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 مستخمص البحث:
التي تستخدم في ييدف البحث الي التعرف عمي انواع خامات التقوية               

تبع البحث المنيج او  –التطريز اآللي والتي تعطي أعمي مظيرية لمخامات المطرزة آليَا 
نواع أحدود البحث عمي ثالث  تواقتصر  -الوصفي لمالءمتو لتحقيق أىداف البحث 

نواع غير أنواع من التقوية، ثالث أه( وخمس اتفت -ساتان  -من الخامات )حرير 
 –ونوعين غير الصقين )غير منسوج  -ثقيل(  -متوسط  - منسوجة الصقو )خفيف

تم عرضو عمي  ادوات الدراسة مقياس تقدير لقياس المظيريةمن و )ورق مقوي( كرتون
( متخصصين في مجال المالبس والنسيج 01مجموعة من المتخصصين عددىم )

يمييا  ن افضل تقوية الصقة لمحرير ىي التقوية الثقيمة،ألي إالنتائج  وتوصمت
أما بالنسبة لمساتان لقد تساوت التقوية الثقيمة مع التقوية  -المتوسطة ثم الخفيفة 

ه فكانت التقوية الثقيمة ىي اعمي مظيرية االمتوسطة واعطت افضل مظيرية. أما التفت
وبالنسبة لمتقوية غير الالصقة فمقد تفوق الكرتون )الورق المقوي( عمي التقوية غير  -

توصي الباحثة في ضوء  و ، بة لمثالث خامات المستخدمة في الدراسةالمنسوجة بالنس
نتائج الدراسة الحالية باجراء المزيد من االبحاث المماثمة والتي تيتم بمشكالت التطريز 

جات المطرزة آليا سواء مالبس او تعمي جودة لممنألي إاآللي وذلك لموصول 
 مفروشات.

 لتطريز اآللىا، مظيرية،  التقويةخامات  :الكممات الرئيسية
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Abstract: 
The research aims to identify the appropriate types of interfacing 

materials to give the best appearance of the embroidered 

materials. The research followed the descriptive approach as it is 

suitable to achieve the objectives. The research includes three 

types of materials(silk - satin - taffeta) and five types of 

interfacing materials , three of them are non-woven adhesive  

(light- medium - heavy) and two of them are non-adhesive (non-

woven - cardboard).One of the research tools Is a measurement 

scale to measure the fabric appearance. It was presented to a group 

of (10) specialists in the field of clothing and textiles. The study 

found that the best adhesive interfacing for silk is heavy 

interfacing followed by medium and light materials. As for satin, 

the heavy and medium interfacing materials were the same and 

gave the best results for taffeta; the heavy interfacing yielded the 

best result. As for non-adhesive interfacing, cardboard was better 

than non-woven interfacing of the three materials used in the 

study. In light of the results of the current study, the researcher 

recommends conducting more research similar to the current 

study, which is concerned with the problems of machine 

embroidery, in order to achieve the highest quality of machine 

embroidered products, whether clothing or upholsteries. 

Keywords:   Interfacing Materials           -     appearance    -     

 Automatic Embroidery          
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 : Introduction مقدمة
من الصناعات التي تحتاج الي تطوير  تعد صناعة المالبس الجاىزة والمفروشات     

مستمر يتماشي مع التطورات العالمية المستمرة الن تقنياتيا تتأثر بشدة باالسموب المتبع 
 في االنتاج ، ولذا تم االىتمام بيذه الصناعة وتوجيو العمم والتكنولوجيا لمنيوض بيا.

ة المالبس ويعتبر التطريز اآللي صناعة قائمة بذاتيا ومواكبة لتطور صناع
والمفروشات ، حيث تطورت األالت المستخدمو في التطريز واسموب تشغيميا و قدرتيا 
االنتاجيو ، وحديثَا استطاع المتخصصون أن يطوعوا امكانيات الكمبيوتر لألستفاده 
منيا في مجال التطريز اآللي حيث امكن إنتاج ماكينات التطريز اآللي المتخصصة 

 (039-2112،) لمياء حسن د من االشكال والتصميمات المطرزةالتي تقوم بتنفيذ العدي
حيث ظيرت النظم والبرامج التي اىتمت بمجال التطريز اآللي وقسمت البرمجيات 
بشكل تخصصي ، حيث تقوم ىذه البرامج بإعداد التصميمات ) الرسوم الجرافيكية ( 

يا الي غرز تطريز بإستخدام العناصر والوحدات الزخرفية المختمفة ثم تقوم بتحويم
بأشكال مختمفة وبتأثيرات خاصة مع عمل التكرارات المطموبة في التصميم وتحديد 

 ميمات المطرزه بدقو وجوده عالية .بدايات ونيايات الغرز الخراج التص
 (077-2115،) إليام يسري                                                      

قمشة والتي تعتبر مفروشات عمي استخدام العديد من األوتعتمد صناعة المالبس وال
قمشة ذات الطبيعة قمشة خاصة تندرج تحت قائمة األأالمادة االولية ليا ومن بينيا 

كثر شيوعَا وتفضياَل والتي تظير بمظير سطحي خاص مثل الخاصة والتي تعد األ
 المطاطة (-المتشابكة-الشفافة-الحريرية-الالمعة -قمشة ) الوبريةاأل

 (29-2113،) نجوي شكري وآخرون                                             
وتعتبر خامات التقوية من الخامات التي ليا تأثير كبير عمي جودة المنتج النيائي سواء 

وع المناسب لكل مالبس او مفروشات وىي تختمف فيما بينيا بحيث يجب اختيار الن
 .خامة لموصول الي آعمي مظيرية لممنتجات وخاصَا المنتجات المطرزه آلياَ 

ومن الدراسات التي أىتمت بدراسة تأثير خامات التقوية المختمفة عمي جوده  
دراسة  :المنتجات الممبسية وذلك لما ليا من أىمية وتأثير عمي جوده المنتج النيائي 

والتي ىدفت الي دراسة أقمشة الحشو وأنواعيا المختمفة  (2006)نسرين حسن
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وخواصيا ومعدات وطرق لصق الحشو واستخدمت أقمشة البولي أستر كعينة لمدراسة 
والتي كان من نتائجيا وجود عالقات عديدة متباينة بين سمك القماش واالنواع المختمفة 

دراسة  ىدفت الي لتيا (2007) أشرف محمد لمحشو محل الدراسة . كذالك دراسة
أقمشة  وطرق انتاجوأثرىا عمي جودة تصميم القميص الرجالي تكنولوجيا أقمشة الحشو 

والتي كان من نتائجيا وجود عالقة بين نوع الحشو وكال من قوة  واساليب تثبيتياالحشو 
غادة عبد الرحمن وأكدت دراسة المصق وثبات المون ضد الضوء وتجعد الحياكة ، 

تأثير اختالف أنواع اقمشة الحشو وتقنية الحياكة عمى الخواص  معرفةعمي  (2008)
، اما الوظيفية لمالبس السيدات لتحقق المستويات القياسية لكل من المظير واالداء

  نوع) التعرف عمى أثر اختالفىدفت التي  (2008) ، لمياء عميحسينأسامة راسة د
عمى مستوى جودة  فتح العروة( اتجاه –سمك الحشو  –اتجاه الحشو  – الحشوقماش 

العروة الخيط في صناعة المالبس الجاىزة  والتي كان من نتائجيا عند استخدام الحشو 
من النوع المنسوج وغير المنسوج من النوعين الخفيف والمتوسط كانت النتائج لصالح 

يا كان من اىدافوالتي  (2009 –لمياء عمي ) دراسةالحشو ذو السمك المتوسط ،  و 
سمك خامة التقوية -نوع الخيط-التطريز التعرف عمي أثر أختالف كاَلمن)كثافة غرز

( عند تطريزىا آليَا لموصول الي أعمي مظيرية (عمي مظيرية قماش الساتان )كريب باك
أكدت نتائجيا عمى أن التقنيات المستخدمو لمتطريز اآللى تؤثر تأثيرًا كبيرًا عمى و 

