى يتسنى للمستهلك قر

الطريقة المثلى للعناية بالمنتج لزيادة عمر المنتج 

 اإلستهالكى.  

 

 
 (ال جالى القميصا الملبسى المنتج على العناية بطاقة لتثبي  المختلفة الط ق :4  ك 

العنايااة  بطاقااةأ اا  ة  أفطاا هااى  ماااالثالااث:  التساااؤل

 من حيث قوة  د وصالت الحياكة؟ الساتان لخامة

 لإلجابة على هذا التساؤل يتم دراسة:

الملبساى  المنتجلعناية على ا بطاقة كةأفط  خيو  حيا -أ

 االقميص ال جالى .

العناية  بطاقةلتثبيت  حياكةإلى أفضل خيوط  للوصول

الملبسى)القميص الرجالى(، تم اختيار ثالثة  المنتجعلى 

فى حياكة  إنتشاراأنواع من خيوط البولى استر األكثر 

إختبارات  إلجراءالملبسى)القميص الرجالى(  المنتج

 كالتالى:   عليهم)العناية(  والميكانيكيةية الكيميائ الخواص

( أنه عند إجراء اإلختبارات 16من جدول) يتبين

الخيوط المستخدمة فى تثبيت  على والميكانيكية الكيميائية

 األبيض( 3العناية، عدم تأثر الخيط البولى استر ) بطاقة

سجل أفضل نتائج مقارنة بالخيط البولى  ثاللون حي

حيث  الزيتى( 2البولى استر) لخيطاو األحمر( 1استر)

عند إجراء اختبار  ولةسجل الخيطان نتيجة غير مقب

الملبسى)القميص  المنتجالكلور، وبذلك عند تعرض 

العناية عليه بالحياكة  بطاقةالرجالى( الذى تم تثبيت 

( األحمر أو الخيط البولى استر 1استر) بولىبالخيط ال

قمال القميص،  فسن اللون سوف ينضح على الزيتى( 2)

( األبيض 3لذلك يفضل استخدام نوع الخيط البولى استر )

الملبسى  المنتجالعناية على  بطاقةاللون فى حياكة 

)القميص الرجالى( نظرا لعدم تأثرة بسجراء اإلختبارت 

 . ليهالكيميائية )العناية( ع

 عنايةال بطاقةقوة  د وصالت حياكة أ   ة  -ب

 االساتان .

 لإلختبارات نتائج من البحث إليه لتوص لما نظرا

 الساتان أشرطة على( العناية)والميكانيكية الكيميائية

 فسن( منسوجة الغير)األسيتات وأشرطة( المنسوجة)

 الساتان أشرطة هى نتائج أفضل سجلت التى األشرطة

 فقام ،(3)شريط ،(2)شريط ،(1)شريط( المنسوجة)

 الساتان أشرطة نم أنواع الثالثة بتثبيت والباحثة الباحث

 محل( الرجالى القميص)الملبسى المنتج أقمشة على

 وبعد قبل الحياكة وصالت شد قوة اختبار إلجراء الدراسة

 :كالتالىم °90م، °60  عند الغسيل

( عدم تأثر أشرطة الساتان 17من جدول) يتبين

المنسوجة عند إجراء اختبار قوة شد وصالت الحياكة 

الملبسى  المنتجتة مع أقمشة الساتان المثب أشرطةعلى 

 عند الغسيل وبعد قبل)القميص الرجالى( محل الدراسة 

أشرطة وقد  للثالثةمقبولة  جالنتائ وأنم °90م، 60°

ينكمش بعد  %100يرجع ذلك إلى أن قمال القطن 

الغسيل وتتداخل خيوط النسيج سواء فى اتجاه السداء أو 

عناية من خامة ال بطاقةأشرطة  إنتاجيمكن  وبذلك ،اللحمة
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المنسوج التى تحق  جودة اإلستخدام النهائى  الساتان

 للقميص الرجالى.

