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 تحديد موضع العروه األفقيو داخل المرد منسوبا إلى قطر الزرار
 د . أسماء جالل عبد العزيز أبوراضى

 مدرس بقسم المالبس والنسيج ـــ كمية االقتصاد المنزلى جامعة األزىر
 الممخص :

ييدف ىذا البحث إلى محاولة وضع معايير تحدد كال من عرض المرد ومقدار 
يو داخل المرد وذلك باختالف قطر الزرار حيث تم ما يوجد من العروه األفق

سم( وىى  5 - 4.5 - 3.5 - 2.5تحديد اربع متغيرات لقطر الزرار )
المقاسات التى تستخدم فى الجاكيت والمعطف وينفذ معيا عراوى أفقيو ، وثالث 

قطر  1/2% من قطر الزرار، 80متغيرات لعرض المرد ) يساوى قطر الزرار ، 
( ومتغيرين لموضع بداية العروه األفقيو داخل المرد عمى بعد ) سم 1الزرار + 

قطر الزرار ( من خط منتصف األمام ، تم تصميم استمارة استبيان  1/6ممم ، 3
لتقييم عينات البحث والتى عرضت عمى الساده المتخصصين فى مجال المالبس 

قطر  % من80والنسيج وقد توصمت النتائج إلى أن عرض المرد الذى يساوى 
قطر الزرار ىى العينات  1/6الزرار وأن العروه التى تبدأ داخل المرد عمى بعد 

التى حقت أفصل النتائج لجميع بنود التقييم وذلك لمقاسات األزرار محل الدراسو 
وقد أوصت الباحثو بـإتباع ىذه النسب أثناء تنفيذ العراوى األفقيو ) المستقيمو 

ألزرار لمحصول عمى منتج ممبسى خالى من والفمت ( ألى مقاس من مقاسات ا
 العيوب .

 العراوى ؛ األزرار ؛ المرد . ؛أدوات غمق المالبس  الكممات المفتاحيو :
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abstract 
    this research aim to put Standards determine the width of the 

extension and the amount of horizontal buttonhole found inside the 

extension with the diameter of the button differing  , the variables of 

the research are four variables for the diameter of the button (2.5 , 3.5 , 

4.5 , 5 cm), which are the sizes that are used in jackets and coats which 

it performs horizontal buttonhole and three variables to extension wide 

(Equal to button diameter , 80% of the button diameter , 1/2 button 

diameter +1 cm) and two variables of the position of the buttonhole 

inside the extension (3 mm , 1/6 button diameter ) , a questionnaire was 

designed to evaluate The research samples, which was presented to the 

specialists in the field of clothing and textile The results concluded that 

the optimal width of the extension = 80% of the diameter of the buttons 

And the buttonhole starts 1/6 the diameter of the buttons. These ratios 

have achieved the best results . The researcher recommended to follow 

these ratios while making horizontal buttonholes (Straight and Bound 

buttonhole) for any size of button to obtain flawless clothing product.  

Key Words : clothing closures , Buttons , Buttons , Extention 
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 مقدمة ومشكمة البحث
 التصنيع كفاءة لرفع الجيود الجاىزة المالبس بصناعة الميتمون يبذل     

 ىذه حدوث منع اسبابيا ومحاولة طريق معرفة عن العيوب وتقميل واالنتاج
المسببات ، فصناعة المالبس الجاىزه تقوم عمى أساس عدد من العمميات 

ت مرحميو أصغر البد فييا من االىتمام والمراحل االنتاجيو التى تنبثق منيا خطوا
 (2) بجودة التفاصيل ومن ثم ضمان تحقيق مواصفات المنتج النيائى .

"عنصرا أساسيا فى لممنتج الممبسى  Closuresوتعتبر أدوات الغمق "      
فبالرغم من كونيا من التفاصيل الصغيره إال أنيا تشكل عامال ىاما فى جودة 

تى يمكن من خالليا ضبط الممبس عمى الجسم عن طريق الممبس فيى الوسيمو ال
غمق فتحاتو كما تعتبر محورا ىاما فى ارضاء رغبة المستيمك فى تحقيق الجانب 

وتتعدد أنواعيا وتختمف فى   (9)الجمالى والوظيفى لمممبس وقراره فى الشراء . 
ء مواضع استخداميا والخامات المستخدمو فى تصنيعيا طبقا لمغرض منيا سوا

كان جمالى أو وظيفى أو كالىما معا . ومن بين تمك األدوات األزرار والعراوى 
 .(2) 

تعد عممية تحديد مكان العروه وبالتحديد العروه األفقيو من األساسيات      
اليامو وعمى الرغم من صغر حجميا إال أن ليا أثرًا واضحًا عمى جودة الشكل 

العديد من الدراسات السابقو العربيو النيائى لممنتج الممبسى  حيث ورد فى 
ممم من خط المنتصف ومن ىنا 3واألجنبيو أن العروه تبدأ داخل المرد عمى بعد 

ممم( مع جميع مقاسات األزرار ، أيضا 3ظير التساؤل ىل يتناسب ىذا المقدار )
موضع بداية العروه االفقيو يؤثر عمى المسافو المحصوره بين طرف الزرار 

مما دعى إلى دراسة عرض المرد أيضا ومن ىنا جاءت فكرة البحث وحافة المرد 
وىى محاولة وضع معايير تحدد كال من عرض المرد ومقدار ما يوجد من 
العروه األفقيو داخل المرد وذلك باختالف قطر الزرار من أجل تحقيق جودة 

 األداء والشكل النيائى لممنتج الممبسى .
 أىداف البحث :
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وضع السميم لمعروه األفقيو داخل المرد بما يحقق جوده محاولة تحديد الم -1
 األداء الوظيفى ) انطباق خطى المنتصف ( .