ن خالل اختالف مستوى كثافة الغرزة ونوع الخيط مظيرية أقمشة الساتان وذلك م
وسمك التقوية عمى مظيرية أقمشة الساتان عند تطريزىا آليًا، وتوصمت إلى أن أعمى 
مظيرية لقماش الساتان الخفيف لصالح الكثافة المنخفضة مع خيط بولى استر وتقوية 

تقوية الخفيف، أما متوسطة، وأقل مظيرية لمكثافة المرتفعة مع الخيط المعدنى وسمك ال
بالنسبة لمساتان متوسط الوزن فكان لصالح الكثافة المرتفعة باستخدام خيط بولى استر 
وتقوية متوسطة وىى األعمى فى المظيرية، فى حين مستوى المظيرية األقل كان مع 

كذلك دراسة  الخفيف التقويةسمك العينات ذات الكثافة المنخفضة والخيط المعدنى و 
من اىدافيا تقييم مظيرية العروة بأستخدام أنواع كان  والتي .(2010)نسرين حسن

غير -مختمفة من الحشو بإتجاىات مختمفة وقد استخدمت أنواع حشو منيا)منسوج
تريكو()الصق وغير الصق( ،وكان من نتائجيا إن إستخدام أقمشة الحشو عند -منسوج



 

887 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 &.Seif,Mدراسة  اماالنيائي.تنفيذ العروة ساىم في تحسين مظيرىا وجودتيا وشكميا 
Hassan Yasser M.E.(2010)  والتي ىدفت إلي دراسة تأثير الحشوات القابمة

لمصق المختمفة عمي فاعمية ومتانة انحناء األقمشة وكان من نتائجيا أن كل األقمشة 
 Tanizoe,T(2012)وقد قام الثقيل. الالصق  بيا المتانة عند تقويتيا بالحشو تزداد

بدراسة تناولت اربع أنواع من األقمشة الصوفية ، واربعة أنواع من الحشو المصق ثنائي 
الوجو لموصول إلي أعمي جودة لمبدلة وتوصمت إلي ظيور نسب متفاوتة لمجودة 

تحديد أثر استخدام  يإل ىدفت (2015(رنده ثابت اما دراسة بإختالف الحشو . 
، الجاكت الحريمي الشتوي عمى مستوى جودتو خامات التقوية " الحشو " المستخدمة في

وقد جاءت نتائج البحث لتؤكد عمي وجود تأثير لتكنولوجيا الحشو عمي المظير 
الخارجي لمجاكت الحريمي الشتوي تبعَا آلختالف خامة الحشو والتكنولوجيا المستخدمة 

كان من  بعمل دراسة (2016 –عزيزة العقمى وىدي محمد  قد قام كاَلمنو في إنتاجة. 
طرق التقوية( عمى مظيرية التطريز  –كثافة الغرزة  –ثر )نوع الغرزة اىدافيا تحديد أ

-ورق مقوي "كرتون" -وتم استخدام ثالث أنواع من التقوية )فازلينلمجمود الصناعية، 
أن أفضل مستوى لتقييم جودة تطريز الجمد الصناعي  بدون تقوية( كان من نتائجيا

كثافة مرتفعة مع استخدام خامة ب محل الدراسةية لغرز التطريز لمخامة االولي والثان
التقوية غير المنسوجة "الفازلين"  وتم استبعاد الخامة الثالثة الحتواىا عمي نسبة 

بدراسة  (2017)إيمان اليزاع كما قامت  مطاطية عالية النخفاض مستوي مظيريتيا.
عمي أثر بعض خامات التقوية عمي االقمشة المختمفة المشكمة عمي التعرف  الي يدفت

المانيكان والتي كان من نتائجيا تفوق قماش االورجانزا عمي التفتاه والدانتيل بإستخدام 
دم كاَلمن كما قلتقوية السمك والبمينات في حين أعطي الفوم أعمي نتائج مع الدانتيل.ا

دراسة كان من اىدافيا التعرف عمي أثر  (2017) و جييان مصطفي سحر محمد
عمي مستوي مظيرية  تريكو( -غير منسوجة -أختالف نوع التقوية االصقة )منسوجة

الجيوب في صناعة المالبس الجمدية ،والتي توصمت الي التقوية الالصقة سواء الغير 
منسوجة أو التريكو أعطت أفضل النتائج لمظيرية الجيوب في صناعة المالبس 

تي ىدفت الي وال( 2018) السيد ةوىال من سحر محمد كالا ية. كذلك دراسة الجمد
آليًا عمى خامات الجمود الصناعية  تطريزالالفنية الحادثة أثناء التغمب عمي العيوب 
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وتحديد جوانب ونواحي القصور فييا والتي قد تنتج عن اإلختيار الخاطئ لنوع 
صول الي أعمي مستوي مظيرية ،ولقد لمو التضريب ونوع خامة التقوية وخامة الحشو 

توصمت الي خامات الحشو باالسفنج افضل من الحشو بالفيبر كذلك إستخدام خامات 
التقوية غير الالصقة أعطي أفضل النتائج لمظيرية الجمود المستخمة في الدراسة. كما 

كان من اىدافيا دراسة تأثير بعض متغيرات  دراسة (2021) زينب حسينقدمت 
خامات التقوية( عمي االقمشة العازلة -نوع الخيط-التطريز اآللي )كثافة غرز التطريز

-حشو غير الصق-لمماء حيث استخدمت ثالث خامات لمتقوية ىي)ورق مقوي"كرتون"
الت ورق مع حشو غير الصق( وثالث انواع من غرز التطريز االلي بثالث كثافات وث

انواع من خيوط التطريز اآللي وكان من نتائجيا إن التقوية بإستخدام الورق المقوي مع 
الحشو الغير الصق أعطي أعمي مظيرية ثم يمييا التقوية بالحشو الغير الصق ثم 

  التقوية بإستخدام الورق المقوي.
التقوية بخامات وبالنظر إلي موضوعات الدراسات السابقة يالحظ أن بعضيا أىتم 

لمياء  المطرزة آليَا بخالف دراسة لممالبس والبعض اآلخر أىتم بالجمود الصناعية
والتي تناولت أقمشة الساتان "كريب باك" ولكن في ىذه الدراسة يتم ( 2009) محمد

التي تناولت االقمشة  (2021) زينب حسينكذلك دراسة تناولو مع متغيرات مختمفة ،
الخامات التي لم يتم تناوليا من قبل والتي  البحث الحالي بعضويضيف  ،العازلة لمماء

متغمب عمى العيوب الفنية محاولة لفي  يتم تطريزىا آليَا لممالبس وكذلك المفروشات.
لتي قد تنتج عن وتحديد جوانب ونواحي القصور فييا واتطريزىا آليًا الحادثة أثناء 

إلي منتج ذو جودة عالية قادرًا عمى ، لموصول نوع خامة التقوية لاإلختيار الخاطئ 
 المنافسة العالمية.

 :مشكلة البحث
 :ةتساؤالت اآلتىمشكمة البحث في اليمكن تحديد  
التقوية المناسبة إلعطاء أعمى مظيرية لمخامات المطرزة آليًا محل خامات ما أنواع  -0

 تفتاه(؟ -تاناس -الدراسة )حرير
عمى مظيرية الخامات المطرزة آليًا محل  التقويةخامة ما تأثير اختالف نوع  -2

 تفتاه(؟ -تاناس -الدراسة )حرير
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 ييدف البحث إلى: : Objectives أىــــداف البحــــث
 التقوية التى تستخدم فى التطريز اآللى.خامات التعرف عمى أنواع  -0
التقوية المناسبة إلعطاء أعمى مظيرية لمخامات خامات التعرف عمى أنواع  -2

 تفتاه(. -تاناس -المطرزة آليًا محل الدراسة )حرير
التقوية عمى مظيرية الخامات محل الدراسة والمطرزة  خامة قياس أثر اختالف نوع -3

 تفتاه(. -تاناس -آليًا )حرير

 :Significance  أىميــــة البحــــث
تفيد نتائج البحث فى التغمب عمى العيوب الفنية التى تحدث أثناء التطريز اآللى  -0

 -ساتان -سواء لممالبس أو المفروشات المطرزة آليًا بالخامات المتناولة بالدراسة )حرير
 ؤثر عمى المظيرية.ت التيو  خامة التقويةتفتاه( نتيجة اإلختيار الخاطىء لنوع 

ى مجال التدريس لمقررات التصميم والتطريز بالكميات اإلستفادة من البحث ف -2
 المتخصصة.

