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  اإللكترونية يماكينة العراو ل ضافة ممحقاتإ
 وظائف تخصصية جديدة لمحصول عمى

 

 مسعد عماد زايد بخيتد/  عابد في/ خالد مصطدأ.م.
 بقسم المالبس والنسيج استاذ مساعد

 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلى 
 مدرس بقسم المالبس والنسيج

 جامعة حموان -كمية االقتصاد المنزلى 
 

 :ص البحثممخ
في مرحمة  اإللكترونيةييدف البحث إلى توظيف الخصائص التكنولوجية في ماكينة العراوي 

بالماكينة حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءة، تحديد الممحقات المطموب تركيبيا و  شق الباندا
نة مرحمة شق الباندا في كال من ماكيجودة العينات وقياس تشغيل تكاليف  وقياس زمن وتقدير

 .والماكينة العادية اإللكترونيةشق الباندا المتخصصة وماكينة العراوي 
باستغالل الخصائص التكنولوجية باإلضافة إلى تحديد المراحل التي من الممكن عمميا 

 .اإللكترونيةالحديثة في ماكينة العراوي 
تحقق من والتطبيق لإلجابة عمى تساؤالتو وال الوصفي مع التحميل البحث المنيج تبعوا

مقياس تقدير لتقييم جودة العينات المنتجة عمى كال من الماكينة العادية وتم اعداد ، فروضو
 .انالباحث تصميم من وماكينة شق الباندا المتخصصة وماكينة العراوي اإللكترونية

 ماكينة –التالية "ماكينة الحياكة العادية تنفيذ عينات لمرحمة شق الباندا عمى الماكينات وتم 
 ماكينة شق الباندا المتخصصة" –العراوي اإللكترونية )المعدلة( 

، يمييا ماكينة شق الباندا تشغيل وتكمفةأن الماكينة العادية كانت أكثر زمن واظيرت النتائج 
فنجد أن ، وبالنسبة لجودة العينات المنتجة اإللكترونية يالمتخصصة، وأخيرا ماكينة العراو 

كانت أفضل جودة، يمييا ماكينة شق الباندا المتخصصة، وأخيرا  يةاإللكترون يماكينة العراو 
 الماكينة العادية.

 .وظائف تخصصية -ممحقات  –ماكينة العراوي اإللكترونية  المفتاحية:الكممات 
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Abstract: 
The research aims to employ the technological characteristics of the 
electronic buttonhole machine in the panda slitting stage, and 
determine the attachments required to be installed in the machine in 
order to perform the function of panda slitting efficiently and measure 
the time and estimate operating costs and measure the quality of 
samples at the panda slitting stage in both the specialized panda slitting 
machine, the electronic buttonhole machine and the regular machine. 
In addition to identifying the stages that it is possible to exploit its 
modern technological characteristics of the electronic machine 
buttonholes. 
The research followed the descriptive approach with analysis and 
application to answer its questions and verify its hypotheses, and an 
estimate scale was prepared to evaluate the quality of samples 
produced on both the regular machine, the electronic buttonhole 
machine and the specialized panda slitting machine designed by the 
researchers. 
Samples for the panda slitting stage were carried out on the following 
machines: "The regular machine - the electronic buttonhole machine 
(modified) - the specialized panda slitting machine". 
The results showed that the regular machine had the most time and 
operating cost, followed by the specialized panda slitting machine, and 
finally the electronic buttonhole machine. As for the quality of the 
produced samples, we find that the electronic buttonhole machine was 
the best quality, followed by the specialized panda slitting machine, 
and finally the regular machine. 
Key Word: electronic buttonhole machine - attachments - specialized 
functions. 
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 :Introductionمقدمة 
في ضوء المتغيرات الدولية والتطورات العممية والتكنولوجية وعولمة التجارة وانفتـاح األسواق 
وتزايد شدة المنافسة أصبحت قضايا اإلنتاجية والمنافسة تحتل مكانة متقدمة ضـمن أولويات 

العالم والتي  سائر الحكومات ومنظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمـال فـي معظـم دول
مـع وخفض التكاليف من بينيا الدول النامية التي باتت في أمس الحاجة لزيادة اإلنتاجية 

تحقيـق عنصر الجودة لمحاق بركب البمدان المتقدمة مما يتطمب تضافر الجيود والتنسيق 
 (.2014 -)أسامة محمد حسين أبو ىشيمو  والتعـاون فيما بينيا

 مراحميا جميع في مستمراً  تطويراً  تتطمب التي اإلنتاجية صناعاتال من المالبس صناعة وتعد
 العناصر أىم من تعتبر والتي بالجودة يتسم إنتاج بتقديم التنافسية قدراتيا تحسين يمكنيا حتى

 .المختمفة التصنيع مراحل أثناء االعتبار في أخذىا يجب التي الفعالة
يؤدى إلي فى صناعة المالبس  المختمفة التصنيع مراحلباستخدام الماكينات المتخصصة و 

مما جعل  باىظة الثمنإال إنيا من الماكينات زيادة اإلنتاجية وتحسين مستوى الجودة، 
 .استخداميا مقتصر عمى المصانع الكبيرة وبعض المصانع المتوسطة

ة وطريقجعل من السيل التحكم فى وظائفيا اإللكترونية التكنولوجيا الحديثة بالماكينات لكن 
خرى ووظائف أمراحل انتاجية توظيفيا فى مما جعل من الممكن وفى كل جزء منيا عمميا 

برنامج الماكينة مع اضاقة بعض الممحقات ومن ىذة تخصصية جديدة وذلك بالتحكم فى 
 .الماكينات ماكينة العراوي اإللكترونية

نتاجية حيث يمكن امة والضرورية في المراحل اإليماكينات من األجزاء الالوتعد ممحقات 
باستخداميا خفض زمن التشغيل، وكذلك جيد القائم لمعمل، ودمج واختصـار بعـض المراحل 
اإلنتاجية، مع الحصول عمى حياكات مضبوطة مما يؤدي إلى تحسـين إنتاجيـة وجودة المنتج 

 .النيائي
 WU "اسة ، در من نواحي متعددة ماكينة العراويوىناك العديد من الدراسات التي تناولت 

Yong-hui, ZHANG Fan, LU Zheng( "2006) نظام تصميماىتمت ب الذي 
 المستقيمة، العراوي لماكينة كيربائي تحكم نظام لماكينة العراوى المستقيمة، حيث يقدم األجيزة

 في التحكم ونظام المدمجة التشغيل لوحة وىما رئيسيين، جزأين عمى النظام ىذا يشتملو 
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اىتمت بدراسة وحدة  Wei, Hong Lan( "2010)" دراسة اما .حقيقيال الوقت في الحركة
 الخاصة، الصناعية المعدات من العراوى واحدةحيث ان ماكينة  العراوى،التحكم بماكينة 