محاولة تحديد العرض السميم لممرد لتحسين الشكل النيائى ) منع وصول  -2
 طرف الزرار إلى حافة المرد ( .

 أىمية البحث :
 رفع كفاءة أدوات الغمق من الناحيو الوظيفيو والجماليو . -
عرض المرد فاظ عمى المالبس من التمف بسبب االخطاء فى تحديد الح -

 ومكان العروه األفقيو .
 فروض البحث :

% 80 –توجد فروق دالو احصائيًا بين عرض المرد ) يساوى قطر الزرار  -1
سم ( لكل مقاس من مقاسات األزرار 1قطر الزرار +1/2 –من قطر الزرار 

. 
ات المنفذه لكل مقاس من مقاسات توجد فروق دالو احصائيًا بين العين  -2

 األزرار من حيث تناسب موضع بداية العروه مع عرض المرد .
توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من مقاسات  -3

 األزرار من حيث المسافو بين طرف الزرار وحافة الممبس .
من مقاسات توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس  -4

 األزرار من حيث تطابق خطى منتصف األمام .
توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من مقاسات  -5

 األزرار من حيث الشكل العام.
توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من مقاسات  -6

 األزرار من حيث بنود التقييم ككل .
 حدود البحث :

 يقتصر البحث عمى دراسة 



 تحديد موضع العروه األفقيو داخل المرد منسوبا إلى قطر الزرار
 

 307 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

 .  Straight Buttonholeالمستقيمو  العراوى األفقيو -
 سم( . 5 - 4.5 - 3.5 - 2.5أربع  مقاسات لالزار وىم مقاس ) -
% من قطر 80ثالث متغيرات لعرض المرد )يساوى قطر الزرار،  -

 سم(.1قطر الزرار +  1/2الزرار،
قطر  1/6ممم ، 3خل المرد )متغيرين لمقدار ما يوجد من العروه األفقيو دا -

 الزرار( .
 مصطمحات البحث :

ىى عباره عن شقوق صغيره تحاط بغرزة الزجزاج يتم تحديد  العراوى : -
موضعيا أثناء مرحمة بناء النموذج ) الباترون ( تبعا لشكل الفتحات أو 

 (2)المردات الموجوده بو . 
بة يخاط أو ىو قرص صغير مصنوع من مادة صماألزرار : مفردىا الزر و -

والخيط أو بواسطة  باإلبرة أو المالبس القماش يثبت عمى قطعة
من خالل الفتحات الموجوده في مركز القرص تصنع األزرار  الحياكو آلة

من مواد معدنيو أو عظميو أو بالستيكيو أو خشبيو أو من أي مواد أخرى 
 (26) .مناسبو 

 الحواف ذات تحاتلمف يضاف الذي القماش من الزائد المقدار : ىي المردات -
 والحواف خط منتصف الممبس بين المسافو المحصوره معًا، وىي المتداخمو

الخارجيو لو ، وتستعمل فى تسييل عممية االرتداء ويتم إغالقيا بعد اإلرتداء 
  (8)بواسطة األزرار والعراوى أو بطرق التثبيت األخرى . 

 االطار النظرى لمبحث :
  Buttonsأوال : األزرار 

األزرار ىي واحدة من أقدم وسائل اغالق المالبس  ، يعود تاريخيا إلى      
وتعد االزرار عنصرا أساسيا فى تصميم المالبس . وىى  (16)العصر البرونزي 

إما أن تستخدم لغرض وظيفى حيث توضع فى األماكن التى تتطمب فتح وغمق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A9
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منيا ىو تجميع  ، ولكن الغرض األساسي  (21( ، )11) الممبس  أو لغرض زخرفى
 (15)جانبى الثوب مًعا . 

 (2شكل رقم ) يوجد من األزرار نوعين أساسيين :
وىى أزرار ذات ثقبين أو اربعة ثقوب وتعتبر من   األزرار ذات الثقوب : -

أشير أنواع األزرار وأكثرىا انتشارًا لسيولة تركيبيا لذلك فيى وظيفيو أكثر 
لوزن ويفضل استخداميا فى المالبس منيا زخرفيو وتستخدم لألقمشة خفيفة ا

 (9)التحتيو لتجنب التكتل الذى ُيَرى فى المظير الخارجى . 
ىى تمك األزرار التى ليا عنق ضغير أسفل الزرار   عناق :األزرار ذات األ -

تصنع ىذه االعناق من خامات مختمفو مثل السمك واألقمشو والمعادن 
حيث أن طريقة تثبيتيا مستتره فال  والبالستيك وتبدو ىذه االزرار أكثر أناقو