المساىمة فى تحقيق متطمبات الجودة لممنتجات المطرزة آليًا من المالبس  -3
 تان والتفتاه.اوالمفروشات المصنعة من أقمشة الحرير والس

ن تااالمساىمة فى وضع معايير لتطريز المنتجات المصنعة من أقمشة الحرير والس -4
 والتفتاه لتكون مرشدًا لمعاممين فى صناعة المالبس والمفروشات. 

  :Definitions  مصطمحــــات البحــــث
  Interfacingالتقوية:

، التقوية خامات  Supportedتعنى وترادف كممة تدعيم    Backingكممة تقوية  
لتدعيم القماش تعمل عمى اعطاء الشكل الجيد المطموب لممنتج، وتساعد فى التحكم 

  (75 ،64-2113 ,)نجوي شكرى وآخرون               .وابداع الشكل النيائى
ىي طبقة من القماش أو مادة تركيبية تضاف بين القماش االساسي لمممبس وقماش  -

( يو )الجيوب، العراوي، المردات، االساور، واالكوالينة فالبطانة لتدعيم مناطق مع
من االستطالة  وم الممبس واكسابو القوام المطموب، والحفاظ عميلتحسين خطوط تصمي

 أو التغير في االبعاد كما في بعض المالبس .
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قطع من خامات التدعيم تضاف الي قماش الممبس عبر اجزاء معينة في الثوب  -
  (        (Shoben, Martin &Word, Jant-1990-28         ة . تحتاج الي تقوي

:Supporting Material : خاماث التدعيم   

تمك الخامات التي تستخدم بغرض تدعيم األقمشة قبل تطريزىا أما بشكل مؤقت حتي  
          األنتياء من تطريزىا أو بشكل دائم لتحقيق متطمبات جمالية ووظيفية معينة. 

  (84-2119،)لمياء حسن عمي                                                   

       Appearance: مظهريت

 )  (www.almaany.com                                    .اسم مونث منسوب الي مظير

       . كمويكون أو ماىيو ش الحكم عمي الشئ كما يجب أن

  (www.Dictionary Cambridge.org) 

  Machine Embroideryالتطريز اآللى:  
ىو زخرفة القماش أو أى خامة أخرى بخيوط متعددة األلوان واألنواع بتأثيرات حديثة 
لمغرز من خالل تطبيق أحدث آليات التشغيل والنظم المتطورة لماكينات التطريز اآللى 

فى زمن قياسى وعمى أعمى  المبرمجة لمحصول عمى عائد سريع من المنتجات المطرزة
 (009، 99 -2115 ،)ماجدة ماضى وآخرون                  مستويات الجودة.

 :Methodologyمنيــــج البحــــث   
 لمالءمتو لتحقيق األىداف.مع التطبيق يتبع البحث المنيج الوصفى 

 : Sampleالبحث ةعين
واستخدامًا فى المالبس والمفروشات تتكون من ثالثة أنواع من األقمشة األكثر شيوعًا  

( عينة، بواقع خمسة 05التفتاه( وعددىم اإلجمالى ) -تاناالس -المطرزة، وىى )الحرير
%( 011عينات لكل نوع من القماش، وتم تطريز جميع العينات بخيط حرير صناعى)

 welcomeوالتصميم الزخرفي تمت معالجتة ببرنامج (، 011تان كثافة )ابغرزة الس
ES-65 Designer))  ماكينة التطريز اآللي  إلمكانية تطريزه عميفيمم ل تحويموو

العينات أثناء جزء من توضح  (4-3كذلك الصور ) –( توضح ذلك 0،2والصور)
 .تطريزىا 
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 (  2(                         صورة )    0صورة )                   

 معالجتة ببرنامج التطريز وتحويمو لفيممالصور توضح التصميم الزخرفي أثناء 

  
 (  4(                                  صورة )    3صورة )                    

 العينات أثناء تطريزىاجزء من الصور توضح 

 :Tools أدوات البحــــث
 آلى ذات مواصفات كالتالى: ماكينة تطريز -1

 برنامج تشغيل الماكينة( 209( موديل )07228ماكينة صناعية "كمبيوتر" رقم )
welcome ES-65 Designer) .) 

لقياس مظيرية عينات البحث محل الدراسة. فى ممحق البحث رقم  مقياس تقدير -2
(2.)  
 تقييم مظيرية العينات محل الدراسة.  ىدف المقياس: -أ
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تكون من الغالف الذى يبدأ بتوضيح اليدف منو ثم طريقة  تصميم المقياس: -ب
تسجيل التقييم من ِقبل المتخصصين، إحتوى عمى ميزان تقدير خماسى، تضمن 

 ( درجة. 61( عبارة وبذلك تكون الدرجة الكمية لممقياس )02المقياس )
تم التصحيح عن طريق تحويل العالمات التى دونيا  تصحيح المقياس: -ج

إلى درجات، بحيث يحصل مستوى "موافق بشدة" عمى خمس درجات، المتخصصون 
و"موافق" عمى أربعة درجات، و"موافق إلى حد ما" عمى ثالثة درجات، ثم مستوى "غير 

 درجة واحدة. موافق" يحصل عمى درجتين، وأخيرًا "غير موافق مطمقًا" عمى
 الصدق والثبات:   -د

: تم عرض المقياس عمى مجموعة من األساتذة  الصدق المنطقي :الصدق
وكان التحكيم تبعًا لستة بنود ىى، الصياغة المغوية  (،01المتخصصين وعددىم )

لمعبارات، الصياغة العممية لمحاور وعبارات مقياس التقدير، التسمسل وتنظيم العبارات، 
كل محور، المقياس مع اليدف من البحث ، تناسب عدد العبارات في  تطابق محاور

سيولة ووضوح العبارات، وأقروا جميعًا بصالحيتو لمتطبيق، حيث كانت نسبة إتفاق 
 % .98المحكمين عمى بنود التحكيم 
 ( 0أسمائيم فى ممحق البحث رقم ) الثبات: ثبات المصححين : 

حساب ثبات المصححين بحساب معامل االرتباط الرتب بين الدرجات التى سجميا  تم
متخصصين وفقًا لمقياس التقدير لتقييم عينات األقمشة بمتغيراتيا المتناولة ثالثة أساتذة 

 بالبحث، والجدول التالي يوضح ذلك :
 ( معامل االرتباط بين المصححين1  (جدول 
 اىَجَىع اىنيي اىَصححيِ

 3.8.0 ص ، ص

 3.9.0 ص ، ع

 3.0.0 ص ، ع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين ، وجميع     
القترابيا من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات مقياس  1.10القيم دالة عند مستوى 

 التقدير. 
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 يقتصر البحث عمى الحدود اآلتية: :Limitationsحــــدود البحــــث 

  واشتممت عمى حدود موضوعية: -1
التفتاه( وكميا أقمشة صناعية  -تاناالس -ثالثة أنواع من القماش وىى )الحرير -أ

011. % 
ستخدامًا فى التطريز اآللى واستخدمت بكثافة إغرزة "الساتان" ألنيا األكثر  -ب
 ( غرزة.00090(، عدد الغرز المستخدمة داخل العينة الواحدة )011)
بالمون النبيتى والذىبى لمالءمتو  ( فتمة2% )011خيط التطريز حرير صناعى  -ج

 أللوان القماش محل الدراسة.
 ثالثة أنواع من التقوية وىى كالتالى: -د
تقوية غير الصقة ذو سمك " ، و ثقيل -متوسط -خفيف"سمك  اتتقوية الصقة ذ -أ

