
 

 717 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 البحوث في مجاالت التربية النوعيةمجمة 
 

 DOI: 10.21608/jedu.2021.94167.1454 معرف البحث الرقمي
  2022 مارسـ  39العدد  الثامنالمجمد 

 الترقيم الدولي
P-ISSN: 1687-3424       E- ISSN: 2735-3346 

 

 ournals.ekb.eg/https://jedu.j     موقع المجمة عبر بنك المعرفة المصري

 http://jrfse.minia.edu.eg/Hom                          المجمةموقع 

 العربية مصرجميورية  ـ جامعة المنيا ـكمية التربية النوعية العنوان: 

 
 

عمى الخواص  النسجي عوامل التركيب البنائي تأثير بعض
 الوظيفية ألقمشة مالبس األطفال

 أ.د/ رحاب محمد عمى اسماعيل         أ.د/عادل جمال الدين الينداوى
 أستاذ المالبس والنسيج                   أستاذ المالبس والنسيج

 كمية التربية النوعية جامعة طنطا          كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق
 

 أ/ تغريد طارق ابراىيم              أ.م.د/رحاب جمعة ابراىيم
 عد             معيدة بقسم االقتصاد المنزليأستاذ المالبس والنسيج المسا

 كمية التربية النوعية جامعة طنطا           كمية التربية النوعية جامعة الزقازيق
 

http://jrfse.minia.edu.eg/Hom


 

 718 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 719 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

عمى الخواص الوظيفية ألقمشة  يالنسج عوامل التركيب البنائي تأثير بعض
 مالبس األطفال

 ممخص البحث
تأثير بعض عوامل التركيب ييدف البحث إلى إجراء دارسة تجريبية لبيان مدى 

، حيث تم عمى الخواص الوظيفية ألقمشة مالبس األطفال النسجي البنائي
كريب بطريقة الزحف  –عينة نسجية بثالث تراكيب نسجية ) أطمس 74إنتاج 
( وباستخدام ثالث انواع لخيط المحمة  )ضامة( االنسجة المعكوسة –وران والد

ترقيم  71/0% نمرة 011تنسيل  –نجميزيترقيم إ 03/0% نمرة 011)كتان 
نجميزي( مع تثبيت خيط السداء )قطن ترقيم إ 01/0% 011مودال  -نجميزي إ

 – 00نجميزي( وذلك بثالث معامالت تغطية ) ترقيم إ 71/0% نمرة 011
 المختمفة عمى االقمشة المنتجة المعممية ( ثم اجريت االختبارات 01 -0722
قوة التمزق في  –متصاص الماء زمن إ –تجاه المحمة إ) نفاذية اليواء في منيا
( "السداء والمحمة"تجاىين نفراج في اإلزاوية اإل – "السداء والمحمة"تجاىين اإل

العينة شة محل البحث ىي وتوصل البحث إلي أن أفضل خامة منتجة لألقم
المنتجة بخامة المحمة تنسيل وبالتركيب النسجى كريب بطريقة الزحف والدوران 

 ىي األفضل بالنسبة لجميع خواص األداء المختمفة وذلك بمعاملحيث كانت 
وبالتركيب  المودال%(، بينما العينة المنتجة بخامة المحمة 55204) جودة

ىي األقل بالنسبة لخواص األداء وذلك  عالمات 0بإضافة  2طمس أالنسجى 
  2%(32267) بمعامل جودة

 األطفالمالبس  -فيةالخواص الوظي -التركيب البنائيالكممات الرئيسية: 
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The Effect of some Factors Construction on some 

Functional Properties of Children Clothes 

Abstract 

       This research aims to the effect of some factors of textile 

structure on the functional properties of children's clothing fabrics, 

where 27 samples were produced with three textile structures 

(Sateen- crepe by crawling and rotation method - inverse tissues 

(connective)) and using three types of weft yarn (flax). 100% number 

1 / 16 English number - Tencel 100% number 1 / 20 English number 

- modal 100% 1 / 30 English number) with warp yarn (100% cotton 

number 1 / 20 English number) with three cover factors (11 - 12.5-

14) Then various laboratory tests were carried out on the fabrics 

produced from them (air permeability in the weft direction - water 

absorption - tear strength in both directions - crease recovering).The 

results reveal that the fabrics under the weave structure produced 

with Tencel weft and crepe weaving by crawling and rotation 

method, where it was the best for all different performance properties 

with a quality factor (88.37%), while the sample produced by Modal 

weft and Atlas 5 by adding 3 marks is the lowest for performance 

properties. And that's a quality factor (65.92% .(  

Key words: 