وغالبا ما  (9)تظير الغرز عمى سطح األقمشو لتثبيتيا من خالل العنق . 
تستخدم عمى المالبس الثقيمو جدا مثل المعاطف ، ألنيا تسمح لطبقات 

 (15)النسيج بالحركو بسالسو تحت الزر عند إغالقو . 
غالبا  مستديرمعدني  فيو زر ىذا النوع من األزرارتحت " الزر الكبس " يندرج 

ستخدم فى المالبس الجينز )البنطمونات والجاكيتات( ويتكون الزر من جزئين يما 
الجزء العموى والذى ينزلق داخل العروه ويظير عمى الممبس من الخارج والجزء 
السفمى والذى يخترق طبقات القماش ويثبت مع الجزء العموى بمكبس ويجب أن 

.  من الصعب إزالة ىذا النوع دون المساس بسالمة النسيج ،يكون مقاوم لمصدأ 
(9( ،)19) 
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 (17)األزرار أنواع ( يوضح 2شكل رقم )

عميو حيث  وضععند  اختيار األزرار يجب أن يراعى الموقع الذى ست     
يفضل استخدام االزرار النصف كرويو لصدر الرداء واألزرار المسطحو لظير 

راعاة لونيا بحيث يتناسب مع لون القماش من أجل اعطاء الرداء وأيضا يجب م
منظرا جميال وكذلك وزنيا وحجميا بحيث تستخدم األزرار الخفيفو الصغيره مع 

 (16)، ( 3) . القماش الخفيف والعكس صحيح
 أو السنتيمتر والتي تمثل قطر الزر ومدلوالت بالبوص ليامقاسات ر ولألزرا     

سم كما 6.25بوصو أى ما يعادل  2.5ساتيا لتصل إلى وتتدرج األزرار فى مقا
يعتمد عمى استخدامو فاألزرار من مقاس  مقاس الزراختيار  .فى الشكل التالى 

 (19(،)16(،)15) . وىى أزرار نموذجية لجاكيت البدل 36حتى  18

  (17)( يوضح مقاسات األزرار ومدلوالتيا بالبوصو 3شكل رقم )
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 nExtensio المرد ثانيا : 
خط المرد وىو خط يبعد عن خط المنتصف بمقدار معين يتم تحديده تبعا      

لشكل التصميم ونوع القطعو الممبسيو والخامو المستخدمو وعميو تبدأ نقطة 
عادة وألسباب جماليو يكون ىذا التداخل )المرد( أكبر من نصف  ( 7)اإلنكسار . 
 (13) . د ىذا العرضال توجد قاعده ثابتو لتحديإال أنو  قطر الزرار

 (15)( يوضح عرض المرد وموضع الزرار 4شكل رقم )
 0.5عند استخدام مقاس زرار غير مناسب لعرض المرد كاستخدام زرار قطره 

 (27): مرضيان  غير شيئان يحدث أن يمكن بوصو1مع مرد عرضو  بوصو 
 وىو خط منتصف النموذج عمى فى موضعيا األصمي ظمت األزرار األول : إذا

بين طرف الزرار وحافة الثوب كبيره  الموجوده النسيج كمية فستظير األمام ،
 جدا . 

مما ينتج عنو عدم  الزرار مع بحيث يتناسب القماش الزائد العروه تحريكالثانى : 
 انطباق خطى منتصف األمام ) زياده فى محيط الثوب ( .
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 (14)د ( توضح عدم تناسب مقاس الزرار مع عرض المر 1صوره رقم )

  العوامل التى ُتحدد عرض المرد :
يتوقف عرض المرد عمى حجم القطعو الممبسيو واستخداميا  نوع الممبس : -

 3 – 2.5سم( ويكون من ) 2-1فعرض المرد فى البموزات والقمصان من )
 سم( فى البدل والمعاطف والجونالت .  4سم( فى الفساتين ويصل إلى )

ورًا ىامًا فى تحديد العرض المناسب لممرد تمعب األزرار د حجم األزرار : -
سم( عمى األقل بعد حافة 0.5حيث يجب أن يمتد عرض المرد مسافة )

 الزرار .
يتحدد عرض المرد المناسب تبعًا لسمك القماش المنفذ بو  سمك القماش : -

الممبس فيقل فى المالبس المنفذه من األقمشو الرقيقو وخفيفة الوزن ويزداد 
 سميكو .فى األقمشو ال

يزداد عرض المرد فى حالة المالبس المنفذه بمرد " كروازيو "  نوع المرد : -
-7ويتوقف ىذا العرض تبعا لخطوط التصميم وفى الغالب يتراوح بين )

 (5)سم( . 8
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 Buttonholes العراوىثالثا : 
تستخدم العراوى لتسييل عممية التثبيت والربط لممرد ويعد اختيار حجم العروه 

ا أمرًا ىامًا جدًا كما أن تحديد مكانيا بدقو يؤدى لمحصول عمى ممبس جيد وشكمي
يتم أختيار أى منيما عمى حسب  تصنف العراوى الى نوعين أساسيينو   (8).