ورق كرتون ، و أو أعمي  متوسط الكثافة نظرًا لعدم توافر أنواع أخرى ذات سمك أقل
لفازلين بأنواعو، وىو متعارف عميو فى ورش لمتقوية بام كبديل مخصص لالستخدا

 التطريز اآللى والذى من السيل إزالتو بعد التطريز.
: تم تطريز العينات بمصنع االخوة بجسر السويس وىو متخصص حدود مكانية -2

 في التطريز اآللي.
 .2121: ديسمبر حدود زمانية -3

 البحث عمى الفروض اآلتية:يقوم  Hypothesis :البحث  فــــروض
ثقيل(  -متوسط -صقة )خفيفالتوجد فروق دالة إحصائيًا بين أنواع التقوية ال -0

 التفتاه(. -الساتان -لخامات )الحرير
كرتون(  -صقة )غير منسوجةالتوجد فروق دالة إحصائيًا بين نوعى التقوية غير ال -2

 التفتاه(. -الساتان -لخامات )الحرير
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 النظرى:االطار 
 Interfacing Materials  خامات التقوية

قطع من خامات التدعيم تضاف الي قماش الممبس عبر اجزاء معينة في الثوب ىي 
تمك الخامات التي تستخدم بغرض تدعيم األقمشة قبل ة .كذلك ىي تحتاج الي تقوي

متطمبات تطريزىا أما بشكل مؤقت حتي األنتياء من تطريزىا أو بشكل دائم لتحقيق 
 .جمالية ووظيفية معينة

المنسوج والتريكو وغير المنسوج . وتتنوع خامات التقوية من حيث طريقة إنتاجيا فمنيا 
كما تتنوع من حيث طريقة تثبيتيا مابين الالصق وغير الالصق ، كما وأن خامات 

 . التقوية البد وأن تتناسب في سمكيا مع األقمشة المراد تقويتيا
 لتقوية غير المنسوجة إلي :تنقسم خامات ا

 خامات التقوية غير الالصقة .-1
 خامات التقوية الالصقة .                                                    -2

 :أوال خامات التقوية غير الالصقة 
ل الساتان والتويل ويمكن ثىي خامات تقوية غير اتجاىيو تالئم األقمشة المتماسكة م

        .           مزيقيابسيولة بعد االنتياء من التطريز ويتم ذلك عن طريق تإزالتيا 
 (84-2119،)لمياء عمي                                               

 خامات التقوية الالصقة : ثانيا
تكون من الياف متالصقة ومضغوطة بواسطة اساليب ميكانيكية أو حرارية بإستخدام 

حدي جانبييا مغطي بمادة صمغية ا  الضغط أو كالىما وىي تشبو الورق و  المذيبات أو
قابمة لإلنصيار بالحرارة تمتصق بالقماش وىي التترك أثر عمي ظير الخامة المطرزة 
ويتم لصقيا بإستخدام المكواة ويجب لصقيا بالطريقة الصحيحة لضمان ثباتيا 

ي أي اتجاه وتعتبر أقل عمي مظيرية بعد التطريز ويمكن قصيا فأوالحصول عمي 
 //:sacotion.com) (https                   ج .         تكمفة من النوع المنسو 

 ويوجد عدة أنواع من التقوية الغير منسوجة منيا :
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 Cut awayالتقوية الثابتة 
ىي تقوية ثابتة و دائمة توفر تقوية مناسبة لمخامات المطرزة و ىي مناسب لمخامات 

المطاطية مثل التريكو والتي بيا نسبة ليكرا و سوف يتم إرتدائيا وغسيميا بشكل ذات 
متكرر النيا تحافظ عمي المكان المطرز مع تكرار عمميات الغسيل ، وتستخدم مع 

التطريز ذو الكثافة المرتفعة كذالك ىي مناسبة لمنسيج المتماسك فيي تحافظ عمي ابعاد 
  https://www.threadsmagazine.com))سيل.النسيج حتي مع تكرار عمميات الغ

وزان متعددة من الخفيف إلي المتوسط لمثقيل ، ويعتبر الوزن الثقيل ىو أوتتوفر في 
االكثر شيوعَا في مصانع التطريز اآللي فيو يتحمل اآلف الغرز ويحافظ عمي مرونة 

                          )                          (http://www.secretsof.com .نسدالية الخامة ا  و 
 Tear-awayالقابمة لمتمزق 

تتميز بإنيا خفيفة الوزن تشبيو الورق ومتوفرة في اوزان مختمفة وتتميز بالميونة ومنيا 
المتوسطة الوان ويسيل ازالتيا بعد التطريز عن طريق تمزيقيا ، وتستخدم في االقمشة 

 ((http://www.emblibrary.com                 السمك إلي الثقيمة .
كذالك تستخدم لتطريز االقطان والكتان والجمد واألقمشة الوبرية مثل أقمشة الفوط 

وتعتبرمن التقوية التي تعطي مظيرية عالية لممنتجات المطرزة ، ويرجع السبب إلي 
رة.يالياف سيموزية قصا تتكون من سيولة تمزقيا ألني  

)https://embroiderypress.com( 

    Water soul able: القابمة لمذوبان   

باّها في اىَاء دوُ تزك أثز عيي اىخاٍت اىَطزسة عيي سو عبارة عِ تقىيت يتٌ 

واىتو مذاىل تتْاسب  اث اىحساست ٍثو اىذاّتيو واالوجاّشاىيخاٍ االطالق ىذا فهي ٍثاىيت

يتٌ ىصقها عيي وجٔ و ٍع ٍْتجاث اىفىىي فاشىُ واألقَشت اىىبزيت ٍتو أقَشت اىفىط

 (httbs://allstitch.com)                                                    .اىقَاش 

الخاصت ببيع  االجنبيت عليها من المىاقعيمكن الحصىل ولها عدة مسمياث تجاريت 

 :مستلزماث المالبس منها 

      (wash away stabilizer- water soul able- water soul able film- 

wsf- dissolve stabilizer) 

وتستخدم لجميع المنتجات الممبسية الن ليس ليا الماء التيا بإستخدام ز وجميعيا يتم ا
تأثير سئ عمي الجمد لعدم أحتوائيا عمي الفورمالدىيد وبالتالي يمكن استخداميا عمي 

http://www.secretsof.com/
file:///C:/Users/Dr.%20Hala/Desktop/)https:/embroiderypress.com(
file:///C:/Users/Dr.%20Hala/Desktop/)https:/embroiderypress.com(
file:///C:/Users/Dr.%20Hala/Desktop/)https:/embroiderypress.com(
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ص من مكما يمكن أستخدام البخار أو االسفنج المبمل بالماء لمتخ –المالبس الداخمية 
أما إذا أحتاج األمر إلي  -ائد من التقوية دون بمل القماش كمو أو القطعة الممبسية ز ال

 .ْْم 41: 01وضع القماش في الماء فتكون درجة الحرارة لمماء مابين 
                                      (httbs://forumembroidres.com)        

عبارة عن فيمم أو غشاء (Aqua-top topping) يوجد نوع آخر قابل لمذوبان يسمي و 
بالستيكي قابل لمذوبان في الماء ويوضع عمي وجو القماش لمنع تمزقو أثناء عممية 

 التطريز اآللي ولذا يستخدم في األقمشة الرقيقة والحساسة مثل االورجانزا والتل . 
                                            (https://blogricma.com)              

كذالك يستخدم في تطريز األقمشة عالية الوبرة مثل أقمشة الفوط والقطيفة فيو اليوثر 
عمي سطح النسيج وعمي الوبرة ويعطي تطريز متناسق ذو جودة عالية ، ويفضل 

 و يعطي نتيجة أفضل من الماء فقط .دام منعم لألقمشة فيخأست
                                             (https://allstitch.com)               

                                                                   poly meshالبولي ميش   
بالنعومة وخفة الوزن وتتناسب من خامات التقوية التي تتميز بدرجة تقوية عالية وكذالك 

