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 كفاءة األداء الوظيفي لبعض تقنيات حياكة الجاكيت الدنيم)الجينز(

 د.رحاب جًعت، د.يي سعيذ

 ممخص البحث:

ييدف البحث الحالي إلي التعرف عمي أنسب وصالت حياكة ألقمشة           
) الجينز( ، وتحديد أفضل )وصمة حياكة ، طول غرزة ، نوع شد(  الجاكيت الدنيم

تم استخدام أقمشة مناسبة ليذا الغرض وىي قماش دنيم )جينز( ولتحقيق ىذا اليدف 
تغيرات البحث كالتالي: ثالثة وكانت م 2/1% ذو التركيب النسجي مبرد 100قطن 

(مم ، 5 -3.5 -2أطوال لمغرزة )انجميزية( ثالثة  –فرنسية  –وصالت حياكة )عادية 
شديد( مع تثبيت العوامل األخري  –متوسط  –شد لمحياكة )خفيف  مستويات ثالث

، ضغط القدم الدواس ، المون أحمر % مزوي 100لمحياكة مثل خيط الحياكة بوليستر 
، واتبع البحث المنيج التجريبي التحميمي ثم اجريت بعض االختبارات 18رة مقاس االب
 –مثل بالمركز القومي لمبحوث مثل ) قوة شد الحياكة عمي القماش المستخدم المعممية 

كفاءة الحياكة( وتم تحميل النتائج  –الصالبة –مظيرية الحياكة  –استطالة الحياكة 
واختبار  one- way ANOVA حادي االتجاهأ احصائيًا باستخدام تحميل التباين

LSD  لممقارنات المتعددة وتوصل البحث إلي أن أفضل العينات المنفذة بوصمة
وذلك بمساحة مثالية الشد متوسط  ومستويمم  2الحياكة االنجميزية وطول الغرزة 

، بينما كانت أقل العينات المنفذة بوصمة الحياكة عادية )البسيطة( وطول ( 483.8)
بحث أىمية كبيرة ( لم282.61وذلك بمساحة مثثالية )الشد خفيف مستوي مم و  5غرزة ال

في تحديد أفضل الحياكات ألقمشة الدنيم لموصول إلي أعمي مواصفات الجودة تحقق 
الربط بين المراكز البحثية ، وتوصي الباحثتان بضرورة األداء الوظيفي لممنتج النيائي 

 ف عمي أىم المشكالت التي تقابل صناعة المالبسومصانع المالبس الجاىزة لموقو 
 وبخاصة مالبس الدنيم .
 تقنيات الحياكة  ، الدنيم )الجينز(   ،:  األداء الوظيفي  الكممات االسترشادية
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The Functional Performance Efficiency for Some Sewing 

Technique of Denim (Jeans) Jacket 

Abstract: 
     The current research aims to identify the most appropriate 

sewing seam for denim jacket fabrics and to identify the best 

(sewing seam , stitch length , tensile type) so cotton 100% denim 

fabrics were used with weave structure twill 2/1 , and some 

variables : three sewing seams (regular , French , English ) , three 

stitch length (2,3.5, 5)mm and three tensile type (low, medium, 

high) with fixation the other factors of the sewing . 

     The research followed the experimental analytical, some 

laboratory tests were done sewing (tensile strength, elongation, 

stiffness, appearance, efficiency), the results were analyzed 

statistically using one- way ANOVA analysis of variance and 

LSD test for multiple comparisons, the research concluded that the 

best sample was with the English seam, stitch length 2mm and 

tensile type medium while the least sample was with the regular 

seam, stitch length 5mm and tensile type light. The research is 

great importance in determining the best seams of denim fabrics to 

reach the highest quality specifications that achieve the functional 

performance of the final product, and the two researchers 

recommend the necessity of linking research centers and 

readymade factories to identify the most important problems 

facing the denim clothes.     

Key words: The Functional Performance, denim (jeans) , 

sewing technique  
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   : المقدمة

تعتبر األقمشة أحد العوامل الرئيسية الذي تقوم عمييا صناعة المالبس الجاىزة      
سواء كانت أقمشة طبيعية أو صناعية أو محورة ، وتتوقف كفاءه حياكة األقمشة عمي 

نوع وصمة الحياكة المستخدمة والتي بدورىا تحدد كفاءه اآلداء الوظيفي لممنتج 
جودة إلي أن  (6161،الهام حسنين أشارت )(، و 6103ريدي، ايناس الدالممبسي) 

عممية الحياكة من العوامل اليامة التي تؤثر عمي جودة المنتج النيائي ليحقق مستوي 
عالي من الكفاءة والضبط واختيار التقنية التي تتناسب وطبيعة الخامة المنفذة عمييا لذا 

ناعة المالبس الجاىزة والتي أبرزىا البد من تطبيق المعايير الخاصة بالجودة عمي ص
لذا يجب اختيار تقنية الحياكة المناسبة لنوع الخامة لمحصول عمي منتج تقنيات الحياكة 

ووصالت . وأىتمت العديد من الدراسات السابقة بدراسة تقنيات ممبسي عالي الجودة
 (6106، عمرو حسونة)حيث ذكر الحياكة  لما ليا من أىمية بجودة المنتج النيائي 

تقنيات الحياكة ىي األساليب والطرق المختمفة المستخدمة في تنفيذ مرحمة الحياكة  أن
بإسموب تقني مما يساعد في إيجاد طريقة أو أكثر النجاز عممية الحياكة ، أوصت 

( بضرورة وضع معايير لمجودة الخاصة بعممية 6113صفية ساروخ وآخرون، )
يط الحياكة ، كثافة الغرزة ، ضغط القدم الضاغط الحياكة )نوع وصمة الحياكة، نوع خ

، نمرة االبرة( التي تتوافق مع نوع القماش المستخدم ، مع االلتزام بالمواصفات القياسية 
(Choudhary A.K. and Amit Goel,2013)واالختبارات الالزمة ، وأشار  و    

(Bhavesh etal ,2018) المتبادلة بين إلي أن مظيرية الحياكة تعتمد عمي العالقة 
األقمشة والخيوط واختيار الغرزة ووصمة الحياكة المناسبة وأخيرًا ظروف الحياكة والتي 
تشمل )مقاس االبرة، شد الخيط ،كثافة الغرزة ، ظروف التشغيل المناسبة لمحياكة( . 

أن حدوث أخطاء في عممية الحياكة بعد االنتياء منيا ال  (3122تري )أمل مأمون ،و
يو لوجود صعوبة في تعديل المالبس الجاىزة لذا يجب وضع مجموعة من يمكن تالف

العوامل التي تتوقف عمييا جودة الحياكة مثل )اختيار القماش ، خيط الحياكة، نوع 
وصمة الحياكة ، غرزة الحياكة الصناعية ، شكل الموديل ، ماكينة الحياكة ، العمالة 

إلي تحديد أفضل طول  (3131ة هاشم،)ايمان ربيع وميمنوىدفت دراسة  الماىرة( ،
سماح تمكنت )  غرزة ونمرة إبرة وشد مناسب لكفاءة حياكة أقمشة الدانتيل والجرسيو و
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( من دراسة بعض متغيرات الحياكة متمثمة في وصمة الحياكة ) 3128الصاوي، 
البسيطة ، الفرنسية ( ضغط القدم الضاغط )عالي متوسط( نمرة خيط الحياكة مزوي 

( غرزة / سم وأجريت 3، 4( وكثافة الغرز )16،14( مقاس األبرة )40/2،  42/2)
بعض االختبارات المعممية مثل ) قوة شد الحياكة ، نسبة االستطالة ، انزالق الحياكة ، 

كفاءة الحياكة( عمي أقمشة الجوخ ذات األوزان المختمفة وكان ليذه المتغيرات تأثير 
( دراسة بض 3123ايريني داود وايمان ربيع ،ت )واستطاع واضح عمي كفاءة الحياكة،

تقنيات الحياكة مثل وصمة الحياكة )العادية ، االنجميزية ، الفرنسية ( وثالثة أنواع من 
( ومعرفة تأثير ىذه 1،2،3( ومستويات شد لمماكينة )401، 301،304غرز الحياكة )

الدراسة إلي تحقيق  المتغيرات عمي الخواص الوظيفية لمحرير الطبيعي وأظيرت نتائج
أفضل مساحة مثالية بالنسبة لمخواص  3والشد  401الوصمة االنجميزية عند الغرزة 

