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ة قمةالميكانيكية ألخواص اليرية و مظالتأثير بعض تقنيات التطريز اآللى عمى 
 خفيفةال مالبسال

 عبد العاطى سويممأ.م.د/ أسماء سامى 
 أستاذ المالبس والنسيج المساعد بقسم االقتصاد المنزلى

 جامعة طنطا –كمية التربية النوعية 
 

 ممخص البحث:
مظيرية التأثير بعض تقنيات التطريز اآللى عمى لى دراسة إييدؼ ىذا البحث 

تطريز نوع غرزة  ) أنسب لىإمتوصؿ ل خفيفةمقمةة المبابس الالميكانيكية ألخواص الو 
عدد لموحدات الزخرفية المستخدمة ، حجـ لموحدة الزخرفية، موحدة الزخرفيةل نوع، آلى

ألمقمةة الجورجيت ميكانيكية تحقؽ أعمى مظيرية وخواص  (فى المساحة المطرزة
  المطرزة.

المساىمة فى رفع كفاءة مبابس السيدات المصنعة مف وتبرز أىمية البحث فى *
تطوير ودعـ صناعة المبابس وخاصة مبابس السيدات ، ًآليا األمقمةة الخفيفة والمطرزة

ماكينات التطريز اآللى فى تحسيف القيمة  مكانياتإالخارجية مف خباؿ االستفادة مف 
 لممبابس.الجمالية و الوظيفية 

بمتغيرات  ًآليا ( عينة مف مقماش الجورجيت54*ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ تطريز )
وذلؾ  اتاستبياف لممتخصصيف، وكذلؾ استبياف لممستيمكعداد إالبحث المختمفة، وتـ 

جراء اختبار مقوة الةد لمقماش، إكما تـ  لمتعرؼ عمى آرائيـ فى مظيرية وجودة التطريز.
لى عينة ضابطة إضافة إلواختبار نسبة استطالة القماش عمى العينات تحت البحث )با

لميكانيكية ألمقمةة لممقارنة( لمتعرؼ عمى تأثير متغيرات البحث عمى الخواص ا
 االختبارت بةركة مصر لمغزؿ والنسيج بالمحمة الكبرى.جراء إالجورجيت الخفيفة، وتـ 

 وتوصل البحث لمنتائج التالية:*
 ** بالنسبة لمظيرية وجودة تطريز العينات تحت البحث:

، وفقًا آلراء المتخصصيف Satin stitch كانتغرزة التطريز اآللي لنوع أفضؿ  -1
 .اتوالمستيمك
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، بينما )ىندسية( وفقًا آلراء المتخصصيفكانت وحدة الزخرفية منوع لأفضؿ  -2
 .اتآلراء المستيمك ًكانت الوحدة الزخرفية )الطبيعية( األفضؿ وفقا

بيف حجـ الوحدة الزخرفية وفقًا آلراء ً عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا -3
طرزة ويتفق ذلك مع نتائج الخواص الميكانيكية لمعينات الم المتخصصيف
آلراء  وفقاً  ـ(س3×3) كاف موحدة الزخرفيةلحجـ ، بينما أفضؿ تحت البحث

  .اتالمستيمك
وحدات وفقًا آلراء  3 كاف فى المساحة المطرزة موحدات الزخرفيةلعدد أفضؿ  -4

 .اتآلراء المستيمك ًوحدات األفضؿ وفقا 5، بينما كاف عدد المتخصصيف
العممية والعممية حيث أف العبامقة االرتباطية وجود توافؽ بيف التقييـ مف الناحية  -5

لمعينات تحت البحث كانت عبامقة  اتبيف ترتيب المتخصصيف والمستيمك
 .ًطردية ودالة احصائيا

 ** بالنسبة لمخواص الميكانيكية)قوة الةد، نسبة االستطالة( لمعينات تحت البحث:
 ( ومعامؿ الجودة200( بمساحة مثالية )22رمقـ ) كانت أفضؿ العينات*      

 ( ونوع الوحدة الزخرفية Tatami stitchبنوع غرزة التطريز اآللي ) %(100)       
 سـ( وعدد الوحدات الزخرفية في  4×4وحجـ الوحدة الزخرفية ) )ىندسية(       
 وحدات(. 3المساحة المطرزة )       

تكنولوجيا ماكينات التطريز اآللى المتطورة وتوظيفيا االستفادة مف ب*وأوصى البحث 
عمؿ مزيد مف األبحاث التجريبية عمى أنواع أخرى مف األمقمةة ، و فى مجاؿ المبابس

 ضافية تخدـ مجاؿ التطريز اآللى.إالخفيفة باستخداـ تقنيات 
 الكممات المفتاحية:

 فيفةالمبابس الخأمقمةة مظيرية، التقنيات، التطريز اآللى، 
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The Effect of Some Automated Embroidery Techniques on the 

Appearance and Mechanical Properties of Light Clothing 

Fabrics 
 

Dr.Assmaa Samy Abd-Elaty Swelam 

Assistant professor of Clothes and Textile, 

Department of Home Economics, 

Faculty of Specific Education, 

Tanta University 
 

Abstract: 
This research aims to study the effect of some automated 

embroidery techniques on the appearance and mechanical 

properties of light clothing fabrics to reach the most appropriate 

(automated embroidery stitch type, type of decorative unit, size of 

decorative unit, number of decorative units used in the 

embroidered area) to achieve the highest appearance and 

mechanical properties of embroidered Georgette fabrics. 

*The importance of the research is in contributing to raising the 

efficiency of women’s clothing manufactured from light fabrics 

and automated embroidered, developing and supporting the 

clothing industry, especially women’s outerwear by taking 

advantage of the capabilities of automated embroidery machines 

to improve the functional and aesthetic value of clothing. 

* To achieve the objectives of the research, (54) samples of 

Georgette fabric were automated embroidered with different 

research variables, and a questionnaire was prepared for 

specialists, as well as a questionnaire for consumers in order to 

identify their opinions on the appearance and quality of 

embroidery. The Tensile Strength test of the fabric, and the fabric 

Elongation Ratio test were conducted on the samples under 

research (in addition to a control sample for comparison) to 

identify the effect of the research variables on the mechanical 

properties of light Georgette fabrics. The tests were conducted at 

Misr Spinning and Weaving Company in El- Mahalla El- Kubra. 

* The research reached the following results: 

** Regarding the appearance and quality of the embroidery of 

the samples under research: 
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    1- The best type of automated embroidery stitch was Satin 

stitch according to the opinions of specialists and consumers. 

    2- The best type of decorative unit was (geometric) according to 

the opinions of specialists, while the decorative unit (natural) was 

the best according to the opinions of consumers. 

    3- There is no statistically significant difference between the 

size of the decorative unit according to the opinions of specialists 

and this agrees with the results of the mechanical properties of 

the embroidered samples under research, while the best size of 

the decorative unit was (3 x 3 cm) according to the opinions of 

consumers. 

    4- The best number of decorative units in the embroidered area 

was 3 units according to the opinions of specialists, while the 

number of 5 units was the best according to the opinions of 

consumers. 

    5- There is agreement between the evaluation from a scientific 

and practical point of view, as the correlation between the order of 

specialists and consumers of the samples under research was 

direct and statistically significant.  

** For mechanical properties (Tensile Strength, Elongation 

Ratio) of the samples under research: 

    * The best sample is No. (22) with an ideal area (200) and 

quality factor (100%) with the type of automated embroidery 

stitch (Tatami stitch) and the type of decorative unit (geometric), 

the size of the decorative unit (4 x 4 cm) and the number of 

decorative units in the space embroidered (3 units). 

* The research recommended taking advantage of the technology 

of advanced automated embroidery machines and employing them 

in the field of clothing, and conducting more experimental 

researches on other types of light fabrics using additional 

techniques that serve the field of Automated Embroidery. 

key words: 
Techniques, Automated Embroidery, The Appearance, Light 

Clothing Fabrics 
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 مقدمة:ال
 فى صناعة المبابس والمفروةات حيث ًميما ًأصبح التطريز فى عصرنا الحالى عنصرا

 فيحدث ارتباط بيف التطريز والتصميـ والخامات ليتحقؽ  ًجماليا ًيضيؼ لألمقمةة مظيرا
  ًىاما ًفف التطريز عامبا (. ويعد2018، وآخروف )حباوة المنتجالغرض الوظيفى مف 

  لى الخارجإكثير مف الدوؿ لتصدير بعض المنتجات المطرزة دعـ امقتصاد  فى
 تصنيع ماكينات التطريز اآللى لسرعة  لىإوأدى التقدـ التكنولوجى . (2020)السمماف، 
 ظيارإالمنتجات بأعمى معدالت الجودة والمنافسة العالمية مف خباؿ  عمى الحصوؿ
 فى الفترة األخيرة و . (2002الزخرفى ثـ تنفيذه بدمقة بالغة )حسف،  التصميـ جماليات
 صناعة المبابس فقد تطورت تطورصناعة مقائمة بذاتيا تواكب  التطريز اآللى يعتبر

 نات الحاسب مكاإتطويع كما أمكف  نتاجيةإلآالت التطريز وأساليب تةغيميا ومقدراتيا ا
 لظيور  ًونظرا. (2017 )سميماف، لباستفادة منيا فى مجاؿ التطريز اآللى اآللى

 التقنيات الحديثة فى المجتمعات فقد احتؿ التطريز اآللى المرتبة األولى فى أغمب 
 التجريب مف أىـ المداخؿ األساسية فى مع سرعة العصر، ونجد أف  ًتمةياالمبابس 

 )اليمانى و  بداعى والطبامقة التةكيميةإليساعدعمى نمو التفكير ا مجاؿ التطريز، فيو
 ال أف التطريز إ (. وبالرغـ مف التطور الكبير فى صناعة التطريز اآللى2011مقاضى، 
 حيث أف األمقمةة  يتطمب ميارة أكبر عف غيرىا مف األمقمةة األمقمةة الخفيفةعمى 

 أثناء عممية  ًوأكثر انزالمقا ًوثباتا ًلى أسموب خاص ألنيا أمقؿ استقراراإالخفيفة تحتاج 
 الةكؿ الزخرفى فى ب ًكبيرا ًاىتماماالمرأة مقد اىتمت و  (.2018)سويمـ و عطية،  التطريز
 والذى يتضح فى التطريز حيث يعطى تأثيرات ومبامس متنوعة لسطح القماش  يامبابس

 (.Snook, Barbara, 1972) باستخداـ الغرز الزخرفية والخيوط المختمفة
 ( والتى2010براىيـ، إ) منيا دراسة ونجد العديد من الدراسات تناولت التطريز اآللى

 استفادت مف تكنولوجيا ماكينات التطريز اآللى فى عمؿ تصميمات جديدة لمكمبات 
 مكانية استخداـ تكنولوجيا ماكينات التطريز اآللى كأحد إل، وتوصمت الدراسة المبابس

 األساليب التقنية والفنية لتنفيذ المكمبات المقترحة لما ليا مف تأثير وظيفى وجمالى.
 ( لمتعرؼ عمى غرز التطريز اآللى ومواصفاتيا 2014)عيد وآخروف،  دراسة وىدفت

 مقمةة المستخدمة واختيار ظروؼ لتطريز األوالعوامؿ المؤثرة عمييا لموصوؿ ألنسب 
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 وقامت  والتى تظير فييا الغرز متقنة. الخامات األفضؿ لمتطريز اآللى
(Radostina,et,al.,2016 ) حدى الةركات ببمغاريا لتحديد إبدراسة حالة عمى 

 العيوب المظيرية فى األمقمةة المطرزة وتصنيفيا، وتوصمت الدراسة لتصنيؼ العيوب 
 لى عيوب مرتبطة بالتصميـ وعيوب مرتبطة بعممية التطريز وأف أكثر العيوب المؤثرة إ

 ( 2017)سميماف،  ةسادر تناولت و  .عمى مظيرية التطريز ىى مةاكؿ مرحمة التصميـ
  كثافات بعض غرز التطريز اآللى عمى مظيرية منتجات "الفولى فاةوف" اختباؼ أثر

  الفولى فاةوف المتناولة تريكو المناسبة لمنتجاتمف خباؿ تحديد غرز التطريز اآللى 
                            الغرز أنواع ريأثتومقياس  ، جرسيو()انترلوؾ، دربى بالبحث

(Arrowhead Stitch- Wave- Tick)  70-45) المستخدمة لمغرزالكثافات و-  
 ( كانت 45أف كثافة غرزة التطريز )وأثبتت الدراسة ، فاةوف الفولى مظيريةعمى  (105

 كانت األفضؿ لخامة االنترلوؾ بينما كانت ( Wave) وأف غرزة األفضؿ لمثباث خامات
 ( Arrowhead( األفضؿ لخامة الدربى وكانت غرزة )Tick) غرزة التطريز اآللى

 ( بالنسيج والتطريز2018وآخروف،  )حباوة ت دراسةواىتم .األفضؿ لخامة الجرسيو
 نتاج أمقمةة إالمفروةات حيث تـ  الوظيفى ألمقمةة التصميـ وتأثيرىما عمى األداءفى 

 منسوجة بأسموب المحمة الزائدة وأسموب النقةة العادية وأخرى مماثمة ليا باستخداـ 
 تكنولوجيا التطريز بنفس التصميـ واستخداـ خيط التطريز ذاتو كأحد المحمات 

 جراء اختبار االحتكاؾ إ بأسموب النسيج وتـ المنفذةنتاج األمقمةة إالمستخدمة فى 
 وأظيرت نتائج االختبار  نوع مف األمقمةة، لموصوؿ ألفضؿ ومقارنة األمقمةة ببعضيا

  أعمى مقاومة لباحتكاؾ. ف العينات المنسوجة بأسموب المحمة الزائدة حصمت عمىأ
 ( تأثير بعض األساليب التطبيقية )طريقة 2018)السيد و حمودة،  ت دراسةوأوضح
 عدد طبقات الحةو )طبقة واحدة، جوخ(،  )عمى القماش مباةرة، عمى مقماش التطريز
 )وزف المتر عمى الخواص الوظيفية  (التطريز ، كثافة غرزةالتطريز نوع خيط طبقتيف(،

  المخموطة بالميكرا تريكو المحمة مقمةةأل المربع، السمؾ، الصبابة، مظيرية التطريز(
 التطريز عمى  ، وتوصمت الدراسة ألفاآللى عمى مةاكؿ وعيوب التطريز لمتغمب

 ( 4000القماش مباةرة، وبطبقة حةو واحدة، وبخيط  حرير صناعى، وكثافة غرزة )
 ( أثر بعض أساليب 2018)حربى و سميماف،  ت دراسةوبين غ/ دمقيقة كانت األفضؿ.
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 عمى مظيرية الجمود الصناعية، وتوصمت الدراسة ألف التضريب  ًالمطرز آلياالتضريب 
 الدراسة وأف استخداـ ب لمثباث خامات المستخدمةالنسبة الةبكى أعطى أفضؿ النتائج ب

 وأف استخداـ التقوية غير الباصقة  كاف األفضؿ الحةو االسفنج عند تطريز التضريب
 التضريب وذلؾ بالنسبة لمثباث خامات المستخدمة  أعطى نتائج أفضؿ لمظيرية تطريز

  اآللى ( أسموب الجاكارد مع التطريز2019)أبو خزيـ،  ت دراسةودمج. بالدراسة
 مكانية عمؿ إ الدراسة أظيرت، و مقمةة المفروةاتستحداث تصميمات مبتكرة ألإل

 ضافة التطريز واستخداميا إتصميمات عمى ماكينات النسيج المزودة بأجيزة الجاكارد و
 مف الرونؽ والحيوية ألمقمةة  ًمزيدا يعطىأمقمةة المفروةات كما أف التطريز  عمى

 الخيوط المضيئة كأحد ( 2019)غازى و الزىرانى،  ت دراسةواستخدمالمفروةات. 
 ثراء الةكؿ الجمالى فى تصميـ مكمبات المبابس باستخداـ إالخامات المستحدثة فى 

 تقتيات التطريز اآللى، وتوصمت الدراسة لنجاح استخداـ الخيوط المضيئة عمى ماكينة 
 عمؿ الوحدات الزخرفية  بدمجيا مع الخيوط الحريرية فى  التطريز اآللى وذلؾ

  ت دراسةوأةار المعاصرة.  بةكؿ يتماةى مع اتجاىات الموضة واستخداميا فى الحمى
  -نوع الخيط -كثافة الغرز -نوع الغرزالتطريز اآللى )لتأثير متغيرات ( 2021)سويمـ، 

 ، وتوصمت الدراسة ألف أفضؿ غرز طرؽ التقوية( عمى مظيرية األمقمةة العازلة لمماء
 األمقمةة العازلة لمماء كانت غرزة الكونتر بكثافة متوسطة  وكثافات لمتطريز اآللى عمى

 تقوية باستخداـ الورؽ مع ىو خيط الحرير وأف الوأف أفضؿ خيوط التطريز اآللى 
 ( مف النياةيف 2021)محمد،  ت دراسةواستفاد الحةو غير الباصؽ كانت األفضؿ.
 القيـ الجمالية والوظيفية والتثقيفية لمبابس  ثراءإفى العسكرية المصرية كوحدات زخرفية 
 وجاءت آراء  لتنفيذىا، باستخداـ التطريز اآللى األوالد فى مرحمة الطفولة المتأخرة

 مما يدؿ عمى نجاح الفكرة.يجابية إالمتخصصيف والمستيمكيف 
 )جعفر و  ةسادر  منيامالبس السيدات التطريز اآللى لتناولت  وىناك دراسات أخرى

 النسائية  ثراء المبابسإزخارؼ الطراز األندلسى فى  وظفتالتى  (2011الزىرانى، 
  مجموعة مف األزياء المعاصرة باستخداـ ابتكارمف  الدراسة وتمكنت بالتطريز اآللى،
  والتطريز سبامية محورة تمت معالجتيا بعدة برامج لمرسـ والتصميـإوحدات زخرفية 

 ثراءإ( خصائص الخيوط المضيئة فى 2020)زيداف و عواـ،  ت دراسةوطوع. اآللى
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 التطريز األكثر ، وتوصمت الدراسة ألفالعباءة النسائية باستخداـ تقنيات التطريز اآللى
  لباختبارات ًوفقا وذلؾكثافة كاف األةد واألطوؿ استضاءة بيف التصميمات المطبقة 

 ممتخصصيف ليس بالضرورة األفضؿ بالنسبة ل ًألكثر تفضيبااوأف التصميـ المعممية 
 عند استخداـ الخيوط  وليذا مف حيث مقوة وطوؿ مدة استضاءة الخيوط المضيئة ًأداء

 العباءة النسائية يجب مراعاة الجوانب الجمالية بجانب الجوانب  المضيئة لتطريز
 .الوظيفية لمخيوط المضيئة

 )أبو منيا دراسةكما أن ىناك دراسات تناولت التطريز اآللى عمى األقمةة الخفيفة 
 ( التى حاولت الوصوؿ ألفضؿ مظيرية  وأنسب الطرؽ2007ةيمة و العطرونى، ى

 لتطريز أمقمةة الةيفوف والتغمب عمى األخطاء الفنية الناجمة عف االختيار غير 
 ت وتعرف. برة(إلمقاس ا -كثافة غرز التطريز -المناسب )لنوع وسمؾ خامة التقوية

 سمؾ -نوع الخيط -عمى تأثير اختباؼ )كثافة غرز التطريز (2009 )حسف، دراسة
 ، وتوصمت الدراسة ألف أعمى مظيرية خامة التقوية( عمى مظيرية أمقمةة الساتاف

  نخفضة وخيط البولى استر معلقماش الساتاف الخفيؼ كانت لمعينة ذات الكثافة الم
 كانت األفضمية لمكثافة المرتفعة وبالنسبة لمستاف متوسط الوزف السمؾ التقوية متوسطة 

 ، ىاةـ)عبد الفتاح و  ت دراسةوطبق .وخيط البولى استر واستخداـ التقوية المتوسطة
 عمى (  التطريز ، وكثافة غرزونوع الغرزةنوع الخيط ، عدة متغيرات ) (2018

  أنسب متغيراتلى إلوصوؿ اكذلؾ لمتعرؼ عمى مقابميتو لمتطريز اآللى و  مقماش التؿ
 )سويمـ و عطية،  ت دراسةوأكد التؿ. أمقمةة ستائرؽ جودة ومظيرية يحقت فى الدراسة
 برة، نوع الخيط، نوع التصميـ، إل)نمرة ا( عمى تأثير بعض تقنيات التطريز اآللى 2018

 ، وأثبتتأسموب التطريز المستخدـ( عمى نوعيف مف األمقمةة الخفيفة )ةيفوف، أورجانزا(
 ( ونوع خيط )بولى استر( وأسموب 12برة نمرة )إبأف خامة الةيفوف المطرزة  الدراسة

 تصميـ )متصؿ( كانت األفضؿ مف حيث الخواص الميكانيكيةتطريز )حةو( ونوع 
 ( القيـ 2019)سبامة،  ت دراسةوقدم )مقوة ةد القماش، نسبة استطالة القماش(.