 من العديد إلى حاجة ىناك النظام، بنية لتعقيد نظًراو . العراوي من مختمفة نواعأل تستخدمو 
 من لذلك ،عراويلماكينة ال األساسي الجزء ىو التحكم جيازو  لمتحكم، الكيربائية األجيزة

 الخصائص مثل العراوى ماكينة مشاكل في الرسالة ىذه تبحثدراستيا بالتفصيل، و  الضروري
 نظام وبرامج وأجيزة واآللة، اإلنسان وواجية التحكم، وبرنامج النظام، وىيكل الوظيفية،
تراضى فت إلي وضع تصميم افالتى ىدZHANG Ai-rong( "2012 )"دراسة ، و التحكم

" .Şuteu, M., Indrie, L., Ganea, M "دراسة واىتمت لميكانيكية ماكينة العراوي، 
لي تحسين اداء ماكينة العراوي عن طريق  توقف أسباب تشخيصب (2012) ماكينة العراوي وا 

 . اإلبرة وتآكل الخيط قطع تسبب أن يمكن االىتزازات أن حيث تقميل االىتزازات،
 قابمة وسيمةوضع إلى ىدفت  Hirokazu Hirose, Yuki Ihira( "2013) "دراسة ا ام

 صور التقاط جياز عمىالماكينة  تشتمل، حيث العروة لحياكة برنامًجا تخزن بالكمبيوتر لمقراءة
الحياكة  جياز ويقوم ،الزرار صورة الصور التقاط جياز يمتقط. لمتحكم بحياكة العروة وجياز
" Shan Jian, Hu Wenhai "دراسة ، وقامت رراالز  لشكل وفًقا بطول عروة بعمل

 متعمق بحث تم إجراءلماكينة العراوي، حيث  سيرفو محرك في التحكم مبدأ تحميلب (2014)
 المؤازر، لممحرك الرياضي النموذج إنشاء تم أوالً . الصناعية العراوي ماكينة محرك نظام في

 الفتوح أبو فيروز "دراسة وتناولت ، المحرك في لتحكما تقنية عمى تعتمد طريقة قدم وثانًيا
 طبقتين من المكونة المحمة تريكو ألقمشة المزدوجة العراوي استخدام تأثير (2017" )الجمل

 تريكو اقمشة انتاج الى ثحالب وييدف، المنتجة األقمشة خواص بعض عمى متماسكتين
 او المون خراال بالوجو ويظير فيو وبالمرغ المون او الخامة وجوالا أحد عمى يظير متماسكة

 المزدوجة العراوىق طري عن الخامة او ونمال فيمختم خيطين دامخباست رىاالخ موالخا
 .الخيطين أحد عمى الشد اختالف بأسموب

وىناك دراسات تناولت ممحقات الماكينات وأثرىا عمى الجودة واالنتاجية والتكمفة، دراسة 
التي ىدفت إلى الحفاظ عمى ثبـات مسـتوى الجودة عن طريق و  (٢٠٠٢) "نسرين نصر الدين"

المساطر( بما يعمل عمى خفض  –إضافة بعض الممحقات لماكينات الحياكة )الدواسات 
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التكاليف عن طريق اختصار بعض مراحل اإلنتاج أو دمجيا معًا الستخدام عدد أقل من 
سـاحة المتاحـة لمحركـة وتوصمت الماكينات مما يؤدي لمتوفير في الطاقة واتساع نسـبة الم

الدراسة الى أن عممية إضافة الممحقات أدت إلى تحسين مستوى جودة المنـتج ، وخفض عدد 
مدحت "بينمـا ىـدفت دراسة ، العمميات، مع ارتفاع ربحية الشركات كنتيجة لتحسين الجودة

حـات تصيميمية االستفادة من تقنيات اآلالت والمعدات في وضـع مقتر  إلي (٢٠٠7) "حسين
لمالبس االوالد والبنات الخارجية المصنعة من التريكو باستخدام ممحقات الماكينة 

والتـي ىدفت إلى دراسة ممحقات  (٢٠٠٢) "تسنيم يحي"دراسة ، و واالكسسوارت المضافة ليا
ماكينة الحياكة الصناعية من خالل بناء وحـدة تعميميـة وقيـاس أثرىا عمى مستوى التحصيل 

 "حسين محمد أسامة "دراسة ، كما ىدفت مياري لطالب قسم المالبس والنسيجداء الواأل
 وتحديد الرجالي البنطمون حياکة ماکينات لممحقات العام التصنيف عمى التعرف إلى (٢٠٠٢)

 إنتاج بخط التشغيل مراحل أزمنة خفض خالل من اإلنتاجية تحسين عمى استخداميا أثر
 الضاغطة األقدام) الماکينات ممحقات دراسة عمى البحث واقتصر نالجبردي الرجالي البنطمون

 دالة فروق وجود عمى النتائج أکدت وقد اإلنتاج، لخط (المساطر –وحواف حياکة أدلة –
 باستخدام الرجالي البنطمون تشغيل مراحل أزمنة متوسطي بين ٠,٠, مستوى عند إحصائية
 الممحقات استخدام أدى حيث البعدي، لصالح (البعدي/القبمي) التطبيق في الماکينة ممحقات

 تحسين وبالتالي األخر البعض واختصار بعضيا مع اإلنتاجية المراحل بعض دمج إلى
 أثردراسة ب (٢٠٠7) "مني عبد الهادي، محمد البدري، آيات رأفت"دراسة ، وأىتمت اإلنتاجية
 تتصل التى واإلقتصادية لفنيةا الناحية من ىاأثر و  المنتج جودة عمى الحياکة ماکينات ممحقات
 تشغيل مراحل لبعض التشغيل وزمن اإلنتاج معدل حيث من اإلنتاج بأىداف وثيقا إتصاال

 . الرجالى البنطمون
من اوجو متعددة فمنيا من  ماكينة العراويالسابقة التي تناولت الدراسات من  يتضحومما سبق 

دراسة وحدة ومنيا من ركز عمى  ،الصناعية ويالعرا ماكينة لتشغيل المياري األداء تقويمباىتم 
 ، واخرين اىتموا تصميم ماكينة العراوي، ومن اىتم بالتركيز عمي  التحكم بماكينة العراوى

لي تحسين اداء ماكينة العراوي، ومنيم من اىتم  الصناعية العراوي ماكينة محرك نظامب وا 
ولكن لم ممحقات ماكينات الحياكة،  ودراسات اخرى تناولت بانواع العراوى وخواص األقمشة،
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كيفية االستفادة من خصائص ماكينة العراوي االكترونية الحديثة يجد الباحث دراسة تناولت 
 مراحل أخرى. فيوظائف تخصيصية  فيستخداميا واضافة ممحقات ليا ال

 باندا التى تعمل عمى حياكة وشق مرد البولو شيرتالومن الماكينات المتخصصة ماكينة شق 
وخاصة المتوسطة منيا  المصانع معظممن الماكينات باىظة الثمن مما يجعل  وىيبدقة، 