أشار  المقاسة ، (David J.,2008) إلي أن قوة شد الحياكة المتراكبة أفضل من قوة  
( أن الحياكة المتراكبة )االنجميزية( :312 رشا أحمد ،ذكرت )  شد الحياكة البسيطة ،

حياكة أقمشة الجينز درس  تستخدم في (Bharani M.etal,2012) أثر اختالف  
التركيب النسجي )السادة، المبرد ، األطمس( عمي قوة شد الحياكة وانزالق الحياكة 

SSلألقمشة القطنية المعالجة بالسميكون والمحاكة بالوصمة البسيطة والوصمة المقفمة  
(301) جودة حياكة األقمشة ، وأوصت وأظيرت النتائج أثر التجييز النيائي عمي  

( بالتعمق في الدراسات الخاصة بجودة 3127وسام محمد وفاطمة عبد الحميد،دراسة )
بالميكرا والربط بين الييئات األكاديمية ات عمي األقمشة القطنية المخموطة الحياك

مصانع المالبس الجاىزة والشركات.و   

شارًا بين مختمف أفراد المجتمع )أطفال مالبس الجينز من أكثر المالبس إنتالتعتبر      
شتاءًا( والمناسبات  –كبار( كما تصمح لالرتداء في مختمف األوقات )صيفًا  –شباب  –

صفاء ابراهيم و رحاب )( و 3121،معروف محمد)فيي من المالبس االقتصادية 
( أن قماش الدنيم)الجينز( 3129محمد قنديل وآخرون ، ( وذكر )3128،اسماعيل 

المالبس الجينز أطول المالبس من فأىم عناصر الموضة فمن الناحية الوظيفية أحد 
حيث العمر االستيالكي وشدة التحمل باالضافة إلي أن أقمشة الجينز القطنية تحظي 

( إلي 3129غادة الصياد و ابراهيم ادريس ،وأشارت )بشعبية كبيرة لممستيمك، 
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عمي استعادة الكرمشة مرة أخري عمي  الخواص الجمالية ألقمشة الدينيم وىي قدرتيا
الرغم من استخدام لحمات وخامات مختمفة أو تراكيب نسجية مختمفة العدة باالضافة 

( أن التكنولوجيا الحديثة في 3127هالة سميمان،إلي الممعان وزىاء المون، وأضافت )
اص مثل التجييز تكسب المالبس الجينز التأثيرات الجمالية باالضافة إلي تحسين الخو 

نتائج دراسة  أظيرتو الراحة في االستعمال ونعومة الممبس ،  (Osmud 

Rahman,2015) بأن السيدات يفضمن ارتداء المالبس الجينز لما ليا من راحة في  
االستعمال واخفاء مناطق معينة من الجسم ومن حيث المون فإن ألوان الجينز الداكنة 

 2/1التركيب النسجي المبرد أن  (3121معروف محمد ، )أشار ىي المحببة لدييم ، 
أكثر التراكيب النسجية استخدامًا في صناعة المالبس الجينز حيث يظير القماش 

غادة الصياد و ابراهيم ادريس ، وأضافت )بخطوط مائمة بزوايا مختمفة باألقمشة 
% يوجد دنيم خالي من الزرقة بألوان 100( أن الدنيم األصمي من القطن 3129،

متقاطعة مع الخيوط البيضاء بشكل ألوان قوس قزح ولو أنواع مختمفة مثل  مختمفة
الدنيم المخموط(.  –الدنيم الجاف  –الدنيم استرتش  -)الدنيم سمفاج  

بالنظر إلي ما سبق نجد أن الدراسات السابقة مرتبطة بموضوع البحث حيث      
منتج الممبسي وبخاصة تناولت تقنيات الحياكة بيدف رفع كفاءة األداء الوظيفي لم

 الجاكيت الجينز والتغمب عمي عيوب الحياكات لموصول إلي أفضل جودة لممالبس .
 مشكمة البحث :

نظرًا لتوافر أقمشة الدنيم )الجينز( صيفًا وشتاءًا واستخداميا بكثرة لجميع الفئات 
يميا واالعمار ، مما يؤثر عمي العمر االستيالكي ليذه األقمشة ، وكذلك صعوبة تشغ

بسبب الصالبة العالية لذا كان البد من دراسة بعض تقنيات الحياكة ألقمشة الجينز 
الدنيم بصفة في عمل الجاكيت  والمستخدمة% 100المصنوعة من القطن بصفة عامة 

الراحة وجودة المنتج الوظيفية و خواص أفضل الالختيار أفضميا بما يحقق خاصة 
البحث في االجابة عمي التساؤالت التالية: الممبسي النيائي.ويمكن تحديد مشكمو  

 ما ىي وصالت الحياكة المناسبة ألقمشة الدنيم )الجينز(؟ -

 ىل يؤثر اختالف طول الغرزة عمي مظيرية حياكة الجاكيت الدنيم )الجينز(؟ -

 ىل يؤثر اختالف الشد عمي مظيرية حياكة الجاكيت الدنيم )الجينز(؟ -
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ف البحث :اهدأ  
 .(الجينزالدنيم)الت حياكة تناسب الجاكيت التعرف عمي أنسب وص -

 .(الجينزالدنيم)تحديد أفضل طول غرزة يناسب الجاكيت  -

 .(الجينزالدنيم)شد لمحياكة يناسب الجاكيت نوع تحديد أفضل  -

 .الوصول ألفضل جودة لحياكات الجاكيت الدنيم)الجينز( -

 أهمية البحث:
 .(الجينزدنيم )ال محاولة تقميل المشكالت التي تقابل تصنيع أقمشة -

 األرتقاء بالمنتج المنتج الممبسي ووصولو لممنافسو المحمية والعالمية. -

  ( .الجينزتحقيق كفاءة األداء الوظيفي لوصالت الحياكة لمجاكيت الدنيم) -

 فروض البحث:
في تحقق  عادية، فرنسية، انجميزية() نوع الوصمة بين إحصائياً  ةدال قو فر  يوجد -

قوة شد الحياكة، )بعض تقنيات حياكة الجاكيت الدنيم خواص األداء الوظيفى ل
 .(استطالة الحياكة، مظيرية الحياكة، صالبة الحياكة، كفاءة الحياكة

في تحقق خواص  خفيف، متوسط، شديد() نوع الشد بين إحصائياً  ةدال قو فر  يوجد -
قوة شد الحياكة، استطالة )األداء الوظيفى لبعض تقنيات حياكة الجاكيت الدنيم 

 (.الحياكة، مظيرية الحياكة، صالبة الحياكة، كفاءة الحياكة

في تحقق خواص مم  (3،  5.3،  2)طول الغرزة بين إحصائياً  ةدال قو فر  يوجد -
قوة شد الحياكة، استطالة  )األداء الوظيفى لبعض تقنيات حياكة الجاكيت الدنيم 

 .(الحياكة، مظيرية الحياكة، صالبة الحياكة، كفاءة الحياكة
طمحات البحث: مص  

يقصد بو مدي تحقيق الخواص الفيزيقية والميكانيكية لممنتج لتناسب  األداء الوظيفي:
االستخدام النيائي ومن خواص األداء الوظيفي قوة الشد واالستطالة ، نفاذية الماء 

(.2202)أحمد سالمان وآخرون ، واليواء ، معامل االنسدال ونسبة امتصاص الماء   
ىي األساليب والطرق المختمفة لتجميع أجزاء الممبس لموصول بالمنتج : تقنيات الحياكة

لمشكل النيائي المطموب حيث تعتمد تقنية الحياكة عمي جزئين رئيسيين ) ماكينة 
(. 2012الحياكة وممحقاتيا ( ) مني شاىين،   



 

845 

0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

 2/1ىو قماش مصنوع من القطن باستخدام التركيب النسجي المبردي  :الدنيم )الجينز(
يرجع أصل كممة جين إلي مدينة جنوا بإيطاليا ، يتميز قماش الدنيم بسداه األزرق و 

بينما خيوط المحمة غير مصبوغة وبالتالي تظير خيوط السداء ممونة بالمون األزرق 
عمي وجو القماش بينما خيوط المحمة غير مصبوغة في ظير القماش وأحيانا قد 

.(2008ية الطوبشي ، في بعض المصانع )سام 3/1يستخدم المبرد   
 حدود البحث:

2019/2020حدود زمنية :   

مصنع مالبس خاص  – الجيزة-الدقي المركز القومي لمبحوث حدود مكانية : 
 بالزقازيق

(.2/1% ) التركيب النسجي مبرد 100قماش دنيم)جينز( قطن  -حدود تطبيقية :   