 فادة منيا فى تصميـ وتطريز طرحة إليرانية واإلسبامية اإلالجمالية لزخارؼ الفنوف ا
 رفية مما أظير استخراج عدد كبير مف الوحدات الزخمف  الدراسة وتمكنت ،الزفاؼ
 سبامية بيذا البمد وابتكار مجموعة مف إلوالتةكيمية لمزخارؼ ا الجماليةالقيمة 
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 بخامة التؿ وتـ  تصميماتأفضؿ ثباث التصميمات لطرحة الزفاؼ العصرية ونفذت 
 تطريزىا بخيوط حرير وخيوط سيرما عمى ماكينة التطريز اآللى.

 مف خباؿ الدراسات السابقة أىمية التطريز اآللى واختباؼ مجاالت تطبيقة يظيرو **
 يؤكد عميو البحث الحالى، وحيث أف جودة المبابس المطرزة تعتمد  وىذا ما وتنوعيا

 مقد األمقمةة الخفيفة  ونتيجة ألفعمى الخامات المصنوعة منيا وكذلؾ تقنيات تطريزىا، 
 أثناء عممية  ًأكثر انزالمقاو  ًواستقرارا ًاأمقؿ ثبات بسبب كونيات فنية ينتج عنيا مةكبا

 لى عناية خاصة فى تطريزىا حتى نحصؿ عمى إ  تحتاجف تمؾ األمقمةة فإ،  التطريز
 بالبحث فى  يظيرما ك ،منتجات ذات مظيرية عالية ومبائمة لغرضيا الوظيفى

 اآللى عمى مبابس السيدات  بقت التطريزط ندرة الدراسات التىالدراسات السابقة 
 ، وليذا جاءت فكرة وعدـ تطبيقيا عمى أمقمةة الجورجيت المصنوعة مف األمقمةة الخفيفة

 الميكانيكية خواصاليرية و مظالتأثير بعض تقنيات التطريز اآللى عمى  " بعنوافالبحث 
 ."خفيفةمقمةة المبابس الأل

 مةكمة البحث:
 فى التساؤؿ الرئيسى التالى: البحثمف خباؿ ما تقدـ يمكف تحديد مةكمة 

 مقمةة أل الميكانيكية خواصالمظيرية و ال بعض تقنيات التطريز اآللى عمى ما تأثير
 ؟الخفيفةالمبابس 

  ويتفرع مف ىذا التساؤؿ األسئمة الفرعية التالية:
 خواصالمظيرية و التخدمة عمى التطريز اآللى المس ةغرز  نوعتأثير اختباؼ  ما -1

 ؟تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفةمقمةة أل الميكانيكية
 خواصالمظيرية و العمى  ةالمستخدمنوع الوحدة الزخرفية ؼ تأثير اختبا ما -2

 ؟تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفة مقمةةأل الميكانيكية
خواص المظيرية و العمى  ةالمستخدم الزخرفية اختباؼ حجـ الوحدةتأثير  ما -3

  ؟تحت البحث المطرزة الخفيفةالمبابس مقمةة الميكانيكية أل
عمى فى المساحة المطرزة  ةالمستخدم اختباؼ عدد الوحدات الزخرفية ما تأثير -4

  ؟تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفة مقمةةأل الميكانيكية خواصالمظيرية و ال
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مظيرية وجودة األمقمةة ل اتو المستيمكالمتخصصيف العبامقة بيف تقييـ  ما -5
 ؟تحت البحث المطرزة
 أىداف البحث:

 لى:إ ييدؼ البحث الحالى
محاولة التغمب عمى المةاكؿ الفنية التى تواجو تطريز األمقمةة الخفيفة  -1

المستخدمة فى صناعة مبابس السيدات الخارجية والناتجة عف االختيار غير 
 المناسب لبعض عوامؿ التطريز اآللى، وذلؾ باستخداـ البحث العممى.

أعمى مظيرية نوع غرزة تطريز آلى مستخدمة تحقؽ أنسب  التعرؼ عمى -2
 .تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفة ألمقمةة ميكانيكية وخواص

لى أنسب نوع لموحدة الزخرفية المستخدمة يحقؽ أعمى مظيرية إالتوصؿ  -3
 . تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفةألمقمةة ميكانيكية وخواص 

 أعمى مظيرية وخواصالمستخدمة يحقؽ  الزخرفيةحجـ لموحدة أنسب  تحديد -4
 .تحت البحث المطرزة المبابس الخفيفةألمقمةة  ميكانيكية

فى المساحة المطرزة المستخدمة  عدد لموحدات الزخرفيةلى أنسب إالتوصؿ  -5
تحت  المطرزة المبابس الخفيفة مقمةةأل يكيةميكان أعمى مظيرية وخواصيحقؽ 
 .البحث

مظيرية وجودة ل اتالمستيمكو  المتخصصيفالعبامقة بيف تقييـ التعرؼ عمى  -6
 .تحت البحث األمقمةة المطرزة

 أىمية البحث:
المصنعة مف األمقمةة الخفيفة السيدات المساىمة فى رفع كفاءة مبابس  -1

مى لمحصوؿ عمف خباؿ تطبيؽ أنسب تقنيات التطريز اآللى  ًوالمطرزة آليا
 .ًوعالميا ًمحميامنتجات ذات جودة وكفاءة عالية تمكنيا مف المنافسة 

مف خباؿ  تطوير ودعـ صناعة المبابس وخاصة مبابس السيدات الخارجية -2
فى تحسيف القيمة الجمالية  مكانيات ماكينات التطريز اآللىإاالستفادة مف 

 والوظيفية لممبابس.
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ثراء المقررات المرتبطة بالتطريز وبخاصة التطريز اآللى فى الكميات إ -3
 المتخصصة.

 فروض البحث:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نوع غرزة التطريز اآللي لعينات أمقمةة  -1

 آلراء المتخصصيف.    ًوفقا الخفيفةالمبابس 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نوع الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة  -2

 .آلراء المتخصصيف ًوفقا الخفيفةالمبابس 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف حجـ الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة  -3

 .وفقا آلراء المتخصصيف الخفيفةالمبابس 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد الوحدات الزخرفية لعينات أمقمةة  -4

 .وفقا آلراء المتخصصيف الخفيفةالمبابس 
ؿ( لعينات أمقمةة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف محاور التقييـ )كك -5

 .آلراء المتخصصيف ًوفقا الخفيفةالمبابس 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف بنود التقييـ لعينات أمقمةة المبابس  -6

 .اتآلراء المستيمك ًوفقا الخفيفة
لعينات  اتتوجد عبامقة ارتباطية بيف ترتيب المتخصصيف وترتيب المستيمك -7

 .المطرزة الخفيفةأمقمةة المبابس 
( بيف نوع غرزة التطريز اآللى 0.05فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي )يوجد  -8

(Satin stitch  ،Tatami stitch ،Straight stitch في تحقيؽ )خواص ال
 ، نسبة االستطالة )%(.(كجـ): مقوة الةدالخفيفةمقمةة المبابس الميكانيكية أل

الزخرفية ( بيف نوع الوحدة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -9
مقمةة المبابس أل الميكانيكية خواصال طبيعية( في تحقيؽ المستخدمة )ىندسية،

 ، نسبة االستطالة )%(.(كجـ): مقوة الةد الخفيفة
( بيف حجـ الوحدة 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -10

خواص ال سـ( في تحقيؽ 3×3سـ،  4×4 سـ ، 5×5الزخرفية المستخدمة )
 ، نسبة االستطالة )%(.(كجـ): مقوة الةد الخفيفةة المبابس مقمةالميكانيكية أل
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( بيف عدد الوحدات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوي ) -11
الميكانيكية خواص الوحدات( في تحقيؽ  7وحدات ،  5 وحدات ، 3الزخرفية )

 ، نسبة االستطالة )%(.(كجـ): مقوة الةد الخفيفةمقمةة المبابس أل
 حدود البحث:

 تطبيقية:حدود  -1
أمقمةة الجورجيت الخفيفة المستخدمة فى صناعة مبابس السيدات  -

 .الخارجية )الفساتيف(
 Satin stitch ،Tatamiثباث أنواع مختمفة مف غرز التطريز اآللى: ) -

stitch  ،Straight stitch.) 
 نوعاف لموحدة الزخرفية المستخدمة: )ىندسى، طبيعى )نباتى((.  -
 .سـ (5×5، 4×4، 3×3ثباث أحجاـ لموحدة الزخرفية: )  -
 .وحدات (7،  5،  3ثباث أعداد لموحدات الزخرفية: ) -
 ( سـ.35×5المساحة المطرزة: ) -
: البحث تحتألمقمةة الجورجيت المستخدمة المقاسة الخواص الميكانيكية  -

 .مقوة ةد القماش، نسبة االستطالة لمقماش
 (.35-20الفتيات والسيدات مف عمر ) حدود بةرية: -2
/  8وحتى ـ  2021/ 4جراء البحث فى الفترة الزمانية مف إتـ  حدود زمانية: -3

 . ـ 2021
 ربية، وتـغورةة لمتطريز اآللى بمدينة طنطا فى محافظة ال حدود مكانية: -4

جراء االختبارات إ بنفس المدينة والمحافظة، كما تـ اتاستطباع آراء المستيمك
 .بةركة مصر لمغزؿ والنسيج بالمحمة الكبرىالمعممية 
 منيج البحث:

لتحقيؽ أىداؼ  والمنيج التحميمىيتبع البحث الحالى المنيج الوصفى والمنيج التجريبى 
 البحث والتحقؽ مف فروضو.
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 عينة البحث:
 مقسمة كالتالى: ة( عين55) وتةتمؿ عمى

 متغيرات البحث المختمفةباستخداـ  ًمطرزة آلياال الجورجيت ( عينة مف مقماش54)-   
 ثباث أحجاـ لموحدةو  ، ، ونوعاف لموحدة الزخرفية اآللى ثباث غرز لمتطريز)     
 .(لموحدات الزخرفية أعداد، وثباث الزخرفية     
 بيف بينيا و وذلؾ لممقارنة  لقماش الجورجيتبدوف تطريز واحدة ضابطة  عينة-   

 .الميكانيكية المقاسة  الخواص العينات المطرزة مف حيث     
 أدوات البحث:

 .قماش جورجيت -1
حيث توصمت دراسة )عبد الفتاح و ، : خيط حريرخيط التطريز المستخدم -2

( ألفضمية خيط الحرير مقارنة بخيط 2021(، ودراسة )سويمـ، 2018ىاةـ، 
البولى استر والخيوط المعدنية فى تأثيره عمى مظيرية العينات المنفذة، وأكدتو 

( التى أةارت بأف الخيوط التى تمتاز بنعومة ومتانة 2019دراسة )سبامة، 
لذلك تم اختيار ىذا النوع من فضؿ كالخيوط الحريرية، فائقة ىى االختيار األ

 الخيوط لتنفيذ العينات تحت البحث.
، حيت أثبتت دراسة )سويمـ و )نظام أمريكى( 14 ة المستخدمة:برإلنمرة ا -3

حصائية بيف العينات المنفذة لصالح إ( وجود فروؽ ذات داللة 2018عطية، 
 آلراء المحكميف. ًوفقا 14برة إ
أف الخامات القابمة لمذوباف  (2009دراسة )حسف،  ، حيث أكدتفازلين مائى -4

فى الماء تتحمؿ تاركة غرز التطريز عمى سطح الخامة المطرزة وأنيا تعد 
باألنواع األخرى مف خامات  ًاألنسب لألمقمةة الرمقيقة والتى مقد تتأثر سمبيا

 ( بضرورة استخداـ األمقمةة2000التقوية، وكذلؾ ذكرت دراسة )الطوبةى، 
 غير المنسوجة أو ورؽ أسفؿ القماش لمحفاظ عمى مظيرية التطريز.

لى اآلتطريز لم رأس( 12متعددة الرؤوس )صينية المنةأ  AKRONماكينة  -5
 بالكمبيوتر.
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(، 2)ممحؽ  خاصة بالمتخصصين ًاستمارة تقييم عينات األقمةة المطرزة آليا -6
التدريس تخصص ( مف السادة أعضاء ىيئة 10المتخصصيف ) حيث كاف عدد

 (.3المبابس والنسيج بالجامعات المصرية المختمفة )ممحؽ 
، ( 4)ممحؽ  اتخاصة بالمستيمك ًاستمارة تقييم عينات األقمةة المطرزة آليا -7

( مف أفراد المجتمع مف الفتيات والسيدات مف 20) اتالمستيمكحيث كاف عدد 
 ( عاـ.35 -20عمر )

 الذي   Testing Instrument, Hans Haer AG- CH, Zurich جياز -8
 يعمؿ بطريقة المعدؿ الثابت لمسرعة لقياس مقوة ةد القماش ونسبة استطالة     
 حيث تـ مقياسيما فى اتجاه السداء لكوف األمقمةة خفيفة.القماش     
تـ إجراء المعالجات االحصائية باستخداـ ، حيث حصائى المستخدمإلالبرنامج ا -9

 .االصدار الحادي والعةروف Spssالبرنامج االحصائي 
 مصطمحات البحث:

  تقنيات:
 نجاز عمؿ أو إتقف وىى أسموب أو فنية فى  مفردىا تقنية: مصدر صناعى مف       
 والطرائؽ التى تختص بحث عممى ونحو ذلؾ، أو جممة الوسائؿ واألساليب        
 .(2008)عمر، التقنية: التكنولوجيا، عمـ الصناعة و عمـ بمينة أو فف        

 التطريز اآللى:
 بر الخاصة بالتطريزإلىو زخرفة النسيج بعد عممية نسجو بواسطة ا     
 وذلؾ باستخداـ خيوط مختمفة األلواف واألنواع باستخداـ الماكينات )محمد،      
 التطريز المتخصصة (، فيو زخرفة القماش بعد نسجو باستخداـ ماكينات 1977     
 ومزودة ببرامج تساعد فى تنفيذ أةكاؿ زخرفية متنوعة  التى تتيح عمؿ     
 لرغبة المصمـ )غازى و الزىرانى،  ًالتصميمات المختمفة بمقاسات مختمفة وفقا     
     2019.) 

 مظيرية: 
 (، وتعرؼ www.almaany.comمظيرية لى مظير )إاسـ مؤنث منسوب ىى      
 بأنيا الحكـ عمى الةىء كما يجب أف يكوف أو عمى ماىية ةكؿ      

http://www.almaany.com/
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     (www.dictionary. Cambridge.org appearance.) 
 األقمةة الخفيفة:

 ىى األمقمةة الرمقيقة الةفافة ومف ىذه األمقمةة: أمقمةة التؿ، أمقمةة األورجانزا،      
  (.2001أمقمةة الجورجيت، أمقمةة الةيفوف )أبو موسى،      

  الجورجيت:
 ال يسَطُع ِبسُقوِط الضوِء عميو.، ُسمي نسبًة  ىو نسيج ةفاؼ خفيؼ الوزف     
 ُيصنع ىذا  .أوائؿ القرف العةريف ببانتي فيإلى خياطتو الفرنسية جورجيت دي ال      
 النسيج أساًسا مف الحرير، حيُث تكوف خيوطو ُممتوية كثيًرا. يتـ تكويف سطحو      
  .أعوج وُممتحـ كؿ  في ة Z و S الُمميز عف طريؽ التناوب بيف خيوط الُمتجعد     
 النسائية  يصنع الجورجيت بألواف  وطبعات  مصمتة، ويستخدـ في القمصاف     
 وأمقؿ، كما ُيستخدـ في األوةحة. الجورجيت أكثر نعومة وفساتيف السيرةوالفساتيف      
 ديا(.ي)جورجيت )نسيج( وكيب لمعاًنا مف الةيفوف     

  المالبس الخارجية لمسيدات:
 وتةمؿ ،(1996)عابديف،  نساف لستر جسمو وتغطيتوإلالممبس ىو كؿ مايرتديو ا    
 المبابس الخارجية لمسيدات: التاييرات، الفساتيف، المعاطؼ، الجونبات، العباءة     
 الخاصة ولكؿ منيا  وغيرىا، ومنيا مايمبس فى المساء وفى الحفبات والمناسبات    

 .(1997أمقمةتو وموديباتو وألوانو المناسبة لو )لطفى،     
 طار النظرى:إلا

 :أنواع التطريز اآللى
ما بطريقة طارة التطريز إوفيو يتـ التطريز باستخداـ اآللو  :الميكانيكىالتطريز  -1

 أو بدوف استخداـ طارة التطريز.
اكينات نتيجة تطور صناعة وظيرت تمؾ الم :التطريز بالماكينات األتوماتيكية -2

 غرز التطريز بةكؿ أتوماتيكى بدوف طارة التطريز.تنتج فيو و ماكينات التطريز 
ليو العمـ حيث تعمؿ ماكينات إىو أحدث ما توصؿ  لكترونى:إلالتطريز ا -3

وىو (. 2015، وىو أسيؿ وأسرع طرؽ التطريز)ريحاف، التطريز بالكمبيوتر
لكترونية فائقة السرعة إلوماكينات التطريز ا. المستخدم فى البحث الحالى
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نتاج بجيد وسعر إلبر والوظائؼ وذات دمقة وكثافة فى اإلومتعددة الرؤوس وا
أمقؿ ومواصفات عالية الجودة مع انخفاض نسبة العيوب بالمنتج وزمف 

 .(2020)ماضى، 
 ومنيا مايمى: العوامل المؤثرة عمى جودة التطريز اآللى:

     خيوط التطريز. -3     أمقمةة التقوية.   -2    بر ماكينة التطريز اآللى.إ -1
 (.2019)أبو خزيـ،  لغرز المستخدمة فى التطريز اآللىا -4

 الوحدات الزخرفية:
 لى مقسميف رئيسييف ىما:إتنقسـ الوحدات الزخرفية 

ىى التى يتـ تكوينيا مف األةكاؿ اليندسية والعبامقات  :وحدات زخرفية ىندسية -1
 الخطية والدوائر واألةكاؿ النجمية والمضمعات المنتظمة وغيرىا.