Textile structure – Functional properties - children's clothing 
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 المقدمة والدراسات السايقة:
شخصيو الفرد فيي تمثل البذور  لطفولة من أىم مراحل تكويناتعتبر مرحمة 

الييئات  ىو انسان المستقبل لذلك تيتم بو مولى من الشخصية فإن طفل اليو األ
ا وذلك نظرآ لمتغير التي تعمل في مجال تصنيع المالبس في مصر وخارجي

ستيالك تمك المرحمو من المالبس إلآ سواق لتمك المرحمو ونظر الدائم في األ
 -اسماء فوزي)الحقو2 تالم السريعةلتغيرات الجسم  آنظر كذلك بكميات كبيره و 

2013) 

طفال من الصناعات اليامو اليوم فيي تشمل صناعة مالبس األ كما ان
ما يناسب  ان يختارو أزياء ن المجتمع لذا البد عمى مصممي األكبيره م شريحة

يفي ىذه الصناعو من خامات وتصميمات حتى تتناسب مع الغرض الوظ
 والميكانيكيةن يتعرفوا عمى الخواص الطبيعيو ألممنتج الممبسي في النيايو و 

التي تستخدم في ىذا المجال لتحقيق الغرض  والمخموطةالطبيعيو  ليافلأل
لذا ، (2016 -منى سمير  ) 2لمطفل من خالل ىذه المالبس والراحةالوظيفي 

فالتركيب البنائي أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عمييا المصمم في التوصل 
في تحديد  آىام رآا باألقمشة حيث تمعب دواإلى  الخواص التى يجب توافرى

 (2004 –)سعديو عمر  جودة األقمشة ومالءمتو لألداء الوظيفي

 لياف الصناعية التحويميةاأل نأ ( 2015 ،)احمد محمد وضحت دراسة أكما 
تتميز بإنخفاض التأثيرات لياف الطبيعيو فيي كالمودال والتنسيل تتفوق عمى األ

غمب الخامات أيا مع ل مراحل تصنيعيا ويمكن خمطخال السمبية عمي البيئة
غمب تخمط مع ألاالمضاف ليا وتقميل عيوبيا وفي  لمخامةلتدعيم المزايا 

وتحتفظ بالصبغات بشكل جيد في الماء الدافئ وتقاوم بيتان الصبغات القطن 
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عمي  (Ya Wang, Dudi& et,2015)كما أكدت دراسة 2نكماشاإلو 
 القطنية، وتوصمت ارنتيا بالخيوطأىمية تحميل خصائص خيوط التنسيل ومق

أفضل فى الخواص من ألياف القطن، كما  أو الميوسيل إلي أن ألياف التنسيل
ألياف التنسيل عمي نطاق أوسع فى مجال المالبس نظرًا  باستخدامأوصت 

إلي  (Kunal Singha ,2012وأوضحت دراسة)، الطبيعيةلجودة خواصيا
ن خصائص مميزة ما ليا مألياف التنسيل في اآلونة األخيرة؛ ل استخدامزيادة 

مما يجعميا بديل مناسب أللياف القطن في مجال  تتفوق خصائص القطن
أثير خمط تإلي  (2019حسام الدين السيد)دراسة ، كما أشارت المالبس 

والفسكوز بالقطن عمى الخواص الميكانيكية والطبيعية لمخيوط  ألياف التنسيل
صفات مميزة تالئم العديد من  المنتجو بيدف إنتاج خيوط قطنية مخموطة ذات

الي  (2021)دراسة رحاب محمد ، وأشارت والتطبيقات المختمفة ستخداماتاإل
أقمشة مالبس الحماية لمرضى قرح عمي تأثير بعض عوامل التركيب البنائي 

وتوصمت الدراسة إلي أن العينة المنتجة بخامة المحمة تنسيل ىي  الفراش
امنية ، كما ىدفت دراسة داء المختمفةاألفضل بالنسبة لجميع خواص األ