 انجميزية(. –فرنسية  –ثالثة وصالت حياكة ) عادية  -

 (/ مم5 -3.5 -2غرزة ) لمل اطو أ ةثالث -

 شديد (. –متوسط  –شد لمماكينة ) خفيف  نوع ثالث -

مظيرية الحياكة  – الحياكة ستطالةا –الحياكة بعض االختبارات المعممية ) قوة شد  -
 . كفاءة الحياكةوحساب  (الصالبة  –

 منهج البحث :
البحث. لتحقيق أىدافالتحميمي اعتمدت الباحثتان عمي المنيج التجريبي   

 أنواع وصالت الحياكة المستخدمة تحت البحث :
ىي التي يتم تنفيذىا بخط أو أكثر من الغرز عمي مرحمة :  العادية )البسيطة( الحياكة

ايريني واحدة ، وتستخدم في الحياكات الداخمية لمجينز والحياكة الجانبية لمبنطمون .)
(.3127 ( و )أحمد سالمان وآخرون ،3123داود و ايمان ربيع،  

: ىي أحد أنواع الحياكة البسيطة ولكن تتم عن طريق خط خياطة  الحياكة الفرنسية
عمرو حسونة يحجز بداخمة حواف القماش المقصصوصة لمحفاظ عمييا من التنسيل )

،3123.)  
(: ىي أحد أنواع الحياكات التي تمم عن طريق الحياكة االنجميزية) الحياكة المتراكبة

ماش معًا ، وتستخدم لحياكة األقمشة الثقيمة مثل الجينز باستخدام ثني طبقتين من الق
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)أحمد سالمان ( و 3123عمرو حسونة،ابرة واحدة أو ابرتين أو غرزة السمسمة )
(.3127وآخرون ،   

 الدراسة التطبيقية:
 ( عينة وصمة حياكة ألقمشة 72تم تنفيذ عدد )تم % 011)جينز( قطن دنيم

جى / و 336وزن المتر المربع  7/0النسجي مبرد  شراءىا من األسواق التركيب
2 

بالمركز القومي  الخامة) تم عمل تحميل كيميائي لخامة القماش لمتعرف عمي 
حياكة طبقتين من نفس الخامة معًا بإستخدام تم ( و الجيزة-الدقي لمبحوث 

انجميزية ( ،  –فرنسية  –المتغيرات التالية وىي : ثالثة وصالت حياكة )عادية 
شديد ( ،  –متوسط  –) خفيف  بحسب عدد لفات الشدشد مستويات لمالث ث

( مم مع تثيت باقي العوامل مثل: نوع 3 – 5.3 – 7ثالثة أطوال لمغرزة )
، مقاس غرزة / الدقيقة 3111سرعتيا نصف أتوماتيك  Jack F4 الماكينة 

 01/7% مزوي نمرة 011، نوع الخيط بولي استر ذات سن مدبب  03األبرة 
طريقة تنفيذ ( يوضح 0)الشكل المون أحمر ، ضغط القدم الدواس ثابت . و 

 العينات بالوصالت المختمفة.

  تم إجراء مجموعة من االختبارات المعممية لألقمشة التي تم حياكتيا تحت
% 7±13البحث بمعامل المركز القومي لمبحوث بالجيزة في جو رطوبة نسبية 

 % وىي كالتالي:7±71ودرجة حرارة 

 ,ASTM standard ,Dاختبار قوة شد الحياكة: تبعًا لممواصفة األمريكية  -

1682,51  
 ASTM standard : تبعًا لممواصفة األمريكيةاختبار النسبة المئوية لألستطالة  -

,D, 1682,51  
كفاءة وصمة الحياكة: وىي النسبة بين قوة شد الحياكة وقوة شد القماش ويتم   -

 التالية : احتسابيا تبعًا لممعادلة 

 قوة شد الحياكةكفاءة الحياكة = 
  قوة شد القماش
 X 011 

 BS-3356method forاختبار الصالبة:تبعًا لممواصفة االنجميزية  -

determination of bending length and flexural rigidity of fabric  
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 AATCC, test method 88B,1992 seamمظيرية الحياكة:تبعًا لممواصفة  -

pucker.  

 
انىصهت االنجهيشيت وانىصهت انفزنسيت  و( طزيقت حنفيذ انىصهت انعاديت 2شكم )  

 النتائج والمناقشات:
 تأثير عوامل الدراسة عمي الخواص الوظيفية لألقمشة المنتجة تحت البحث:

، تحميل   SPSSالنتائج المعممية لمخواص المختبرة باستخدام برنامجتحميل تم 
نوع لدراسة تأثير اختالف عوامل الدراسة وىي ) (one- way ANOVA)التباين 

قوة شد الحياكة، استطالة الحياكة، مظيرية : عمي( الوصمة، نوع الشد، طول الغرزة
ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير  الحياكة، صالبة الحياكة، كفاءة الحياكة.

نت قيمتيا أقل من أو فإذا كا (P-Level)معنوية المحسوبة لممعنوي إلي أقل قيمة 
يكون ىناك تأثير معنوي عمي الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر  (0.05)يساوي 

يكون ىناك تأثير غير معنوي عمي الخاصية المدروسة، والجدول التالي  (0.05)من 
 يوضح نتائج متوسطات القراءات لالختبارات تحت البحث.

اراث األقًشت ححج انبحث( نخائج يخىسطاث انقزاءاث الخخب 2 جذول )  

 و
نىع 

 انىصهت

 نىع

 انشذ

طىل 

 انغزسة

 )يى(

قىة شذ 

 انحياكت

 )كجى(

اسخطانت 

 انحياكت

)%( 

يظهزيت 

 انحياكت

 اخخبار

 صالبت

)سى
3

)  

 كفاءة

 انحياكت

)%( 

1 

 

 

 عاديت

 

 خفيف
 

2 

44.8 22.5 4 13.6 55.3 

 69.8 15.2 5 23.1 56.5 يتوسط 2

 61.9 13.3 4 23.9 50.1 شذيذ 3

 خفيف 4
 

3.5 

45.6 21.2 4 13.5 56.3 

 54.6 14.6 4.5 19.1 44.2 يتوسط 5

 53 14.7 5 22.2 42.9 شذيذ 6

 خفيف 7
 

5 

25.4 16.3 4 13.1 31.4 

 36.3 14.1 4.5 29.4 29.4 يتوسط 8

 30.9 13.4 4.5 13.5 25 شذيذ 9

 72.8 19.1 3.5 26.4 59  خفيف  10



 

848 

0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

 انجهيسيت 11

 

 75.9 19.6 5 26.3 61.5 2 يتوسط

 69.1 18.9 4 23.6 56 شذيذ 12

 خفيف 13
 

3.5 

44.8 19.8 4 18.3 55.3 

 58.5 19 4.5 21.6 47.4 يتوسط 14

 51.6 18.7 4.5 22.1 41.8 شذيذ 15

 خفيف 16
 

5 

29.1 14.7 4.5 18 35.9 

 36.7 18 4.5 17.1 29.7 يتوسط 17

 34 18.7 4.5 17.2 27.5 شذيذ 18

19 

 

 

 

 فرنسيت

 

 

 

 خفيف
 

2 

63.3 20.2 4.5 16.7 78.1 

 71.1 15.8 4 18.2 57.6 يتوسط 20

 70 16.4 4.5 20.6 56.7 شذيذ 21

 خفيف 22
 

3.5 

61.3 20.2 4 16.6 75.7 

 74 16.3 4.5 21.3 59.9 يتوسط 23

 63 16.1 5 19.5 51 شذيذ 24

 خفيف 25
 

5 

36.8 16.4 3.5 15.9 45.4 

 50 15.5 4.5 16.8 40.5 يتوسط 26

 68.4 15.2 4.5 14.9 55.4 شذيذ 27

 أوالا - تأثير عوامل الدراسة عمي قوة شد الحياكة
عهي قىة ( نخأثيز عىايم انذراست (one-way  ANOVA االحجاهحادي أ(;ححهيم انخباين 3جذول )

 شذ انحياكت

 يجًوع انًربعاث يصذر انتباين
 درجاث

حريتان  
 يستوي انًعنويت قيًت "ف" يتوسط انًربعاث

 000. 14.428 416.534 2 833.069 نوع انوصهت

 644. 450. 12.988 2 25.976 نوع انشذ

 000. 42.840 1236.823 2 2473.647 طول انغرزة

   28.871 20 577.416 تباين انخطأ

  26 3910.107 انتباين انكهي

R2تشير قيمة معامل التحديد ) إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع  (
( دل ذلك عمى R2وىو قوة شد الحياكة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )
ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت 
R2قيمة ) نوع الشد، طول الغرزة، تفسر ىذا يدل عمى أن نوع الوصمة، 2.832(=

% من التباينات الكمية فى قوة شد الحياكة تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة 83
:ما يمى( 6نتائج جدول ) ويتضح من% ترجع الى عوامل عشوائية ، 03المكممة   
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قوة شد عمي نوع الوصمة ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً  .1
 .الحياكة

 .قوة شد الحياكةعمي  تأثير نوع الشدبين  دال إحصائياً  يوجد فرقال  .2

قوة شد عمي  طول الغرزة( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً  .3
 .الحياكة

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 60.072 + 6.589 X1 - 0.206 X2 - 7.656 X3  

R2= 0.852   , R = 0.923 

x1  -حيث:  يمثل نوع الوصمة.   
 x2 .نوع الشد يمثل   

x3 .طول الغرزةيمثل    
Y يمثل الخاصية المقاسة   
R2 تمثل معامل التحديد.    