ىى المستمدة مف الطبيعة وأىـ العناصر الزخرفية  :وحدات زخرفية طبيعية -2
)محمد،  الطبيعية: العناصر النباتية، العناصر الحيوانية، العناصر اآلدمية

2021.) 
 أقمةة الجورجيت:

 ُينسج الجورجيت باستخداـ خيوط ممتوية بإحكاـ مما يجعمو ةفاًفا وخفيؼ الوزف مع 
 ةفاًفا بدرجة الةيفوف بسبب النسج األكثرالمع، وُيذكر أف الجورجيت ليس  وجو غير
 يعتبر مقماش الجورجيت مفو  (. /https://kitabbat.comاألمقمةة وأنواعيا ) إحكاًما

 الةيفوف الناعمة لمغاية،  األمقمةة الخفيفة لمغاية، ولكنيا تعتبر أثقؿ بقميؿ مف أمقمةة
 ويعتمد ىذا عمى طبيعة االستخداـ، ويستخدـ بكثرة في  أسماؾ مختمفة وتأتي في

 .(/https://mawdoo3.com )أنواع_أمقمةة_الفساتيف تصميـ األزياء
الةبيو بالكريب ومقوتو غير العادية عند  انسيابي، وبفضؿ نسيجو مقماش جورجيتالو 

لميمو أف ً لحياة ، ونظراباالجورجيت لفساتيف وأثواب نابضة  مقارنتو بنظائره ، فيفضؿ
ير الناعـ لمعديد مف النساء المواتي يعةقف المظ ًيجعمو مناسبا ذايكوف ساترا ، في

   (.https://www.almrsal.com/مقماش الجورجيت ) والمريح في نفس الومقت
 
 

https://kitabbat.com/
https://mawdoo3.com/
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 الجانب التطبيقى:
 البحث: جراءاتإ

اليندسية وكذلؾ الوحدة النباتية المستخدمتاف تحت البحث مف ة تـ اختيار الوحد -1
 نترنت.إلرسومات لمتطريز عمى ا

بالمتغيرات المطموبة باستخداـ برنامج عداد الرسومات لمتطريز اآللى إتـ  -2
Wilcom Embroidery Studio – Level 3 Advanced  كما ىو

 موضح بالصور اآلتية:

 
ثالثة أحجام، ثالثة أعداد ، نوعين لموحدة الزخرفيةب Satin stitch( غرزة 1صورة )

 لموحدة

 
ثالثة أحجام، ثالثة أعداد ، نوعين لموحدة الزخرفيةب Tatami stitch( غرزة 2صورة )

 لموحدة
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ثالثة أحجام، ثالثة أعداد ، نوعين لموحدة الزخرفيةب Straight stitch( غرزة 3صورة )

 لموحدة
كما ىو موضح بالجدوؿ  ( عينة 54تحت البحث وعددىـ )تـ تطريز العينات  -3

متطريز لرأس  12متعددة الرؤوس الصينية  AKRONباستخداـ ماكينة ( 1)
 (.4بالكمبيوتر الموضحة بالصورة ) األلى

 ( العينات المطرزة تحت البحث1جدول )

 العينة
نوع غرزة 

 التطريز اآللى

نوع الوحدة 
 الزخرفية

حجم الوحدة 
 )سم( الزخرفية

عدد الوحدات الزخرفية 
 فى المساحة المطرزة

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 

2 5 

3 7 

4 

4 × 4  

3 

5 5 

6 7 

7 

3 × 3  

3 

8 5 

9 7 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 

11 5 

12 7 

13 

4 × 4  

3 

14 5 

15 7 

16 

3 × 3  

3 

17 5 

18 7 
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19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 

21 5 

21 7 

22 

4 × 4  

3 

23 5 

24 7 

25 

3 × 3  

3 

26 5 

27 7 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 

29 5 

31 7 

31 

4 × 4  

3 

32 5 

33 7 

34 

3 × 3  

3 

35 5 

36 7 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 

38 5 

39 7 

41 

4 × 4  

3 

41 5 

42 7 

43 

3 × 3  

3 

44 5 

45 7 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 

47 5 

48 7 

49 

4 × 4  

3 

51 5 

51 7 

52 

3 × 3  

3 

53 5 

54 7 
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 تحت البحث( ماكينة التطريز اآللى المستخدمة 4صورة )

الوحدة النباتية أما الوحدة اليندسية المستخدمة عبارة عف ةكؿ معيف، كانت  -4
ألواف العينات كانت موحدة وىى:  ،عبارة عف ةكؿ زىرةفكانت المستخدمة 

 .األصفر الداكف )الحمصى(، األخضر
 .)نظاـ أمريكى( 14برة إباستخداـ نمرة ، و العينات بخيط حريرجميع تـ تطريز  -5
لجميع العينات تحت البحث  التطريز باستخداـ بطانة مف الفازليف المائىوتـ  -6

خفيؼ، وبعد اتماـ عممية المستخدـ فى التطريز لكوف مقماش الجورجيت  وذلؾ
حيث أف بوضع العينات فى ماء ساخف التطريز تـ التخمص مف ىذه الطبقة 

تـ غسؿ العينات  وبعدىاالساخف  ذوب فى الماءيميزة الفازليف المائى أنو 
تـ التحكـ ، وبالتالى )المزوجة( مباةرة بماء بارد لمتخمص مف المادة الباصقة

 .مظيريةالدوف أف يؤثر عمى  فى جودة التطريز
وكانت تـ كى العينات تحت البحث بدرجة حرارة مناسبة لخامة الجورجيت،  -7

سـ مع ترؾ نصؼ سـ مف جميع االتجاىات  (35 × 5المساحة المطرزة )
 (.1كما ىو مبيف بممحؽ ) المقص عميي

استبياف موجو لممتخصصيف فى مجاؿ المبابس والنسيج مقامت الباحثة بعمؿ  -8
وذلؾ  اتلمحكـ عمى مظيرية وجودة التطريز، واستبياف آخر موجو لممستيمك

 لمتعرؼ عمى آرائيـ عف العينات المطرزة.
بعض االختبارات الميكانيكية )مقوة الةد )كجـ(، نسبة  جراءإبعد ذلؾ تـ  -9

االستطالة)%(( لمعينات المطرزة تحت البحث وذلؾ فى اتجاه السداء لكوف 
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لممواصفة القياسية  ًأجريت ىذه االختبارات طبقامقد القماش المستخدـ خفيؼ، و 
 Testing Instrument, Hansباستخداـ  جياز  235/1962المصرية 

Haer AG- CH, Zurich   المعدؿ الثابت لمسرعة، بطريقةالذي يعمؿ 
 ـ( °2±  20%، ودرجة حرارة 2±  65الظروؼ القياسية )رطوبة نسبية  وتحت

وذلؾ لمتعرؼ عمى تأثير تقنيات التطريز اآللى المستخدمة عمى مقوة الةد ونسبة 
ة االستطالة ألمقمةة مبابس الجورجيت، وليذا تـ مقياس مقوة الةد ونسبة االستطال

لعينة مف مقماش الجورجيت المستخدـ بدوف تطريز )عينة ضابطة( وذلؾ  ًأيضا
 لممقارنة.

بعد الحصوؿ عمى نتائج االستبياف الموجو لممتخصصيف واالستبياف  -10
تـ إجراء المعالجات نتائج االختبارات الميكانيكية،  ًوأيضا اتالموجو لممستيمك

 االصدار الحادي والعةروف. Spssاالحصائية باستخداـ البرنامج االحصائي 
  تقنين األدوات )الصدق والثبات(

وفقًا آلراء  الخفيفة أواًل: استبيان تقييم العينات المطرزة ألقمةة المالبس
 :المتخصصين

لتحكيـ العينات  –تـ إعداد استبياف موجو لممتخصصيف بمجاؿ المبابس والنسيج 
 وتتضمف االستبياف عمي أربع محاور: (الجورجيتالخفيفة )المطرزة ألمقمةة المبابس 

 ( عبارات.4المحور األوؿ: نوع غرزة التطريز اآللي وتضمف )
 ( عبارات.3) حجـ الوحدة الزخرفية وتضمف المحور الثاني: 

 ( عبارات.3المحور الثالث: عدد الوحدات الزخرفية وتضمف )
 عبارات.( 3المحور الرابع: نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة وتضمف )

ومقد استخدـ ميزاف تقدير ليكرت ثباثي المستويات بحيث تعطي االجابة مناسب )ثباث 
درجات(، مناسب إلي حد ما )درجتاف(، غير مناسب )درجة(، وكانت درجة المحور 

( درجة، 9( درجة، كانت درجة المحور الثالث )9( درجة، والمحور الثاني )12األوؿ )
 .( درجة39درجة، وكانت الدرجة الكمية لباستبياف ) (9كانت درجة المحور الرابع )
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 صدق محتوي االستبيان: صدق المتخصصين:
ويقصد بو مقدرة االستبياف عمي مقياس ما وضع لقياسو. ولمتحقؽ مف صدؽ محتوي  

االستبياف تـ عرضو في صورتو المبدئية عمي مجموعة مف المتخصصيف مف أساتذة 
( وذلؾ لمحكـ عمي مدي مناسبة كؿ عبارة لممحور 10المبابس والنسيج، وبمغ عددىـ )

افة أي عبارات مقترحة، ومقد تـ ضإالخاص بو، وكذلؾ صياغة العبارات وتحديد و
 راء المتخصصيف كما ىو موضح بالجدوؿ التالي:آالتعديؿ بناء عمي 
( معامل اتفاق المتخصصين عمي استبيان تقييم العينات المطرزة ألقمةة 2جدول )

 المالبس الجورجيت

عدد مرات  بنود التحكيم
 االتفاق

عدد مرات عدم 
 االتفاق

معامل 
 االتفاق

.للعبارات الصياغة اللغويةسالمة   10 0 100% 

.العلمية للعبارات سالمة الصياغة  10 0 100% 

هدف االستبانة  مع المحاور تناسب  9 1 90% 

 وتسلسلها المنطقي مع العبارات تناسب
 .المحور

9 1 90% 

( في حساب ثبات 10استخدمت الباحثة طريقة اتفاؽ المتخصصيف البالغ عددىـ )
المباحظيف لتحديد بنود التحكيـ التي يتـ تنفيذىا بةرط أف يسجؿ كؿ منيـ مباحظاتو 
مستقبا عف األخر، وتـ تحديد عدد مرات االتفاؽ بيف المباحظيف باستخداـ معادلة 

االتفاؽ / )عدد مرات االتفاؽ + عدد  : نسبة االتفاؽ= )عدد مراتCooperكوبر 
%(، 100%، 90، وكانت نسبة االتفاؽ تراوحت بيف )100(× مرات عدـ االتفاؽ( 

 وىي نسب اتفاؽ مقبولة. 
الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية 

 لالستبيان:
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف  

 الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية لباستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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 (: قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان3جدول)
 االرتباط المحور

 **0.921 نوع غرزة التطريز اآللي

 **0.930 حجم الوحدة الزخرفية

 **0.891 عدد الوحدات الزخرفية

 **0.889 نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة

( المقترابيا 0.01( أف معامبات االرتباط كميا دالة عند مستوي )3يتضح مف جدوؿ )
بيف المحاور المكونة  ًداخميا ًامف الواحد الصحيح، ومف ثـ يمكف القوؿ أف ىناؾ اتسامق

نو يقيس بالفعؿ ما وضع لقياسو، مما يدؿ عمي صدؽ وتجانس أليذا االستبياف، كما 
 محاور االستبياف.

 :ثبات االستبيان
يقصد بالثبات دمقة االختبار في القياس والمباحظة، وعدـ تنامقضو مع نفسو، وىو النسبة 
بيف تبايف الدرجة عمي المقياس التي تةير إلي األداء الفعمي لممفحوص، وتـ حساب 

 Alpha Cronbachالثبات عف طريؽ معامؿ ألفا كرونباخ 
 (: قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان4جدول)

 معامل ألفا المحور

 **0.901 نوع غرزة التطريز اآللي

 **0.925 حجم الوحدة الزخرفية

 **0.891 عدد الوحدات الزخرفية

 **0.886 نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة

 **0.900 ثبات االستبيان )ككل(

مما ( 0.01) ( أف جميع مقيـ معامبات الثبات، دالة عند مستوي4يتضح مف جدوؿ )
 االستبياف.يدؿ عمي ثبات 
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آلراء  ًوفقا الخفيفة ثانيًا: استبيان تقييم العينات المطرزة ألقمةة المالبس
 :اتالمستيمك

العينات المطرزة  متعرؼ عمى آرائيف فىل – لممستيمكاتتـ إعداد استبياف موجو 
( عبارات ومقد استخدـ 8وتضمف االستبياف عمي ) (الجورجيتالخفيفة )ألمقمةة المبابس 

ميزاف تقدير ليكرت ثباثي المستويات بحيث تعطي االجابة مناسب )ثباث درجات(، 
مناسب إلي حد ما )درجتاف(، غير مناسب )درجة(، وكانت الدرجة الكمية لباستبياف 

 .( درجة24)
 صدق محتوي االستبيان:

ا وضع لقياسو. ولمتحقؽ مف صدؽ محتوي ويقصد بو مقدرة االستبياف عمي مقياس م 
االستبياف تـ عرضو في صورتو المبدئية عمي مجموعة مف المتخصصيف مف أساتذة 

( وذلؾ لمحكـ عمي مدي مناسبة كؿ عبارة، وكذلؾ 10المبابس والنسيج، وبمغ عددىـ )
ضافة أي عبارات مقترحة، ومقد تـ التعديؿ كما ىو موضح إصياغة العبارات وتحديد و

 لجدوؿ التالي:با
( معامل اتفاق السادة المتخصصين عمي بنود استبيان تقييم العينات المطرزة 5جدول )

 ألقمةة المالبس الجورجيت

عدد مرات  بنود التحكيم
 االتفاق

عدد مرات عدم 
 االتفاق

معامل 
 االتفاق

.للعبارات سالمة الصياغة اللغوية  10 0 100% 

.العلمية للعبارات سالمة الصياغة  10 0 100% 

 %90 1 9 وتسلسلها المنطقي  العبارات تناسب

( في حساب ثبات 10استخدمت الباحثة طريقة اتفاؽ المتخصصيف البالغ عددىـ )
المباحظيف لتحديد بنود التحكيـ التي يتـ تنفيذىا بةرط أف يسجؿ كؿ منيـ مباحظاتو 
مستقبا عف األخر، وتـ تحديد عدد مرات االتفاؽ بيف المباحظيف باستخداـ معادلة 

االتفاؽ / )عدد مرات االتفاؽ + عدد  : نسبة االتفاؽ= )عدد مراتCooperكوبر 
%(، 100%، 90، وكانت نسبة االتفاؽ تراوحت بيف )100(× مرات عدـ االتفاؽ( 

 وىي نسب اتفاؽ مقبولة. 
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 الصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان:
معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف تػػـ حسػػاب الصػػدؽ باسػػتخداـ االتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ بحسػػاب 

 بيف درجة كؿ عبارة، والدرجة الكمية لباستبياف، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان6جدول )

 االرتباط العبارة

 **0.903 تظهر الغرزة بوضوح  فى الوحدة المطرزة.

 **0.983 هذا النوع من الغرز.يوجد دقة فى تطريز القطعة باستخدام 

 **0.964 للوحدة المطرزة. ًتعطى غرزة التطريز جماال

 **0.930 يتناسب حجم الوحدة الزخرفية مع طبيعة أقمشة مالبس السيدات الخارجية الخفيفة.

 **0.916 يظهر جمال التطريز باستخدام هذا الحجم للوحدة الزخرفية.

 **0.938 لتغطية المساحة المطرزة.يفضل هذا العدد من الوحدات 

 **0.920 تتالءم الوحدة الزخرفية مع  خامة الجورجيت الخفيفة.

 -02يفضل هذا النوع من الوحدات لتطريز الفساتين المسائية للفتيات والسيدات من عمر )
53.) 

0.901** 

المقترابيػػا ( 0.01يكةػػؼ الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبات االرتبػػاط كميػػا دالػػة عنػػد مسػػتوي )
بػيف العبػارات المكونػة  ًداخميػا ًامف الواحد الصحيح، ومف ثـ يمكػف القػوؿ أف ىنػاؾ اتسػامق

نػو يقػيس بالفعػؿ مػا وضػع لقياسػو، ممػا يػدؿ عمػي صػدؽ وتجػانس أليذا االسػتبياف، كمػا 
 محاور االستبياف.

 :ثبات االستبيان
يقصد بالثبات دمقة االختبار في القياس والمباحظة، وعدـ تنامقضو مع نفسو، وىو النسبة 
بػػيف تبػػايف الدرجػػة عمػػي المقيػػاس التػػي تةػػير إلػػي األداء الفعمػػي لممفحػػوص، وتػػـ حسػػاب 

، وطريقػة التجزئػة النصػفية Alpha Cronbachالثبات عف طريؽ معامؿ ألفػا كرونبػاخ 
Split – half. 

 معامل الثبات لمحاور االستبيان( قيم 7جدول )
 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 0.867 -0.924 **0.911 ثبات االستبيان ككل

( وىػػػي 0.911تػػـ حسػػػاب ثبػػػات االسػػػتبياف بمعامػػػؿ ارتبػػاط ألفػػػا فكانػػػت مقيمتػػػو )
    ، كمػػا تػػػـ حسػػاب التجزئػػة النصػػػفية وكانػػت مقيمتػػػو(0.01)مقيمػػة ذات داللػػة عنػػػد مسػػتوي
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ممػػػػا يةػػػػير إلػػػػي أف ( 0.01)وىػػػػي مقيمػػػػة ذات داللػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوي( 0.924 -0.867)
 االستبياف يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.