المرحمة  ىذهعمل  يتمجأ إلى ماكينات الحياكة العادية اعتمادا عمى ميارة العامل ف والصغيرة
ضافة إلى استيالك مزيدا من الوقت، ولذلك جودة المرد باإل فيمما قد يؤدى إلى مشاكل 

 محة لتوفير بديل اقتصادى ويعمل عمى زيادة الجودة مع توفير الوقت.كانت الحاجة م
 :Statement of the problemمشكمة البحث 

 :اآلتية التساؤالت فيمشكمة البحث  تحديدعمى ضوء ما سبق يمكن 
ماكينة العراوي  فيستفادة من الخصائص التكنولوجية الحديثة االما إمكانية  .1

 ؟باندامرحمة شق ال في اإللكترونية
 ؟بالماكينة حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءةوب تركيبيا الممحقات المطمما  .2
زيادة االنتاجية  فيمرحمة شق الباندا  يف اإللكترونيةماكينة العراوي ما تأثير استخدام  .3

 ؟وماكينة شق الباندا المتخصصة مقارنة بماكينة الحياكة العادية
ال من ماكينة شق الباندا المتخصصة وماكينة ك فيمرحمة الباندا  تشغيلتكاليف ما  .4

 ؟والماكينة العادية اإللكترونيةالعراوي 
 اإللكترونيةماكينة العراوي استخدام مرحمة شق الباندا ب في جودة العينات المنتجةما  .5

 ؟مقارنة بماكينة الحياكة العادية
 في إللكترونيةاماكينة العراوي  يتوظيف الخصائص التكنولوجية الحديثة فما إمكانية  .6

 مراحل اخرى؟
 

 يهدف البحث إلى: :Objectivesأهداف البحث 
في مرحمة شق  اإللكترونيةتوظيف الخصائص التكنولوجية الحديثة في ماكينة العراوي  .1

 .الباندا
 بالماكينة حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءة.تحديد الممحقات المطموب تركيبيا  .2
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كال من ماكينة شق الباندا المتخصصة وماكينة قياس زمن مرحمة شق الباندا في  .3
 .والماكينة العادية اإللكترونيةالعراوي 

مرحمة الباندا في كال من ماكينة شق الباندا المتخصصة تشغيل تكاليف  تقدير .4
 .والماكينة العادية اإللكترونيةوماكينة العراوي 

ينة العراوي ماكاستخدام جودة العينات المنتجة في مرحمة شق الباندا بقياس  .5
 .مقارنة بماكينة الحياكة العادية اإللكترونية

باستغالل الخصائص التكنولوجية الحديثة في تحديد المراحل التي من الممكن عمميا  .6
 .اإللكترونيةماكينة العراوي 

 
 يهتم البحث بالجوانب التالية: :Significance of the Studyأهمية البحث 

 صناعة المالبس.باالنتاج  فيحديثة الاستخدام التكنولوجيا توظيف  .1
 مصانع المالبس. فيتحسين مستوى األداء  فيقد يساىم ىذا البحث  .2
عمى  اإللكترونيةماكينة العراوي معمومات عن المزيد من الإتاحة قد يساىم في  .3

 المستويين الصناعي لمصانع المالبس الجاىزة والتدريب في الكميات المتخصصة.
لماكينة باإلمكانات غير المستغمة وغير المستخدمة عة المالبس بصنا العاممين قد يفيد .4

 المتناولة بالبحث. اإللكترونيةالعراوي 
 

 :Terminology مصطمحات البحث
 :ممحقات

توصف ممحقات الماكينة بأنيا إضافات ميكانيكية أو ثابتة تضاف عمى الماكينة األساسية، 
اإلنتاجية، إما بجعل العممية أسيل أو تصمم بغرض خفض الوقت المستغرق ألداء العممية 

  )٢,,٩ -ومدحت حسين  فعبد المطيبميكنة جزء من العممية اإلنتاجية )سوسن 
العراوى ماكينة لبعض االجزاء التى يمكن اضافتيا وتعرف إجرائيًا في البحث الحالي بأنيا 

رفع مستوى زمن التشغيل مع والختصار لخفض التكاليف ألداء وظائف جديدة  اإللكترونية
 الجودة.
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 ماكينة العراوي:
تقوم بعمل  وىيصناعة المالبس الجاىزة  فيمن الماكينات المتخصصة انيا تعرف إجرائيًا 

ثم القيام تتكون من ضمعين وغرز الفارماتورة بطريقة آلية حياكة تاخذ شكال زخرفيا مقبوال 
 .بعمل شق يماثل حجم الزرار المستخدم معيا

 وظائف تخصصية:
 ىى مراحل انتاجية تحتاج الى ماكينات متخصصة لتفيذىا.إجرائيًا  تعرف

 

  :Methodologyمنهج البحث 
والتطبيق لإلجابة عمى تساؤالتو والتحقق من  الوصفي مع التحميل يتبع البحث الحالي المنيج

 .فروضو
 

 :Sampleعينه البحث 
 .(SS-T 1790A) ( موديلSunSirماكينة العراوي اإللكترونية ماركة ) .1
ماكينة  –ماكينة الحياكة العادية التالية "تنفيذ عينات لمرحمة شق الباندا عمى الماكينات  .2

 ."ماكينة شق الباندا المتخصصة –)المعدلة(  اإللكترونيةالعراوي 
 

 :Tools researchادوات البحث 
لعــراوي عمــى كــال مــن الماكينــة العاديــة وماكينــة التقيــيم جــودة العينــات المنتجــة  مقيــاس تقــدير

 ورامحــثـالث  إلـى قسـم وقـد ،انالباحثـ تصـميم مـن وماكينـة شـق البانـدا المتخصصـة اإللكترونيـة
 :يمي كما ةرئيسي

 جودة حياكة الضمع األولويتضمن عبارات خاصة بتقدير  حياكة الضمع االول :األول المحور
 .اتعبار  أربع عددىا

ــاني: المحــور ة بتقــدير جــودة حياكــة الضــمع ويتضــمن عبــارات خاصــ حياكــة الضــمع الثــاني الث
 ات.عبار  أربع الثاني عددىا

ويتضـمن عبـارات خاصـة بتقـدير جـودة الشـق  شـق البانـدا بـين ضـمعى الحياكـة الثالث: المحور
 ات.عبار  ثالث عددىا
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 .ضعيف جيد، مقبول، ،جيد جدا ،متاز، مخماسي باستخدام ميزان تقدير
ممتاز، وثالث درجات عند عند اختيار  درجات أربععمى أن يتم تصحيح االستمارة بإعطاء 

، وصفر عند اختيار مقبولودرجة عند اختيار  ودرجتان عند اختيار جيد، ،اختيار جيد جدا
 درجة. 44 وبذلك تكون الدرجة النيائية لمقياس التقدير، ضعيف

 

 :صدق وثبات مقياس التقدير
  الصدق: -1

مـن األسـاتذة المتخصصـين وأقـروا تـم عـرض مقيـاس التقـدير عمـى مجموعـة  المنطقـي:الصدق 
 جميعًا بصالحيتو لمتطبيق. 