 (2)شكل وحجم األزرار ونوع المنتج الممبسى والقماش المستخدم . 
 أنواع العراوى :

 Loopsعراوى خارجيو :  -1
مرد وغالبا ما تستخدم فى تزيين المالبس كفساتين  تستعمل فى حالة عدم وجود

و من الخيط أو من أفراح والمناسبات وىى إما ان تكون مصنوعو من القماش األ
  (3).  نالقيطا

 (15)شكال العراوى الخارجيو أ( يوضح 9شكل رقم )
 :عراوى فتح  -2

صغيره  منيا العراوى الراسيو وتكون موازيو لحافة الثوب ويسخدم معيا ازرار    
جدا لضمان عدم خروج الزرار من فتحة العروه عند تعرضو لشدد فى اإلتجاه 
األفقى وعراوى أفقيو وتكون عموديو عمى حافة الثوب وىى األكثر أمانا فعند 
وقوع شدد عمى الممبس ف االتجاه االفقى يمكن لمزرار الحركو افقيا دون الخروج 

 :  موب التنفيذ فمنياالشكل واس ىوتتنوع ف(13).من فتحة العروه 
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 Machine-Stitched (   2) عروة الماكينة : -أ  
المنتجو من الخيط وىى اما ان تنفذ بماكينة الحياكو ذات الغرزه  هوىى العرو     

)غرزة سمسمو باستخدام خيط  100الزجزاج او بماكينة العروه المتخصصو صنف 
يطين عموى وسفمى ( ) غرزة سمسمو باستخدام خ 400عموى واحد ( او صنف 

 : حيث ينتجا العديد من االشكال
Straight Buttonhole  : العروه المستقيمو - 

األقمشو السميكو والمتوسطة السمك  عىى النوع األكثر شيوعا وتستخدم م   
حيث تتكون من صفين متوازيين من غرز الزجزاج تبدأ وتنتيى بعدد من الغرز 

طيل والتى تحمى العروه من االجيادات العرضيو لتكمل شكل العروه المست
  . الحادثو أثناء دخول وخروج الزرار

(25) ( يوضح العروه المستقيمو6شكل رقم )  
Eyelet Buttonhole العروه عينية الشكل :  -   

ىى تمك العروه التى تأخذ شكل العين وتتكون من امتداد خطين مستقيمين و    
ير أما الطرف اآلخر فيأخذ أشكال متوازيين ينتيى أحد طرفييا بشكل مستد

 .كما فى الشكل التالىنيايات مختمفو 

(25)( يوضح العروه عينية الشكل 7شكل رقم )   
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 Round Buttonholeالعروه المستديره :   -
وىى عباره عن عروه دائرية الشكل تستخدم لحفظ الثقوب المنفذه عمى     

 .كما فى القبعات واألحذمو األقمشو من التنسيل 

(25) ( يوضح العروه المستديره8شكل رقم )  
 Bound Buttonhole    (15(،)17)العروه القماش ) الفمت ( :  -ب

وتنفذ فى الحياكو الراقيو لمجاكيت والمعطف عمى األقمشو السميكو أو      
متوسطة السمك لتعطى مظيرا أنيقا جدا تتكون من شريطين مستقيمين وىى اما 

 . و أو بالماكينوان تنفذ بحياكو يدوي

(15) ( يوضح العروه الفمت9شكل رقم )  

 اتجاه العراوى :
 تنقسم العراوى من حيث اتجاىيا الى :

وتوضع عمى خط منتصف األمام وتستخدم فى الباندات  عراوى رأسيو : -
الضيقو )المردات( مثل مرد القميص ومع األقمشو خفيفة الوزن واألقمشة 

رج منيا بسيولو أكثر من العراوى األفقيو . الرخيصو ويمكن لألزرار أن تخ
(4)(،17) 

ولذلك نا يو عمى حافة الثوب وىى األكثر أموتكون عمود : فقيوأعراوى  -
تستعمل فى معظم الثياب فالشدد الناتج عن الغمق يمتص فى طرف العروه 

أختمفت المراجع فى تحديد موضع ،  بأقل ما يمكن من االنحراف أو التشويو 
األفقيو داخل المرد لكن اتفق كثيرا منيم عمى أن العروه تبدأ وه بداية العر 

 الثوبلى داخل إمام داخل المرد وتمتد ممم من خط منتصف األ3بعد  عمى

 

 



 تحديد موضع العروه األفقيو داخل المرد منسوبا إلى قطر الزرار
 

 315 الثامن عشر العدد –مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 
 

قطر الزرار ىذا العرض يمنع  3/4 يقل عرض المرد عن الكما يجب أ
 (17(، )13(،)4) الزرار من الوصول لحافة الممبس عند غمق الثوب .