إلي تأثير المعالجة الثرموكروميو عمي  (2021)فيصل، وشيراز عبدالرازق
الخواص الطبيعية والميكانيكية ألقمشة التريكو المستخدمة في مالبس االطفال 

 ) في مرحمة الميد طبقا لممواصفات القياسية الدولية، وأكدت دراسة )
Kumar Vikram Singh and et-2006 إستخدام تقنيـة النانوالي 

تجمـع بين خـــــواص األلياف حيث انيا القطنية  تكنولوجى فى معــالجة األقمشة
الطبيعية وخواص األلياف الصناعية باإلضافة إلى إكسابيا خاصيتى مقاومة 

  2العفن ومقاومة اإلحتراق
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ة السمأن الي  chavan,R.B,patraa,A.K-2004)كما أشارت دراسة)
األساسية المميزة أللياف المودال ىي النعومة العالية والسخاوة واإلحساس 
بالدفء عند استخداميا، ويتم خمطيا مع القطن بشكل مثالي، وتتميز خيوط 
المودال بأنيا مقاومة لمقمويات وقابمة لممرسرة ولممودال نفس القابمية والنمط في 

أشارت  كما، نسجية تقريباالصباغة ويمكن خمط المودال مع كل الخامات ال
ألياف الي أن  (chavan,R.B,patraa,A.K-2004) ايضا دراسة

ال حيث انيا التنسيل يمكن استخداميا في مجموعة واسعة من التطبيقات 
وىذا يجعميا مالئمة لالستخدام بشكل  تحتوي عمي أي مواد سامة أو مضرة

، رجاء مصطفيتغريد حسني ، ، كما ىدفت دراسة خاص في مالبس االطفال
الي رفع كفاءة وجودة المنتج الممبسي اطفال التوحد  (2021شيماء أحمد )

 من خالل التكامل بين التصميم الوظيفي والجمالي2
 جابة عمى السؤال الرئيسي اآلتي :تتمخص مشكمة البحث في اإل

عمى الخواص الوظيفية ألقمشة  النسجي تأثير بعض عوامل التركيب البنائي ما
ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي التساؤالت التالية7 ؟ ألطفالمالبس ا  

ما تأثير اختالف نوع خيط المحمة عمى الخواص الوظيفية لمالبس االطفال  -
 ؟
ما تأثير اختالف التركيب النسجي عمى الخواص الوظيفية لمالبس االطفال  -
 ؟
 الطفال ؟عمى الخواص الوظيفية لمالبس ا عدد الحدفاتما تأثير اختالف  -
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 ىداف البحث :أ
التركيب البنائي في دراسة تأثير اختالف  يتمثل اليدف الرئيسي لمبحث

عمى الخواص الوظيفية لمالبس االطفال المنتجة بعينات البحث ،  النسجي
 وىي :ينبثق من ىذا اليدف عدة اىداف فرعية 

الخواص الوظيفية لمالبس  أفضل إيجاد أفضل نوع خيط لحمة يحقق -
 2طفالألا
في وحدة القياس يحقق الخواص الوظيفية  معامل تغطيةالوصول ألفضل  -

 لمالبس األطفال2
 2يحقق الخواص الوظيفية لمالبس األطفالالوصول ألفضل تركيب نسجي  -

 أىمية البحث : 
 2وزيادة قدرتيا التنافسية ومالبس األطفال االرتقاء بصناعة المنسوجات -
صصة بدراسة توضح العالقة بين نوع خيط المحمو تزويد المكتبات المتخ - 

 2والخواص الوظيفية لمالبس االطفال
من منتجات صناعة في المجتمع  ىام نتجطفال كمىتمام بمالبس األاإل -

 2المالبس الجاىزة
 فروض البحث :

 عمي توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة -0
المنتجة محل  لألقمشةو المحمة قوة التمزق في إتجاىي السداء 

 2الدراسة
توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة زاوية  -7

 المنتجة محل الدراسة لألقمشةاإلنفراج في إتجاىي السداء و المحمة 
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توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وزمن  -0
 حل الدراسةإمتصاص الماء )ث( لالقمشة المنتجة م

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة ونفاذية  -1
 المنتجة محل الدراسة لألقمشةاليواء )قدم/بوصة(  

 -أدوات البحث :
قوة التمزق  –نفاذية اليواء  –متصاص الماء إختبارات المعممية 7 ) اإلاجيزة   
 زاوية االنفراج ( –