 التساؤل الثالث: خالصة

 بطاقة حياكة لتثبيت خيوطالتوصل إلى أفضل  تم

الملبسى)القميص الرجالى( وهو الخيط  المنتجعلى  العناية

  ،(3استر) البولى

الملبسى  المنتجعلى  العناية بطاقةالمستخدمة فى تثبي   للخيو  كا يكيةوالمي الكيميائية الخواط اختبارات :16 جدول

 االقميص ال جالى 
 االختبارات         

 
 الخيو 

 االحتكاك الكلور الع ق الغسي 

 قلوى حامطى

 مبل  جاف

 3/5-2 4/5 2/5 4/5 4/5 3/5 ( أحمر1خيط بولي استر )
 3/5 3/5 0/5 3/5 4/5 2/5 ( زيتي2خيط بولي استر )
 4/5 4/5 5/5 4/5 4/5 4/5 (  أبيض3خيط بولي استر )

م ق م /  مواصفة إجراء االختبار
396/1995  

 م ق م /
 0362/2005  

 م ق م/
395-2  /2006  

م ق م / 
3497/2008  

 

 القمايصا الملبساى المناتج أقمشاة علاى تثبيتهاا بعد  الساتانا العناية بطاقة أ   ة حياكة وصالت  د قوة :17 جدول

 .م°90م، °60 عند الغسي  وبعد قب  الدراسة مح   ال جالى
 الساتان أ   ة

 
 القميص أقمشة

 قب 
 الغسي 

 مالحظات   3ا ساتان   يا   2ا ساتان   يا   1ا ساتان   يا

 بعد
 غسي 

 م60°

 بعد
 غسي 

 م90°

 بعد
 غسي 

 م60°

 بعد
 غسي 

 م90°

 بعد
 غسي 

 م60°

 بعد
 غسي 

 م90°

 قطن قمال 
 بصلى 100%
 سادة

 الحياكاااة فاااى المساااتخدم الخااايط  16 14 16 15 22 21 13
 النااوع ماان) %100 اسااتر بااولى

 وغاارزة( الساااب  اللااون األباايض
 الغارز وعادد 301 عادياة حياكة
 بوصة/غرز10 البوصة فى

 قطن قمال 
 مقلم 100%

 عريض

11 13 12 12 12 12 12 

 نقط قمال 
رفيع مقلم 100%  

10 12 14 13 13 13 14 

 قطن قمال 
كروهات 100%  

7 7 9 7 8 8 8 

 إجراء مواصفة
 االختبار

 لعام  األول الجزء -4098 رقم المصرية القياسية للمواصفة طبقا
2003 

 بطاقةوكذلك أفضل الخامات التى تنتج منها أشرطة 

العالمات الذى يدرج عليه  الساتان المنسوج وهىالعناية 

والرموز بطريقة النسج ألن طريقة الطباعة لم تسجل 

نتائج مقبولة أثناء إجراء اختبارات الخواص الكيميائية 

 والميكانيكية)العناية( عليها.

 الم اجع
بهنسي احمد خضر: "البطاقات االرشادية قي مجال  ايمان

 جودةصناعات المالبس الجاهزة وتاثيرها على 

كلية  -جامعة المنوقية-رالمنتج" رسالة ماجستي

  .م1997  –قسم المالبس والنسيج -االقتصاد المنزلي

إبتسام إبراهيم محمد إبراهيم سالم: "تنمية الوعى الملبسى 

للمكفوفين من خالل برنامج إرشادى تعليمى" بحث 

المجلد    –مجلة االسكندرية للتبادل العلمي -منشور

 .م2003 -24

:" الطرق القياسية 295قم المصرية ر القياسيةالمواصفة 

 الهيئةلتقدير طول وعرض ووزن وسمك األقمشة" 