جة المتماسكة كما تستخدم في تطريز أقمشة التريكو أو األقمشة و مع األقمشة المنس
 إلنسدال والميونة بعد التطريز. التي بيا نسبة مطاطية فيي تعمل عمي أحتفاظ الخامة با

                   (http://www.secretsof.com)                  
  Weblonالويبمون 

% نايمون ويتميز بخفة الوزن ويستخدم لألقمشة التريكو 011يشبو البولي ميش إال إنو 
الخفيفة فاتحة المون و لمغرز األعمي كثافة لمتطريز حيث يحافظ عمي النسيج من 

                    (https://allstitch.com)التمزق أثناء عممية التطريز.  
 جراءات البحث:إ
 بقة ذات الصمةاتم االطالع عمي المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث الس -1

 تفادة منيا.بموضوع البحث وتحميميا واإلس
 آلى ذات مواصفات كالتالى: ماكينة تطريزتم تنفيذ العينات محل الدراسة عمى  -2

" Swift( الشركة المنتجة "209)( موديل 07228ماكينة صناعية "كمبيوتر" رقم )
( غرزة فى  851( سرعة الماكينة )2108بمد المنشأ الصين، تاريخ إنتاجيا )

https://blogricma.com/
https://allstitch.com/
https://allstitch.com/
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رقم ( 71×45االطار )مساحة  )رأس 02( عدد الرؤوس )9الدقيقة عدد اإلبر )
 (. (welcome ES-65 Designer التطريزبرنامج  )ألمانى 9اإلبرة )

 :محل الدراسة فذةوالصور التالية توضح العينات المن

 
 الخامة: حرير
 ثقيمةالتقوية: الصقة 

 نوعيا: غير منسوجة

 : حريرالخامة
 التقوية: الصقة متوسطة
 نوعيا: غير منسوجة

 الخامة: حرير
 التقوية: الصقة خفيفة
 نوعيا: غير منسوجة

 
 الخامة: ساتان

 التقوية: الصقة خفيفة
 نوعيا: غير منسوجة

 
 الخامة: حرير

 كرتونالتقوية: 
 ورق مقوينوعيا: 

 
 الخامة: حرير

 الصقةغير التقوية: 
 نوعيا: غير منسوجة
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 الخامة: ساتان

 الصقة غيرالتقوية:
 ةنوعيا: غير منسوج

 
 الخامة: ساتان
 ثقيمةالتقوية: الصقة 

 ةنوعيا: غير منسوج

 
 الخامة: ساتان

 متوسطةالتقوية: الصقة 
 ةنوعيا: غير منسوج

 
 تفتاهالخامة: 
 متوسطة التقوية: الصقة

 نوعيا: غير منسوجة

 
 تفتاهالخامة: 

 خفيفة الصقة التقوية:
 نوعيا: غير منسوجة

 
 ساتانالخامة: 
 كرتونالتقوية: 

 ورق مقوينوعيا: 

 
 تفتاهالخامة: 
 كرتونالتقوية: 

 ورق مقوينوعيا: 
 

 
 تفتاهالخامة: 

 الصقةغير التقوية: 
 نوعيا: غير منسوجة

 
 تفتاةالخامة:

 ثقيمة التقوية: الصقة
 نوعيا: غير منسوجة
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 تقييم العينات المنفذة:-3
 عمي السادة المتخصصين ويبمغ عددىمتم عرض العينات المطرزة آليَا موضوع الدراسة 

)األساتذة، واألساتذة المساعدين، والمدرسين( أعضاء ىيئة التدريس بقسم  من( 01)  
جامعة حموان، لمحكم عمى مظيرية عينات  -بكمية اإلقتصاد المنزلى -المالبس والنسيج

التفتاه(، والتى أستخدم فييا أنوع مختمفة من  -تاناالس -البحث المطرزة آليًا )الحرير
ر ُأعد ليذا الغرض. أسماء ووظائف المتخصصين فى التقوية وذلك وفقًا لمقياس تقدي

 (. 0ممحق البحث رقم )
 تفريغ البيانات:-4

انات في جداول إلستخالص النتائج ثم إجراء المعامالت يقامت الباحثة بتفريغ الب
  اإلحصائية.

  Results and Discussion:نتائج البحث ومناقشاتيا
 البحث، والتحقق من فروضوتتضمن النتائج اإلجابة عمي تساؤالت 

 أوالا: اإلجابة عمي تساؤالت البحث
ما أنواع  بالنسبة لإلجابة عمي التساؤلين األول والثانى المذان ينصا عمي "

التقوية المناسبة إلعطاء أعمى مظيرية لمخامات المطرزة آليًا محل خامات 
التقوية عمى خامة ما تأثير اختالف نوع و  تفتاه(؟ -تاناس -الدراسة )حرير

" فتمت تفتاه(؟ -تاناس -مظيرية الخامات المطرزة آليًا محل الدراسة )حرير
 اإلجابة عمييما من خالل فروض البحث.

 التحقق من فروض البحث ثانياا:
 الفرض األول:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أنواع التقوية الالصقة ينص الفرض عمى أنو " 
 لخامات )الحرير ، الساتان ، التفتاه(.)خفيفة، متوسطة، ثقيمة( 

ولمتحقق من ىذا الفرض تم إجراء تحميل التباين لدرجات أنواع التقوية الالصقة      
، ثقيل( لكل خامة عمى حدة )الحرير ، الساتان ، التفتاه( والجداول  ، متوسط )خفيف

 التالية تبين النتيجة:
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 الحرير، ثقيل( لخامة  ، متوسط الصقة )خفيف( تحميل التباين لدرجات التقوية ال 2جدول ) 

 اىحزيز
ٍجَىع 

 اىَزبعاث

ٍتىسط 

 اىَزبعاث

درجاث 

 اىحزيت

 قيَت

 ) ف(
 اىذالىت

 . 86..00. 09..060 بيِ اىَجَىعاث

68.6.9 
3.3.  

 داه
داخو 

 اىَجَىعاث

...600 0..09 0 

   8  .008.36 اىَجَىع

( وىى قيمة دالة إحصائيا 48.409( إن قيمة ) ف( كانت ) 2يتضح من جدول ) 
( ، مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين أنواع التقوية الالصقة 1.10عند مستوى )

، ثقيمة( لخامة الحرير ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ، متوسطة )خفيفة
LSD يوضح ذلك : لممقارنات المتعددة وفيما يمى الجدول الذى 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار  3جدول )  

 اىحزيز
 خفيف

 = ً03 

 ٍتىسط

 = ً83 

 ثقيو

 = ً.33 

   - خفيف

  - **3. ٍتىسط

 - **3. **63 ثقيو

 وفيما يمى شكل األعمدة الذى يؤكد عمى ما جاء بالجدول السابق.

 
 الحرير، ثقيل( لخامة  ، متوسط )خفيفالفروق بين أنواع التقوية الالصقة يوضح (  0شكل )  
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( األتي :  0( والشكل )  3يتضح من جدول ) 
وكال من التقوية )المتوسطة ،  وجود فروق دالة إحصائيا بين التقوية الثقيمة -0

 ( . 1.10عند مستوى داللة ) الخفيفة( لصالح التقوية الثقيمة
الخفيفة لصالح التقوية  وجود فروق دالة إحصائيا بين التقوية المتوسطة والتقوية -2

 (.1.10عند مستوى داللة ) المتوسطة
 التعميق والتفسير:

يشير الجدول والشكل السابقين أن أفضل تقوية الصقة بالنسبة لمتطريز عمى قماش     
الحرير ىى التقوية الثقيمة يمييا التقوية المتوسطة وأقميم فى المظيرية ىى خامة التقوية 
الالصقة الخفيفة، بمعنى أنو كمما زاد ثقل خامة التقوية كمما زادت جماليات وجودة 

% . ويمكن تفسير 011مطرزة آليًا من الحرير الصناعى بنسبة ومظيرية األقمشة ال
ذلك بأن القماش الحرير يتميز بالرقة وعدم الثبات مما يجعمو سيل فى تغير األبعاد 
وعدم التحكم فية بصورة كاممة أثناء التعامل معو، لذلك يحتاج إلى تقوية وتدعيم جيد 

يسيل تطريزه عمى الماكينة  من خامة ثقيمة تضيف لمقماش الحرير سمك وقوة حتى
تتفق تمك النتيجة مع ما جاء فى نتائج دراسة و  اآللية، وينتج المظيرية الجيدة المطموبة.