 سولزر2النول المستخدمة 7 نول دوبي 
 -حدود البحث :

 -/ الحدود الموضوعية :1
)  مختمفة بثالث تراكيب نسجية عينة 74إنتاج تم  :الخامات النسجية  -

(  )ضامة( االنسجة المعكوسة –كريب بطريقة الزحف والدوران  –أطمس 
 - %011 تنسيل -% 011كتان وباستخدام ثالث انواع لخيط المحمة )

 – 00)  لخيط المحمة معامالت تغطية وذلك باستخدام% ( 011مودال 
 % ( 011( مع تثبيت خيط السداء )قطن  01 -0722

متصاص زمن إ –تجاه المحمة إ ) نفاذية اليواء في  :االختبارات المعممية  - 
نفراج في زاوية اإل – "السداء والمحمة"تجاىين قوة التمزق في اإل –الماء
 ( "السداء والمحمة"تجاىين اإل
مصنع الشرقية لمغزل في ) تم تنفيذ العينات النسجية المكانية : / الحدود 2

ختبارات المعمميو عمييا في )شركة مصر عمل اإل( ثم تم والنسيج بالزقازيق 
 لمغزل والنسيج بالمحمة الكبرى (
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 م 7170-م 7171/ الحدود الزمانية : 3
الي  6 طفال في مرحمة الطفولة المتأخرة ) من سناأل/ الحدود البشرية : 4
 سنة ( 07

 يعتمد البحث عمي المنيج التجريبى والوصفي التحميمي -منيج البحث :
 لمالءمتو لفروض البحث

 -مصطمحات البحث :
 مالبس األطفال :

تعرف بأنيا قطع ممبسيو منيا مالبس داخميو ومالبس خارجيو تتوفر فييا 
تو في مواصفات تناسب نمو الطفل المختمف حيث تمبي احتياجاتو ومتطمبا

 مراحل نموه فتكون جيدة الخامو ومتقنة الصنع2
 ( 7101 -) داليا فاروق

 الخواص الوظيفية :
ستخدام إلد عمى اختيار المنسوج المناسب لساس الذي يساعىو توفير األ -

النيائي المحدد والذي يؤثر عميو كل من خواص الشعيرات والخيوط والقماش 
 ( 7101 -معيار لمتقييم2) رانيا حسنيك

 التركيب البنائي :
يتمثل في العالقات الفيزيقيو والرياضيو لمفردات بناء االقمشو وآلية الروابط  -

النسجيو البيئيو بين كل منيا وىو المسؤل االساسي عن جميع خواص االقمشو 
 (2010-رأمل صابالمصنعو2 )
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التطبيقية:الدراسة   

 7  البحث محلقمشة المنتجة األ
المستخدمة بالبحث بشركة الشرقيو لمغزل والنسيج بالزقازيق قمشة نتاج األإتم 

 7وذلك بالمواصفات التاليةعمي نول دوبي سولزر 
 ترقيم انجميزي )بترقيم القطن( 71/0% نمرة 011قطن  السداء :

ترقيم انجميزي )بترقيم القطن( المودال  03/0% نمرة 011كتان  مات :المح
 نمرة 
 بترقيم القطن   71/0% نمرة 011بترقيم القطن التنسل  01/0

كريب بطريقة الزحف  –باضافة ثالث عالمات  72 اطمس  التراكيب النسجية
 انسجة معكوسة )ضامة( –والدوران 

 
( أنسجت 3( كريب بطريقت انحف وانذوران    شكم )2شكم )    5( أطهس 1شكم )

 معكوست

الغميان  –البوش البحث )ازالة محلالمنتجة  لألقمشةولية ألتمت المعالجات ا
 إليجادختبارات المعممية ييض( ثم اجري عمييا مجموعة من اإلالتب –في قموي 

 ة2حصاء التطبيقياإل ستخدامباات المختمفة بين متغيرات البحث العالق
التمزق لألقمشة المنتجة في  ختبار قوةإ)وقد تضمنت االختبارات االتية  

ختبار إ - 2D3939 ASTMياسيةطبقا لممواصفة الق المحمة والسداء ىيإتجا
مواصفة مطبقًا ل (ºالمحمة والسداء) ىيالنفراج لألقمشة المنتجة في إتجازاوية ا
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 ختبار زمن إمتصاص الماء لألقمشة المنتجةإ(, ASTM,D,922القياسية )
 م7111لسنة (46) األمريكية رقمالقياسية  مواصفةمطبقًا ل )ث(محل الدراسة