R وىو يمثل يمثل معامل االرتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة )المتغيرات(  
وعوامل الدراسة المختمفة.قوة شد الحياكة بين  طرديارتباط   
نًخىسطاث واالنحزافاث انًعياريت  نًخغيزاث انذراست عهي قىة شذ انحياكت(; ا 4جذول )   

 انًتوسط انًستوياث انًتغيراث
االنحراف 

 انًعياري
 انترتيب

 نوع انوصهت

 3 11.20 40.43 عاديت

 2 13.19 44.09 فرنسيت

 1 9.24 53.61 إنجهيسيت

 نوع انشذ

 2 13.69 45.57 خفيف

 1 12.44 47.41 يتوسط

يذشذ  45.16 11.98 3 

 طول انغرزة

يى 2  56.17 5.66 1 

يى 3.5  48.77 7.22 2 

يى 5  33.20 9.77 3 
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قوة شد الحياكة(المتوسطات لمتغيرات الدراسة علي    2  ) شكل  

   -( نستخمص ما يمى :2( والشكل )5من الجدول )
فرنسية،  يمكن ترتيب نوع الوصمة عمي قوة شد الحياكة كالتالي: إنجميزية، -

 LSDعادية، كما سيتضح من اختبار 

يمكن ترتيب تأثير نوع الشد عمي قوة شد الحياكة كالتالي: متوسط، خفيف،   -
 شديد.

 3مم،  5.3مم،  2يمكن ترتيب طول الغرزة عمي قوة شد الحياكة كالتالي:  -
 LSDمم، كما سيتضح من اختبار 

ختبار إبتطبيق  تانالباحث تقامنوع الوصمة ولتحديد اتجاه الفروق بين   LSD )أقل  
(.4وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSD( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذاو اخخبار 5جذول )

 بين نىع انىصهت عهي قىة شذ انحياكت

 نوع انوصهت
 (1عاديت )

 40.43و= 

 (2فرنسيت )

 44.09و= 

 (3إنجهيسيت )

 53.61و= 

13.18 3.66  40.43( و= 1عاديت )
*

 

9.52   44.09( و= 2فرنسيت )
*
 

    53.61( و= 3إنجهيسيت )

1.10*دالة عند مستوي   

عمي  نوع الوصمة( انو يوجد فروقًا دالة بين 4نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
في ضوء المتوسطات باستخدام  وفق تأثيره نوع الوصمةترتيب ويمكن  قوة شد الحياكة
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LSDاختبار  عزة سالم وىذا يتفق مع دراسة ) إنجميزية، فرنسية، عادية كالتالي: 
 أحمد رشا( و )6106ايريني داود و ايمان ربيع،( ودراسة )6161وآخرون ،

( حيث حققت الوصمة االنجميزية أعمي قيمة لقوة شد الحياكة ويرجع السبب في 6102،
ي أن الوصمة االنجميزية متداخمة ومتراكبة وصعبة الفك مما يعطي قوة ومتانة .ذلك إل  

ختبار إبتطبيق  تانالباحث تقام الشدنوع تأثير ولتحديد اتجاه الفروق بين   LSD )أقل  
(.3وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSDاخخبار ( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذاو 6جذول )

 بين طىل انغزسة  عهي قىة شذ انحياكت

 طول انغرزة
 (1يى ) 2

 56.17و= 

 (2يى ) 3.5

 48.77و= 

 (3يى ) 5

 33.20و= 

7.40  56.17( و= 1يى ) 2
*
 22.97

*
 

 *15.57   48.77( و= 2يى ) 3.5

    33.20( و= 3يى ) 5

1.10*دالة عند مستوي   

عمي طول الغرزة  ( انو يوجد فروقًا دالة بين 3تبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )ن
في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار طول الغرزة تأثير ترتيب ويمكن  قوة شد الحياكة

LSD صفية ساروخ واتفقت نتائج الدراسة مع ) مم 3مم،  5.3مم،  2 كالتالي: 
( حيث حقق طول 6161عزة سالم وآخرون،( و )6106غادة السيد، ( و )6114،

مم أفضل النتائج مع قوة شد الحياكة ويرجع السبب في ذلك أنو كمما زادت 2الغرزة 
 كثافة الغرزة في وحدة الطول زادت معيا قوة شد الحياكة.

 ثانياا - تأثير عوامل الدراسة عمي استطالة الحياكة
عهي ( نخأثيز عىايم انذراست (one-way  ANOVA االحجاهحادي أححهيم انخباين  ( 7 )جذول

 اسخطانت انحياكت

 يجًوع انًربعاث يصذر انتباين
 درجاث

 انحريت
 يستوي انًعنويت قيًت "ف" يتوسط انًربعاث

 182. 1.859 17.923 2 35.847 نوع انوصهت

 423. 899. 8.671 2 17.342 نوع انشذ

 005. 6.935 66.881 2 133.762 طول انغرزة

   9.643 20 192.869 تباين انخطأ

  26 379.820 انتباين انكهي
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( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تشير قيمة معامل التحديد )
( دل ذلك R2وىو استطالة الحياكة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )

مستقمة عمى المتغير التابع حيث عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات ال
ىذا يدل عمى أن نوع الوصمة، نوع الشد، طول الغرزة، تفسر 2.492(=R2بمغت قيمة )

% من التباينات الكمية فى استطالة الحياكة تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة 32
 :ما يمى( 3نتائج جدول ) ويتضح من% ترجع الى عوامل عشوائية ، 32المكممة 
 .استطالة الحياكةفي تأثيرىا عمي نوع الوصمة بين  فرق دال إحصائياً  يوجدال  .1

 .استطالة الحياكةعمي  تأثير نوع الشدبين  يوجد فرق دال إحصائياً ال  .2

استطالة عمي  طول الغرزة( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً  .3
 .الحياكة

 ي:  جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالو 
Y= 29.176 - 1.283 X1 - .011 X2 - 1.796X3  

R2= 0.492   , R = 0.702 

 (; انًخىسطاث واالنحزافاث انًعياريت  نًخغيزاث انذراست عهي اسخطانت انحياكت8جذول )

 انًتوسط انًستوياث انًتغيراث
االنحراف 

 انًعياري
 انترتيب

 نوع انوصهت

 1 4.59 21.24 عاديت

 2 4.13 20.98 فرنسيت

 3 2.21 18.68 إنجهيسيت

 نوع انشذ

 2 3.59 19.74 خفيف

 1 4.27 21.43 يتوسط

 3 3.77 19.72 شذيذ

 طول انغرزة

يى 2  22.76 2.74 1 

يى 3.5  20.78 1.15 2 

يى 5  17.37 4.68 3 
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 انًتوسطاث نًتغيراث انذراست في تأثيرها عهي استطانت انحياكت (3شكم )

   -( نستخمص ما يمى :5كل )( والش7من الجدول )
يمكن ترتيب نوع الوصمة عمي استطالة الحياكة كالتالي: عادية، فرنسية،  -

 LSDإنجميزية، كما سيتضح من اختبار 

يمكن ترتيب تأثير نوع الشد عمي استطالة الحياكة كالتالي: متوسط، خفيف،   -
 شديد.