Seif,M.& Hassan Yasser M.E. (2010)  نوع التقويات أختالف إن إعمى
صقة تؤثر عمى مظيرية األقمشة بأنواعيا وبعض خصائصيا مثل المتانة الال

كذالك اتفقت مع اوت فى مستوى الجودة تبعًا لنوع ومواصفات التقوية.واإلنحناء، مع التف
التي أكدت عمي وجود تأثير عمي المظيرية  (2015(رندة يسرينتائج دراسة 

    .تبعَاإلختالف الحشو وطريقة إنتاجو
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 الساتان، ثقيمة( لخامة  ، متوسطة ( تحميل التباين لدرجات التقوية الالصقة )خفيفة 4 جدول )

 اىساتاُ
ٍجَىع 

 اىَزبعاث

ٍتىسط 

 اىَزبعاث

درجاث 

 اىحزيت

 قيَت

 ) ف( 
 اىذالىت

 . .9..03. 80..0.3 بيِ اىَجَىعاث

.9.000 
3.3.  

 داه
داخو 

 اىَجَىعاث

0..6.0 ..639 0 

   8  0.0.309 اىَجَىع

( وىى قيمة دالة إحصائيا 29.633( إن قيمة ) ف( كانت ) 4يتضح من جدول )     
( ، مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين أنواع التقوية الالصقة 1.10عند مستوى )

، ثقيمة( لخامة الساتان ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ، متوسطة )خفيفة
LSD ذلك : لممقارنات المتعددة والجدول التالي يبين 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار  5 دول )ج
 اىساتاُ

 خفيف

 = ً03 

 ٍتىسط

 = ً..3 

 ثقيو

 = ً... 

   - خفيف

  - **3. ٍتىسط

 - . **.. ثقيو

 الشكل التالى لألعمدة يوضح ما جاء بالجدول السابق.
 

 
 الساتان ، ثقيل( لخامة ، متوسط ( الفروق بين أنواع التقوية الالصقة )خفيف 2 شكل )
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( األتي :  2( والشكل )  6يتضح من جدول ) 
 والتقوية المتوسطة. عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التقوية الثقيمة -0
والتقوية الخفيفة لصالح التقوية  وجود فروق دالة إحصائيا بين التقوية الثقيمة -2

 ( . 1.10عند مستوى داللة ) الثقيمة
التقوية المتوسطة والتقوية الخفيفة لصالح التقوية وجود فروق دالة إحصائيا بين  -3

 ( .1.10عند مستوى داللة ) المتوسطة
 التعميق والتفسير:

تان عند تدعيمو ايتبين من النتائج السابقة التساوى فى مظيرية تطريز قماش الس    
بالتقوية الالصقة الثقيمة والمتوسطة، وكانت النتيجة أقل فى المظيرية عند استخدام 

صقة الخفيفة ال تصمح الصقة الخفيفة بفارق واضح، بمعنى أن التقوية الالالتقوية ال
تان عند تطريزه آليًا، والمالئم لو تقويتة بخامة ثقيمة أو متوسطة التدعيم القماش الس

تان لو خصائص من الميونة االسمك. وقد ترجع تمك النتيجة إلى أن القماش الس
لقوتيا وقدرتيا عمي  التطريز اآللييز عمى ماكينات واإلنسدال ال تتماشى مع التطر 

إذا تم استخدام خامة تقوية خفيفة عمل عدد ىائل من الغرز في الدقيقة الواحدة 
التطريز اآللى، لذلك  و ضعيفة، مما يستمزم معو تقوية بخامة الصقة تتحمل الضغط 

معينات ليرية جماليات ومظ إلعطاءالثقيمة والمتوسطة  التقوية تناسب معو خامةت
 المطرزة أكثر من خامة التقوية الخفيفة. 

حيث  (2008لمياء عمي  )و  حسينأسامة  تتفق تمك النتيجة مع نتائج دراسة    
لمياء عمي أعطيت التقوية المتوسطة أعمي نتائج لممظيرية ، وكذالك تتفق مع دراسة 

باستخدام التقوية تان الذى كان امن حيث تحقيق أعمى مظيرية لقماش الس (2009)
إن ىناك التي أكدت عمي  (2006نسرين حسن)كما تتفق مع دراسة  المتوسطة.

 عالقة بين سمك القماش واألنواع المختمفة من التقوية .
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 التفتاه، ثقيل( لخامة  ، متوسط ( تحميل التباين لدرجات التقوية الالصقة )خفيف 7 جدول )

 اىتفتآ
ٍجَىع 

 اىَزبعاث

ٍتىسط 

 اىَزبعاث

درجاث 

 اىحزيت
 اىذالىت قيَت ) ف(

 . 8.8..0. 000..00 بيِ اىَجَىعاث

00..08 
3.3.  

 داه
داخو 

 اىَجَىعاث

.0..30 6..06 0 

   8  .0.8.86 اىَجَىع

( وىى قيمة دالة إحصائيا 36.568( إن قيمة ) ف( كانت ) 7يتبين من جدول )     
( ، مما يؤكد عمى وجود فروق جوىرية بين أنواع التقوية الالصقة 1.10عند مستوى )

 LSD، ثقيمة" لخامة التفتاه ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ، متوسطة )خفيفة
  لممقارنات المتعددة والجدول التالي يشير إلى تمك النتيجة:

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار  8جدول ) 

 اىتفتآ
 خفيف

 = ً9. 

 ٍتىسط

 = ً.33 

 ثقيو

 = ً..3 

   - خفيف

  - *. ٍتىسط

 - **3. **.. ثقيو

 ويعرض شكل األعمدة التالى النتيجة السابقة ويؤكدىا.

 
 ، ثقيمة( لخامة التفتاه ، متوسطة ( الفروق بين أنواع التقوية الالصقة )خفيف 3 شكل )
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 ( األتي :  3( والشكل )  8يتبين من جدول ) 
وجود فروق دالة إحصائيا بين التقوية الثقيمة وكال من التقوية )المتوسطة ،  -0

 ( . 1.10عند مستوى داللة ) الخفيفة( لصالح التقوية الثقيمة
دالة إحصائيا بين التقوية المتوسطة والتقوية الخفيفة لصالح التقوية وجود فروق  -2

 ( .1.15عند مستوى داللة ) المتوسطة
 التعميق والتفسير:

عمدة السابقين نستشف أنو بالنسبة لقماش بالنظر إلى ما نتج عن الجدول وشكل اال    
فى مستوى المظيرية التفتاه كانت الخامتين الالصقتين الخفيفة والمتوسطة متقاربتان 

صقة الثقيمة أضافت ُبعدًا جماليًا أفضل لمظيرية تطريز البعد التطريز، بينما الخامة ال
التفتاه بفارق واضح عن الخامتين الالصقتين المتوسطة والخفيفة، بمعنى أنو كمما ثقمت 
خامة التقوية أدت إلى مستوى أعمى لمظيرية العينات المطرزة آليًا بالنسبة لقماش 

 التفتاه.
وقد تُفسر تمك النتيجة بأن التدعيم بالتقوية الالصقة الثقيمة ليا تأثير جيد عند     

التعامل معيا فى عمميات التطريز اآللى وتؤدى إلى نتائج ُمرضية وجماليات أعمى 
غم من أن القماش التفتاه ر ومظيرية جيدة عند تطريز القماش التفتاه آليًا، ىذا عمى ال