مام ممم من خط منتصف األ3روه عمى بعد حدد بداية العتُ  : عروه مائمو -
بخط مائل ُيحدد ىذا الميل تبعا  الثوبلى داخل إداخل المرد وتمتد 

 *(17)لمتصميم

 (17)( يوضح انواع العرواوى طبقا لالتجاىيا 10شكل رقم )

عمى  ساسيات التى يجب مراعاتيا عند تحديد مكان العراوىىناك بعض األ
 ىى :و  النموذج

 (3) عمى أبعاد متساويو .العراوى أن تكون  -1
 (3) ان تقص فى اتجاه النسيج ما لم يتطمب التصميم غير ذلك . -2
يحدد مكان العروه الطوليو عمى خط المنتصف بحيث يتطابق خط منتصف  -3

 (6) األمام مع خط منتصف العروه .
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حافة مراعاة الدقو عند وضع العراوى العرضيو حتى ال يبرز الزرار عن  -4
 (18)النسيج بعد اغالقو . 

منتصف  ىيتطابق خطلعمى خط المنتصف  الرأسيويحدد مكان العروه  -5
 (6، )( 1) .بعد الغمق األمام 

فى القميص الرجالى عروة الكولو ) وقفة الكولو ( تكون أفقيو أما فى المرد  -6
 (18)فتكون العراوى رأسيو . 

 إذا) جية اليد اليمنى ( منى تنفذ العراوى فى ثياب السيدات عمى الجيو الي -7
فتقع العراوى عمى  من الظير أما إذا كان يقفلكان الثوب يقفل من األمام 

 (4).  الجانب األيسر
 زيدتبحيث  العروه عمى النموذج تبعا لحجم الزرار المراد تركيبو  طولحدد يُ  -8

ا ىذا فى األزرار المسطحو أم (6)، ( 3)ممم عن قطر الزرار  3العروه حوالى 
يتم لف شريط القياس حول الزرار والناتج يقسم عمى اثنين ف األزرار الكرويو

ممم( وذلك لسيولو امرار الزرار من فتحة 3بوصو ) 1/8ثم يضاف مقدار 
 (23(،)15)التالى . العروه كما ف الشكل 

 (23) ( يوضع كيفية تحديد عرض العروه11شكل رقم )

 -لتحديد أبعاد العراوى يتبع األتى : -9
دد موضع أول عروه أسفل فتحة الرقبو بمقدار نصف قطر الزرار مضافا يح -

 (15)،(10)ممم( . 6بوصو ) 1/4اليو 
فى حالة وجود كول ريفير توضع أول عروه  بمحاذاة نقطة االنكسار وبيذا  -

 (18) ُيغمق الممبس  بشكل سميم .
 (18) توضع عروه عند خط الصدر لتالفى حدوث فجوه بين جيتى الثوب . -
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دد موضع أخر عروه أعمى خط نياية طول الممبس مسافة تتراوح بين يح -
 (6)سم( . 20:15)

تقاس المساقو بين العروه األولى واألخيره ويقسم الناتج عمى عدد األزرار  -
 (6)المطموب وضعيا فى المرد وبذلك تكون المسافو بين العراوى متساويو . 

 -اجراءات البحث :
 يمى :ورد فى الدراسات السابقو ما 

 أربع مقاسات لتحديد بداية العروه : -
ممم من خط منتصف األمام 3تبعد  - (6( ، )1)) عمى خط منتصف األمام 

تبعد  - ( 22)(،10) من خط منتصف األمام ممم 2تبعد  - (18(،)17(،)15(،)5)
 ( (21) سم فأكثر عن خط المرد1.25مقدار 

ءًا من خط منتصف األمام تم استبعاد الطريقو األولى والتى تحدد العروه بد
وذلك ألنو غير منطقى ألن مقدار عنق الزرار يشغل حيزا يعمل عمى عدم 
انطباق خطى منتصف األمام ، أيضا الطريقو الرابعو غير مقننو فمقدار 

ممم( 3سم كحد أدنى قد يزيد دون تحديد ىذه الزياده ، الطريقو الثانيو )1.25
ممم( لورودىا عدد 3ر الطريقو الثانيو )ممم( متقاربتان تم اختيا2والثالثو )

كبير من المراجع مع اقتراح متغير آخر من قبل الباحثو لموضع بداية العروه 
 قطر الزرار . 1/6من خط منتصف األمام وىو 

 - (29(،)28(،)24(،)15)) يساوى قطر الزرار عرض المرد  طرق لتحديدثالث  -
 (20)(،13) قطر الزرار 3/4 أال يقل عن - (20(،)14)سم 1قطر الزرار + 1/2

 % من قطر الزرار80( تم اقتراح نسبو ُمحدده لمطريقو الثالثو 
عينات لكل مقاس من  6عدد عراوى )مستقيمو( بناءا عمى ما سبق تم تنفيذ 

عينو لتمثل كل عينو من العينات  24مقاسات األزرار)أربع مقاسات( بإجمالى 
 روه كالتالى :متغير لعرض المرد وموضع الع
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 ( يوضح رقم العينو طبقا لمتغير عرض المرد وموضع العروه1جدول رقم )
 موضع بداية العروه داخل المرد  عرض المرد العينو
 ممم3 قطر الزرار يساوى 1
 قطر الزرار 1/6 قطر الزرار يساوى 2
 ممم3 % قطر الزرار80 3
 قطر الزرار 1/6 % قطر الزرار80 4
 ممم3 سم1+ار قطر الزر  1/2 5
 قطر الزرار 1/6 سم1+قطر الزرار  1/2 6