 3مم،  5.3، مم 2يمكن ترتيب طول الغرزة عمي استطالة الحياكة كالتالي:  -
 LSDمم، كما سيتضح من اختبار 

)أقل فرق  LSDختبار إبتطبيق  تانالباحث تقام طول الغرزةولتحديد اتجاه الفروق بين 
 (.8وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،معنوي( لممقارنات المتعددة

انًخعذدة )أقم فزق يعنىي( نهًقارناث  LSD( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذاو اخخبار 9جذول )

 بين طىل انغزسة  عهي اسخطانت انحياكت

 طول انغرزة
 (1يى ) 2

 22.76و= 

 (2يى ) 3.5

 20.78و= 

 (3يى ) 5

 17.37و= 

5.3889 1.9778  22.76( و= 1يى ) 2
*
 

3.4111   20.78( و= 2يى ) 3.5
*
 

    17.37( و= 3يى ) 5

1.10*دالة عند مستوي   

في طول الغرزة ( انو يوجد فروقًا دالة بين 8ل )تبين من النتائج التي يمخصيا الجدو ن
في ضوء المتوسطات  وفق تأثيرهطول الغرزة ترتيب ويمكن  استطالة الحياكةتأثيره عمي 

LSDباستخدام اختبار  ، وىذا يدل عمي أن طول  مم 3مم،  5.3مم،  2 كالتالي: 
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

أفضل  مم( ىو األفضل لحياكة أقمشة الجينز تحت البحث لمحصول عمي2الغرزة )
(. 6161وآخرون،سالم ) عزة استطالة لمحياكة وىذا يتفق مع دراسة   

 ثالثاا - تأثير عوامل الدراسة عمي مظهرية الحياكة
عهي ( نخأثيز عىايم انذراست (one-way  ANOVA االحجاهحادي أ( ححهيم انخباين :)جذول

 يظهزيت انحياكت

 يجًوع انًربعاث يصذر انتباين
 درجاث

 انحريت
ًربعاثيتوسط ان  يستوي انًعنويت قيًت "ف" 

 931. 072. 009. 2 019. نوع انوصهت

 006. 6.547 843. 2 1.685 نوع انشذ

 612. 504. 065. 2 130. طول انغرزة

   129. 20 2.574 تباين انخطأ

  26 4.407 انتباين انكهي

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تشير قيمة معامل التحديد )
( دل ذلك R2وىو مظيرية الحياكة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )

عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث 
نوع الشد، طول الغرزة، تفسر  ىذا يدل عمى أن نوع الوصمة،2.400(=R2بمغت قيمة )

% من التباينات الكمية فى مظيرية الحياكة تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة 40
 :ما يمى( 2نتائج جدول ) ويتضح من% ترجع إلى عوامل عشوائية. 49المكممة 
 .مظيرية الحياكةعمي نوع الوصمة بين  يوجد فرق دال إحصائياً ال  .1

عمي  تأثير نوع الشد( بين 2.20د مستوي )عن يوجد فرق دال إحصائياً   .2
 .مظيرية الحياكة

 .مظيرية الحياكةعمي  طول الغرزةبين  يوجد فرق دال إحصائياً ال  .3

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 3.843- 0.028 X1 + 0.250 X2 + 0.019 X3  

R2= 0.416   , R = 0.644 

x1حيث  مة.يمثل نوع الوص   
x2حيث  .نوع الشد يمثل   

x3حيث  .طول الغرزةيمثل    
Yحيث  يمثل الخاصية المقاسة   
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

R2حيث  تمثل معامل التحديد.   
Rحيث  وىو يمثل معامل االرتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة)المتغيرات(  

وعوامل الدراسة المختمفة.مظيرية الحياكة بين  طردييمثل ارتباط   
 ىسطاث واالنحزافاث انًعياريت  نًخغيزاث انذراست عهي يظهزيت انحياكت(; انًخ21جذول )

 انًتوسط انًستوياث انًتغيراث
االنحراف 

 انًعياري
 انترتيب

 نوع انوصهت

 1 0.42 4.39 عاديت

 2 0.43 4.33 فرنسيت

 2 0.43 4.33 إنجهيسيت

 نوع انشذ

 3 0.35 4.00 خفيف

 1 0.30 4.56 يتوسط

 2 0.35 4.50 شذيذ

 طول انغرزة

يى 2  4.28 0.51 3 

يى 3.5  4.44 0.39 1 

يى 5  4.33 0.35 2 

 

 
 مظهرية الحياكة(المتوسطات لمتغيرات الدراسة علي 4) شكل

   -( نستخمص ما يمى :4( والشكل )02من الجدول )
يمكن ترتيب تأثير نوع الوصمة عمي مظيرية الحياكة كالتالي: عادية، فرنسية،  -

 LSDكما سيتضح من اختبار  إنجميزية،

يمكن ترتيب تأثير نوع الشد عمي مظيرية الحياكة كالتالي: متوسط، شديد،   -
 LSD، كما سيتضح من اختبار  خفيف
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

مم،  3مم،  5.3يمكن ترتيب تأثير طول الغرزة عمي مظيرية الحياكة كالتالي:  -
ا يتفق مم وكمما زاد طول الغرزة تقل مظيرية الحياكة )عالقة عكسية( وىذ 2

عزة سالم وآخرون ( ودراسة)6106أسماء سامي ، رانيا حمودة ،مع دراسة )
،6161) 

)أقل فرق  LSDختبار إبتطبيق  الباحثتان تقام الشدولتحديد اتجاه الفروق بين نوع 
 (.00وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،معنوي( لممقارنات المتعددة

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSDو اخخبار ( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذا22جذول )

 بين نىع انشذ  عهي يظهزيت انحياكت

 نوع انشذ
 (1خفيف )

 4.00و= 

 (2يتوسط )

 4.56و= 

 (3شذيذ )

 4.50و= 

 *5000. *5556.  4.00( و= 1خفيف )

 0556.   4.56( و= 2يتوسط )

    4.50( و= 3شذيذ )

1.10*دالة عند مستوي   

  تأثير نوع الشد( انو يوجد فروقًا دالة بين 00نتائج التي يمخصيا الجدول )تبين من الن
في ضوء المتوسطات  الشدنوع تأثير ترتيب  تانلمباحثويمكن  عمي مظيرية الحياكة

LSDباستخدام اختبار  خفيف ، ويمكن تفسير ذلك بأنو كمما ، شديد، متوسط كالتالي: 
سافات بين الغرز وبعضيا مما يؤثر عمي زاد الشد زاد تموج الحياكة حيث تقل الم

ايمان ( ودراسة )6101نسرين أحمد ،مظيرية الحياكة الناتجة ويتفق ىذا مع دراسة )
( 6101منال المتولي،( ودراسة ) 6161ربيع، ميمنة هاشم،  

 رابعاا - تأثير عوامل الدراسة عمي صالبة الحياكة
( نخأثيز عىايم انذراست  عهي (one-way  ANOVAحجاه الا حاديأ(ححهيم انخباين 23)جذول

 صالبت انحياكت

 يصذر انتباين
يجًوع 

 انًربعاث

 درجاث

 انحريت

يتوسط 

 انًربعاث
 يستوي انًعنويت قيًت "ف"

 000. 206.781 51.098 2 102.196 نوع انوصهت

 272. 1.389 343. 2 687. نوع انشذ

 009. 6.021 1.488 2 2.976 طول انغرزة

   247. 20 4.942 تباين انخطأ

  26 110.800 انتباين انكهي
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تشير قيمة معامل التحديد )
( دل ذلك عمى R2وىو صالبة الحياكة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )

المتغير التابع حيث بمغت  ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات المستقمة عمى
% 93يدل عمى أن نوع الوصمة، نوع الشد، طول الغرزة، تفسر   2.933(=R2قيمة )

% 3من التباينات الكمية فى صالبة الحياكة تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة المكممة 
 :ما يمى( 06نتائج جدول ) ويتضح منترجع الى عوامل عشوائية ، 

عمي تأثير نوع الوصمة ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً  .1
 .صالبة الحياكة

 .صالبة الحياكةعمي  تأثير نوع الشدبين  يوجد فرق دال إحصائياً ال  .2

عمي  تأثير طول الغرزة( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً  .3
 .صالبة الحياكة

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 14.924+ 1.056 X1 + 0.033 X2 - 0.248 X3  

R2= 0.955   , R = 0.978 
 

 يمثل نوع الوصمة. x1حيث 
 .نوع الشد يمثل x2حيث 
 .طول الغرزةيمثل  x3حيث 
 يمثل الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثل معامل التحديد. R2حيث 
وىو متغيرات( يمثل معامل االرتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة )ال Rحيث 

 وعوامل الدراسة المختمفة.صالبة الحياكة بين  طردييمثل ارتباط 
 (; انًخىسطاث واالنحزافاث انًعياريت  نًخغيزاث انذراست عهي صالبت انحياكت24جذول )

 انًتوسط انًستوياث انًتغيراث
االنحراف 

 انًعياري
 انترتيب

 نوع انوصهت

 3 0.74 13.94 عاديت

 1 0.53 18.70 فرنسيت

 2 0.50 16.06 إنجهيسيت

 نوع انشذ
 3 2.24 16.09 خفيف

 1 1.96 16.46 يتوسط
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

 2 2.22 16.16 شذيذ

 طول انغرزة

يى 2  16.51 2.32 1 

يى 3.5  16.42 1.95 2 

يى 5  15.77 2.08 3 

 

(انًخىسطاث نًخغيزاث انذراست عهي صالبت انحياكت6شكم )  

   -ص ما يمى :( نستخم3( والشكل )05من الجدول )
يمكن ترتيب تأثير نوع الوصمة عمي صالبة الحياكة كالتالي: فرنسية، إنجميزية،  -

 LSDعادية، كما سيتضح من اختبار 

يمكن ترتيب تأثير نوع الشد عمي صالبة الحياكة كالتالي: متوسط، شديد،  -
 خفيف.