 النتائج والمناقةة:
    :المتخصصين آلراء ًوفقاالخفيفة نتائج استبيان تقييم عينات أقمةة المالبس  أواًل:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع غرزة التطريز اآللي لعينات الفرض األول: 
 آلراء المتخصصين.    ًوفقا الخفيفةأقمةة المالبس 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ عينات أمقمةة 
لنوع غرزة التطريز اآللي في ضوء آراء  ًوفقا (الجورجيتالخفيفة )المبابس 

 ( يوضح ذلؾ:8صصيف وجدوؿ )المتخ
لنوع غرزة التطريز  ً(: تحميل التباين لمتوسط تقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا8جدول)

 اآللي  في ضوء آراء المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العينات
 14.641 53 775.981 بين المجموعات

3.618 

 

.000 

 

 4.046 162 655.500 داخل المجموعات

  215 1431.481 التباين الكلي

نوع غرزة  
 التطريز اآللي

 333.977 2 667.954 بين المجموعات

93.169 

 

.000 

 

 3.585 213 763.528 داخل المجموعات

  215 1431.481 التباين الكلي

 ( إلي:8تةير نتائج جدوؿ )
( بيف عينات أمقمةة المبابس 0.01عند مستوي ) ًداؿ إحصائيا وجود فرؽ .1

( 3.618وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت ) (الجورجيتالخفيفة )
 .ًوىي مقيمة دالة إحصائيا

( بيف نوع غرزة  التطريز اآللي 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .2
ًا آلراء المتخصصيف حيث وفق (الجورجيت) الخفيفة لعينات أمقمةة المبابس

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا93.169مقيمة )ؼ( كانت )
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الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس 
 وفقًا آلراء المتخصصيف.  (الجورجيت)

الجورجيت عينات أقمةة المالبس لمعامل الجودة ف المعيارى و االنحرا(:  المتوسطات و 9جدول)
 وفقًا لنوع غرزة التطريز اآللي في ضوء آراء المتخصصين

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 29.25 0.96 97.50 3 

2 5 28.75 1.50 95.83 5 

3 7 28.00 2.31 93.33 8 

4 

4 × 4  

3 29.50 0.58 98.33 2 

5 5 29.00 1.15 96.67 4 

6 7 28.25 2.06 94.17 7 

7 

3 × 3  

3 30.00 0.00 100.00 1 

8 5 29.25 0.96 97.50 3 

9 7 28.50 1.91 95.00 6 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 28.25 1.71 94.17 7 

11 5 27.75 2.22 92.50 9 

12 7 27.00 2.94 90.00 12 

13 

4 × 4  

3 28.50 1.29 95.00 6 

14 5 28.00 1.83 93.33 8 

15 7 27.25 2.63 90.83 11 

16 

3 × 3  

3 28.75 0.96 95.83 5 

17 5 28.25 1.50 94.17 7 

18 7 27.50 2.38 91.67 10 

19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 27.00 1.41 90.00 12 

21 5 26.50 1.91 88.33 14 

21 7 25.75 2.63 85.83 17 

22 

4 × 4  

3 27.25 0.96 90.83 11 

23 5 26.75 1.50 89.17 13 

24 7 26.00 2.31 86.67 16 

25 

3 × 3  

3 27.50 0.58 91.67 10 

26 5 27.00 1.15 90.00 12 

27 7 26.25 2.06 87.50 15 

ط 28 يع
ب

ة 
ي )ن ات
ب

ة(
ي

 

5 × 5  3 26.00 2.16 86.67 16 
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29 5 25.50 2.65 85.00 18 

31 7 24.75 3.30 82.50 21 

31 

4 × 4  

3 26.25 1.71 87.50 15 

32 5 25.75 2.22 85.83 17 

33 7 25.00 2.94 83.33 20 

34 

3 × 3  

3 26.50 1.29 88.33 14 

35 5 26.00 1.83 86.67 16 

36 7 25.25 2.63 84.17 19 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 24.75 1.89 82.50 21 

38 5 24.25 2.36 80.83 23 

39 7 23.75 2.87 79.17 25 

41 

4 × 4  

3 25.00 1.41 83.33 20 

41 5 24.50 1.91 81.67 22 

42 7 24.00 2.45 80.00 24 

43 

3 × 3  

3 25.25 0.96 84.17 19 

44 5 24.75 1.50 82.50 21 

45 7 24.25 2.06 80.83 23 

46 
ة(

تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 24.00 2.16 80.00 24 

47 5 23.50 2.65 78.33 26 

48 7 23.00 3.16 76.67 27 

49 

4 × 4  

3 24.25 1.71 80.83 23 

51 5 23.75 2.22 79.17 25 

51 7 23.25 2.75 77.50 27 

52 

3 × 3  

3 24.50 1.29 81.67 22 

53 5 24.00 1.83 80.00 24 

54 7 23.50 2.38 78.33 26 

نوع 
غرزة 

التطريز 
 اآللى

Satin stitch 28.43 1.73 94.77 1 

Tatami stitch 26.17 1.96 87.22 2 

Straight stitch 24.13 1.98 80.42 3 
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 ( معامل الجودة لتقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقًا لنوع غرزة التطريز اآللي1ةكل )

 في ضوء آراء المتخصصين 

 
 ( معامل الجودة لنوع غرزة التطريز اآللي لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء2ةكل )

 المتخصصين
 ( يتضح أف:2(  والةكؿ )1(  والةكؿ )9مف الجدوؿ )

  وفقًا لنوع غرزة التطريز  (الجورجيتالخفيفة )أفضؿ عينات أمقمةة المبابس
( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )7اآللي ىي )العينة: رمقـ 

 وحدات(.   3سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3)ىندسية(، وحجـ الوحدة )
 وفقًا لنوع غرزة التطريز اآللي  (الجورجيت) الخفيفة أمقؿ عينات أمقمةة المبابس

( ووحدة Straight stitch( بنوع غرزة التطريز )51، 48ىي )العينة: رمقـ 
سـ( عمي الترتيب وعدد  4×4ـ، س 5×5زخرفية )طبيعية(، وحجـ الوحدة )

 وحدات(. 7الوحدات المستخدمة )
  (الجورجيتالخفيفة )ترتيب نوع غرزة التطريز اآللي لعينات أمقمةة المبابس 

، يمييا Tatami stitch، يمييا Satin stitchوفقًا آلراء المتخصصيف  
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Straight stitch  ( 2018مع نتائج دراسة )عبد الفتاح و ىاةـ، وىذا يتفق
حصائية لنوع غرزة التطريز لمحاور إوالتى توصمت لوجود فروؽ ذات داللة 

التقييـ )ككؿ( فى تأثيره عمى مظيرية العينات المنفذة لصالح غرزة الساتاف 
Satin stitch يمييا غرزة النباتة Contour stitch ثـ غرزة البطانية  E-

stitch ، ( أف 2019دراسة )أبو خزيـ، ت وذكرSatin stitch  تعد مف أكثر
وليا تأثيرات مختمفة عند تنفيذىا فى  ًالمعا ًوتعطى سطحا ًأنواع الغرز انتةارا

 اتجاىات مختمفة بةكؿ مستدير، بيضاوى، مدبب.
وفي ضوء ما سبؽ يمكف مقبوؿ الفرض األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نوع غرزة التطريز اآللي لعينات أمقمةة المبابس 

 آلراء المتخصصيف. ًوفقا الخفيفة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نوع الوحدة الزخرفية لعينات الفرض الثاني: 
    :آلراء المتخصصين ًوفقا الخفيفةأقمةة المالبس 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ عينات أمقمةة 
لنوع الوحدة الزخرفية في ضوء آراء المتخصصيف  ًوفقا (الجورجيتالخفيفة )المبابس 
 ( يوضح ذلؾ:10وجدوؿ )
لنوع الوحدة  ً(: تحميل التباين لمتوسط تقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا10جدول)

 الزخرفية  في ضوء آراء المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العينات
 15.666 53 830.272 بين المجموعات

24.639 

 

.000 

 

 636. 108 68.667 داخل المجموعات

  161 898.938 التباين الكلي

نوع الوحدة 
 الزخرفية  

 170.099 1 170.099 بين المجموعات

37.341 

 

.000 

 

 4.555 160 728.840 داخل المجموعات

  161 898.938 التباين الكلي

 ( إلي:10تةير نتائج جدوؿ )
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 ( بيف عينات أمقمةة المبابس0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .1
وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت  (الجورجيت) الخفيفة

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا24.639)
( بيف نوع الوحدة الزخرفية  لعينات 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .2

وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ(  (الجورجيتالخفيفة )أمقمةة المبابس 
 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا37.341كانت )

الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس 
 وفقًا آلراء المتخصصيف.  (الجورجيت)

عينات أقمةة المالبس الجورجيت لومعامل الجودة واالنحراف المعيارى (:  المتوسطات 11جدول)
 وفقًا لنوع الوحدة الزخرفية في ضوء آراء المتخصصين

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 
Sa

ti
n

 s
ti

tc
h

 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 25.67 0.58 85.56 9 

2 5 24.33 0.58 81.11 11 

3 7 23.00 1.00 76.67 14 

4 
4 × 

4 

3 27.67 0.58 92.22 5 

5 5 26.33 0.58 87.78 8 

6 7 24.67 1.15 82.22 10 

7 
3 × 

3 

3 30.00 0.00 100.00 1 

8 5 28.67 0.58 95.56 3 

9 7 27.33 1.15 91.11 6 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 
5 

3 23.67 0.58 78.89 13 

11 5 22.33 0.58 74.44 16 

12 7 21.00 1.00 70.00 17 

13 
4 × 

4 

3 25.67 0.58 85.56 9 

14 5 24.33 0.58 81.11 11 

15 7 22.67 1.15 75.56 15 

16 
3 × 

3 

3 27.67 0.58 92.22 5 

17 5 26.33 0.58 87.78 8 

18 7 24.67 1.15 82.22 10 

19 

Ta
ta

m
i 

st
it

ch
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 
5 

3 25.67 0.58 85.56 9 

21 5 24.00 1.00 80.00 12 
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21 7 23.00 1.00 76.67 14 

22 
4 × 

4 

3 27.67 0.58 92.22 5 

23 5 26.33 0.58 87.78 8 

24 7 24.67 1.15 82.22 10 

25 
3 × 

3 

3 29.67 0.58 98.89 2 

26 5 28.33 0.58 94.44 4 

27 7 27.00 1.00 90.00 7 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 
5 

3 23.67 0.58 78.89 13 

29 5 22.33 0.58 74.44 16 

31 7 21.00 1.00 70.00 17 

31 
4 × 

4 

3 25.67 0.58 85.56 9 

32 5 24.33 0.58 81.11 11 

33 7 22.67 1.15 75.56 15 

34 
3 × 

3 

3 27.67 0.58 92.22 5 

35 5 26.33 0.58 87.78 8 

36 7 24.67 1.15 82.22 10 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 
5 

3 25.67 0.58 85.56 9 

38 5 24.00 1.00 80.00 12 

39 7 23.00 1.00 76.67 14 

41 
4 × 

4 

3 27.67 0.58 92.22 5 

41 5 26.33 0.58 87.78 8 

42 7 24.67 1.15 82.22 10 

43 
3 × 

3 

3 29.67 0.58 98.89 2 

44 5 28.33 0.58 94.44 4 

45 7 27.00 1.00 90.00 7 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 
5 

3 23.67 0.58 78.89 13 

47 5 22.33 0.58 74.44 16 

48 7 21.00 1.00 70.00 17 

49 
4 × 

4 

3 25.67 0.58 85.56 9 

51 5 24.33 0.58 81.11 11 

51 7 22.67 1.15 75.56 15 

52 
3 × 

3 

3 27.67 0.58 92.22 5 

53 5 26.33 0.58 87.78 8 

54 7 24.67 1.15 82.22 10 

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

 1 87.70 2.17 26.31    هندسية

 2 80.86 2.10 24.26    طبيعية
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( معامل الجودة لتقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقًا لنوع الوحدة الزخرفية في ضوء آراء 3ةكل )

 المتخصصين

 
لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء ( معامل الجودة لنوع الوحدة الزخرفية 4ةكل )

 المتخصصين
 ( يتضح أف:4(  والةكؿ )3(  والةكؿ )11مف الجدوؿ )

 وفقًا لنوع الوحدة الزخرفية  (الجورجيت) الخفيفة أفضؿ عينات أمقمةة المبابس
( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )7ىي )العينة: رمقـ 
 .وحدات( 3سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3الوحدة ))ىندسية(، وحجـ 

 وفقًا لنوع الوحدة الزخرفية ىي  (الجورجيت) الخفيفة أمقؿ عينات أمقمةة المبابس
 Satin stitch ،Tatami ( بنوع غرزة التطريز ) 48، 30، 12)العينة: رمقـ 

stitch  ،Straight stitch ) ووحدة زخرفية )طبيعية(، وحجـ عمي الترتيب
 وحدات(.  7سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 5×5الوحدة )

  وفقًا  (الجورجيتالخفيفة )ترتيب نوع الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس
الوحدة  ذلؾ بأف وتفسر الباحثة يمييا )طبيعية( )ىندسية( آلراء المتخصصيف
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مع وىذا يتفق ومظيرية عالية لمعينات  ًمتفردا ًجماليا ًاليندسية أعطت ةكبا
( بأف الوحدات الزخرفية اليندسية تستخدـ فى 2021، محمدماذكرتو دراسة )

 المنتجات المتعددة.طارات و إلاألةرطة واتزييف 
وفي ضوء ما سبؽ يمكف مقبوؿ الفرض الثاني مف فروض البحث والذي ينص عمي: 

الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نوع الوحدة 
 آلراء المتخصصيف. ًوفقا الخفيفة

الوحدة الزخرفية لعينات  حجمالفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
    :آلراء المتخصصين ًوفقا الخفيفةأقمةة المالبس 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ عينات أمقمةة 
لحجـ الوحدة الزخرفية في ضوء آراء المتخصصيف  ًوفقا (الجورجيتالخفيفة )المبابس 
 ( يوضح ذلؾ:12وجدوؿ )
لحجم الوحدة  ً(: تحميل التباين لمتوسط تقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا12جدول)

 الزخرفية  في ضوء آراء  المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العينات
 13.402 53 710.327 بين المجموعات

40.966 

 

.000 

 

 327. 108 35.333 داخل المجموعات

  161 745.660 التباين الكلي

حجم  الوحدة 
 الزخرفية  

 006. 2 012. بين المجموعات

.001 

 

.999 

 

 4.690 159 745.648 داخل المجموعات

  161 745.660 التباين الكلي

 ( إلي:12تةير نتائج جدوؿ )
( بيف عينات أمقمةة المبابس 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .1

وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت  (الجورجيتالخفيفة )
 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا40.966)

 بيف حجـ الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس ًعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا .2
( 001.وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت ) (الجورجيت) الخفيفة
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ويتفق ذلك مع نتائج الخواص الميكانيكية ، ًوىي مقيمة غير دالة إحصائيا
وتفسر ، (22،26) ينجدولاللمعينات المطرزة تحت البحث الموضحة فى 

الباحثة ذلك بأن األحجام المستخدمة لموحدة الزخرفية تناسبت مع الخامة 
الخفيفة ولم تؤدى لتخريم زائد فى الخامة كما ظير جمال التطريز باستخدام 

 زخرفية.ال لموحدة ىذه األحجام
 الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس

 وفقًا آلراء المتخصصيف.  (الجورجيت)
عينات أقمةة المالبس الجورجيت لومعامل الجودة واالنحراف المعيارى (:  المتوسطات 13جدول)

 وفقًا لحجم الوحدة الزخرفية في ضوء آراء المتخصصين

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 29.67 0.58 98.89 2 

2 5 27.67 0.58 92.22 4 

3 7 25.67 0.58 85.56 6 

4 

4 × 4  

3 29.67 0.58 98.89 2 

5 5 27.67 0.58 92.22 4 

6 7 25.67 0.58 85.56 6 

7 

3 × 3  

3 30.00 0.00 100.00 1 

8 5 27.67 0.58 92.22 4 

9 7 25.67 0.58 85.56 6 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 27.67 0.58 92.22 4 

11 5 25.67 0.58 85.56 6 

12 7 23.67 0.58 78.89 8 

13 

4 × 4  

3 27.67 0.58 92.22 4 

14 5 25.67 0.58 85.56 6 

15 7 23.67 0.58 78.89 8 

16 

3 × 3  

3 27.67 0.58 92.22 4 

17 5 25.67 0.58 85.56 6 

18 7 23.67 0.58 78.89 8 

19 

Ta
ta

m
i 

st
it

ch
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 28.67 0.58 95.56 3 

21 5 26.67 0.58 88.89 5 

21 7 24.67 0.58 82.22 7 
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22 

4 × 4  

3 28.67 0.58 95.56 3 

23 5 26.67 0.58 88.89 5 

24 7 24.67 0.58 82.22 7 

25 

3 × 3  

3 28.67 0.58 95.56 3 

26 5 26.67 0.58 88.89 5 

27 7 24.67 0.58 82.22 7 

28 

ة 
عي

بي
ط

ة(
تي
با
)ن

 

5 × 5  

3 26.67 0.58 88.89 5 

29 5 24.67 0.58 82.22 7 

31 7 22.67 0.58 75.56 9 

31 

4 × 4  

3 26.67 0.58 88.89 5 

32 5 24.67 0.58 82.22 7 

33 7 22.67 0.58 75.56 9 

34 

3 × 3  

3 26.67 0.58 88.89 5 

35 5 24.67 0.58 82.22 7 

36 7 22.67 0.58 75.56 9 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 27.67 0.58 92.22 4 

38 5 25.67 0.58 85.56 6 

39 7 23.67 0.58 78.89 8 

41 

4 × 4  

3 27.67 0.58 92.22 4 

41 5 25.67 0.58 85.56 6 

42 7 23.67 0.58 78.89 8 

43 

3 × 3  

3 27.67 0.58 92.22 4 

44 5 25.67 0.58 85.56 6 

45 7 23.67 0.58 78.89 8 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 25.67 0.58 85.56 6 

47 5 23.67 0.58 78.89 8 

48 7 21.67 0.58 72.22 10 

49 

4 × 4  

3 25.67 0.58 85.56 6 

51 5 23.67 0.58 78.89 8 

51 7 21.67 0.58 72.22 10 

52 

3 × 3  

3 25.67 0.58 85.56 6 

53 5 23.67 0.58 78.89 8 

54 7 21.67 0.58 72.22 10 

حجم  
الوحدة 
 الزخرفية

5 × 5 
 سم

   25.67 2.15 85.56 2 

4 × 4 
 سم

   25.67 2.15 85.56 2 

3 ×  3 
 سم

   25.69 2.19 85.62 1 
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الجورجيت وفقًا لحجم الوحدة الزخرفية في ضوء آراء ( معامل الجودة لتقييم عينات أقمةة المالبس 5ةكل )

 المتخصصين

 
( معامل الجودة لحجم الوحدة الزخرفية لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء 6ةكل )

 المتخصصين
 ( يتضح أف:6(  والةكؿ )5(  والةكؿ )13مف الجدوؿ )

  الوحدة الزخرفية  وفقًا لحجـ (الجورجيتالخفيفة )أفضؿ عينات أمقمةة المبابس
( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )7ىي )العينة: رمقـ 

 وحدات(.  3سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3)ىندسية(، وحجـ الوحدة )
 وفقًا لحجـ  الوحدة الزخرفية  (الجورجيت) الخفيفة أمقؿ عينات أمقمةة المبابس

عمي ( Straight stitch( بنوع غرزة التطريز )54، 51، 48ىي )العينة: رمقـ 
 3×3سـ ،  4×4، سـ 5×5ووحدة زخرفية )طبيعية(، وحجـ الوحدة )الترتيب 

 وحدات(.  7( عمي الترتيب وعدد الوحدات المستخدمة )سـ
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 وفقًا  (الجورجيتالخفيفة )بس ترتيب حجـ الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبا
  .سـ( 5×5سـ بالتساوي مع  4×4سـ،  3×3آلراء المتخصصيف )

وفي ضوء ما سبؽ يمكف رفض الفرض الثالث مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف حجـ الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس 

آلراء  ًومقبوؿ الفرض فيما يخص الفروؽ بيف العينات المطرزة وفقا الخفيفة
 المتخصصيف.