  الثبات: -2
  المصححين:ثبات 

يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصـححين بحسـاب معامـل االرتبـاط بـين الـدرجات التـي 
وبعبارة أخرى فـإن كـل مفحـوص  االختبارات،يعطييا مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس 

 أكثر من تصحيح اختبار واحد. يحصل عمى درجتين أو
وتــم التصــحيح بواســطة ثالثــة مــن األســاتذة المحكمــين وذلــك باســتخدام مقيــاس التقــدير فــي 

  بمفرده.عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية التقويم 
وقد تـم حسـاب معامـل االرتبـاط بـين الـدرجات الـثالث التـي وضـعيا المصـححين )س، ص، 

 باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي يوضح ذلك: ع( لالختبار التطبيقي البعدي
 ( معامل االرتباط بين المصححين "مقياس التقدير"1جدول )

 انمصححين
حياكت انضهع 

 االول

حياكت انضهع 

 انثاني

شق انبانذا بين 

 ضهعي انحياكت

مقياس انقذير 

 ككم

 16807 .1690 ..167 169.0 س، ص

 ..168 16780 169.8 ..167 س، ع

 167.0 .1689 168.9 168.1 ص، ع

يتضــح مــن الجــدول الســابق ارتفــاع قــيم معــامالت االرتبــاط بــين المصــححين، وجميــع القــيم     
 القترابيا من الواحد الصحيح، مما يدل عمى ثبات مقياس التقدير. 0.01دالة عند مستوى 

 :يميتقتصر حدود البحث عمى ما  :Delimitationsحدود البحث 
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 وضوعية:الحدود م
 .(SS-T 1790A) ( موديلSunSirاستخدام ماكينة العراوي اإللكترونية ماركة ) .1
فــي عمـل مرحمــة  الخصـائص التكنولوجيــة الحديثـة فــي ماكينـة العــراوي اإللكترونيـةاسـتخدام  .2

 شق الباندا.
 الحدود المكانية:

ع القســم تــم تطبيــق البحــث فــي حاضــنة اعمــال جامعــة حمــوان لممشــروعات الصــغيرة بالتعــاون مــ
 بشركة سوى تك لماكينات الحياكة. الفني

 الحدود الزمانية:
 2019تم تطبيق البحث سبتمبر 

 

 يقوم البحث عمى صياغة الفروض اآلتية: :Hypothesisالفروض 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ماكينات "شق الباندا المتخصصة، ماكينة العراوي  .1

 .اإللكترونيةزمن شق الباندا لصالح ماكينة العراوي ، الماكينة العادية" في اإللكترونية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ماكينات "شق الباندا المتخصصة، ماكينة العراوي  .2

شق الباندا لصالح ماكينة العراوي تشغيل مرحمة ، الماكينة العادية" في تكاليف اإللكترونية
 .اإللكترونية

ماكينات "شق الباندا المتخصصة، ماكينة العراوي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  .3
 .اإللكترونية، الماكينة العادية" في جودة شق الباندا لصالح ماكينة العراوي اإللكترونية

 

 تمثمت إجراءات البحث في اآلتي: لمبحث:الخطوات االجرائية 
 طالع عمى المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوعإلا -1

 البحث وتحميميا واالستفادة منيا.
ومعرفة  (SS-T 1790A) ( موديلSunSirماركة ) اإللكترونيةدراسة ماكينة العراوي  -2

 وظائفيا وامكانياتيا وكيفية عمميا.
 تحميل العمل لمرحمة باندا البولو شيرت. -3
 مرحمة شق الباندا. في اإللكترونيةمن ماكينة العراوي تحديد الخصائص المطموبة  -4
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 الداء مرحمة شق الباندا بكفاءة. بالماكينةيد الممحقات المطموب تركيبيا تحد -5
 مقارنة بماكينة الحياكة العادية. اإللكترونيةماكينة العراوي قياس زمن مرحمة شق الباندا ب -6
كال من ماكينة شق الباندا المتخصصة  فيمرحمة شق الباندا التشغيل ل تكاليفتحديد  -7

 .والماكينة العادية يةاإللكترونوماكينة العراوي 
 .(1ممحق رقم ) وتحكيميا من المتخصصين اتالماكين عمىتنفيذ عينات  -8
 فيباستغالل الخصائص التكنولوجية الحديثة تحديد المراحل التى من الممكن عمميا  -9

 .اإللكترونيةماكينة العراوي 
 

 :Results & Discussion نتائج البحث ومناقشتها
الشق األول اإلجابة عمى التساؤالت والثاني التحقق من تضمنت نتائج البحث شقين، 

 .الفروض
 

  تساؤالت البحث: عمىاإلجابة  أوال:
االستفادة من الخصائص ما إمكانية لإلجابة عمى التساؤل األول والذي ينص عمى "

التساؤل الثاني ؟"، والتكنولوجية الحديثة في ماكينة العراوي اإللكترونية في مرحمة شق الباندا
بالماكينة حتى تؤدى وظيفة شق الباندا الممحقات المطموب تركيبيا ما " والذي ينص عمى

 :يتم ما يم"، ؟بكفاءة
 :يماكينة العراو طريقة عمل 

 بالشكل التالى: يتم عمل العراوى
 عمل خياطة عادية كبطانة لمعروة. 
 عمل فارماتورة الضمع األيسر لمعروة. 
 عمل فارماتورة نياية العروة. 
 ارماتورة الضمع األيمن لمعروة مع شق العروةعمل ف. 
 .عمل فارماتورة بداية العروة 

  أو إلغائيا الشكل التالي فيكما  مع امكانية التحكم في قياسات كل مرحمة
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 ( يوضح قياسات العروة1شكل )

 

 تحميل العمل بمرحمة شق الباندا:
 حياكة الضمع االول 
 حياكة الضمع الثانى 
 ى الحياكةشق الباندا بين ضمع 

 الخصائص المطموبة لمرحمة شق الباندا: 
مع تحديد طول العروة  العروة،حالة شق الباندا سيتم تشغيل الخياطة العادية مع شق  فيو 

 بطول المرد المطموب.
 :بالماكينةالممحقات المطموب تركيبها 

  يجب تغيير مجموعة  كلذلممي  40 لواقصى طول لمعروة دواس الماكينة األصمى
 غذية بالطول المطوب لطول شق الباندا.الت

  حتى تؤدى وظيفة شق لوحة او سطح مرتفع لمماكينة لوضع جسم البولو شيرت عمية
 الباندا بكفاءة.