من األقمشة األخرى المتناولة فى البحث، ىذا ويمكن القول أنو يمكن  ثر تماسكاً كأ
ولكن النتائج ستكون أقل بفارق  المتوسطةالالصقة التقوية تقوية التفتاه أيضًا بخامات 
  وبذلك يتحقق الفرض األول لمبحث.بسيط عن التقوية الثقيمة.  
إتفقت مع النتائج السابقة نجد أنيا  Tanizoe,T.(2012)وبالنظر إلى نتائج دراسة 

فى محاولة الوصول إلى أفضل أنواع التدعيم لألقمشة المتناولة فى كل دراسة لموصول 
إلى معايير جودة ومظيرية عالية لتمك األقمشة، وىذا ما تحقق فى الدراستين عمى 

 الرغم من اإلختالف فى الوسيمة المستخدمة لتحقيق ذلك فى كل دراسة. 
فى أن اختالف خصائص خامات التقوية  (2015) رندة يسري دراسة إتفقت النتاثج مع

 عمى جودة ومظيرية المنتج الممبسى.   ليا تأثير ميم ومباشر
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

"توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ينص الفرض الثانى عمى أنو الفرض الثاني : 
، ، كرتون( لخامات )الحرير ، الساتان  نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج

 التفتاه(".
لمتحقق من ىذا الفرض تم تطبيق اختبار ) ت ( لمفروق بين متوسطى نوعي      

، كرتون( لخامات )الحرير ، الساتان ، التفتاه( ،  التقوية غير الالصقة )غير منسوج
 والجداول التالية توضح ذلك :

 الحريرلخامة  ، كرتون" ( الفروق بين متوسطى درجات نوعي الحشو غير الالصق "غير منسوج 9جدول ) 

 اىحزيز
اىَتىسط 

 اىحسابي

االّحزاف 

 اىَعياري
 اىعيْت

درجاث 

 اىحزيت

قيَت ) 

 ث (
 اىذالىت

 6.... 3. غيز ٍْسىج
0 . 6.00. 

 .3.3داه عْذ 

 ..0.. .. مزتىُ ىصاىح اىنزتىُ

 دة يوضح ويؤكد عمى نتيجة الجدول السابق.مفيما يمى شكل لألع

 
 الحرير، كرتون( لخامة  ( الفروق بين نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج 4 شكل )

( وىى قيمة 4.360( أن قيمة ) ت ( كانت ) 4( وشكل )  9يتضح من الجدول )     
( لصالح الكرتون ، حيث بمغ متوسط درجة 1.10دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 (.51لمنسوج )( ، بينما بمغ متوسط درجة غير ا55الكرتون )
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 التعميق والتفسير:
يتبين مما سبق أن القماش الحرير يتأثر بشكل واضح بنوع التقوية غير االصقة     

المستخدمة لتقويتو قبل إجراء عممية التطريز اآللى، فيستخمص من ىذه النتيجة أنو عند 
عمى حصمنا  ستخدام خامة التقوية الكرتون وىو خامة متماسكة مع قماش الحريرإ

مظيرية جيدة لمعينات وبفارق كبير عن التقوية غير المنسوجة، لذلك يوصى باستخدام 
الكرتون فى حين ال ينصح باستخدام الخامات غير المنسوجة. ويمكن تفسير تمك 
النتيجة بأن القماش الحرير يحتاج إلى تدعيم قوى ومتماسك عند تطريزه آليًا نظرًا 

عدم الثبات التى يتصف بيا حتى نحصل عمى منتج  لخصائصو الناعمة الرقيقة وحالة
 فائق الجودة يتمتع بجماليات مظيرية عالية.

 ( 2018سحر محمد و ىالو السيد )ع دراسة تتفق نتيجة ىذا الجزء من الفرض م    
نتائج أفضل لممظيرية، ىذا عمى الرغم من  تعطيفى أن خامات التقوية غير الالصقة 

اختالف خصائص العينات فى كال الدراستين ففى الدراسة الحالية كانت األقمشة 
ولم تتفق مع الحرير فى حين كانت فى الدراسة السابقة عينات من الجمود الصناعية. 

وي( كان أقل في المظيرية إلن الكرتون )الورق المق (2021زينب حسين )دراسة 
ألنواع التقوية المتناولة بالدراسة وقد يرجع ذلك إلختالف خصائص الخامة  بالنسبة

 المتناولة في كاَلمن الدراستين.
 ، كرتون( ( الفروق بين متوسطى درجات نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج 01 جدول )

 الساتانلخامة 

 اىساتاُ
اىَتىسط 

 اىحسابي

االّحزاف 

 اىَعياري
 اىعيْت

 درجاث

 اىحزيت
 اىذالىت قيَت ) ث (

 .6.30 83 غيز ٍْسىج
0 . .0.0.0 

 .3.3داه عْذ 

 0.889 3.. مزتىُ ىصاىح اىنزتىُ

 وفيما يمى شكل األعمدة الذى يؤكد عمى نتيجة الجدول السابق.
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 الساتان، كرتون( لخامة  ( الفروق بين نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج 5 شكل )

( وىى 23.306( أن قيمة ) ت ( كانت ) 5( وشكل )  01يتضح من الجدول )     
( لصالح الكرتون ، حيث بمغ متوسط 1.10قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 (.81( ، بينما بمغ متوسط درجة غير المنسوج )001درجة الكرتون )
 التعمق والتفسير:

تان التى تم تقويتيا ايتبين من الجدول والشكل السابقين أن مظيرية القماش الس   
بالكرتون كانت أفضل من العينة التى تم تقويتيا بخامة غير منسوجة وذلك بفارق 

تان يميل إلى الحركة وعدم اواضح. ويمكن أن ترجع تمك النتيجة إلى أن القماش الس
وية لمتحكم فى أبعاده أثناء عممية التطريز آليًا الثبات لذلك يحتاج إلى خامة تقوية ق

 إلكسابة المظيرية الجيدة المطموبة.
جودة  فى استنباط معايير Tanizoe,T.(2012) اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة    

و تىذا ما ذكر عمي ويؤكد ومستوى مظيرية عالية من خالل تناول أنواع تقوية متعددة 
 إختالف التقوية يؤثر عمي المظيرية.ن إ( فى 2105 -رندة يسري)
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 التفتاهلخامة  ، كرتون( ( الفروق بين متوسطى درجات نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج00جدول )

 اىتفتآ
اىَتىسط 

 اىحسابي

االّحزاف 

 اىَعياري
 اىعيْت

درجاث 

 اىحزيت

قيَت ) ث 

) 
 اىذالىت

 3.0.. .9 غيز ٍْسىج
0 . .0.08. 

 .3.3داه عْذ 

 .0..0 3.. مزتىُ ىصاىح اىنزتىُ

 الشكل التالى يوضح ما جاء بالجدول السابق.

 
 التفتاه، كرتون( لخامة  ( الفروق بين نوعي التقوية غير الالصقة )غير منسوج 6 شكل )

( وىى قيمة 03.380( أن قيمة ) ت ( كانت ) 6( وشكل )  00يشير الجدول )     
( لصالح الكرتون ، حيث بمغ متوسط درجة 1.10دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

 (.95( ، بينما بمغ متوسط درجة غير المنسوج )001الكرتون )
 التعميق والتفسير:

يتضح من النتيجة السابقة وجود فروق واضحة ومؤثرة عمى جودة المظير العام     
لمعينات المطرزة آليًا من أقمشة التفتاه عند استخدام نوعى التقوية غير المنسوجة 
والكرتون، حيث أعطت التقوية بالكرتون مظير جمالى متقن لمقماش التفتاه أفضل 

المنسوجة، ويمكن تفسير تمك النتيجة أن التقوية بفارق كبير من التقوية بالخامة غير 
بالخامة األثقل واألكثر كثافة وىى الكرتون كانت أكثر مالءمة لخصائص قماش التفتاه 
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مع المتموج وخاصة تحت الضغط الشديد لماكينة الوحافظت عمى مظير سطحو ال
 التطريز اآللي، وذلك أفضل من استخدام التقوية بالخامة غير المنسوجة.