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين عدد الوحدات الزخرفية لعينات 
    :آلراء المتخصصين ًوفقا الخفيفةأقمةة المالبس 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف لمتوسط تقييـ عينات أمقمةة 
لعدد الوحدات الزخرفية في ضوء آراء المتخصصيف  ًوفقا (الجورجيتالخفيفة )المبابس 
 ( يوضح ذلؾ:14وجدوؿ )
(: تحميل التباين لمتوسط تقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا لعدد الوحدات 14جدول)

 الزخرفية في ضوء آراء المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين 
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العينات
 10.009 53 530.500 بين المجموعات

2.402 

 

.000 

 

 4.167 108 450.000 داخل المجموعات

  161 980.500 التباين الكلي

عدد 
الوحدات 
 الزخرفية  

 24.000 2 48.000 المجموعاتبين 

4.092 

 

.018 

 

 5.865 159 932.500 داخل المجموعات

  161 980.500 التباين الكلي

 ( إلي:14تةير نتائج جدوؿ )
( بيف عينات أمقمةة المبابس 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .1

( 2.402وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت ) (الجورجيتالخفيفة )
 .ًوىي مقيمة دالة إحصائيا
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( بيف عدد الوحدات الزخرفية  0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .2
وفقًا آلراء المتخصصيف حيث  (الجورجيتالخفيفة )لعينات أمقمةة المبابس 

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا4.092مقيمة )ؼ( كانت )
الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس 

 وفقًا آلراء المتخصصيف.  (الجورجيت)
عينات أقمةة المالبس الجورجيت لومعامل الجودة واالنحراف المعيارى (:  المتوسطات 15جدول)

 وفقًا لعدد الوحدات الزخرفية في ضوء آراء المتخصصين

 العينة

غرزة نوع 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

االنحراف  المتوسط
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 28.33 1.53 94.44 4 

2 5 27.67 2.08 92.22 6 

3 7 27.00 2.65 90.00 8 

4 

4 × 4  

3 29.00 1.00 96.67 2 

5 5 28.33 1.53 94.44 4 

6 7 27.67 2.08 92.22 6 

7 

3 × 3  

3 29.67 0.58 98.89 1 

8 5 29.00 1.00 96.67 2 

9 7 28.33 1.53 94.44 4 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 26.00 1.73 86.67 10 

11 5 25.33 2.31 84.44 11 

12 7 24.67 2.89 82.22 12 

13 

4 × 4  

3 26.67 1.15 88.89 9 

14 5 26.00 1.73 86.67 10 

15 7 25.33 2.31 84.44 11 

16 

3 × 3  

3 27.33 0.58 91.11 7 

17 5 26.67 1.15 88.89 9 

18 7 26.00 1.73 86.67 10 

19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 27.33 1.53 91.11 7 

21 5 26.67 2.08 88.89 9 

21 7 26.00 2.65 86.67 10 

22 

4 × 4  

3 28.00 1.00 93.33 5 

23 5 27.33 1.53 91.11 7 

24 7 26.67 2.08 88.89 9 
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25 

3 × 3  

3 28.67 0.58 95.56 3 

26 5 28.00 1.00 93.33 5 

27 7 27.33 1.53 91.11 7 

28 

ة 
عي

بي
ط

ة(
تي
با
)ن

 

5 × 5  

3 24.67 2.08 82.22 12 

29 5 24.00 2.65 80.00 13 

31 7 23.33 3.21 77.78 14 

31 

4 × 4  

3 25.33 1.53 84.44 11 

32 5 24.67 2.08 82.22 12 

33 7 24.00 2.65 80.00 13 

34 

3 × 3  

3 26.00 1.00 86.67 10 

35 5 25.33 1.53 84.44 11 

36 7 24.67 2.08 82.22 12 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 26.00 2.00 86.67 10 

38 5 25.33 2.52 84.44 11 

39 7 24.67 3.06 82.22 12 

41 

4 × 4  

3 26.67 1.53 88.89 9 

41 5 26.00 2.00 86.67 10 

42 7 25.33 2.52 84.44 11 

43 

3 × 3  

3 27.33 1.15 91.11 7 

44 5 26.67 1.53 88.89 9 

45 7 26.00 2.00 86.67 10 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 23.33 2.52 77.78 14 

47 5 22.67 3.06 75.56 15 

48 7 22.00 3.61 73.33 16 

49 

4 × 4  

3 24.00 2.00 80.00 13 

51 5 23.33 2.52 77.78 14 

51 7 22.67 3.06 75.56 15 

52 

3 × 3  

3 24.67 1.53 82.22 12 

53 5 24.00 2.00 80.00 13 

54 7 23.33 2.52 77.78 14 

عدد 
الوحدات 
 الزخرفية

وحدات 3     26.61 2.13 88.70 1 

وحدات 5     25.94 2.39 86.48 2 

وحدات 7     25.28 2.71 84.26 3 
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أقمةة المالبس الجورجيت وفقًا لعدد الوحدات الزخرفية في ضوء آراء ( معامل الجودة لتقييم عينات 7ةكل )

 المتخصصين

 
( معامل الجودة لعدد الوحدات الزخرفية لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء 8ةكل )

 المتخصصين
 ( يتضح أف:8(  والةكؿ )7(  والةكؿ )15مف الجدوؿ )

  وفقًا لعدد الوحدات الزخرفية  (الجورجيتالخفيفة )أفضؿ عينات أمقمةة المبابس
( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )7ىي )العينة: رمقـ 

 وحدات(.   3سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3)ىندسية(، وحجـ الوحدة )
 وفقًا لعدد الوحدات الزخرفية  (الجورجيت) الخفيفة أمقؿ عينات أمقمةة المبابس

ووحدة زخرفية  (Straight stitch( بنوع غرزة التطريز )48 ىي )العينة: رمقـ
 وحدات(.  7سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 5×5)طبيعية(، وحجـ الوحدة )

  وفقًا  (الجورجيتالخفيفة )ترتيب عدد الوحدات الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس
ذلؾ  وتفسر الباحثةوحدات(  7وحدات،  5وحدات،  3آلراء المتخصصيف )
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لى التصميـ عف طريؽ تجمع إعيوب مظيرية األمقمةة المطرزة مقد ترجع  بأف
أو تكتؿ الخيط فى أماكف اتصاؿ التصميـ بسبب مقصور التصميـ المتصؿ 

نتائج دراسة  وأكدتو(، Radostina,et,al.,2016مع دراسة )يتفق  وىذا
حصائية بيف إ( التى توصمت لوجود فروؽ ذات داللة 2018)سويمـ و عطية، 

العينات المنفذة فى نوع التصميـ المستخدـ فى التطريز لصالح التصميـ 
المنفصؿ، وليذا فكمما مقؿ عدد الوحدات الزخرفية فى المساحة المطرزة كمما 

 كاف أفضؿ لتقميؿ فرصة االتصاؿ بيف الوحدات. 
وفي ضوء ما سبؽ يمكف مقبوؿ الفرض الرابع مف فروض البحث والذي ينص عمي: 

وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عدد الوحدات الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس ت
 آلراء المتخصصيف. ًوفقا الخفيفة

الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين محاور التقييم )ككل( لعينات 
   :آلراء المتخصصين ًوفقا الخفيفةأقمةة المالبس 

تحميؿ التبايف بيف محاور التقييـ )ككؿ(  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب
( 16في ضوء آراء المتخصصيف وجدوؿ ) (الجورجيت) الخفيفة لعينات أمقمةة المبابس

 يوضح ذلؾ:
(: تحميل التباين بين محاور التقييم )ككل( لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء 16جدول)

 آراء  المتخصصين

 مجموع المربعات مصدر التباين 
 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 العينات
 38.993 53 2066.615 بين المجموعات

12.143 

 

.000 

 

 3.211 648 2080.769 داخل المجموعات

  701 4147.385 التباين الكلي

 المحاور
 30.268 3 90.804 بين المجموعات

5.208 

 

.001 

 

 5.812 698 4056.580 داخل المجموعات

  701 4147.385 التباين الكلي

 ( إلي:16تةير نتائج جدوؿ )
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 ( بيف عينات أمقمةة المبابس0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .1
وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت  (الجورجيت) الخفيفة

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا12.143)
( بيف محاور تقييـ عينات أمقمةة 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .2

وفقًا آلراء المتخصصيف حيث مقيمة )ؼ( كانت  (الجورجيتالخفيفة )المبابس 
 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا5.208)

الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس 
 وفقًا آلراء المتخصصيف.  (الجورجيت)

ومعامل الجودة لمحاور تقييم عينات أقمةة المالبس واالنحراف المعيارى (:  المتوسطات 17جدول)
 الجورجيت في ضوء آراء المتخصصين

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 28.31 1.80 94.36 5 

2 5 27.23 2.09 90.77 12 

3 7 26.08 2.56 86.92 22 

4 

4 × 4  

3 29.00 1.00 96.67 2 

5 5 27.92 1.38 93.08 6 

6 7 26.69 2.10 88.97 16 

7 

3 × 3  

3 29.92 0.28 99.74 1 

8 5 28.69 0.95 95.64 3 

9 7 27.54 1.71 91.79 9 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 26.54 2.18 88.46 18 

11 5 25.46 2.54 84.87 27 

12 7 24.31 3.01 81.03 35 

13 

4 × 4  

3 27.23 1.42 90.77 12 

14 5 26.15 1.86 87.18 21 

15 7 24.92 2.53 83.08 30 

16 

3 × 3  

3 27.92 0.86 93.08 7 

17 5 26.85 1.41 89.49 14 

18 7 25.62 2.14 85.38 25 

19 

Ta
ta

m
i 

st
it

ch
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  
3 27.15 1.46 90.51 13 

21 5 26.00 1.78 86.67 23 
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21 7 24.92 2.14 83.08 30 

22 

4 × 4  

3 27.85 0.90 92.82 8 

23 5 26.77 1.09 89.23 15 

24 7 25.54 1.76 85.13 26 

25 

3 × 3  

3 28.54 0.97 95.13 4 

26 5 27.46 1.05 91.54 10 

27 7 26.31 1.65 87.69 19 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 25.31 1.84 84.36 28 

29 5 24.23 2.13 80.77 36 

31 7 23.08 2.60 76.92 42 

31 

4 × 4  

3 26.00 1.22 86.67 23 

32 5 24.92 1.55 83.08 30 

33 7 23.69 2.18 78.97 40 

34 

3 × 3  

3 26.69 1.03 88.97 16 

35 5 25.62 1.33 85.38 25 

36 7 24.38 1.94 81.28 34 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 25.92 1.71 86.41 24 

38 5 24.77 1.79 82.56 32 

39 7 23.77 2.05 79.23 38 

41 

4 × 4  

3 26.62 1.56 88.72 17 

41 5 25.54 1.51 85.13 26 

42 7 24.38 1.80 81.28 34 

43 

3 × 3  

3 27.31 1.84 91.03 11 

44 5 26.23 1.74 87.44 20 

45 7 25.15 1.95 83.85 29 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 24.15 1.77 80.51 37 

47 5 23.08 1.93 76.92 43 

48 7 22.00 2.35 73.33 45 

49 

4 × 4  

3 24.85 1.46 82.82 31 

51 5 23.77 1.59 79.23 39 

51 7 22.62 2.02 75.38 44 

52 

3 × 3  

3 25.54 1.61 85.13 26 

53 5 24.46 1.66 81.54 33 

54 7 23.31 1.97 77.69 41 

المحاو 
 ر

التطريز اآللي نوع غرزة   26.24 2.58 87.47 1 

 4 84.28 2.36 25.28  حجم الوحدة الزخرفية

 3 85.58 2.15 25.67  عدد الوحدات الزخرفية

 2 86.48 2.47 25.94  نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة
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)ككل( في ضوء آراء ( معامل الجودة لتقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقًا لمحاور التقييم 9ةكل )
 المتخصصين

 
( معامل الجودة لمحاور التقييم )ككل( لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء 10ةكل )

 المتخصصين

 ( يتضح أف:10(  والةكؿ )9(  والةكؿ )17مف الجدوؿ )
 وفقًا لمحاور التقييـ )ككؿ(  (الجورجيت) الخفيفة أفضؿ عينات أمقمةة المبابس

( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )7ىي )العينة: رمقـ 
وحدات(.  3سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3)ىندسية(، وحجـ الوحدة )

نوع غرزة ) تقييـ ىذه العينة جمعت أفضؿ ذلؾ بأفر يتفسيمكن لمباحثة و 
عدد لموحدات  حجـ لموحدة الزخرفية،تطريز آلى،  نوع لموحدة الزخرفية، 
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آلراء  ًوفقا ( فأدى ذلؾ ألف تكوف األفضؿالزخرفية فى المساحة المطرزة
 المتخصصيف.

  وفقًا لمحاور التقييـ )ككؿ(  (الجورجيتالخفيفة )أمقؿ عينات أمقمةة المبابس
ووحدة زخرفية  (Straight stitch( بنوع غرزة التطريز )48ىي )العينة: رمقـ 

وحدات(.  7سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 5×5(، وحجـ الوحدة ))طبيعية
نوع غرزة تطريز تقييـ )ىذه العينة جمعت أمقؿ  ذلؾ بأفر يتفسيمكن لمباحثة و 

آلى، نوع لموحدة الزخرفية، حجـ لموحدة الزخرفية، عدد لموحدات الزخرفية فى 
 آلراء المتخصصيف. ًوذلؾ وفقا ( مما جعميا األمقؿالمساحة المطرزة

 وفقًا آلراء  (الجورجيتالخفيفة )التقييـ لعينات أمقمةة المبابس  ترتيب محاور
عدد ، نوع الوحدة الزخرفية المستخدمةالمتخصصيف )نوع غرزة التطريز اآللي، 

 .(حجـ الوحدة الزخرفية ،فى المساحة المطرزة الوحدات الزخرفية
وفي ضوء ما سبؽ يمكف مقبوؿ الفرض الخامس مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف محاور التقييـ )ككؿ( لعينات أمقمةة المبابس 

 آلراء المتخصصيف. ًوفقا الخفيفة
آلراء  ًوفقا الخفيفة نتائج  استبيان تقييم العينات المطرزة ألقمةة المالبس ثانيًا:

 :اتالمستيمك
الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين بنود التقييم لعينات أقمةة 

   :اتآلراء المستيمك ًوفقا الخفيفةالمالبس 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب تحميؿ التبايف بيف بنود التقييـ لعينات أمقمةة 

 ( يوضح ذلؾ:18وجدوؿ ) اتفي ضوء آراء المستيمك (الجورجيتالخفيفة )المبابس 
(: تحميل التباين بين بنود التقييم لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء  18) جدول

 اتالمستيمك
تصنيف 
 العينات

درجة  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

العينات 
 )ككل(

 34.428 53 1824.667 بين المجموعات

6.845 

 

.000 

 

 5.030 378 1901.250 داخل المجموعات

  431 3725.917 التباين الكلي
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نوع غرزة 
 التطريز اآللي

 315.083 2 630.167 بين المجموعات

43.663 

 

.000 

 

 7.216 429 3095.750 داخل المجموعات

  431 3725.917 التباين الكلي

نوع الوحدة 
الزخرفية 
 المستخدمة

 320.333 1 320.333 بين المجموعات

40.446 

 

.000 

 

 7.920 430 3405.583 داخل المجموعات

  431 3725.917 التباين الكلي

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

 217.583 2 435.167 بين المجموعات

28.365 

 

.000 

 

 7.671 429 3290.750 داخل المجموعات

  431 3725.917 التباين الكلي

عدد 
الوحدات 
 الزخرفية

 217.583 2 435.167 بين المجموعات

28.365 

 

.000 

 

 7.671 429 3290.750 داخل المجموعات

  431 3725.917 التباين الكلي

 ( إلي:18تةير نتائج جدوؿ )
 ( بيف عينات أمقمةة المبابس0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .1

( 6.845حيث مقيمة )ؼ( كانت ) اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت) الخفيفة
 .ًوىي مقيمة دالة إحصائيا

( بيف نوع غرزة التطريز اآللي 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .2
حيث مقيمة  اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيتالخفيفة )لعينات أمقمةة المبابس 

 .ًائيا( وىي مقيمة دالة إحص43.663)ؼ( كانت )
( بيف نوع الوحدة الزخرفية 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .3

 اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيتالخفيفة )المستخدمة لعينات أمقمةة المبابس 
 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا40.446حيث مقيمة )ؼ( كانت )

( بيف حجـ الوحدة الزخرفية 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .4
حيث مقيمة  اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت) الخفيفة لعينات أمقمةة المبابس

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا28.365)ؼ( كانت )
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( بيف عدد الوحدات الزخرفية 0.01عند مستوي ) ًوجود فرؽ داؿ إحصائيا .5
 حيث مقيمة اتالمستيمك وفقًا آلراء (الجورجيتالخفيفة )لعينات أمقمةة المبابس 

 .ً( وىي مقيمة دالة إحصائيا28.365)ؼ( كانت )
الخفيفة والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات ومعامؿ الجودة لعينات أمقمةة المبابس 

 .اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت)
عينات أقمةة المالبس لبنود التقييم لومعامل الجودة واالنحراف المعيارى (:  المتوسطات 19جدول)

 اتالجورجيت في ضوء آراء المستيمك

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 الجودة

ترتيب 
 التصميمات

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 54.38 3.20 90.63 16 

2 5 55.63 2.62 92.71 11 

3 7 53.13 3.91 88.54 20 

4 

4 × 4  

3 55.63 2.26 92.71 11 

5 5 56.88 1.64 94.79 7 

6 7 54.38 3.02 90.63 16 

7 

3 × 3  

3 56.88 1.46 94.79 7 

8 5 58.13 0.83 96.88 4 

9 7 55.63 2.26 92.71 11 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 56.13 2.75 93.54 9 