 .شعاع ليزر ارشادى لتحديد مكان الشق 
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 :األصمى شكل الماكينة

 SS-T) ( موديلSunSirماركة ) اإللكترونيةوضح شكل ماكينة العراوي ية تالتال الصور
1790A) 

  

  

  
 وضح شكل الماكينة االصمى قبل تركيب الممحقاتت( 1) صورة
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 مرحمة شق البندا:تجهيز الماكينة ل
 التى يتم تركيبها: الممحقات

 وتتكون من ثالثة اجزاء المرتفع:الموحة أو السطح  -1
 الموحة الرئيسية:

  
 أسفلوضح الموحة الرئيسية من ت( 3) صورة وضح الموحة الرئيسية من اعمىت( 2) صورة

 الموحة اليسرى:

  
 أسفلوضح الموحة اليسرى من ت( 5) صورة وضح الموحة اليسرى من اعمىت( 4) صورة

 الموحة اليمني:

  
 أسفلوضح الموحة اليمني من ت( 7) صورة وضح الموحة اليمني من اعمىت( 6) صورة
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 :مسامير تثبيت الموحة

  

 
 ضح مسامير تثبيت الموحةو ت( 8) صورة

 

 مجموعة التغذية: -2

  

 
 وضح مجموعة التغذيةت( 9) صورة

 



 

5311 

 2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :االجزاء تركيب مراحل
 :الماكينة قاعدة عمى التثبيت مسامير وضع -1

  

  
 وضع مسامير انتثبيت عهى قاعذة انماكينت ىضحت( 53) صىرة

 :الرئيسية الموحة تثبيت -2

  

  
 تثبيت انهىحت انرئيسيت ىضحت( 55) صىرة
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 :اليمني الموحة تثبيت -3

  
 الموحة اليمنيتثبيت  وضحت (12) صورة

  :اليسري الموحة تثبيت -4

  
 اليسرىتثبيت الموحة  وضحت( 13) صورة

  :التثبيت بعد الموحة أو السطح المرتفع شكل

  
 التثبيت بعد الموحة أو السطح المرتفع وضحت( 14) صورة
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 :الخاصة بشق الباندا التغذية مجموعة تركيبمجموعة تغذية الماكينة و  فك -5

  

  

  

  
 فك مجموعة تغذية الماكينة  مراحل وضحت( 15) صورة
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 الخاصة بشق الباندا التغذية مجموعة تركيب مراحل وضحت( 16) صورة
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 التحكم:وحدة  إعداد -6
 الموضح داخل الدائرة شكل العروة عمىالعروة بالضغط  يتم اختيار شكل

 

 
 اختيار شكم انعروة ىضحت (53) صىرة

 

 الموضح داخل الدائرة. سوف تظير الشاشة التالية ويتم اختيار شكل الخياطة العادية

 
 اختيار شكم انخياطت انعاديت ىضحت (54) صىرة
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يتم الضغط عمى زر  باندة المطموبوبعد اختيار الشكل وتحديد الطول تبعا لطول شق ال
استعدادا لمتشغيل بمجرد الضغط عمى دواس الماكينة بعد وضع  الشاشة أسفل في االستعداد
 العينة. 

 
 

 زر االستعداد وضحت( 19) صورة
 :تشغيل العينة
 :وضع العينة

  
 وضح وضع العينةت( 20) صورة

 :شكل اتوماتيكدواس الماكينة ليتم الحياكة ب عمىثم يتم الضغط 

  

 حياكة الضمع الثانى مع عمل الشق حياكة الضمع األول
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 النياية يتم قطع الخيط ورفع الدواسة بشكل تمقائي في
 وضح مرحمة شق الباندات( 21)صورة 

 

االستفادة من خصائص ماكينة العراوي االكترونية الحديثة مما سبق تم توضيح كيفية 
بشكل متكامل ليا المطموبة ممحقات شق الباندا مع توضيح ال وتوظيف خصائصيا فى مرحمة

 بعض وخفض العمل تبسيط فيمما كان لو األثر ، حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءة
 ألداء الالزمة األزمنة لخفض بدوره أدى والذي مرتفع، مياري لمستوى الحاجة وعدم الحركات

مع دراسة كل ذلك تفق يو ، فاع مستوى الجودةالمرحمة باالضافة إلى خفض تكمفة التشغيل وارت
( المذين توصموا Wei, Hong Lan: 2010( ،)Shan Jian, Hu Wenhai: 2014من )

مع  ذلكتفق يإلى كيفية التحكم فى خصائص ووظائف وأجزاء ماكينة العراوى اإللكترونية، كما 
: يحي تسنيم، )(2007: حسين مدحت) ،(2002: الدين نصر سرينن)دراسة كل من 

: رأفت آيات البدري، محمد اليادي، عبد مني( ، )2014: حسين محمد أسامة(، )2014
وبذلك تم االجابة عمى التساؤل  ،( المذين توصموا جميعا إلى أىمية ممحقات الماكينة2017

 األول والثانى من تساؤالت البحث.
 

نة العراوي اإللكترونية ماكيما تأثير استخدام  لإلجابة عمى التساؤل الثالث والذي ينص عمى "
في مرحمة شق الباندا في زيادة االنتاجية مقارنة بماكينة الحياكة العادية وماكينة شق الباندا 

 :يتم ما يم"، المتخصصة؟
ماكينة  –التالية "ماكينة الحياكة العادية تنفيذ عينات لمرحمة شق الباندا عمى الماكينات 

كل قياس متوسط زمن و  ماكينة شق الباندا المتخصصة" –العراوي اإللكترونية )المعدلة( 
 .مرحمة شق الباندا بالثانيةعممية فى 

 



 

5315 

 2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 متوسط زمن مرحمة شق الباندا بالثانية( 2جدول )
 انماكينت انعاديت انمرحهت

ماكينت انعراوى 

 اإلنكترونيت

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت

 1 0 3 حياكت انضهع األول

 0 1 53 حياكت انضهع انثانى

 - 53 عمم انشق

يتم عمهيت انشق 

اثناء حياكت انضهع 

 انثانى

1 

 

 53 5 13 االجماني
 

وأخيرا ماكينة  المتخصصة،يمييا ماكينة شق الباندا  زمن،فنجد أن الماكينة العادية كانت أكثر 
وبذلك تم االجابة عمى ، وتم تأكيد ىذة النتيجة فى فروض البحث، اإللكترونيةالعراوى 
 الثالث من تساؤالت البحث.التساؤل 

 

مرحمة الباندا في كال من  تشغيلتكاليف ما  لإلجابة عمى التساؤل الرابع والذي ينص عمى "
 :يتم ما يم"، ؟ماكينة شق الباندا المتخصصة وماكينة العراوي اإللكترونية والماكينة العادية

شق الباندا المتخصصة  كال من ماكينة فيالباندا شق مرحمة لاليومية تشغيل حساب تكاليف 
 .بما يحقق االتزان فى التشغيل والماكينة العادية اإللكترونيةوماكينة العراوي 