م، م 5.3مم،  2يمكن ترتيب تأثير طول الغرزة عمي صالبة الحياكة كالتالي:  -
 LSDمم، كما سيتضح من اختبار  3

)أقل فرق  LSDختبار إبتطبيق  تانالباحث تقامنوع الوصمة ولتحديد اتجاه الفروق بين 
 (.04وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،معنوي( لممقارنات المتعددة

ددة بين )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتع LSDالفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار  (01جدول )

 نوع الوصلة علي صالبة الحياكة

 نوع الوصمة
 (0) عادية

 13.94م= 
 (6) فرنسية

 18.70= م
 (3إنجليزية )

 16.06م= 

4.7556  13.94م=  (0) عادية
* 2.1111

* 

2.6444   18.70= م (6) فرنسية
*
 

    16.06م=  (3إنجليزية )

1.10*دالة عند مستوي   
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

نوع تأثير ( انو يوجد فروقًا دالة بين 04جدول )نتبين من النتائج التي يمخصيا ال
في ضوء المتوسطات  نوع الوصمةترتيب تأثير ويمكن  صالبة الحياكةعمي  الوصمة

) رشا أحمد ويتفق ىذا مع  فرنسية، إنجميزية، عادية كالتالي: LSDباستخدام اختبار 
 (6161عزة سالم وآخرون، ( و)6102،

)أقل فرق  LSDختبار إبتطبيق الباحثتان  تقام وصمةالولتحديد اتجاه الفروق بين نوع 
 (.03وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،معنوي( لممقارنات المتعددة

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSD( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذاو اخخبار 26جذول )

 بين طىل انغزسة  عهي صالبت انحياكت

 طول انغرزة
(1يى ) 2  

 16.51و= 

(2يى ) 3.5  

 16.42و= 

(3يى ) 5  

 15.77و= 

( و= 1يى ) 2 16.51  .0889 .7444* 

( و= 2يى ) 3.5 16.42   .6556* 

( و= 3يى ) 5 15.77    

2.20*دالة عند مستوي   
طول تأثير ( انو يوجد فروقًا دالة بين 03تبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )ن

في ضوء طول الغرزة تأثير ترتيب  تانلمباحثويمكن  الحياكةصالبة الغرزة  عمي 
ويمكن تفسير .مم 3مم،  5.3مم،  2 كالتالي: LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 

ذلك بأن ىناك عالقة طردية بين طول الغرزة وصالبة الحياكة فكمما زاد طول الغرزة 
آخرون عزة سالم و في وحدة القياس تزداد معيا صالبة الحياكة ويتفق ىذا مع دراسة )

،6161.) 
 الحياكة كفاءة تأثير عوامل الدراسة عمي  -خامساا 
( نخأثيز عىايم انذراست  عهي (one-way  ANOVAحجاه الحادي اأححهيم انخباين (27) جذول

 كفاءة انحياكت

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين
 000. 14.402 633.580 2 1267.161 نوع الوصلة

 643. 451. 19.851 2 39.703 نوع الشد

 000. 42.802 1882.926 2 3765.852 طول الغرزة

   43.992 20 879.832 تباين الخطأ

  26 5952.547 التباين الكلي

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تشير قيمة معامل التحديد )
( دل ذلك عمى R2الحياكة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )وىو كفاءة 
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت 
ىذا يدل عمى أن نوع الوصمة، نوع الشد، طول الغرزة، تفسر 2.832(=R2قيمة )

كة تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة المكممة % من التباينات الكمية فى كفاءة الحيا83
 :ما يمى( 03نتائج جدول ) ويتضح من% ترجع الى عوامل عشوائية ، 03

كفاءة عمي تأثير نوع الوصمة بين  (2.20)عند مستوي يوجد فرق دال إحصائياً  .1
 .الحياكة

 .كفاءة الحياكةعمي  تأثير نوع الشدبين  يوجد فرق دال إحصائياً ال  .2

عمي  تأثير طول الغرزة( بين 2.20عند مستوي ) دال إحصائياً يوجد فرق  .3
 .كفاءة الحياكة

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 74.141+ 8.122X1 - 0.239 X2 - 9.444 X3  

R2= 0.852   , R = 0.923 

 يمثل نوع الوصمة. x1حيث 
 .نوع الشد يمثل x2حيث 

 .غرزةطول اليمثل  x3حيث 
 يمثل الخاصية المقاسة Yحيث 
 تمثل معامل التحديد. R2حيث 
 يمثل معامل االرتباط بين الخاصية المقاسة وعوامل الدراسة )المتغيرات( Rحيث 

 وعوامل الدراسة المختمفة.كفاءة الحياكة بين  طرديوىو يمثل ارتباط 
 ة عمي كفاءة الحياكة(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراس04جدول )

 انًتوسط انًستوياث انًتغيراث
االنحراف 

 انًعياري
 انترتيب

 نوع انوصهت

 3 13.83 49.94 عاديت

 2 16.26 54.42 فرنسيت

 1 11.41 66.19 إنجهيسيت

 نوع انشذ

 2 16.88 56.24 خفيف

 1 15.35 58.54 يتوسط

 3 14.78 55.77 شذيذ

 طول انغرزة
يى 2  69.33 6.96 1 

يى 3.5  60.22 8.93 2 
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0202 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  لسادساالمجمد   

 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

يى 5  41.00 12.05 3 

 

 

كفاءة الحياكة(المتوسطات لمتغيرات الدراسة علي 0) شكل  

 -( نستخمص ما يمى :0( والشكل )07من الجدول )
يمكن ترتيب تأثير نوع الوصمة عمي كفاءة الحياكة كالتالي: إنجميزية، فرنسية،  -

 LSDعادية، كما سيتضح من اختبار 

رتيب تأثير نوع الشد عمي كفاءة الحياكة كالتالي: متوسط، خفيف، يمكن ت -
 شديد.

مم،  5.3مم،  2يمكن ترتيب تأثير طول الغرزة عمي كفاءة الحياكة كالتالي:  -
 LSDمم، كما سيتضح من اختبار  3

)أقل فرق  LSDختبار إبتطبيق  تانالباحث تقامنوع الوصمة ولتحديد اتجاه الفروق بين 
 (.08وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،نات المتعددةمعنوي( لممقار 

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSD( انفزوق بين انًخىسطاث باسخخذاو اخخبار 29جذول )

 بين نىع انىصهت عهي كفاءة انحياكت

 نوع انوصهت
 (1عاديت )

 49.94و= 

 (2فرنسيت )

 54.42و= 

 (3إنجهيسيت )

 66.19و= 

16.2444 4.4778  49.94( و= 1عاديت )
*
 

11.7667   54.42( و= 2فرنسيت )
*
 

    66.19( و= 3إنجهيسيت )

1.10*دالة عند مستوي   
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نوع تأثير ( انو يوجد فروقًا دالة بين 08نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
في ضوء  نوع الوصمةترتيب تأثير  لمباحثتانويمكن  كفاءة الحياكةعمي  الوصمة
كفاءة  عمي فرنسية، إنجميزية، عادية كالتالي: LSDات باستخدام اختبار المتوسط

الحياكة ىي عالقة بين قوة شد الحياكة وقوة شد القماش )%( لذا كمما زادث كثافة 
الغرزة في وحدة الطول زادت معيا كفاءة وصمة الحياكة )%( ويتفق ىذا مع دراسة ) 