11 5 57.38 2.20 95.63 5 

12 7 54.88 3.44 91.46 14 

13 

4 × 4  

3 57.38 1.77 95.63 5 

14 5 58.63 1.19 97.71 2 

15 7 56.13 2.53 93.54 9 

16 

3 × 3  

3 58.63 0.92 97.71 2 

17 5 59.88 0.35 99.79 1 

18 7 57.38 1.77 95.63 5 

19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 52.88 2.90 88.13 21 

21 5 54.13 2.42 90.21 17 

21 7 51.63 3.54 86.04 24 

22 

4 × 4  

3 54.13 2.03 90.21 17 

23 5 55.38 1.60 92.29 12 

24 7 52.88 2.70 88.13 21 
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25 

3 × 3  

3 55.38 1.41 92.29 12 

26 5 56.63 1.19 94.38 8 

27 7 54.13 2.03 90.21 17 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 54.63 2.45 91.04 15 

29 5 55.88 2.03 93.13 10 

31 7 53.38 3.07 88.96 19 

31 

4 × 4  

3 55.88 1.55 93.13 10 

32 5 57.13 1.25 95.21 6 

33 7 54.63 2.20 91.04 15 

34 

3 × 3  

3 57.13 0.99 95.21 6 

35 5 58.38 1.06 97.29 3 

36 7 55.88 1.55 93.13 10 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 51.38 2.88 85.63 25 

38 5 52.63 2.56 87.71 22 

39 7 50.88 3.00 84.79 26 

41 

4 × 4  

3 52.63 2.20 87.71 22 

41 5 53.88 2.03 89.79 18 

42 7 51.38 2.67 85.63 25 

43 

3 × 3  

3 53.88 1.89 89.79 18 

44 5 55.13 1.96 91.88 13 

45 7 52.63 2.20 87.71 22 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 53.13 2.47 88.54 20 

47 5 54.38 2.26 90.63 16 

48 7 51.88 2.95 86.46 23 

49 

4 × 4  

3 54.38 1.85 90.63 16 

51 5 55.63 1.85 92.71 11 

51 7 53.13 2.23 88.54 20 

52 

3 × 3  

3 55.63 1.69 92.71 11 

53 5 56.88 1.96 94.79 7 

54 7 54.38 1.85 90.63 16 

نوع غرزة 
التطريز 

 اآللي

Satin stitch  56.50 2.76 94.17 1 

Tatami stitch  55.00 2.62 91.67 2 

Straight stitch  53.54 2.69 89.24 3 

نوع الوحدة 
الزخرفية 
 المستخدمة

 2 90.25 2.92 54.15  هندسية

 1 93.13 2.70 55.88  طبيعية

سم 5 × 5حجم    53.79 3.20 89.65 3 
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الوحدة 
 الزخرفية

سم 4 × 4   55.00 2.68 91.67 2 

سم 3  × 3   56.25 2.37 93.75 1 

عدد 
الوحدات 
 الزخرفية

وحدات 3   55.00 2.71 91.67 2 

وحدات 5   56.25 2.50 93.75 1 

وحدات 7   53.79 3.07 89.65 3 

 

 

 ات( معامل الجودة لتقييم عينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقًا لبنود التقييم في ضوء آراء المستيمك11ةكل )

 
لعينات أقمةة المالبس الجورجيت في ضوء آراء بنود التقييم ل( معامل الجودة 12ةكل )

 اتالمستيمك
 ( يتضح أف:12(  والةكؿ )11(  والةكؿ )19مف الجدوؿ )

  بنود التقييـ ىي لوفقًا  (الجورجيتالخفيفة )أفضؿ عينات أمقمةة المبابس
( ووحدة زخرفية Satin stitch( بنوع غرزة التطريز )17)العينة: رمقـ 
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وحدات(.  5سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 3×3)طبيعية(، وحجـ الوحدة )
)نوع غرزة، نوع  تقييـ ىذه العينة جمعت أفضؿ ذلؾ بأف ريتفسيمكن لمباحثة و 

 ًوفقافأدى ذلؾ ألف تكوف األفضؿ ات الزخرفية( دوحدة، حجـ لموحدة، عدد لموح
 .اتآلراء المستيمك

  بنود التقييـ ىي )العينة: لوفقًا  (الجورجيتالخفيفة )أمقؿ عينات أمقمةة المبابس
ووحدة زخرفية )ىندسية(،  (Straight stitch) ( بنوع غرزة التطريز39رمقـ 

يمكن و وحدات(.  7سـ( وعدد الوحدات المستخدمة ) 5×5وحجـ الوحدة )
)نوع غرزة، نوع وحدة،  تقييـ ىذه العينة جمعت أمقؿ ذلؾ بأف ريتفسلمباحثة 

آلراء  ًوذلؾ وفقامما جعميا األمقؿ ات الزخرفية( دحجـ لموحدة، عدد لموح
 .اتالمستيمك

 ترتيب بنود التقييـ وفقًا لنوع غرزة التطريز اآللي لعينات أمقمةة المبابس 
 Satin stitch ،Tatami stitch) اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت) الخفيفة

 ،Straight stitch ) تعطى مع رأى المتخصصيف حيث وىذا يتفقSatin 
stitch فى اتجاىات مختمفة وليا تأثيرات مختمفة عند تنفيذىا ًالمعا ًسطحا. 

  ترتيب بنود التقييـ وفقًا لنوع الوحدة الزخرفية المستخدمة لعينات أمقمةة المبابس 
 مباحثةيمكن لو )طبيعية، ىندسية(  اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيتالخفيفة )

الوحدة الطبيعية المستخدمة عمى ةكؿ زىرة وىى ةائعة  ذلؾ بأف تفسير
 االستخداـ ومناسبة لفساتيف السيدات والفتيات المسائية.

  الخفيفة ترتيب بنود التقييـ وفقًا لحجـ الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس
يمكن و سـ(  5×5سـ،  4×4سـ، 3×3) اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت)
الحجـ الصغير يعطى تطريز ناعـ وال يجيد الخامة  ذلؾ بأف تفسير مباحثةل

 مع االحتفاظ بوضوح ةكؿ الغرزة.
 الخفيفة ترتيب بنود التقييـ وفقًا لعدد الوحدة الزخرفية لعينات أمقمةة المبابس 

يمكن و وحدات(  7وحدات،  3وحدات،  5) اتوفقًا آلراء المستيمك (الجورجيت)
 بعدـ الرغبة فى ترؾ مساحات كبيرة بدوف تطريز.ذلؾ  تفسير مباحثةل
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وفي ضوء ما سبؽ يمكف مقبوؿ الفرض السادس مف فروض البحث والذي ينص عمي: 
 ًوفقا الخفيفة توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف بنود التقييـ لعينات أمقمةة المبابس

 .اتآلراء المستيمك
ثالثا: مناقةة العالقة االرتباطية بين نتائج البحث في ضوء آراء المتخصصين، وآراء 

 :اتالمستيمك
 اتالفرض السابع: توجد عالقة ارتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتيب المستيمك

 :المطرزة الخفيفةلعينات أقمةة المالبس 
لسبيرماف بيف ترتيب المتخصصيف  مقامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط الرتب

المطرزة كما ىو موضح  (الجورجيتالخفيفة )لعينات أمقمةة المبابس  اتوالمستيمك
 بالجدوؿ التالي:

( معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين 20جدول )
 لعينات أقمةة المالبس الجورجيت المطرزة اتوالمستيمك

 العينة

نوع غرزة 
التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

ترتيب 
 المتخصصين

ترتيب 
 اتالمستهلك

معامل 
 االرتباط

1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 5 16 

0.327** 

عالقة 
ارتباطية دالة  
عند مستوي 

(2.21) 

2 5 12 11 

3 7 22 20 

4 

4 × 4  

3 2 11 

5 5 6 7 

6 7 16 16 

7 

3 × 3  

3 1 7 

8 5 3 4 

9 7 9 11 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 18 9 

11 5 27 5 

12 7 35 14 

13 

4 × 4  

3 12 5 

14 5 21 2 

15 7 30 9 

16 3 × 3  3 7 2 
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17 5 14 1 

18 7 25 5 

19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 13 21 

21 5 23 17 

21 7 30 24 

22 

4 × 4  

3 8 17 

23 5 15 12 

24 7 26 21 

25 

3 × 3  

3 4 12 

26 5 10 8 

27 7 19 17 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 28 15 

29 5 36 10 

31 7 42 19 

31 

4 × 4  

3 23 10 

32 5 30 6 

33 7 40 15 

34 

3 × 3  

3 16 6 

35 5 25 3 

36 7 34 10 

37 
St

ra
ig

h
t 

st
it

ch
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 24 25 

38 5 32 22 

39 7 38 26 

41 

4 × 4  

3 17 22 

41 5 26 18 

42 7 34 25 

43 

3 × 3  

3 11 18 

44 5 20 13 

45 7 29 22 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 37 20 

47 5 43 16 

48 7 45 23 

49 

4 × 4  

3 31 16 

51 5 39 11 

51 7 44 20 

52 

3 × 3  

3 26 11 

53 5 33 7 

54 7 41 16 
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إلي أف العبامقة االرتباطية بيف ترتيب كؿ مف المتخصصيف  (20) تةير نتائج الجدوؿ
المطرزة حيث بمغت مقيمة  (الجورجيتالخفيفة )لعينات أمقمةة المبابس  اتوالمستيمك

أي ( وىي عبامقة طردية 0.05عند مستوي داللة ) ً( وىي دالة إحصائيا0.327)ر= 
 .أن ىناك توافق بين التقييم من الناحية العممية والعممية

 توجد :وبذلؾ يمكف لمباحثة مقبوؿ الفرض السابع مف فروض البحث والذي ينص عمي
لعينات أمقمةة المبابس  اتعبامقة ارتباطية بيف ترتيب المتخصصيف وترتيب المستيمك

 .المطرزة الخفيفة

 :المطرزة الخفيفةرابعًا: نتائج الخواص الميكانيكية لعينات أقمةة المالبس 
قمةة المالبس أل )قوة الةد، نسبة االستطالة( عمي خواص متغيرات البحثتأثير 

 تحت البحث: المستخدمةالخفيفة 
وىي  متغيرات البحثلدراسة تأثير اختباؼ  (ANOVA)تـ عمؿ تحميؿ التبايف 

نوع غرزة التطريز اآللى ، نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة ، حجم الوحدة الزخرفية )
، (كجـ)( عمي: مقوة الةد فى المساحة المطرزة الزخرفيةعدد الوحدات ، المستخدمة

. ويرجع التأثير سواء كاف ألمقمةة المبابس الخفيفة )الجورجيت( نسبة االستطالة )%(
فإذا كانت مقيمتيا  (P-Level)معنوي أو غير معنوي إلي أمقؿ مقيمة المعنوية المحسوبة 

يكوف ىناؾ تأثير معنوي عمي الخاصية المدروسة أما إذا  (0.05)أمقؿ مف أو يساوي 
يكوف ىناؾ تأثير غير معنوي عمي الخاصية المدروسة،  (0.05)كانت أكبر مف 

 الختبارات تحت البحث.انتائج والجدوؿ التالي يوضح متوسطات 
 تحت البحث قمةة المالبس الجورجيتأل الميكانيكية االختبارات نتائج ( متوسطات21جدول )

نسبة 
االستطالة 

)%( 

قوة 
الةد 
 (كجم(

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 

 المساحة المطرزة

حجم الوحدة 
 الزخرفية
 )سم(

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

نوع غرزة 
التطريز 

 اآللى

رقم 
 العينة

04 40 - -  - 
العينة 
 الضابطة

04 42 3 
 

5 × 5  

ية
س
ند

 ه

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

1 

3775 12 5 4 

05 12 7 3 

04 44 3 
 

0 × 0  

0 

04 10 5 5 

05 11 7 2 
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04 40 3 
 

3 × 3  

7 

04 12 5 1 

04 12 7 9 

04 10 3 
 

5 × 5  

ة(
تي
نبا

( 
ية

يع
طب

 

14 

3775 12 5 11 

35 12 7 14 

3775 12 3 
 

0 × 0  

13 

35 12 5 10 

3775 10 7 15 

35 10 3 
 

3 × 3  

12 

35 10 5 17 

35 12 7 11 

3775 44 3 
 

5 × 5  

ية
س
ند

 ه

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

19 

04 40 5 44 

3775 44 7 41 

54 41 3 
 

0 × 0  

44 

04 40 5 43 

3775 44 7 40 

04 44 3 
 

3 × 3  

45 

3775 44 5 42 

04 44 7 47 

05 44 3 
 

5 × 5  

ة(
تي
نبا

( 
ية

يع
طب

 

41 

05 44 5 49 

04 11 7 34 

05 40 3 
 

0 × 0  

31 

0475 44 5 34 

04 12 7 33 

0775 41 3 
 

3 × 3  

30 

05 44 5 35 

05 11 7 32 

0775 41 3 
 

5 × 5  

ية
س
ند

 ه
 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

37 

04 44 5 31 

04 44 7 39 

0775 41 3 
 

0 × 0  

04 

0475 44 5 01 

04 11 7 04 

05 40 3 
 

3 × 3  

03 

0475 12 5 00 

0475 12 7 05 

04 11 3 
 

5 × 5  

ة(
تي
نبا

( 
ية

يع
طب

 

02 

04 12 5 07 

04 12 7 01 

04 12 3  09 
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05 44 5 0 × 0  54 

05 44 7 51 

04 12 3 
 

3 × 3  

54 

04 11 5 53 

04 12 7 50 

 :عمي قوة الةد )كجم( متغيرات البحثتأثير  -أوالً 
  متغيرات البحث( لتأثير (N – Way ANOVA(: تحميل التباين األحادي في  اتجاه 22جدول )

 عمي قوة الةد )كجم(
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 14.361 107.630 2 215.259 نوع غرزة التطريز اآللى

نوع الوحدة الزخرفية 
 000. 15.814 118.519 1 118.519 المستخدمة

حجم الوحدة الزخرفية 
 391. 959. 7.185 2 14.370 المستخدمة

 000. 9.973 74.741 2 149.481 عدد الوحدات الزخرفية

   7.494 46 344.741 تباين الخطأ

  53 842.370 التباين الكلي

 :ما يمى( إلي 22نتائج جدوؿ ) ويتضح مف
في  ( بيف نوع غرزة التطريز اآللى0.01عند مستوي ) إحصائياً يوجد فرؽ داؿ  .1

 .مقوة الةد )كجـ(تأثيرىا عمي 

( بيف نوع الوحدة الزخرفية 0.01عند مستوي ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  .4
 .مقوة الةد )كجـ(في تأثيرىا عمي  المستخدمة

ا في تأثيرى بيف حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمة يوجد فرؽ داؿ إحصائياً ال  .3
تقييم نتائج  تحميل التباين لمتوسط وىذا يتفق مع، مقوة الةد )كجـ(عمي 

لحجم الوحدة الزخرفية في ضوء  ًعينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا
 . (12والموضح بجدول ) آراء المتخصصين

في  بيف عدد الوحدات الزخرفية (0.01عند مستوي ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  .4
 .)كجـ(مقوة الةد تأثيرىا عمي 

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 26.898 + 1.278 X1 - 2.963 X2 - 0.444 X3 - 0.972 X4 
R

2
= 0.591   , R = 0.768 
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( إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تةير مقيمة معامؿ التحديد )
( دؿ ذلؾ عمى R2المستقمة وكمما ارتفعت مقيمو )وىو مقوة الةد )كجـ( عمى المتغيرات 

ارتفاع النسبة المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت 
يدؿ عمى أف نوع غرزة التطريز اآللى ، نوع الوحدة الزخرفية  0.591(=R2مقيمة )

% 59خرفية، تفسر المستخدمة ، حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمة، عدد الوحدات الز 
مف التباينات الكمية فى مقوة الةد )كجـ( تفسرىا العبامقة الخطية وأف النسبة المكممة 

 % ترجع الى عوامؿ عةوائية. 41
 :حيث

 x1  نوع غرزة التطريز اآللىيمثؿ          ،x2 نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة يمثؿ. 
 x3  حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمةيمثؿ  ،x4  عدد الوحدات الزخرفيةيمثؿ. 
 Y يمثؿ الخاصية المقاسة                ، R

 تمثؿ معامؿ التحديد. 2
 R يمثؿ معامؿ االرتباط بيف بيف الخاصية المقاسة والمتغيرات. 

 المختمفة.متغيرات البحث و  بيف مقوة الةد )كجـ( طرديوىو يمثؿ ارتباط 
 في تأثيرىا عمي قوة الةد )كجم( البحث(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات 23جدول )

 المتوسط المستوياث المتغيراث
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 نوع غرزة التطريس اآللي

Satin stitch 16.78 3.37 3 

Tatami stitch 21.67 3.16 1 

Straight stitch 19.33 3.94 2 

السخرفيت  نوع الوحذة

 المستخذمت

 1 4.08 20.74 هنذسيت

 2 3.34 17.78 طبيعيت

 حجم الوحذة السخرفيت

 2 3.93 19.44 سم 5×  5

 1 4.28 19.78 سم 4×  4

 3 3.87 18.56 سم 3 ×  3

 عذد الوحذاث السخرفيت

 1 5.02 21.56 وحذاث 3

 2 3.20 18.56 وحذاث 5

 3 2.30 17.67 وحذاث 7
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 في تأثيرىا عمي قوة الةد )كجم( البحثالمتوسطات لمتغيرات  (13ةكل )
   -( نستخمص ما يمى :13( والةكؿ )23مف الجدوؿ )

يمكف ترتيب نوع غرزة التطريز اآللي في تأثيرىا عمي مقوة الةد )كجـ( كالتالي:  -
Tatami stitch  ،Straight stitch  ،Satin stitch  كما سيتضح مف ،

 LSDاختبار 
ترتيب نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة في تأثيرىا عمي مقوة الةد )كجـ( يمكف  -

عينات ل ترتيب نوع الوحدة الزخرفيةمع وىذا يتفق ، كالتالي: ىندسية،  طبيعية
( 11)والموضح بجدول  راء المتخصصينآلأقمةة المالبس الجورجيت وفقًا 

 .(4، 3والةكمين )
يمكف ترتيب حجـ الوحدة الزخرفية في تأثيرىا عمي مقوة الةد )كجـ( كالتالي:   -

 سـ. 3×   3سـ ،  5×  5سـ ،  4×  4
يمكف ترتيب عدد الوحدات الزخرفية في تأثيرىا عمي مقوة الةد )كجـ( كالتالي:  -

وىذا  LSDوحدات ، كما سيتضح مف اختبار  7وحدات ،  5وحدات ،  3
عينات أقمةة المالبس الجورجيت ل دات الزخرفيةترتيب عدد الوحيتفق مع 

 .(8، 7والةكمين ) (15راء المتخصصين والموضح بجدول )آلوفقًا 
 LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف نوع غرزة التطريز اآللي مقامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 

 (.24)أمقؿ فرؽ معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 24) جدول

 بين نوع غرزة التطريز اآللي عمي قوة الةد )كجم(
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 نوع غرزة التطريس اآللي
Satin stitch (1) 

 16.78م= 

Tatami stitch (0) 
 21.67= م

Straight stitch (5)  
 19.33م= 

Satin stitch (1)  =4.8889  16.78م
*
 2.5556

*
 

Tatami stitch (0) 2.3333   21.67= م
*
 

Straight stitch (5)  =19.33م    

 0.00*دالة عند مستوي 

فروؽ دالة بيف نوع غرزة التطريز  وجود( 24نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
اآللي في تأثيره عمي مقوة الةد )كجـ( ويمكف لمباحثة ترتيب نوع غرزة التطريز اآللي 

،  Tatami stitchكالتالي:  LSDوفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
Straight stitch  ،Satin stitch . 