 سم 5( يوضح عينات العراوى لزرار قطره 2جدول رقم )
 سم5ر  قطر الزرا

 قبل الغلق
 بعد الغلق

على  موضع بداية العروه عرض المرد

 بعد

 عرض المرد = 
 سم(5قطر الزرار )

 
 

 ممم 3

 
 

 مم(م 8) قطر الزرار 1/6
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% 80عرض المرد = 
 سم(4من قطر الزرار )

 

 

 ممم 3

  
 ممم( 8) قطر الزرار 1/6

 
 

 1/2عرض المرد = 
 سم1قطر الزرار +

 سم(3.5)

 

 ممم 3

  
 ممم( 8) قطر الزرار 1/6
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 سم 4.5( يوضح عينات العراوى لزرار قطره 3جدول رقم )
 سم5.5طر الزرار ق

 قبل الغلق
 بعد الغلق

موضع بداية العروه على  عرض المرد

 بعد

 عرض المرد = 
 سم(4.5قطر الزرار )

 

 
 

 ممم 3

  
 ممم( 7قطر الزرار ) 1/6

 
 

عرض المرد =     
% من قطر الزرار 80

 سم(3.6)
 

 ممم 3
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 ممم( 7ار )قطر الزر  1/6

 
 

 1/2عرض المرد = 
سم 1قطر الزرار +

 سم(3.2)

 

 ممم 3

 
 

 ممم( 7قطر الزرار ) 1/6
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 سم 3.5( يوضح عينات العراوى لمزرار قطره 4جدول رقم )
 سم5.5قطر الزرار 

 قبل الغلق
 بعد الغلق

 بداية العروهموضع  عرض المرد

 عرض المرد = 
 سم(3.5قطر الزرار )

 

 

 ممم 3

  
 ممم( 6)قطر الزرار  1/6

  
% 80عرض المرد = 
 (2.8من قطر الزرار )

 

 

 ممم 3

  
 ممم( 6)قطر الزرار  1/6
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 1/2عرض المرد = 
سم 1قطر الزرار +

(2.75) 

 

 ممم 3

  
 ممم( 6)قطر الزرار  1/6

  
 سم 2.5( يوضح عينات العراوى لمزرار قطره 5قم )جدول ر 

 سم5.5قطر الزرار 

 قبل الغلق
 بعد الغلق

موضع بداية العروه على  عرض المرد

 بعد

 عرض المرد = 
 سم(2.5قطر الزرار )

 

 ممم 3
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 ممم( 4قطر الزرار ) 1/6

  

عرض المرد =     
% من قطر الزرار 80

 سم(2)

 

 ممم 3

  
 ممم( 4طر الزرار )ق 1/6

  
 1/2عرض المرد = 
سم 1قطر الزرار +

 سم(2.2)

 ممم 3
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 ممم( 4قطر الزرار ) 1/6

 
 

 
 
 

 -النتائج والمناقشو :
 -أوال : صدق وثبات اإلستبيان :

صدق اإلستبيان : وذلك باستخدام صدق االتساق الظاىرى ) الخارجى (  -1
األساتذه المتخصصين فى  حيث تم عرض  االستبيان عمى مجموعو من

المالبس والنسيج وذلك إلبداء الرأى فى محتواه من حيث الصياغو والوضوح 
ومدى شمولية اإلستبيان ألىداف البحث وقد أبدى المحكمين بعض 
المالحظات التى عمى أساسيا تم اعادة صياغة العبارات وتنظيميا وكتابتيا 

 فى صورتيا النيائيو .
حساب معامل الثبات باستخدام معادلة الفا ثبات اإلستبيان : تم  -2

%(  مما يدل 83.6وكانت قيمتو تساوى )  cronbach's alphaكرونباخ
 عمى ثبات اإلستبيان وصالحيتو لمتطبيق .
 ثانيا : التحقق من فروض البحث ومناقشتيا :

) يساوى قطر عرض المرد توجد فروق دالو احصائيًا بين الفرض األول :  -3
لكل مقاس من سم ( 1قطر الزرار +1/2 –ن قطر الزرار % م80 –الزرار 

 مقاسات األزرار .
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 ( متوسط تقييم العينات المنفذه من حيث تناسب عرض المرد مع قطر الزرار6جدول )
 عرض المرد

 قطر الزرار   
1 2 3 

 50 52 01 سم 5

 51 52 00 سم 5.5

 52 52 05 سم 5.5

 52 55 02 سم 5.5

 -لفرض تم عمل تحميل التباين األحادى والجدول التالى يوضح ذلك :ولمتحقق من صحة ىذا ا
 ( نتائج تحميل التباين لمعينات المنفذه من حيث تناسب عرض المرد مع قطر الزرار7جدول )

 

 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1 52.522 555.125 5 552.022 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

21.251 9 2.220 

  00 502.902 المجموع

( مما يدل عمى وجود 0.01تشير النتائج إلى أن قيمة "ف" دالو احصائيا عند مستوى معنويو )
وهذا يؤكد  تناسب عرض المرد مع قطر الزرار فروق معنويو بين العينات المنفذه من حيث

 صحة الفرض األول .