 وبذلك يكون الفرض الثانى قد تحقق
بالنسبة لتدعيم  (2017إيمان اليزاع )لم تتفق تمك النتيجة مع نتائج دراسة     

مظيرية فى لماألقمشة التفتاه بخامات تقوية غير الصقة، فمم تعطى أفضل نتائج 
رجانزا، فى حين كانت المظيرية فى و الدراسة السابقة حيث تفوق عمييا قماش األ

 الدراسة الحالية جيدة، ىذا مع اختالف نوع التقوية فى الدراستين.
إلنيا تناولت التقوية بالكرتون )الورق  (2021زينب حسين )كذلك لم تتفق مع دراسة 

المقوي( كانت نتيجتو أقل في المظيرية بالنسبة لألنواع التقوية المتناولة بالدراسة وقد 
 اولة في كاَلمن الدراستين.يرجع ذلك إلختالف خصائص الخامة المتن

 العوامل التي يجب مراعاتيا عند إختار التقوية 
وتري الباحثة إنو اليمكن إستخدام أي نوع من التقوية إلي خامة فيجب أختيار النوع 
المناسب لمخامة ومراعاة مواصفاتيا فيناك عدة عوامل يجب أن توضع في اإلعتبار 

 عند إختيار التقوية منيا:
  : فكمما كان النسيج متماسك وثقيل يحتاج تدعيم و تقوية ذات تماسك النسيج

سمك كبير وثقيمة ، أما إذا كان النسيج خفيف كمما أستخدمت تقوية خفيفة إلي 
أما إذا كان النسيج يتميز بالميونة مثل الحرير فتكون التقوية ثقيمة  -   متوسطة

 الي متوسطة حسب درجة ليونة الخامة .
 كمما ذادت كتافة غرز التطريز تحتاج إلي تقوية ثقيمة وذلك  الغرز : كثافة

نتيجة الضغط الواقع عميو من الماكينة وشدة  ومنع تمزقولمتحكم في النسيج 
 سرعتيا والعدد الكبير من الغرز في البوصة واالحتكاك المتكرر لالبرة بالنسيج. 

  : لمغسيل إلي تقوية ثقيمة  يحتاج النسيج األكثر عرضةالعناية وتكرار الغسيل
ولن توثر عمي الشكل  ومع مرات عمميات الغسيل سوف تصبح أكثر ليونو

 . لممالبس أو المفروشات الخارجي
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  : كمما تم أختار التقوية المناسبة لمعوامل السابقة أدي ذلك أعمي مظيرية
لموصول إلي أعمي مظيرية لممنتج النيائي سواء مالبس أو مفروشات مطرزة 

 غير مطرزة .أو 
 التوصيات

إجراء المزيد من األبحاث المماثمة لمدراسة الحالية و التي تيتم بحل مشكالت -0
 التطريز اآللي لموصول إلي أعمي جودة لممنتجات المطرزة سواء مالبس أو مفروشات .

اإلستفادة من نتائج البحث في صناعة المالبس و المفروشات المطرزة لرفع مستوي -2
 الجودة .

اإلستفادة من نتائج البحث في تدريس مقررات التصميم والتطريز بقسم المالبس -3
 والنسيج كمية االقتصاد المنزلي و الكميات الفنية المناظرة .

وضع مقننات لمنتجي المالبس و المفروشات المطرزة آليَا بالقواعد االساسية لكيفية -4
الخواص الطبيعية والميكانيكية لمخامات إختيار النوع المناسب من التقوية بما يتالئم مع 

 المراد تطريزىا .
 

 المراجع 
أقمشة الحشو عمي جودة  أثر اختالف: "عمي أسامة محمد حسين ، لمياء حسن-1

جامعة  – مجمة االقتصاد المنزليبحث منشور  المالبس الجاىزة صناعة العروة في
 . 2118ديسمبر –الرابع والعشرون  العدد –حموان 

نتاج حشو ومدي تأثيرىا عمي جودة تصميم" تكنولوجيا ال يوسف محمد :أشرف -2  وا 
 . 2117 -جامعة حموان –االقتصاد المنزلي كمية  -رسالة دكتوراةميص الرجالي" الق
كمالت المالبس "دراسة "التطريز اآللي واستخدامو في صناعة م اليام محمد يسري :-3

 .  2115 -جامعة حموان –صاد المنزليكمية االقت-تطبيقية"رسالة ماجستير ميدانية
"أثر خامات التقوية عمي مظيرية األقمشة المختمفة المشكمة  إيمان إبراىيم اليزاع :-4 

-الممك عبد العزيزجامعة  –كمية االقتصاد المنزلي  -عمي المانيكان" رسالة ماجستير  
.2107 -جدة  
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العازلة  "تاثير متغيرات التطريز اآللي عمي مظيرية االقمشة زينب محمد حسين:-5
 -جامعة حموان–كمية الفنون التطبيقية  -مجمة التصميم الدولية-لمماء"بحث منشور

 .2120مارس  -00العدد
"أثر تكنولوجيا خامات التقوية "الحشو"عميي جودة إنتاج الجاكت رندة يسري ثابت:-6

 . 2105 -جامعة حموان –كمية االقتصاد المنزلي  -رسالة دكتوراة الحريمي"
أثر اختالف خامات التقوية الالصقة عمي مظيرية "سحر حربي ،جييان فيمي: -7

الدولي –الموتمر العممي الرابع –الجيوب في صناعة المالبس الجمدية"بحث منشور 
 . 2107-(2)المجمد-جامعة عين شمس-التعميم النوعي" كمية التربية_ الثاني

بعض اساليب التضريب المطرز  "أثر :السيد ،ىالة سميمان محمد سحر حربي-8
-العدد الثامن-مجمة التصميم الدولية-منشور"بحث آليَاعمي مظيرية الجمود الصناعية

 . 2108اكتوبر
:"تكنولوحيا التطريز اإللكتروني لمجمود محمد  العزيزعبد العقمي،ىدي عزيزة أحمد-9

مجمة العموم الزراعية -بحث منشور إنتاج المالبس النسائية"الصناعية وأثرىا عمي جودة 
 . 2106 -جامعة االسكندرية–

عبد الفتاح عبد الرحمن:"تأثير إختالف بعض التراكيب البنائية ألقمشة  غادة-01
كمية  -الحشو وتقنيات الحياكة عمي الخواص الوظيفبة والجمالية لمالبس السيدات

 . 2118-جامعة المنوفية –االقتصاد المنزلي 
"ابتكار تصميمات مقتبسة من الزخارف في العصر العثماني لمياء حسن عمي :-00

وتوظيفيا إلثراء تكنولوجيا التصميم الزخرفي والتطريز بإستخدام الحاسب اآللي"رسالة 
 . 2112 -جامعة حموان –كمية االقتصاد المنزلي  -دكتوراة

ة أقمشة الساتان" تقنيات التطريز اآللي عمي مظيري"تأثير لمياء حسن عمي : -02
 .2119مايو -العدد الرابع عشر –بحوث التربية النوعية  مجمة-بحث منشور

دار  0ماضى وآخرون:"الموسوعة في فن وصناعة التطريز"طمحمد ماجدة -03
 . 2115 -القاىرة-المصطفي لمطباعة والنشر

 -"المانيكان بين األصالة والحداثة التشكيل عمى : "وآخرون محمد نجوى شكرى -04
 . 2113-عالم الكتب
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:"دراسة تأثير أقمشة الحشو المختمفة عمي جودة المالبس الدين حسن نسرين نصر-05
 . 2116-جامعة حموان -كمية فنون تطبيقية-الجاىزة"رسالة دكتوراة

أقمشة :"معايير جودة عراوي المالبس الجاىزة بإستخدام الدين حسن نسرين نصر -06
  .2101-العدد السابع عشر-بية باالسماعميةمجمة كمية التر -حشو مختمفة"بحث منشور
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2010. 
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