ير نوع الوصمة عمي كفاءة الحياكة ( في وجود اختالفات بين تأث6102أحمد ،رشا 
 (.6102، حسب النبيالسيدة ( و) 6106غادة السيد ،ودراسة )

)أقل فرق LSDختبار إبتطبيق  تان الباحث تقام طول الغرزةولتحديد اتجاه الفروق بين 
 (.09وذلك عمي النحو المبين في جدول ) ،معنوي( لممقارنات المتعددة

)أقم فزق يعنىي( نهًقارناث انًخعذدة  LSDباسخخذاو اخخبار  ( انفزوق بين انًخىسطاث:2جذول)

 بين طىل انغزسة عهي كفاءة انحياكت

 (0) مم 6 طول الغرزة
 69.33م= 

 (6) مم 3.2
 60.22= م

 (3) مم 2
 41.00م= 

9.1111  69.33م=  (0) مم 6
*
 28.3333

*
 

19.2222   60.22= م (6) مم 3.2
*
 

    41.00م=  (3) مم 2

1.10د مستوي *دالة عن  

طول تأثير ( انو يوجد فروقًا دالة بين 09تبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )ن
في ضوء ترتيب تأثير طول الغرزة  لمباحثتانويمكن كفاءة الحياكة عمي الغرزة  

وكمما زاد طول  مم 3مم،  5.3مم،  2 كالتالي: LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
( و 6161عزة سالم ، ة ) عالقة عكسية( تتفق مع دراسة )الغرزة تقل كفاءة الحياك

 (.6161ايمان ربيع ، ميمنة هاشم، دراسة )
 

 : تقييم الجودة الكمية لألقمشة المنتجة تحت البحث:سادساا 

  ،تم عمل تقييم لجودة األقمشة المنتجة تحت البحث لمالئمتيا لمغرض الوظيفي
نوع الشد، طول الغرزة( وذلك باستخدام  الختيار أنسب عوامل الدراسة )نوع الوصمة،

متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكمية لألقمشة  Radar Chartأشكال الرادار 
استطالة ، قوة شد الحياكة) المنتجة تحت البحث من خالل استخدام الخواص األتية:
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تائج وذلك بتحويل ن( كفاءة الحياكة، صالبة الحياكة، مظيرية الحياكة، الحياكة
قياسات ىذه الخواص إلي قيم مقارنة، حيث أن القيمة المقارنة األكبر تكون األفضل 

قوة شد الحياكة، استطالة الحياكة، مظيرية الحياكة، صالبة الحياكة، كفاءة ) مع
 (.الحياكة

انجىدة انكهيت  الخخباراث األقًشت ححج انبحث حقييى(  31 جذول )  

 و
نىع 

 انىصهت

طىل 

 انغزسة

 نىع

شذان  

قىة شذ 

 انحياكت

اسخطانت 

 انحياكت

يظهزيت 

 انحياكت

 اخخبار

 صالبت

 كفاءة

 انحياكت

 انًساحت 

 انًثانيت

يعايم 

 انجىدة

1 

 

 

 

 

 عاديت

 

2 

 73.50 367.50 70.81 69.39 80.00 76.53 70.77 خفيف

 86.95 434.75 89.37 77.55 100.00 78.57 89.26 يتوسط 2

 77.51 387.55 79.26 67.86 80.00 81.29 79.15 شذيذ 3

4 

3.5 

 73.02 365.11 72.09 68.88 80.00 72.11 72.04 خفيف

 73.84 369.19 69.91 74.49 90.00 64.97 69.83 يتوسط 5

 77.23 386.14 67.86 75.00 100.00 75.51 67.77 شذيذ 6

7 

5 

 56.52 282.61 40.20 66.84 80.00 55.44 40.13 خفيف

 70.97 354.86 46.48 71.94 90.00 100.00 46.45 يتوسط 8

 56.67 283.34 39.56 68.37 90.00 45.92 39.49 شذيذ 9

10 

 

 

 

 انجهيسيت

 

 

 

2 

 88.73 443.67 93.21 97.45 70.00 89.80 93.21 خفيف

 96.76 483.80 97.18 100.00 100.00 89.46 97.16 يتوسط 11

 86.73 433.64 88.48 96.43 80.00 80.27 88.47 شذيذ 12

13 

3.5 

 76.46 382.30 70.81 93.37 80.00 67.35 70.77 خفيف

 82.04 410.19 74.90 96.94 90.00 73.47 74.88 يتوسط 14

 78.54 392.68 66.07 95.41 90.00 75.17 66.03 شذيذ 15

16 

5 

 64.76 323.78 45.97 91.84 90.00 50.00 45.97 خفيف

 66.78 333.91 46.99 91.84 90.00 58.16 46.92 يتوسط 17

 66.18 330.89 43.53 95.41 90.00 58.50 43.44 شذيذ 18

19 

 

 

 

 فرنسيت

 

 

2 

 88.78 443.91 100.00 85.20 90.00 68.71 100.00 خفيف

 80.91 404.55 91.04 80.61 80.00 61.90 91.00 يتوسط 20

 84.59 422.94 89.63 83.67 90.00 70.07 89.57 شذيذ 21

22 

3.5 

 85.43 427.17 96.93 84.69 80.00 68.71 96.84 خفيف

 87.00 434.99 94.75 83.16 90.00 72.45 94.63 يتوسط 23

 81.94 409.70 80.67 82.14 100.00 66.33 80.57 شذيذ 24

25 

5 

 64.63 323.17 58.13 81.12 70.00 55.78 58.14 خفيف

 70.85 354.23 64.02 79.08 90.00 57.14 63.98 يتوسط 26

 78.67 393.33 87.58 77.55 90.00 50.68 87.52 شذيذ 27
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يى(، نىع انشذ)خفيف(. 6انىصهت )عاديت(، طىل انغزسة )ححج انذراست قم انعيناث  أ( 8شكم )  

 

شذ)يخىسظ(نىع ان(، يى 3) طىل انغزسة(، انجهيشيت) انىصهتححج انذراست  انعيناث أفضم( 9شكم )  
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 ممخص النتائج:
 تأثير ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً :  بالنسبة لقوة شد الحياكة

وكان الترتيب كالتالي: وصمة إنجميزية ثم فرنسية ثم عادية  قوة شد الحياكةعمي نوع الوصمة 
مم  3.3ثم  مم 2وكان الترتيب كالتالي:  قوة شد الحياكةعمي  تأثير طول الغرزةبين  وكذلك

  .قوة شد الحياكةعمي  نوع الشدتأثير بين  فرق دال إحصائياً ، بينما ال يوجد مم 3ثم 

  :تأثير ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً بالنسبة ألستطالة الحياكة
ال مم، بينما 3مم ثم  3.3مم ثم  2وكان الترتيب كالتالي:  استطالة الحياكةعمي  طول الغرزة

 .استطالة الحياكةعمي تأثير نوع الوصمة أو تأثير نوع الشد بين  فرق دال إحصائياً يوجد 

  :تأثير نوع ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً بالنسبة لمظهرية الحياكة
، بينما ال يوجد فرق دال إحصائيًا سواء نوع الوصمة أو طول  مظيرية الحياكةعمي  الشد

 ياكة.الغرزة عمي مظيرية الح

  تأثير نوع ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً : لصالبة الحياكةبالنسبة
، بينما ال يوجد تأثير لنوع الشد عمي صالبة  صالبة الحياكةعمي الوصمة وطول الغرزة 

 الحياكة.

  تأثير نوع ( بين 2.20عند مستوي ) يوجد فرق دال إحصائياً : لكفاءة الحياكةبالنسبة
نوع تأثير بين  يوجد فرق دال إحصائياً ال ، بينما كفاءة الحياكةعمي طول الغرزة الوصمة و 

 كفاءة الحياكة.عمي  الشد

  أن أفضل عينات األقمشة كانت أشارت نتائج الجودة الكمية لألقمشة تحت البحث
(مم ومستوي الشد متوسط بمساحة مثالية 2المنفذة بالوصمة االنجميزية وطول الغرزة )

بينما كانت أقل عينات األقمشة المنفذة بالوصمة العادية )البسيطة( وطول الغرزة  ، (483.8)
 .( 282.61)( مم ومستوي الشد خفيف بمساحة مثالية 3)

التوصيات:   

الربط بين المراكز البحثية ومصانع المالبس الجاىزة لموقوف عمي أىم  -1
 المشكالت التي تقابل صناعة المالبس والعمل عمي حميا .