 .م2005 -المصرية العامة للمواصفات والجودة

: "قمال الدك 603المواصفة القياسية المصرية رقم 

 العامةالكتان المقاوم لنفاذ الماء" الهيئة المصرية 

 .م2005-للمواصفات والجودة

: "وزن المتر 359م القياسية المصرية رق المواصفة

 -المربع" الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 .م2005

: "نمرة الخيط " 391القياسية المصرية رقم  المواصفة

 -الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 .م1997

: "مقاومة الشد 235القياسية المصرية رقم  المواصفة

واصفات للم "الهيئة المصرية العامة واالستطالة

 .م2005 -والجودة 

: " طريقة 3497القياسية المصرية رقم  المواصفة

االختبار القياسية لمعامل احتكاك خيط على ماده صلبة 

-" الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 م.2008

:" ثبات الغسيل" 396القياسية المصرية رقم  المواصفة

 -الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 م.1995
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:" ثبات اللون 0362القياسية المصرية رقم  المواصفة

-للعرق"الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

 .م2005

" ثبات اللون : 2-395المواصفة القياسية المصرية رقم 

-للمواصفات والجودة للتبييض"الهيئة المصرية العامة

 .م2006

"عدد البرمات" الهيئة 0111ة القياسية المصرية المواصف

 .م2007 -المصرية العامة للمواصفات والجودة 

الغمغام: " الدليل الذهبى للعناية باألنسجة " الطبعة  ثناء

 . م2003-الدار العربية للعلوم  –الثانية 

خديجة روزي قشقري: "دراسة أهمية التعرف على 

مالبس" جامعة في طرق العناية بال يثالتطور الحد

علوم وفنون"دراسات وبحوث"،المجلد  -حلوان

 .م1995 -العدد األول -السابع

  التعريفية البطاقة في : "الرمزيةكيطان محسن سهام

 -مجلة التقنى –التقنى لمالتع هيئة" الجاهزة أللبسة

 .م2011 -24المجلد  -10 العدد

 الصناعات في الجودة قيا ": متولى على فاطمة

العدد   –علوم وفنون"دراسات وبحوث" –"النسيجية

  . م2000 –يناير –األول

منشأة  –محمد أحمد سلطان: "الخامات النسجية"
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 فاطمة خضر طه: "خامات –مرفت مصطفى الحبروك 

 –وزارة التربية والتعليم  -مساعدة" وخامات وأقمشة

 .م2010 -قطاع الكت 

والمفروشات"  سعناية بالمالببكرى: "أسس ال منال

 .  م2014 -عالم الكتا  –القاهرة  –الطبعة األولى 

 وتأثيرها الحديثة الجودة نظم : "على مبروك أحمد ممدو 

 مجال صناعة في والتسويقية اإلنتاجية الكفاية رفع في

 غير دكتوراة رسالة "مصر في الجاهزة المالبس

 -المنوفية جامعة -المنزلى اإلقتصاد كلية –منشورة

 .م2000

 

العناية  بطاقةالخيرى: "مدى معرفة المرأة بمعلومات  هالة

المرفقة بالمالبس والمفروشات فى مدينة بغداد" بحث 

 -23المجلد  -كلية التربية للبنات جامعة بغداد -منشور
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ABSTRACT 

This research aims to specify technical specifications of the extention  label quality attached to ready-

made clothing via studying natural and mechanical properties of cloth to which the extention  label is attached 

(four pieces of cloth used in the production of male shirts), and the material the extention  label is made from 

(four woven satin ribbons - five non-woven acetate ribbons); threads that are used in attaching the extention 

label to male shirt (three pieces of polyester yarn); knowing the signs and symbols used in the extention  label 

and their significance; shapes and sizes of the extention  label; places of attaching it; and ways of attaching it 

on the male shirt. 

It was concluded that the best ribbons of producing extention  labels are woven satin ribbons, on which 

signs and symbols are woven because this way gives the best results in terms of chemical and mechanical tests 

via (washing – sweat – water - chlorine – friction) on woven satin ribbons extention  labels after washing at 

60°C - 90°C. It is preferable not to attach the extention  label on places of sweat and friction as it is affected by 

them based on the research findings. A table was prepared showing the concept of signs and symbols on 

extention  labels. They should be in Arabic for the consumer to understand them and follow the best way of 

taking extention  of the product. In such a way, the consumption age of the product will be increased.     

 