 اوال: حساب تكاليف رأس المال )الماكينات(:
 حساب تكاليف التشغيل( 3جدول )

 انماكينت انعاديت وجت انمقارنت
ماكينت انعراوى 

 اإلنكترونيت

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت

 عامم عامم عمال مهارين 0 نعمالعذد ا

 X 0  =013 533 533 513 تكهفت انعمانت انيىميت

 X 0  =11.1 3.1 3.1 3.1 انطاقت انمستخذمت يىميا

 533.1 533.1 033.1 االجماني

وماكينة شق  اإللكترونيةفنجد أن الماكينة العادية كانت أكبر تكمفة، يمييا ماكينة العراوى 
وبذلك تم االجابة عمى ، تم تأكيد ىذة النتيجة فى فروض البحثو  ،المتخصصةالباندا 

 التساؤل الرابع من تساؤالت البحث.
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توظيف الخصائص ما إمكانية  لإلجابة عمى التساؤل السادس والذي ينص عمى "
 :يتم ما يم"، التكنولوجية الحديثة في ماكينة العراوي اإللكترونية في مراحل اخرى؟

 عمل مرحمة الفارماتورة. فيوتوظيفيا  اإللكترونيةماكينة العراوي يمكن استخدام خصائص 
 :ينختار اآلتو اختيار شكل العروة  يتمو 

 لعمل فارماتورة بعرض كامل العروة مع ايقاف خاصية شق العروة. 1شكل 
 لعمل فارماتورة بعرض الضمع االيسر لمعروة مع ايقاف خاصية شق العروة. 2شكل 
 بعرض الضمع االيمن لمعروة مع ايقاف خاصية شق العروة.لعمل فارماتورة  3شكل 
 لعمل فارماتورة مزدوجة بعرض ضمعى العروة مع ايقاف خاصية شق العروة. 4شكل 

 
 اختيار شكل الفارماتورةوضح ت( 22) صورة

توظيف الخصائص التكنولوجية الحديثة في ماكينة العراوي إمكانية مما سبق تم توضيح 
(، Wei, Hong Lan: 2010مع دراسة كل من ) ذلكتفق يو  ي مراحل اخرى،اإللكترونية ف

(Shan Jian, Hu Wenhai: 2014 المذين توصموا إلى كيفية التحكم فى خصائص )
وبذلك تم االجابة عمى التساؤل السادس من  ووظائف وأجزاء ماكينة العراوى اإللكترونية

 تساؤالت البحث.
 

 التحقق من فروض البحث ثانيا:

0 . . . 
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   :األوللفرض ا
ماكينة العراوي  المتخصصة،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ماكينات "شق الباندا 

 اإللكترونيةالماكينة العادية" في زمن شق الباندا لصالح ماكينة العراوي  اإللكترونية،
ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 

والجداول  الباندا،الماكينة العادية" في زمن شق  اإللكترونية،ماكينة العراوي  ة،المتخصص
 ذلك:التالية توضح 

 المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 4جدول )
 الماكينة العادية" في زمن شق الباندا ،اإللكترونيةماكينة العراوي  

 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث زمن شق انبانذا
درجاث 

 انحريت
 انذالنت ()فقيمت 

 . 0.8.6701 77.6.09. بين انمجموعاث
 دال 1610 96719.

 7. .7689. 6.11..7 داخم انمجموعاث

   9.  6.09.... انمجموع
 

قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  وىي( 49.709( كانت ))ف( إن قيمة 4يتضح من جدول )
ماكينة العراوي  المتخصصة،ماكينات "شق الباندا د فروق بين مما يدل عمى وجو  (،0.01)

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ،البانداالماكينة العادية" في زمن شق  اإللكترونية،
LSD  ذلك:لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 

 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 5جدول )

 زمن شق انبانذا
 انعاديت انماكينت 

 7.و = 

ماكينت انعراوى 

  اإلنكترونيت

 9و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 01و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **08 اإلنكترونيتماكينت انعراوى 

 - 0 **07 ماكينت شق انبانذا انمتخصصت

 بدون نجوم غير دال               0.05* دال عند              0.01** دال عند 
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  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 2شكل )
 ، الماكينة العادية" في زمن شق الباندااإللكترونيةماكينة العراوي 

 

 أن:( يتضح 2( والشكل )5من الجدول )
 ماكينة العراوي المتخصصة،وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا  -1

فنجد أن  ،0.01الماكينة العادية" في زمن شق الباندا عند مستوي داللة  اإللكترونية،
وأخيرا ماكينة  المتخصصة،يمييا ماكينة شق الباندا  زمن،الماكينة العادية كانت أكثر 

 اإللكترونية.العراوى 
 المتخصصة.وماكينة شق الباندا  اإللكترونيةبينما ال توجد فروق ماكينة العراوى  -2

أثر استخدام  إلى النتيجة تمك إرجاع ويمكن، ألولوبناء عمى ما سبق فقد تم قبول الفرض ا
 مع التكنولوجيا الحديثة بماكينة العراوي اإللكترونية وتوظيف خصائصيا فى مرحمة شق الباندا

مما كان لو  حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءةالمناسبة بشكل متكامل  الممحقات استخدام
 والذي مرتفع، مياري لمستوى الحاجة وعدم الحركات بعض وخفض العمل تبسيط فياألثر 
 .المرحمة ألداء الالزمة األزمنة لخفض بدوره أدى

 Wei, Hong Lan: 2010( ،)Shan Jian, Huوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من )
Wenhai: 2014اكينة ( المذين توصموا إلى كيفية التحكم فى خصائص ووظائف وأجزاء م

 تسنيم، )(2007: حسين مدحت)العراوى اإللكترونية، كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 
 آيات البدري، محمد اليادي، عبد مني( ، )2014: حسين محمد أسامة(، )2014: يحي
حيث يمكن باستخداميا ( المذين توصموا جميعا إلى أىمية ممحقات الماكينة 2017: رأفت
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لعمل، ودمج واختصـار بعـض المراحل اإلنتاجية، مع الحصول عمى ابخفض جيد القائم 
خفض زمن وبالتالى  حياكات مضبوطة مما يؤدي إلى تحسـين إنتاجيـة وجودة المنتج النيائي

 .ولاأل وبذلك يتحقق الفرض  .التشغيل
 

   :الثانيالفرض 
ينة العراوي ماك المتخصصة،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ماكينات "شق الباندا 

شق الباندا لصالح ماكينة العراوي تشغيل الماكينة العادية" في تكاليف  اإللكترونية،
 اإللكترونية

ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 
والجداول  الباندا،الماكينة العادية" في تكاليف شق  اإللكترونية،ماكينة العراوي  المتخصصة،
 ذلك:التالية توضح 

 

 المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 6جدول )
 شق البانداتشغيل الماكينة العادية" في تكاليف  اإللكترونية،ماكينة العراوي  

 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث تكانيف شق انبانذا
درجاث 

 انحريت
 انذالنت ()فقيمت 

 . .0607..88. 1..6..770. موعاثبين انمج
 دال 1610 ...6..