سة متغيرات أخري لعممية الحياكة ألقمشة الدنيم )الجينز ( لتحديد أفضل درا -2
 الحياكات المناسبة ليا.
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االىتمام بوضع معايير محددة لتقنيات الحياكة لألقمشة بما يتناسب مع كفاءة  -3
 االستخدام النيائي.

 المراجع:
أحمد عمي سالمان ،رشدي عمي عيد ،زينب أحمد عبد العزيز ،نبيمة فاروق  -

تقييم األداء الوظيفي لبعض أقمشة مالبس العاممين بالفنادق (: 0202نجار )ال
،  335-354( ،03، مجمة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد)

 سبتمبر.

أحمد عمي سالمان ،رانيا محمد حمودة ،أسماء الشعراوي الششتاوي  -
لدار الكتب معجم المنسوجات الثقافي ، فيرسة الييئة العامة (:0202)

 والوثائق القومية، مكتبة نانسي ، دمياط .

تأثير معالجة أقمشة (:0200أسماء سامي سويمم، رانيا محمد حمودة )  -
مالبس األطفال القطنية لطرد الماء عمي خواص وأداء الحياكة ، مجمة بحوث 

 ( ، يناير.75التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، العدد)

تأثير الدمج بين األقمشة المنسوجة  (:0202لنبي )السيدة فتح اهلل حسب ا -
وأقمشة التريكو عمي الخواص الوظيفية وجودة أداء الحياكة لمالبس األطفال 

 الخارجية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، جامعة طنطا.

تأثير اختالف نوع القماش المستخدم عمي  (:0202الهام عبد العزيز حسنين) -
ودة تقنيات الحياكة المختمفة ، مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية ، ج

 .011-054( ، 70( ، العدد)3مجمد)

دراسة تجريبية لموصول ألفضل معامل (: 0200أمل عبد السميع مأمون) -
جودة لوصالت أقمشة الجينز ، مجمة بحوث التربية النوعية ، جامعة المنصورة 

 ول ، أكتوبر .( ، الجزء األ75، العدد )

دراسة أنسب معامل جودة  (:0202ميمنة محمد هاشم) ،ايمان حامد ربيع  -
لوصمة حياكة أقمشة الالنجيري ، مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية ، 

 ، مايو.034-034(، 73( ، العدد)1جامعة المنيا، المجمد)
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ات الحياكة تأثير بعض تقني (:0200ايمان حامد ربيع) ،ايريني سمير داود  -
دراسات  –عمي الخواص الوظيفية لخامة الحرير الطبيعي ، مجمة عموم وفنون 

 (، العدد األول.75وبحوث ، جامعة حموان ، المجمد)

دراسة تأثير األنواع المختمفة ألقمشة  (:0202ايناس السيد الدريدي) -
الجبردين عمي بعض الخواص الميكانيكية لوصالت الحياكة ، مجمة االقتصاد 

 ( ، يوليو.71جامعة المنوفية ، مجمد ) –المنزلي 

تأثير بعض تقنيات الحياكة عمي الخواص  (:0202رشا عبد المعطي أحمد) -
(، 4الوظيفية والمظيرية لألقمشة المزدوجة، مجمة التصميم الدولية ، المجمد)

 ، يناير.32-25(، 0العدد )

)الغسيل( تأثير استخدام طرق التجييز (:0222سامية محمد الطوبشي) -
المختمفة عمي الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة الدنيم)الجينز( ، مجمة 

-572(، 0(، العدد)03بحوث األقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية ، مجمد)
 ، يناير. 551

تأثير بعض متغيرات الحياكة عمي خواص  (:0202سماح محمد الصاوي) -
( ، 5( ، العدد )2ولية ، المجمد )الوصالت ألقمشة الجوخ ، مجمة التصميم الد

 يوليو.

تأثير برمنجانات  (:0202صفاء محمد ابراهيم ، رحاب محمد اسماعيل) -
البوتاسيوم عمي إزالة صبغات االنديجو بإسموب الطباعة ، مجمة التصميم 

 .533-552(، 0(، العدد )2الدولية ، مجمد)

اكة عمي تأثير بعض متغيرات الحي (:0222صفية عبد العزيز ساروخ) -
خواص وصالت حياكة بعض أقمشة البطانات، مجمة االسكندرية لمتبادل 

 (.0(، العدد )73العممي ، كمية الزراعة ، جامعة االسكندرية، المجمد)
صفية عبد العزيز ساروخ ، عزة ابراهيم عمي ، عادل صالح الدين الجهيني ،  -

اءة أداء (: تأثير بعض متغيرات الحياكة عمي كف0222منال محمد كشك) 
وصالت الحياكة لممالبس التي تتعرض لإلجيادات العالية )األفروالت(، مجمة 

 .57-72( ، يناير مارس، 0(، العدد )72االسكندرية لمتبادل العممي ، مجمد)
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عزة محمد سالم، عادل جمال الدين الهنداوي، أسماء سامي  -
داء األقمشة تأثير األساليب التنفيذية لمحياكة عمي خواص وأ(: 0202سويمم)

المبردية المنتجة من األلياف فائقة الدقة ، مجمة البحوث في مجاالت التربية 
 .037-45(، يوليو، 74(، العدد)1النوعية ، جامعة المنيا، المجمد)

: دراسة العالقة بين تقنيات الحياكة (0200عمرو جمال الدين حسونة) -
ول ، العربي الخامس والخامات المستخدمة في المالبس ، المؤتمر الدولي األ

 مارس. 73-72عشر )االقتصاد المنزلي وقضايا الشباب ( 

: تأثير اختالف متغيرات عممية الحياكة عمي (0200غادة عبد الفتاح السيد) -
جودة حياكة األقمشة السميموزية والمخموطة ، المؤتمر الدولي الثالث لمفنون 

 75-70(، دمياط، رأس البر ، التطبيقية)الفنون التطبيقية والتوقعات المستقبمية
 نوفمبر.

: تأثير اختالف (0202غادة محمد الصياد و ابراهيم عبد المؤمن ادريس) -
التركيب النسجي ونوع الخامة عمي خواص األداء الوظيفي ألقمشة الدينيم 

(، العدد العاشر 5المزدوجة ، مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية ، المجمد )
(0 ،)571-551. 

محمد محمد قنديل ، غادة محمد الصياد ، فيروز أبو الفتوح الجمل ، محمود  -
: دراسة مقارنة لبعض الخواص الطبيعية والميكانيكية (0202محمد محجوب )

ألقمشة الدنيم المنتجة بنظام البيكة الرأسية عمي ماكينات الرابيير، مجمة العمارة 
لمحضارة والفنون االسالمية ، والفنون والعموم االنسانية ، الجمعية العربية 

 (.4( ، العدد )5المجمد)

: تأثير اختالف طرق الغسيل عمي بعض (0202معروف أحمد محمد) -
جامعة  –خواص األداء الوظيفي لمالبس الجينز ، مجمة بحوث التربية النوعية 

 . 355-304(، مايو 02المنصورة ، العدد )

االبرة عمي بعض الخواص  دراسة تأثير قطر :(0202منال البكري المتولي) -
الميكانيكية لوصالت الحياكة في األقمشة المنسوجة، المؤتمر السنوي ) العربي 
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 االت التربية النوعيةالبحوث في مجمجلة 

 03-05الدولي األول ( ، كمية التربية النوعية ، جامعة المنصورة  –الخامس 
 إبريل. 

أثر نسبة الميكرا عمي بعض خواص (: 0200مني عبد الهادي شاهين) -
، مجمد  المنوفيةمجمة االقتصاد المنزلي ، جامعة حياكات البنطمون الجينز ، 

 (. 5( ، العدد )77)

حياكة وتطريز مالبس التريكو باضافة  (:0202نسرين نصر الدين أحمد) -
الجمعية العربية  الجمد الصناعي، مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية ،

 .153-155( ، الجزء األول ، 07حضارة والفنون االسالمية ، العدد)لم

تأثير المعالجات النيائية ألقمشة الجينز عمي  (:0202هالة سميمان سميمان) -
( ، 57خيوط التطريز اآللي ، المجمة المصرية لالقتصاد المنزلي ، العدد)

713-771. 

تأثير اختالف  (:0202وسام محمد محمد ، فاطمة مصطفي عبد الحميد) -
ة الحياكة ، مجمة االسكندرية خمط األقمشة القطنية المخموطة بالميكرا عمي جود

 مارس. –( ، يناير 0( ، العدد)52لمتبادل العممي ، مجمد)
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