 ضح نتائج تقييم تناسب عرض المرد مع قطر الزرار( يو 12شكل رقم )
يتضح من الشكل البيانى السابق أن عرض المرد الذى يتناسب مع قطر الزرار 

% من قطر الزرار ( أما 80كان المرد الثانى )  4.5،  5لكال من مقاس 
فقد تساوى المرد الثانى والثالث وذلك لتساوى مقاس   3.5بالنسبو لمقاس 
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سم ( 1قطر الزرار+ 1/2الثالث )  فاألفضميو لممرد 2.5نسبو لمقاس المردين وبال
بفارق بسيط عن المرد الثانى ، المرد األول والذى يساوى قطر الزرار فقد حقق 

 أقل قيمو فى جميع المقاسات .
توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس الفرض الثانى :  -

 . اسب موضع بداية العروه مع عرض المردمن مقاسات األزرار من حيث تن
 ( متوسط تقييم العينات المنفذه من حيث موضع بداية العروه داخل المرد8جدول )

العينو طبقا لمتغير المرد 

 والعروه

 قطر الزرار  

0 5 5 5 5 2 

 52 05 51 05 51 01 سم 5

 52 05 51 05 51 01 سم 5.5

 52 05 52 05 55 05 سم 5.5

 51 55 52 55 52 55 سم 5.5

 -ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل تحميل التباين األحادى والجدول التالى يوضح ذلك :
موضع بداية العروه داخل من حيث ( يوضح نتائج تحميل التباين لمعينات المنفذه 9جدول )

 المرد
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1.10 2.022 025.522 5 202.555 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

501.511 02 55.212 

  55 0552.255 المجموع

( مما 0.01تشير النتائج إلى أن قيمة "ف" دالو احصائيا عند مستوى معنويو )
يدل عمى وجود فروق معنويو بين العينات المنفذه من حيث موضع بداية العروه 

 وىو ما يؤكد صحة الفرض الثانى.داخل المرد 
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 ( يوضح أفضل العينات المنفذه من حيث موضع بداية العروه داخل المرد13شكل رقم )

 
( قد حققت أعمى القيم من 4يتضح من الشكل البيانى السابق أن العينو رقم )

سم أما مقاس  3.5،  4.5،  5حيث موضع بداية العروه وذلك لمقاس األزرار 
 ( .6ل عينو ىى العينو رقم )سم فكانت أفض2.5

توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من الفرض الثالث : 
 . مقاسات األزرار من حيث المسافو المحصوره بين طرف الزرار وحافة المرد

 ( متوسط تقييم العينات المنفذه بالنسبو لممسافو بين طرف الزرار وحافة المرد10جدول )
قا لمتغير المرد العينو طب

 والعروه

 قطر الزرار  

0 5 5 5 5 2 

 01 55 59 55 09 05 سم 5

 05 52 51 55 02 05 سم 5.5

 59 55 51 55 51 05 سم 5.5

 55 55 59 52 02 05 سم 5.5

 -ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل تحميل التباين األحادى والجدول التالى يوضح ذلك :
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المسافو بين طرف الزرار من حيث ميل التباين لمعينات المنفذه ( يوضح نتائج تح11جدول )
 وحافة المرد

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1 2.501 059.225 5 292.225 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

515.251 02 02.209 

  55 0110.255 المجموع

( 0.01ئج إلى أن قيمة "ف" ذات داللو احصائيو عند مستوى معنويو )تشير النتا
مما يدل عمى وجود معنويو بين العينات المنفذه فى تحقيق المسافو المناسبو بين 

 .طرف الزرار وحافة المرد وىو ما يؤكد صحة الفرض الثالث 

طرف الزرار ( يوضح أفضل العينات المنفذه من حيث المسافو المحصوره بين 14شكل رقم )
 وحافة المرد

يتضح من الشكل البيانى السابق أن أفضل العينات المنفذه من حيث المسافو 
 ( لجميع المقاسات .4المحصوره بين طرف الزرار وحافة المرد ىى العينو رقم )

توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من الفرض الرابع : 
 طابق خطى منتصف األمام .مقاسات األزرار من حيث ت
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 ( متوسط تقييم العينات المنفذه من حيث تطابق خطى منتصف األمام12جدول )
العينو طبقا لمتغير المرد 

 والعروه

 قطر الزرار  

0 5 5 5 5 2 

 51 50 51 51 51 09 سم 5

 51 50 51 55 51 50 سم 5.5

 51 09 51 50 51 51 سم 5.5

 51 59 51 59 51 55 سم 5.5

 -تحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل تحميل التباين األحادى والجدول التالى يوضح ذلك :ولم
فى تحقيق تطابق خطى منتصف ( يوضح نتائج تحميل التباين لمعينات المنفذه 13جدول )

 األمام
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1 00.529 25.222 5 525.555 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

002.511 02 2.552 

  55 590.255 المجموع

( 0.01داللو احصائيو عند مستوى معنويو ) ذاتتشير النتائج إلى أن قيمة "ف" 
مما يدل عمى وجود فروق معنويو بين العينات المنفذه فى تحقيق تطابق خطى 