 7. 0.6.79.. 1..6..0.88 داخم انمجموعاث

   9.  9886991..7 انمجموع

قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  وىي( 52.336( كانت ))ف( إن قيمة 6يتضح من جدول )
ينة العراوي ماك المتخصصة،ماكينات "شق الباندا مما يدل عمى وجود فروق بين  (،0.01)

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ،البانداالماكينة العادية" في تكاليف شق  اإللكترونية،
LSD  ذلك:لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 7جدول )

 تكانيف شق انبانذا
 انماكينت انعاديت 

 776.11.و = 

ماكينت انعراوى 

  نكترونيتاإل

 1..0176و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 0176.11و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **969.1.. اإلنكترونيتماكينت انعراوى 

 - 161.1 **716111. ماكينت شق انبانذا انمتخصصت
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  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 3شكل )

 شق البانداتشغيل ، الماكينة العادية" في تكاليف اإللكترونيةماكينة العراوي 
 

 ( يتضح أن:3( والشكل )7من الجدول )
وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا المتخصصة، ماكينة العراوي  -1

نجد أن ف ،0.01، الماكينة العادية" في تكاليف شق الباندا عند مستوي داللة اإللكترونية
وأخيرا ماكينة شق  اإللكترونية،الماكينة العادية كانت أكبر تكمفة، يمييا ماكينة العراوى 

 المتخصصة.الباندا 
 وماكينة شق الباندا المتخصصة. اإللكترونيةبينما ال توجد فروق بين ماكينة العراوى  -2

أثر استخدام  إلى النتيجة تمك إرجاع ويمكنوبناء عمى ما سبق فقد تم قبول الفرض الثانى، 
 مع التكنولوجيا الحديثة بماكينة العراوي اإللكترونية وتوظيف خصائصيا فى مرحمة شق الباندا

مما كان لو  حتى تؤدى وظيفة شق الباندا بكفاءةالمناسبة بشكل متكامل  الممحقات استخدام
 لذيوا مرتفع، مياري لمستوى الحاجة وعدم الحركات بعض وخفض العمل تبسيط فياألثر 
 .إلى خفض تكمفة التشغيل بدوره أدى

حيث أن تكمفة  ماكينة شق الباندا المتخصصةعن باالضافة إلى ذلك فأنة بديل أقتصادى 
لتصبح تكمفة ماكينة  5400وتكمفة الممحقات والتجييزات  47500ماكينة العراوي اإللكترونية 
 . 103423 اندا المتخصصةماكينة شق البأما تكمفة  52900العراوي اإللكترونية المعدلة 

 Wei, Hong Lan: 2010( ،)Shan Jian, Huوتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من )
Wenhai: 2014 المذين توصموا إلى كيفية التحكم فى خصائص ووظائف وأجزاء ماكينة )
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 تسنيم، )(2007: حسين مدحت)العراوى اإللكترونية، كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من 
 آيات البدري، محمد اليادي، عبد مني( ، )2014: حسين محمد أسامة(، )2014 :يحي
حيث يمكن باستخداميا ( المذين توصموا جميعا إلى أىمية ممحقات الماكينة 2017: رأفت

خفض زمن التشغيل، وكذلك جيد القائم لمعمل، ودمج واختصـار بعـض المراحل اإلنتاجية، 
 .نىالثاوبذلك يتحقق الفرض  .خفض تكمفة التشغيلمما يؤدي إلى 

 
   :الثالثالفرض 

ماكينة العراوي  المتخصصة،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ماكينات "شق الباندا 
 اإللكترونيةالماكينة العادية" في جودة شق الباندا لصالح ماكينة العراوي  اإللكترونية،

رجات ماكينات "شق الباندا ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب تحميل التباين لمتوسط د
والجداول  الباندا،الماكينة العادية" في جودة شق  اإللكترونية،ماكينة العراوي  المتخصصة،
 ذلك:التالية توضح 

 المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 8جدول )
 االول، الماكينة العادية" في حياكة الضمع اإللكترونيةماكينة العراوي  

 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث حياكت انضهع االول
درجاث 

 انحريت
 انذالنت ()فقيمت 

 . 6.77.. ..01.69 بين انمجموعاث
 دال 1610 8..06.

 7. .1687 ...6.. داخم انمجموعاث

   9.  .0.16.9 انمجموع

ند مستوى قيمة دالة إحصائيا ع وىي( 61.328( كانت ))ف( إن قيمة 8يتضح من جدول )
ماكينة العراوي  المتخصصة،ماكينات "شق الباندا مما يدل عمى وجود فروق بين  (،0.01)

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار الماكينة العادية" في حياكة الضمع االول اإللكترونية،
LSD :لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك 

 المتعددة لممقارنات LSD( اختبار 9جدول )

 حياكت انضهع االول
 انماكينت انعاديت 

 7..86و = 

ماكينت انعراوى 

  اإلنكترونيت

 0.6.81و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 ...0.6و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **..60. اإلنكترونيتماكينت انعراوى 

 - *...6. **6899. ماكينت شق انبانذا انمتخصصت
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  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 4شكل )

 ، الماكينة العادية" في حياكة الضمع االولاإللكترونيةماكينة العراوي 
 

 أن:( يتضح 4( والشكل )9من الجدول )
ماكينة العراوي  المتخصصة،وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا  -1

فنجد أن  ،0.01الماكينة العادية" في حياكة الضمع االول عند مستوي داللة  اإللكترونية،
 المتخصصة،يمييا ماكينة شق الباندا  جودة،كانت أفضل  اإللكترونيةماكينة العراوى 

 وأخيرا الماكينة العادية.
وماكينة شق  اإللكترونيةبين ماكينة العراوى  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

 اإللكترونية.المتخصصة لصالح ماكينة العراوى  الباندا
 

 المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 10جدول )
 الماكينة العادية" في حياكة الضمع الثانى اإللكترونية،ماكينة العراوي  

 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث حياكت انضهع انثاني
درجاث 

 انحريت
 نتانذال ()فقيمت 

 . 06891. 6781..0 بين انمجموعاث
 دال 1610 ...86.