 LSDخرفية مقامت الباحثة بتطبيؽ إختبار ولتحديد اتجاه الفروؽ بيف عدد الوحدات الز 
 (.25)أمقؿ فرؽ معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 25جدول )
 بين عدد الوحدات الزخرفية عمي قوة الةد )كجم(

 السخرفيتعذد الوحذاث 
 (1) وحذاث 5
 21.56م=  

 (0) وحذاث 3

 18.56= م

 (5وحذاث ) 7

 17.67م= 

3.0000  21.56م=  (1) وحذاث 5
*
 3.8889

*
 

 8889.   18.56= م (0) وحذاث 3

    17.67م=  (5وحذاث ) 7

 0.00*دالة عند مستوي 

فروؽ دالة بيف عدد الوحدات  وجود( 25تبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )ن
عدد الوحدات الزخرفية ترتيب  لمباحثةويمكف  الزخرفية في تأثيره عمي مقوة الةد )كجـ(

 5وحدات،  3 كالتالي: LSDوفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
 .وحدات 7وحدات، 

 :عمي نسبة االستطالة )%( متغيرات البحثتأثير  -ثانياً 
 متغيرات البحث( لتأثير (N – Way ANOVA(: تحميل التباين األحادي في  اتجاه 26جدول )

 عمي نسبة االستطالة )%(
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 003. 6.773 69.560 2 139.120 نوع غرزة التطريز اآللى

نوع الوحدة الزخرفية 
 344. 913. 9.375 1 9.375 المستخدمة

حجم الوحدة الزخرفية 
 446. 823. 8.449 2 16.898 المستخدمة
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 030. 1.904 19.560 2 39.120 عدد الوحدات الزخرفية

   10.271 46 472.454 تباين الخطأ

  53 676.968 التباين الكلي

 :ما يمى( إلي 26نتائج جدوؿ ) ويتضح مف
في  ( بيف نوع غرزة التطريز اآللى0.01عند مستوي ) إحصائياً يوجد فرؽ داؿ  .1

 .نسبة االستطالة )%(تأثيرىا عمي 

في تأثيرىا عمي  بيف نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة يوجد فرؽ داؿ إحصائياً ال  .4
 .نسبة االستطالة )%(

في تأثيرىا  بيف حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمة يوجد فرؽ داؿ إحصائياً ال  .3
تقييم نتائج  تحميل التباين لمتوسط وىذا يتفق مع نسبة االستطالة )%(عمي 

لحجم الوحدة الزخرفية في ضوء  ًعينات أقمةة المالبس الجورجيت وفقا
 . (12والموضح بجدول ) آراء المتخصصين

في  بيف عدد الوحدات الزخرفية (0.05عند مستوي ) يوجد فرؽ داؿ إحصائياً  .4
 .االستطالة )%(نسبة تأثيرىا عمي 

 جاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي:  و 
Y= 40.775+ 1.736 X1 - 0.833 X2 - 0.069 X3 - 0.451 X4 
R

2
= 0.302   , R = 0.549 

( إلى نسبة التبايف التى ترجع إلى إنحدار المتغير التابع R2تةير مقيمة معامؿ التحديد )
( دؿ ذلؾ R2المتغيرات المستقمة وكمما ارتفعت مقيمو ) وىو نسبة االستطالة )%( عمى

عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيـ بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث 
يدؿ عمى أف نوع غرزة التطريز اآللى، نوع الوحدة الزخرفية  0.302(=R2بمغت مقيمة )

% 30وحدات الزخرفية، تفسر المستخدمة، حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمة، عدد ال
مف التباينات الكمية فى نسبة االستطالة )%( تفسرىا العبامقة الخطية وأف النسبة المكممة 

 % ترجع الى عوامؿ عةوائية. 70
 :حيث

x1 يمثؿ نوع غرزة التطريز اآللى           ،x2 نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة يمثؿ. 
x3  المستخدمةحجـ الوحدة الزخرفية يمثؿ   ،x4  عدد الوحدات الزخرفيةيمثؿ. 
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Y يمثؿ الخاصية المقاسة                  ،R2 .تمثؿ معامؿ التحديد 
R يمثؿ معامؿ االرتباط بيف بيف الخاصية المقاسة والمتغيرات. 

 المختمفة.متغيرات البحث و  بيف نسبة االستطالة )%( طرديوىو يمثؿ ارتباط 
في تأثيرىا عمي نسبة االستطالة  بحثواالنحرافات المعيارية لمتغيرات ال(: المتوسطات 27جدول )

)%( 

 المتوسط المستوياث المتغيراث
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

 نوع غرزة التطريس اآللي

Satin stitch 38.61 3.12 3 

Tatami stitch 41.94 3.79 2 

Straight stitch 42.08 2.75 1 

نوع الوحذة السخرفيت 

 المستخذمت

 1 3.35 41.30 هنذسيت

 2 3.80 40.46 طبيعيت

 حجم الوحذة السخرفيت

 3 3.24 40.42 سم 5×  5

 1 3.93 41.67 سم 4×  4

 2 3.59 40.56 سم 3 ×  3

 عذد الوحذاث السخرفيت

 1 4.22 42.08 وحذاث 3

 2 3.08 40.28 وحذاث 5

 2 3.20 40.28 وحذاث 7

 

 
 نسبة االستطالة )%( لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي المتوسطات (14ةكل )
   -( نستخمص ما يمى :14( والةكؿ )27مف الجدوؿ )
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يمكف ترتيب نوع غرزة التطريز اآللي في تأثيرىا عمي نسبة االستطالة )%(  -
، كما  Straight stitch  ،Tatami stitch ،Satin stitchكالتالي: 

 LSDسيتضح مف اختبار 
ترتيب نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة في تأثيرىا عمي نسبة االستطالة يمكف  -

 )%( كالتالي: ىندسية،  طبيعية.
يمكف ترتيب حجـ الوحدة الزخرفية في تأثيرىا عمي نسبة االستطالة )%(   -

 سـ. 5×  5سـ ،  3×   3سـ،  4×  4كالتالي: 
الستطالة )%( يمكف ترتيب عدد الوحدات الزخرفية في تأثيرىا عمي نسبة ا -

وحدات ، كما سيتضح مف  7وحدات بالتساوي مع  5وحدات ،  3كالتالي: 
 LSDاختبار 

 LSDولتحديد اتجاه الفروؽ بيف نوع غرزة التطريز اآللي مقامت الباحثة بتطبيؽ إختبار 
 (.28)أمقؿ فرؽ معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ )

)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 28جدول )
 بين نوع غرزة التطريز اآللي عمي نسبة االستطالة )%(

 نوع غرزة التطريس اآللي
Satin stitch (1)  

 38.61م= 
Tatami stitch (0)  

 41.94= م
Straight stitch (5)  

 42.08م= 

Satin stitch (1)  =3.3333  38.61م
*
 3.4722

*
 

Tatami stitch (0) 1389.   41.94= م 

Straight stitch (5)  =42.08م    

 0.00*دالة عند مستوي 

فروؽ دالة بيف نوع غرزة التطريز  وجود( 28نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
اآللي في تأثيره عمي نسبة االستطالة )%( ويمكف لمباحثة ترتيب نوع غرزة التطريز 

 Straight كالتالي: LSDاآللي وفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
stitch  ،Tatami stitch ،Satin stitch ، مع ما ذكرتو دراسة )توفيؽ و ويتفق ذلك

( بأف عممية التطريز تؤثر عمى الخواص الوظيفية لمخامة مف )مقوة 2008النجار، 
 الةد، نسبة االستطالة، الصبابة، الوزف(.

 LSDختبار إبتطبيؽ  الباحثة تولتحديد اتجاه الفروؽ بيف عدد الوحدات الزخرفية مقام
 (.29وذلؾ عمي النحو المبيف في جدوؿ ) ،)أمقؿ فرؽ معنوي( لممقارنات المتعددة
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 29جدول )
 بين عدد الوحدات الزخرفية عمي نسبة االستطالة )%(

 عذد الوحذاث السخرفيت
  (1) وحذاث 5

 42.08م= 

 (0) وحذاث 3

 40.28= م

 (5وحذاث ) 7

 40.28م= 

 1.8056 1.8056  42.08م=  (1) وحذاث 5

 0000.   40.28= م (0) وحذاث 3

    40.28م=  (5وحذاث ) 7

 0.00*دالة عند مستوي 

فروًؽ دالة بيف عدد الوحدات  وجود( 29نتبيف مف النتائج التي يمخصيا الجدوؿ )
الزخرفية في تأثيره عمي نسبة االستطالة )%( ويمكف لمباحثة ترتيب عدد الوحدات 

وحدات،  3كالتالي:  LSDالزخرفية وفؽ تأثيره في ضوء المتوسطات باستخداـ اختبار 
 وحدات. 7وحدات بالتساوي مع   5

 المطرزة تحت البحث: الخفيفةثالثًا: تقييم الجودة الكمية لعينات أقمةة المالبس 
تحت البحث لمبائمتيا لمغرض الوظيفي، الختيار  المطرزةتـ عمؿ تقييـ لجودة األمقمةة 

)نوع غرزة التطريز اآللى ، نوع الوحدة الزخرفية المستخدمة ،  متغيرات البحثأنسب 
لؾ ( وذفى المساحة المطرزة حجـ الوحدة الزخرفية المستخدمة، عدد الوحدات الزخرفية

متعدد المحاور ليعبر عف تقييـ الجودة الكمية  Radar Chartباستخداـ أةكاؿ الرادار 
، (كجـ)مقوة الةد  تحت البحث مف خباؿ استخداـ الخواص األتية: طرزةلألمقمةة الم

وذلؾ بتحويؿ نتائج مقياسات ىذه الخواص إلي مقيـ مقارنة، حيث  نسبة االستطالة )%(
 ، نسبة االستطالة )%((كجـ)مقوة الةد  تكوف األفضؿ معأف القيمة المقارنة األكبر 

 قمةة المالبس الجورجيتأل مخواص الميكانيكيةالكمية ل ( معامل الجودة30جدول )

رقم 
 العينة

نوع 
غرزة 

التطريز 
 اآللى

نوع 
الوحدة 
 الزخرفية

حجم 
الوحدة 
 الزخرفية

عدد الوحدات 
الزخرفية فى 
المساحة 
 المطرزة

 قوة الةد
% 

نسبة 
 االستطالة

% 

المساحة 
 المثالية

معامل 
ودةجال  

% 
1 

Sa
ti

n
 s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5  ×5  

3 92.86 80.00 172.86 86.43 

2 5 57.14 75.00 132.14 66.07 

3 7 57.14 90.00 147.14 73.57 

4 

4 × 4  

3 71.43 80.00 151.43 75.71 

5 5 50.00 80.00 130.00 65.00 

6 7 64.29 90.00 154.29 77.14 
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7 

3 × 3  

3 85.71 80.00 165.71 82.86 

8 5 57.14 80.00 137.14 68.57 

9 7 57.14 80.00 137.14 68.57 

11 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 50.00 80.00 130.00 65.00 

11 5 57.14 75.00 132.14 66.07 

12 7 57.14 70.00 127.14 63.57 

13 

4 × 4  

3 57.14 75.00 132.14 66.07 

14 5 57.14 70.00 127.14 63.57 

15 7 50.00 75.00 125.00 62.50 

16 

3 × 3  

3 50.00 70.00 120.00 60.00 

17 5 50.00 70.00 120.00 60.00 

18 7 57.14 70.00 127.14 63.57 

19 

Ta
ta

m
i s

ti
tc

h
 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 71.43 75.00 146.43 73.21 

21 5 85.71 80.00 165.71 82.86 

21 7 78.57 75.00 153.57 76.79 

22 

4 × 4  

3 100.00 100.00 200.00 100.00 

23 5 85.71 80.00 165.71 82.86 

24 7 78.57 75.00 153.57 76.79 

25 

3 × 3  

3 78.57 80.00 158.57 79.29 

26 5 71.43 75.00 146.43 73.21 

27 7 71.43 80.00 151.43 75.71 

28 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 78.57 90.00 168.57 84.29 

29 5 78.57 90.00 168.57 84.29 

31 7 64.29 80.00 144.29 72.14 

31 

4 × 4  

3 85.71 90.00 175.71 87.86 

32 5 71.43 85.00 156.43 78.21 

33 7 57.14 80.00 137.14 68.57 

34 

3 × 3  

3 100.00 95.00 195.00 97.50 

35 5 71.43 90.00 161.43 80.71 

36 7 64.29 90.00 154.29 77.14 

37 

St
ra

ig
h

t 
st

it
ch

 

ية
س
ند

ه
 

5 × 5  

3 100.00 95.00 195.00 97.50 

38 5 71.43 80.00 151.43 75.71 

39 7 71.43 80.00 151.43 75.71 

41 

4 × 4  

3 100.00 95.00 195.00 97.50 

41 5 78.57 85.00 163.57 81.79 

42 7 64.29 80.00 144.29 72.14 



 

 637 

2022 مارسـ  ونوالثالث التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

43 

3 × 3  

3 85.71 90.00 175.71 87.86 

44 5 57.14 85.00 142.14 71.07 

45 7 57.14 85.00 142.14 71.07 

46 

ة(
تي
با
)ن

ة 
عي

بي
ط

 

5 × 5  

3 64.29 80.00 144.29 72.14 

47 5 57.14 80.00 137.14 68.57 

48 7 57.14 80.00 137.14 68.57 

49 

4 × 4  

3 57.14 80.00 137.14 68.57 

51 5 71.43 90.00 161.43 80.71 

51 7 71.43 90.00 161.43 80.71 

52 

3 × 3  

3 57.14 80.00 137.14 68.57 

53 5 64.29 80.00 144.29 72.14 

54 7 57.14 80.00 137.14 68.57 

 

 

ألفضل وأقل العينات ألقمةة المالبس الجورجيت   الميكانيكيةلمخواص ( معامل الجودة الكمية 15ةكل )
 تحت البحث المطرزة

 ( يتضح أف:15( والةكؿ )30مف الجدوؿ )
( ومعامؿ الجودة 200( بمساحة مثالية )22أفضؿ العينات رمقـ ) -1

( ونوع الوحدة Tatami stitchبنوع غرزة التطريز اآللي ) %(100)
سـ( وعدد الوحدات  4×4الزخرفية )ىندسية( وحجـ الوحدة الزخرفية ) 

 وحدات(. 3الزخرفية في المساحة المطرزة )
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( ومعامؿ الجودة 120( بمساحة مثالية )17، 16أمقؿ العينات رمقـ ) -2
( ونوع الوحدة Satin stitchبنوع غرزة التطريز اآللي ) %(60)

سـ( وعدد الوحدات  3×3الزخرفية )طبيعية( وحجـ الوحدة الزخرفية ) 
 وحدات( عمى الترتيب. 5،)وحدات( 3الزخرفية في المساحة المطرزة )

 ممخص النتائج:
 بالنسبة لمظيرية وجودة تطريز العينات تحت البحث: **

، وفقًا آلراء المتخصصيف Satin stitch كانتغرزة التطريز اآللي لنوع أفضؿ  -1
 .اتوالمستيمك

بينما  ،)ىندسية( وفقًا آلراء المتخصصيفكانت وحدة الزخرفية منوع لأفضؿ  -2
 .اتآلراء المستيمك ًكانت الوحدة الزخرفية )الطبيعية( األفضؿ وفقا

بيف حجـ الوحدة الزخرفية وفقًا آلراء  ًعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا -3
نتائج الخواص الميكانيكية لمعينات المطرزة ويتفق ذلك مع  المتخصصيف
وفقًا آلراء  ـ(س3×3)كاف  موحدة الزخرفيةلحجـ بينما أفضؿ  ،تحت البحث

  .اتالمستيمك
وحدات وفقًا آلراء  3 كاف فى المساحة المطرزة موحدات الزخرفيةلعدد أفضؿ  -4

 .اتآلراء المستيمك ًوحدات األفضؿ وفقا 5، بينما كاف عدد المتخصصيف
وجود توافؽ بيف التقييـ مف الناحية العممية والعممية حيث أف العبامقة االرتباطية  -5

لمعينات تحت البحث كانت عبامقة  اتبيف ترتيب المتخصصيف والمستيمك
 .ًطردية ودالة احصائيا

 بالنسبة لمخواص الميكانيكية)قوة الةد، نسبة االستطالة( لمعينات تحت البحث: **
  %(100( ومعامؿ الجودة )200( بمساحة مثالية )22مقـ )أفضؿ العينات ر *      

 ( ونوع الوحدة الزخرفية )ىندسية(Tatami stitchبنوع غرزة التطريز اآللي )       
 سـ( وعدد الوحدات الزخرفية في المساحة  4×4وحجـ الوحدة الزخرفية )        
 وحدات(. 3المطرزة )       

 
 التوصيات:
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تكنولوجيا ماكينات التطريز اآللى المتطورة واالمكانات غير االستفادة مف  -1
 المحدودة لتمؾ الماكينات الحديثة وتوظيفيا فى مجاؿ المبابس.