 ابع .منتصف األمام وىو ما يؤكد صحة الفرض الر 
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 ( يوضح أفضل العينات المنفذه من حيث تطابق خطى منتصف األمام15شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

( قد 6( ، )4( ، )2يتضح من الشكل البيانى السابق أن كال من العينو رقم )
من حيث  حققت أعمى القيم لجميع المقاسات لذا تعتبر أفضل العينات المنفذه

 بق خطى منتصف االمام تطا
د فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه لكل مقاس من توج الفرض الخامس :

 مقاسات األزرار من حيث الشكل العام .
 ( متوسط تقييم العينات المنفذه بالنسبو لمشكل العام14جدول )

العينو طبقا لمتغير المرد 

 والعروه

 قطر الزرار  

0 5 5 5 5 2 

 55 55 59 50 02 00 سم 5

 55 55 51 55 09 05 سم 5.5

 51 55 51 55 55 05 سم 5.5

 55 55 55 55 55 55 سم 5.5

 -والجدول التالى يوضح ذلك : ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل تحميل التباين األحادى
 الشكل العاممن حيث ( يوضح نتائج تحميل التباين لمعينات المنفذه 15جدول )
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 اتالمربع

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1 9.222 90.225 5 552.525 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

022.551 05 9.595 
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  55 255.255 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالو احصائيا عند مستوى معنويو 
( مما يدل عمى وجود فروق ذات داللو احصائيو بين العينات المنفذه من 0.01)

 ث الشكل العام وىو ما يؤكد صحة الفرض الخامس.حي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح أفضل العينات المنفذه من حيث الشكل العام16شكل رقم )
يتضح من الشكل البيانى السابق أن أفضل العينات المنفذه من حيث الشكل 

 3.5( لجميع المقاسات  ومن المالحظ أن الزرار مقاس 4العام ىى العينو رقم )
( وذلك لتساوى مقدار عرض 4( مع العينو )6العينو رقم )قد تساوت فيو قيم 
 المرد فى العينتين .

توجد فروق دالو احصائيًا بين العينات المنفذه  لكل مقاس الفرض السادس : 
 من مقاسات األزرار من حيث بنود التقييم ككل .

 ( متوسط تقييم العينات المنفذه من حيث بنود التقييم ككل16جدول )
ا لمتغير المرد العينو طبق

 والعروه

 قطر الزرار  

0 5 5 5 5 2 

 005 015 055 015 95 25 سم 5

 002 015 052 012 92 22 سم 5.5

 055 015 055 012 012 25 سم 5.5

 055 059 052 055 005 010 سم 5.5
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 -ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم عمل تحميل التباين األحادى والجدول التالى يوضح ذلك :
 بنود التقييم ككلمن حيث ( يوضح نتائج تحميل التباين لمعينات المنفذه 17)جدول 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحريو

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللو

 1 05.112 5122.011 5 01551.511 بين المجموعات

داخل 

 المجموعات

5229.511 02 021.552 

  55 05551.111 المجموع

ح من الجدول السابق أن قيمة "ف" دالو احصائيا عند مستوى معنويو يتض
( مما يدل عمى وجود فروق جوىريو  بين العينات المنفذه من حيث بنود 0.01)

 .التقييم ككل وىو ما يؤكد صحة الفرض السادس 

 ( يوضح أفضل العينات المنفذه من حيث بنود التقييم ككل17شكل رقم )
ى السابق أن أفضل العينات المنفذه من حيث بنود التقييم يتضح من الشكل البيان
( وذلك لجميع مقاسات األزرار محل الدراسو من حيث 4ككل ىى العينو رقم )

قد تساوت فيو قيم العينو  3.5بنود التقييم ككل ، ومن المالحظ أن الزرار مقاس 
  ( وذلك لتساوى مقدار عرض المرد فى العينتين.4( مع العينو )6رقم )

 -مناقشة النتائج :
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% 80عرض المرد يساوى )  4العينو رقم أن  وىى النتائج التى تم التوصل الييا
 وىى العين ( قطر الزرار 1/6العروه تبدأ داخل المرد عمى بعد و من قطر الزرار 

ل النتائج لجميع بنود التقييم وذلك لمقاسات األزرار محل الدراسو ضالتى حقت أف
العراوى المستقيمو والقماش )الفمت( أما العروه العينيو  تُناسبىذه النتائج 

وموضع العروه وذلك ألن العروه  )المفتاح( قد تحتاج قياسات أقل لعرض المرد
المستقيمو تمنع وصول عنق الزرار إلى حافة العروه كما فى الشكل التالى أما 

 الطرف الدائرى لمعروه .العروه المفتاح فعنق الزرار يستقر داخل 

 (28)( يوضح موضع عنق الزرار داخل العروه المستقيمو 18شكل رقم )

 التوصيات :
اإلىتمام بدراسة جودة التفاصيل الصغيره ألنيا تشكل عاماًل أساسيا يؤثر  -1

 عمى مظيرية وجودة الشكل النيائى لممنتج الممبسى .
ضرورة اتباع المستويات المثمى لكل متغير قبل البدأ فى عممية اإلنتاج  -2

 . بذلك تقل العيوبو 
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