 7. 061.7 ...86. داخم انمجموعاث

   9.  ...6..0 انمجموع
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( وىى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى 58.542( كانت ))ف( إن قيمة 10يتضح من جدول )
ة العراوي ماكين المتخصصة،ماكينات "شق الباندا مما يدل عمى وجود فروق بين  (،0.01)

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  ،الثاني، الماكينة العادية" في حياكة الضمع اإللكترونية
LSD  ذلك:لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 

 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 11جدول )

 حياكت انضهع انثاني
 انماكينت انعاديت 

 .016.9و = 

ماكينت انعراوى 

  نكترونيتاإل

 .0.6.1و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 ...0.6و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **.610. اإلنكترونيتماكينت انعراوى 

 - ..168 **60.1. ماكينت شق انبانذا انمتخصصت
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  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 5شكل )

 الماكينة العادية" في حياكة الضمع الثانى اإللكترونية،نة العراوي ماكي
 أن:( يتضح 5( والشكل )11من الجدول )

ماكينة العراوي  المتخصصة،وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا  -1
، فنجد أن 0.01الماكينة العادية" في حياكة الضمع الثانى عند مستوي داللة  اإللكترونية،

 المتخصصة،يمييا ماكينة شق الباندا  جودة،كانت أفضل  اإللكترونيةكينة العراوى ما
 وأخيرا الماكينة العادية.

 المتخصصة.وماكينة شق الباندا  اإللكترونيةبينما ال توجد فروق بين ماكينة العراوى  -2
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 المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 12جدول )
 الماكينة العادية" في شق الباندا بين ضمعى الحياكة اإللكترونية،لعراوي ماكينة ا 

شق انبانذا بين ضهعي 

 انحياكت
 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث

درجاث 

 انحريت
 انذالنت ()فقيمت 

 . ..1967. ...01096 بين انمجموعاث
 دال 1610 9..6..

 7. ..0.60 1960.9. داخم انمجموعاث

   9.  .86.9..0 انمجموع

قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  وىي( 33.639( كانت ))ف( إن قيمة 12يتضح من جدول )
ماكينات "شق الباندا المتخصصة، ماكينة العراوي مما يدل عمى وجود فروق بين  (،0.01)

، ولمعرفة اتجاه الداللة تم الماكينة العادية" في شق الباندا بين ضمعى الحياكة اإللكترونية،
 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: LSDطبيق اختبار ت

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 13جدول )
 شق انبانذا بين

 ضهعي انحياكت

 انماكينت انعاديت 

 ...6.و = 

ماكينت انعراوى 

  اإلنكترونيت

 9..006و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 8..96و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **6.07. اإلنكترونيتماكينت انعراوى 

 - *6100. **.6.1. ماكينت شق انبانذا انمتخصصت
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 ماكينة  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 6شكل )

 الماكينة العادية" في شق الباندا بين ضمعى الحياكة اإللكترونية،العراوي 
 أن:( يتضح 6( والشكل )13)من الجدول 

ماكينة العراوي  المتخصصة،وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا  -1
الماكينة العادية" في شق الباندا بين ضمعى الحياكة عند مستوي داللة  اإللكترونية،
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كانت أفضل جودة، يمييا ماكينة شق الباندا  اإللكترونيةفنجد أن ماكينة العراوى  ،0.01
 العادية.المتخصصة، وأخيرا الماكينة 

وماكينة شق  اإللكترونيةبين ماكينة العراوى  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
 اإللكترونية.الباندا المتخصصة لصالح ماكينة العراوى 

 ماكينة  المتخصصة،( تحميل التباين لمتوسط درجات ماكينات "شق الباندا 14جدول )
 الماكينة العادية" في المجموع الكمي لجودة شق الباندا ة،اإللكترونيالعراوي 

انمجموع انكهي 

 نجودة شق انبانذا
 متوسط انمربعاث مجموع انمربعاث

درجاث 

 انحريت
 انذالنت ()فقيمت 

 . .786.8 ...0.76 بين انمجموعاث
 دال 1610 .06.1.

 7. .0691 ...06. داخم انمجموعاث

   9.  186811. انمجموع

قيمة دالة إحصائيا عند مستوى  وىي( 41.304( كانت ))ف( إن قيمة 14من جدول ) يتضح
ماكينة العراوي  المتخصصة،ماكينات "شق الباندا مما يدل عمى وجود فروق بين  (،0.01)

ولمعرفة اتجاه الداللة تم  ،البانداالماكينة العادية" في المجموع الكمي لجودة شق  اإللكترونية،
 لممقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: LSDتطبيق اختبار 

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 15جدول )

 انمجموع انكهي 

 نجودة شق انبانذا

 انماكينت انعاديت 

 61.0..و = 

ماكينت انعراوى 

  اإلنكترونيت

 ...06.و = 

ماكينت شق انبانذا 

 انمتخصصت 

 ...6..و = 

   - انماكينت انعاديت

  - **.0.6.7 اإلنكترونيتانعراوى ماكينت 

 - **6019. **...006 ماكينت شق انبانذا انمتخصصت
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 ماكينة  المتخصصة،( يوضح متوسط درجات ماكينات "شق الباندا 7شكل )

 الماكينة العادية" في المجموع الكمي لجودة شق الباندا اإللكترونية،العراوي 
( يتضح وجود فروق دالة إحصائيا بين ماكينات "شق الباندا 7( والشكل )15من الجدول )
الماكينة العادية" في المجموع الكمي لجودة شق  اإللكترونية،ماكينة العراوي  المتخصصة،

يمييا  جودة،كانت أفضل  اإللكترونيةفنجد أن ماكينة العراوى  ،0.01الباندا عند مستوي داللة 
 العادية.وأخيرا الماكينة  متخصصة،الماكينة شق الباندا 

 استخدامأثر  إلى النتيجة تمك إرجاع ويمكنوبناء عمى ما سبق فقد تم قبول الفرض الثالث، 
 مع وتوظيف خصائصيا فى مرحمة شق البانداالتكنولوجيا الحديثة بماكينة العراوي اإللكترونية 

مما كان لو  ق الباندا بكفاءةحتى تؤدى وظيفة شالمناسبة بشكل متكامل  الممحقات استخدام
 والذي مرتفع، مياري لمستوى الحاجة وعدم الحركات بعض وخفض العمل تبسيط فياألثر 
وارتفاع  باالضافة إلى خفض تكمفة التشغيل المرحمة ألداء الالزمة األزمنة لخفض بدوره أدى

 .مستوى الجودة
 Shan Jian, Hu، )(Wei, Hong Lan: 2010وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من )

Wenhai: 2014 خصائص ووظائف وأجزاء ماكينة توصموا إلى كيفية التحكم فى ( المذين
 ،(2002: الدين نصر سرينن)، كما تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من العراوى اإللكترونية

 عبد مني( ، )2014: حسين محمد أسامة(، )2014: يحي تسنيم، )(2007: حسين مدحت)
أىمية ممحقات الماكينة ( المذين توصموا جميعا إلى 2017: رأفت آيات البدري، حمدم اليادي،

حيث يمكن باستخداميا خفض زمن التشغيل، وكذلك جيد القائم لمعمل، ودمج واختصـار 
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بعـض المراحل اإلنتاجية، مع الحصول عمى حياكات مضبوطة مما يؤدي إلى تحسـين إنتاجيـة 
 .ثالثاللك يتحقق الفرض وبذ .وجودة المنتج النيائي
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