عمؿ مزيد مف األبحاث التجريبية عمى أنواع أخرى مف األمقمةة الخفيفة  -2
 ضافية تخدـ مجاؿ التطريز اآللى.إباستخداـ تقنيات 

بس والنسيج بالجامعات المختمفة عمى الحرص عمى تدريب طباب مقسـ المبا  -3
التعامؿ األنسب مع األمقمةة الخفيفة ذات الطبيعة الخاصة بالتطريز اآللي  

 ومقياميـ بزيارات ميدانية لمصانع التطريز اآللى لزيادة مياراتيـ الفنية.
التواصؿ وتبادؿ الخبرات العممية والنتائج البحثية بيف الجامعات وأصحاب  -4

 آللى لموصوؿ بالمنتج المصرى ألعمى مستويات الجودة.مصانع التطريز ا
تطبيؽ نتائج البحث الحالى لمعالجة مةاكؿ التطريز اآللى والتغمب عمى  -5

العيوب الفنية الحادثة أثناء عممية التطريز عمى أمقمةة الجورجيت والتى مقد 
 نوع الوحدة الزخرفية -اآللى تنتج مف االختيار الخاطىء ) لنوع غرزة التطريز

 (.فى المساحة المطرزة عدد الوحدات الزخرفية -حجـ الوحدة الزخرفية -
 المراجع:

(. مكمبات المبابس فى ضوء 2010براىيـ عبد الحميد. )إبراىيـ، عبير إ -1
تكنولوجيا ماكينات التطريز اآللى وأثرىا فى عروض األزياء. مجمة عموـ 

 .أبريؿ (،2(، عدد )22مجمد ) ، جامعة حمواف،دراسات وبحوث -وفنوف
(. دمج أسموب الجاكارد مع 2019أبو خزيـ، عادؿ عبد المنعـ عبد اهلل. ) -2

التطريز الستحداث تصميمات مبتكرة لألمقمةة المفروةات. مجمة العمارة 
عدد سبامية، إلنسانية، الجمعية العربية لمحضارة والفنوف اإلوالفنوف والعمـو ا

 مايو.(، 15)
(. تصميـ األزياء واألسس العممية والفنية 2001يياب فاضؿ. )إأبو موسى،  -3

ةبيف المساىمة فى بناء برامج الحاسب اآللى. الطبعة األولى، دار الحسيف، 
 الكوـ.
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دراسة تأثير . (2007) .لمياء حسف ،العطروني ومدحت محمد  ،أبو ىةيمة -4
ي الحادي المؤتمر العرب .تقنيات التطريز اآللي عمى مظيرية أمقمةة الةيفوف

 جامعة المنوفية.كمية االمقتصاد المنزلى، عةر لبامقتصاد المنزلي، 
(. توظيؼ تطبيقات اليواتؼ الذكية فى 2020السمماف، ةيزؿ عمى أحمد. ) -5

تنمية ميارات الطالبات لتقنيات التطريز. مجمة الفنوف واألدب وعموـ 
 نوفمبر.(، 60مارات لمعمـو التربوية، عدد )إلنسانيات واالجتماع، كمية اإلا
 .(2018)  .أحمد حمودة ، رانيا محمدو  عبد الرحمفغادة عبد الفتاح  ،السيد -6

تأثير بعض األساليب التطبيقية عمى الخواص الوظيفية ألمقمةة تريكو المحمة 
المؤتمر العممي  .المخموطة بالميكرا لمتغمب عمى مةاكؿ وعيوب التطريز اآللي

 .التربية النوعية، جامعة عيف ةمس الخامس والدولي الثالث، كمية
(. مدى مبائمة غرز التطريز اآللى 2000الطوبةى، سامية محمد محمد. ) -7

لمتراكيب النسجية المختمفة وتوظيفيا لتزيف المبابس الجاىزة. مجمة االمقتصاد 
 (.4(، عدد )10المنوفية، مجمد )كمية االمقتصاد المنزلى، جامعة المنزلى، 

(. 2011اليمانى، سييمة حسف عبد اهلل  و مقاضى، أفناف رياض عبد المنعـ. ) -8
رؤية تةكيمية مبتكرة لغرز التطريز اليدوى باستخداـ الحاسب اآللى. مجمة 

(، 17بحوث فى التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة القاىرة، عدد )
 يناير.

(. أثر عممية 2008سماعيؿ. )إعبد الرؤوؼ و النجار، أسمياف  توفيؽ، نةوة -9
التطريز عمى الخواص الوظيفية لمخامة باختباؼ بعض عوامؿ التركيب 

البنائى. مجمة االمقتصاد المنزلى، كمية االمقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية، 
 (.1(، عدد )18مجمد )

جعفر، سوزاف محمد حسف و الزىرانى، خيره عوض عوضو.  -10
ثراء المبابس النسائية إ(. دراسة زخارؼ الطراز األندلسى وتوظيفيا فى 2011)

(، 19عدد )ربية النوعية، جامعة المنصورة، مجمة بحوث الت بالتطريز اآللى.
 يناير.
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(. 2018حربى، سحر حربى محمد و سميماف، ىالة سميماف السيد. ) -11
عمى مظيرية الجمود الصناعية. مجمة  ًبعض أساليب التضريب المطرز آلياأثر 

(، 4عدد )(، 8طبيقية، جامعة حمواف، مجمد )الفنوف التالتصميـ الدولية، كمية 
 أكتوبر.

(. ابتكار تصميمات مقتبسة مف 2002حسف، لمياء حسف عمى. ) -12
والتطريز  ثراء تكنولوجيا التصميـ الزخرفىإلالزخارؼ العثمانية وتوظيفيا 

كمية االمقتصاد  -غير منةورة -باستخداـ الحاسب اآللى. رسالة دكتوراه
 المنزلى، جامعة حمواف.

(. تأثير تقنيات التطريز اآللى عمى مظيرية 2009_________. ) -13
(، 14أمقمةة الساتاف. مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد )

 مايو.
محمد  ،درغاـ ونرميف محمد  ،عامر وأسامة عز الديف  ،حباوة -14

النسيج والتطريز في التصميـ وتأثيرىما عمى األداء الوظيفي  .(2018) .السعيد
كمية الفنوف التطبيقية، جامعة مجمة التصميـ الدولية،  .ألمقمةة المفروةات

 ، يناير.(1) عدد (،8مجمد )حمواف، 
(. غرز التطريز كمدخؿ 2015براىيـ. )إيماف مصطفى إريحاف،  -15

ابتكارى جديد فى وصؿ المةغولة المعدنية وزخرفتيا. مجمة التصميـ الدولية، 
 (، أبريؿ.2(، عدد )5كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، مجمد )

(. 2020زيداف، ميراىاف فراج عرابى و عواـ، أروى يحيى محمد. ) -16
ات ثراء العباءة النسائية باستخداـ تقنيإتطويع خصائص الخيوط المضيئة فى 

نسانيات واالجتماع، كمية إلالتطريز اآللى. مجمة الفنوف واألدب وعمـو ا
 (، أغسطس.55مارات لمعمـو التربوية، عدد )إلا
(. القيـ الجمالية لزخارؼ الفنوف 2019سبامة، ىبة عبد اهلل بسيونى. ) -17
فادة منيا فى تصميـ وتطريز طرحة الزفاؼ. مجمة إليرانية واإلسبامية اإلا
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سبامية، إلنسانية، الجمعية العربية لمحضارة والفنوف اإلوالعمـو ا العمارة والفنوف
 (.13عدد )

(. أثر اختباؼ كثافات بعض 2017سميماف، ىالة سميماف السيد. ) -18
غرز التطريز اآللى عمى مظيرية منتجات "الفولى فاةوف". مجمة التصميـ 

 أبريؿ. (،3(، عدد )7، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة حمواف، مجمد )الدولية
سويمـ، أسماء سامى عبد العاطى و عطية، ةيماء محمد محمد.  -19

(. تأثير بعض تقنيات التطريز اآللى عمى خواص األمقمةة الخفيفة. 2018)
العربى العةروف لبامقتصاد المنزلى "االمقتصاد المنزلى  -المؤتمر الدولى السادس

 ، كمية االمقتصاد المنزلى، جامعة المنوفية.وجودة التعميـ"
(. تأثير متغيرات التطريز اآللى 2021سويمـ، زينب محمد حسيف. ) -20

عمى مظيرية األمقمةة العازلة لمماء. مجمة التصميـ الدولية، كمية الفنوف 
 (، مارس.2(، عدد )11التطبيقية، جامعة حمواف، مجمد )

(. دراسات فى سيكولوجية المبابس. الطبعة 1996عابديف، عمية. ) -21
 ربى، القاىرة.األولى، دار الفكر الع

 .األباصيري ميمنة محمد ،ىاةـ و أحمد لمياء إبراىيـ ،عبد الفتاح -22
المؤتمر  .طريز اآللي عمى أمقمةة ستائر التؿالمعايير التقنية لمت .(2018)

 العممي الدولي الخامس، كمية التربية النوعية، جامعة طنطا.
معجـ المغة العربية  (.2008. )أحمد مختار عبد الحميد، عمر -23

 .عالـ الكتب، القاىرة .عاصرةمال
رماس عبد  حمد،م ومنى عبد اليادي  ،ةاىيف ورةدي عمي  ،عيد -24

تأثير بعض عوامؿ التطريز اآللي عمى الخواص الطبيعية . (2014) .الحميد
ربية النوعية، مجمة بحوث الت. والميكانيكية لألمقمةة لرفع جودة المنتج الممبسي

 ، أكتوبر.(36) عددجامعة المنصورة، 
(. 2019غازى، رانيا ةومقى محمد و الزىرانى، خيره عوض عوضو. ) -25

ثراء الةكؿ الجمالى إاستخداـ الخيوط المضيئة كأحد الخامات المستحدثة فى 
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فى تصميـ مكمبات المبابس باستخداـ تقنيات التطريز اآللى. مجمة الفنوف 
(، 3(، عدد )6ية، كمية الفنوف التطبيقية، جامعة دمياط، مجمد )والعمـو التطبيق

 يوليو.
(. موسوعة المبابس. منةأة المعارؼ، 1997لطفى، سامية. ) -26
 سكندرية.إلا
(. فاعمية برنامج تدريبى لتنمية 2020ماضى، نجباء محمد أحمد. ) -27

مقامة مةروعات صغيرة ومتوسطة. إلميارات التطريز اآللى لتأىيؿ الخريجات 
 (، يناير.57مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد )

 القاىرة.سبامى. دار الةعب، إل(. النسيج ا1977محمد، سعاد ماىر. ) -28
(. النياةيف العسكرية كوحدات 2021. )محمد، صافيناز محمد النبوى -29

مكانية تنفيذىا إزخرفية تثرى مبابس األوالد فى مرحمة الطفولة المتأخرة و
التطريز اآللى. مجمة البحوث فى مجاالت التربية النوعية، كمية التربية  سموبإب

 (، مايو.34(، عدد )7النوعية، جامعة المنيا، مجمد )
30- Radostina A. Angel ova, Daniela Sofronova, 

Veselina Nikolova. (2016). A case Study on the Defects in 

Industrial Manufacturing of Embroidered Textile. Journal 

of Multidisciplinary Engineering Science and Technology 

(JMEST), Vol. (3), Issue (12). 
31- Snook, Barbara. (1972). The Creative Art of 

Embroidery. The Senefelder Printing co.1td, Purmerend, 

England. 
32- www.dictionary. Cambridge.org appearance 

33- https://kitabbat.com/ األمقمةة وأنواعيا 
34- https://mawdoo3.com/ أنواع_أمقمةة_الفساتيف   
دَاُجىرجُد )نطُج( وكُث -35  

36- https://www.almrsal.com/ قواظ الجىرجُد   

37- www.almaany.com  هظهرَح  

 ممحق)ا(
 مواصفات العينات المطرزة

https://kitabbat.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.almrsal.com/
http://www.almaany.com/
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Satin stitch  بنوع وحدة زخرفية               Satin stitch بنوع وحدة زخرفية )طبيعية 
 )نباتية((، بثالثة أحجام لموحدة                        )ىندسية(، بثالثة أحجام لموحدة    
 ( سم، ثالثة3×3، 4×4 ،5×5)                      ثالثة  ( سم،3×3، 4×4 ،5×5)  
 (7، 5، 3الزخرفية ) أعداد لموحدة                     (7، 5، 3) الزخرفيةأعداد لموحدة   

 ( سم.35×5المطرزة ) وحدات فى المساحة            .( سم35×5المطرزة ) فى المساحةوحدات 
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Tatami stitch                 بنوع وحدة زخرفيةTatami stitch بنوع وحدة زخرفية )طبيعية 
 )نباتية((، بثالثة أحجام لموحدة                        )ىندسية(، بثالثة أحجام لموحدة    
 ( سم، ثالثة3×3، 4×4 ،5×5)                      ثالثة  ( سم،3×3، 4×4 ،5×5)  
 (7، 5، 3الزخرفية ) أعداد لموحدة                     (7، 5، 3) الزخرفيةأعداد لموحدة   

 ( سم.35×5المطرزة ) وحدات فى المساحة       .     ( سم35×5المطرزة ) فى المساحةوحدات 
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Straight stitch     بنوع وحدة زخرفية         Straight stitch بنوع وحدة زخرفية )طبيعية 
 )نباتية((، بثالثة أحجام لموحدة                        )ىندسية(، بثالثة أحجام لموحدة   
 ( سم، ثالثة3×3، 4×4 ،5×5)                      ثالثة  ( سم،3×3، 4×4 ،5×5)  
 (7، 5، 3الزخرفية ) أعداد لموحدة                     (7، 5، 3) الزخرفيةأعداد لموحدة   

 ( سم.35×5المطرزة ) وحدات فى المساحة       .     ( سم35×5المطرزة ) فى المساحةوحدات 
 
 

 
 
 
 (2ممحق )

 المتخصصينلى إموجو  العينات المطرزة تقييماستمارة 
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 ذ الدكتور/.................األستا
 ./......................... الوظيفة
 ............................./.. الكمية

 ./............................... الجامعة
 تحية طيبة وبعد،،

بدراسة تحت عنواف "تأثير بعض تقنيات التطريز اآللي عمى  ةتقوـ الباحث
ارة " مما يتطمب إعداد استمخفيفةال المبابس مقمةةالميكانيكية ألواص خالمظيرية و ال

التكـر بتقييـ عينات البحث وفقًا لبنود  مف سيادتكـ يرجى لذاتقييـ لمعينات المطرزة، و 
 – مناسب)  ًبند وفقا لما ترونو مناسبا أماـ كؿ  )√(االستمارة، وذلؾ بوضع عبامة 

 (.غير مناسب –لى حد ما إمناسب 
 وتفضموا بقبوؿ وافر اإلحتراـ

                                                                    
 ةالباحث                                            

 مظيرية العينات المطرزة تقييم استمارة
 عينة )  ( محاور التقييم م

 غير مناسب لى حد ماإمناسب  مناسب

 المحور األول: نوع غرزة التطريز اآللى 

تجعد  تسببال تتناسب غرزة التطريز مع الخامة المستخدمة بحيث  1

 .وكشكشة حول الوحدة المطرزةأ
   

    .الوحدة المطرزة فى تظهر الغرزة بوضوح  4

    القطعة باستخدام هذا النوع من الغرز.يوجد دقة فى تطريز  3

    للوحدة المطرزة. ًتعطى غرزة التطريز جماال 0

 المحور الثاني: حجم الوحدة الزخرفية 

 يتناسب حجم الوحدة الزخرفية مع طبيعة أقمشة مالبس السيدات 1

 الخفيفة. الخارجية
   

    زائد فى  الخامة.تخريم  استخدام هذا الحجم للوحدة ال يؤدى لتهتك أو 4

    يظهر جمال التطريز باستخدام هذا الحجم للوحدة الزخرفية.  3

 عدد الوحدات الزخرفيةالمحور الثالث:  

    .جهادهاإالحفاظ على الخامة وعدم لى إيؤدى عدد الوحدات  المستخدم  1

    للقطعة المطرزة. ًوجماال يعطى عدد الوحدات المستخدم مظهرية عالية 4

    يفضل هذا العدد من الوحدات لتغطية المساحة المطرزة. 3

 في التطريز ةالمستخدم وحدة الزخرفيةنوع الالمحور الرابع:  

    الجورجيت الخفيفة. مع  خامة وحدة الزخرفيةتالءم الت 1

فتيات لتطريز الفساتين المسائية لل وحداتيفضل هذا النوع من ال 4

 (.35-44)عمر  سيدات منوال
   

    .باستخدام هذا النوع من الوحداتالقطعة المطرزة مظهرية عالية تحقق  3

  

 (3ممحق )
 أسماء األساتذة المحكمين
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 
 الوظيفت اإلسم م

 جاهعح طنطا –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والنطُج  حوىدجأحود  .د/ رانُا هحود أ 1

جاهعح  –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والنطُج  ضواعُلإأ.د/ رحاب هحود علً  2

 السقازَق

جاهعح  –كلُح االقرصاد الونسلً  –أضراذ الوالتص والنطُج  أ.د/ عال َىضف عثد الاله 3

 الونىفُح

جاهعح  –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والونطىجاخ  أ.د/ هنا هىضً غالة 4

 اإلضكندرَح

جاهعح  –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والونطىجاخ  إتراهُن هاضٍأ.د/ نجدج  5

 اإلضكندرَح

جاهعح  –كلُح االقرصاد الونسلٍ  –أضراذ ذصوُن األزَاء  أ.د/ هدي هحود ضاهٍ غازٌ 6

 الونىفُح

 طاجاهعح طن –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والنطُج  الغسالٍحطُن أ.د/ هُام دهرداظ  7

 –كلُح الررتُح النىعُح  –أضراذ الوالتص والونطىجاخ الوطاعد  أ.م.د/ شُواء هحود هحود عطُح 8

 ضكندرَحإلجاهعح ا

جاهعح  –كلُح الررتُح النىعُح  -هدرش الوالتص والونطىجاخ د/ هاجر علً عثد الفراح النادي 9

 اإلضكندرَح

جاهعح  –كلُح الررتُح النىعُح  -والونطىجاخهدرش الوالتص  د/ هثح هحود هحود حوادج 10

 اإلضكندرَح

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (4ممحق )

 اتستيمكالم لىإ ةموجالتمارة تقييم العينات المطرزة اس
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 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجلة 

 عزيزي المستيمؾ:
 تحية طيبة وبعد،

مظيريػػة التػػأثير بعػػض تقنيػػات التطريػػز اآللػػى عمػػى بدراسػػة تحػػت عنػػواف " ةتقػػـو الباحثػػ
" ، ممػػا يتطمػػب إعػػداد اسػػتمارة اسػػتطباع خفيفػػةمقمةػػة المبابػػس الأل الميكانيكيػػة خػػواصالو 

بداء الػرأي فييػا وذلػؾ بوضػػع  لذالمستيمكيف، و آراء ا يرجى التكـر مف سيادتكـ بقراءتيا وا 
-إلػػى حػػد مػػامناسػػب  – مناسػػب( فػػي الخانػػة الدالػػػػػة عمػػى رأي سػػيادتكـ ) عبامػػػػػػػػة  )

ت سػػػيتـ اسػػػتخداميا فػػػي أغػػػراض البحػػػث (، مػػػع العمػػػـ بػػػأف ىػػػذه المعمومػػػاغيػػػر مناسػػػب
 العممي.

 االحتراـ والتقديروافر وتفضموا بقبوؿ 
 ةالباحث                                                                         

 العينات المطرزةاستمارة تقييم 
 عينة )  ( التقييم بنود م

 غير مناسب لى حد ماإمناسب  مناسب

    تظهر الغرزة بوضوح  فى الوحدة المطرزة.  1

    يوجد دقة فى تطريز القطعة باستخدام هذا النوع من الغرز. 4

    للوحدة المطرزة. ًتعطى غرزة التطريز جماال 3

يتناسب حجم الوحدة الزخرفية مع طبيعة أقمشة مالبس  0

 الخفيفة. الخارجيةالسيدات 

   

    باستخدام هذا الحجم للوحدة الزخرفية.يظهر جمال التطريز  5

    يفضل هذا العدد من الوحدات لتغطية المساحة المطرزة. 2

    مع  خامة الجورجيت الخفيفة. وحدة الزخرفيةتالءم الت 7

يفضل هذا النوع من التصميم لتطريز الفساتين المسائية  1

 (.35 -44من عمر )  سيداتفتيات واللل

   

 

 
 