AAtcc test methed Absorbency of Bleached Textiles   
ختبار نفاذية اليواء لألقمشة المنتجة في إتجاة إ ، ساعة اإليقاف بإستخدام

 American (.ASTM)لممواصفة القياسية  طبقاً  المحمة )قدم/بوصة(
Standards on Textile Materials, Designations:D, 737- 972 

 مواصفة النسيج :
 بالمواصفات التالية 7تم إنتاج االقمشة تحت البحث 
7 عرض السداء بالمشط سم برسل 7سم بحر +025سم ) 031 

) 
7 عدة المشط المستعممة باب/سم 00   

7 التطريح لمبحر فتمة / نيرة 0 –فتمة / باب  7   

7 التطريح لمبراسل فتمة / نيرة 0 –فتمة / باب  7   

عدد فتل السم بالمشط لمبحر 
7 والبراسل  

فتمة / سم 77  

7 وط السداء لمبحرعدد خي فتمة 0143   

7 عدد فتل البراسل في الجيتين فتمة 11   

7 عدد خيوط السداء جميعة فتمة 0271   

 لصفعمى ا 7 نوع المقي
 درأة لمبراسل 7درأت +  01 7 عدد الدرأت المستخدمة

 (0)7 متغيرة حسب معامل التغطية كما ىو موضح بالجدول عدد حدفات السم
 التالي 7



 

 729 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تأثير نمرة ومعامالث انتغطيت نخيط انهحمت عهى عذد انحذفاث 1)جذول رقم 

 في انبوصت أو انسنتيمتر نألقمشت انمنتجت محم انذراست 

 نوع خيط اللحمة
 

 عدد الحدفات معامل التغطية نمرة خيط اللحمة

 64 66 بترقيم القطن 6/ 63 الكتان 

6.22 61 

61 .. 

 2. 66 بترقيم القطن 2/6. تنسيل

6.22 .. 

61 .2 

 0. 66 بترقيم القطن 02/6 مودال

6.22 .3 

61 02 

 
 -األسموب اإلحصائي :

لدراسة تأثير اختالف عوامل  (ANOVA)تم عمل تحميل التباين 
نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية لمحمة، التركيب الدراسة وىي )

لسداء، في إتجاة التمزق لمحمة، قوة اا في إتجاة ( عمي7 قوة التمزقالنسجي
متصاص الماء )ث(، إ زمن،( º)زاوية االنفراج لمسداء( º)زاوية االنفراج لمحمة،

نفاذية اليواء )قدم/بوصة(2 ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي 
فإذا كانت قيمتيا أقل من أو  (P-Level)إلي أقل قيمة المعنوية المحسوبة 

أثير معنوي عمي الخاصية المدروسة أما إذا يكون ىناك ت (0.05)يساوي 
غير معنوي عمي الخاصية يكون ىناك تأثير  (0.05)كانت أكبر من 

 2المدروسة

 والمناقشة :النتائج 
الجدول التالي يوضح نتائج متوسطات القراءات لالختبارات محل 

 الدراسة 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

والميكانيكية ( يوضح نتائج متوسطات القراءات إلختبارات الخواص الوظيفية 2)ولجد
 لمالبس االطفال محل الدراسة

 العينة

نوع 
خامة 
خيط 
 اللحمة

معامل 
التغطية 
 اللحمة

التركيب 
 النسجي

قوة 
التمزق 
 اللحمة

قوة 
التمزق 
 للسداء

زاوية 
االنفراج 
)اللحمة º) 

زاوية 
االنفراج 
)للسداء º) 

امتصاص 
 الماء
 )ث(

نفاذية 
 الهواء

 قدم/بوصة

1 

ــان
كتـــــ

 

11 

 355.3 1.17 100 108 64 65 كريب

 312.3 2.45 102 112 71 72 أطلس 2

3 
أنسجة 
 معكوسة

82 78 109 104 4.14 298.6 

4 

1.21 

أنسجة 
 معكوسة

74 66 107 94 3.65 295.3 

 348.6 2.79 98 111 65 82 أطلس 5

 338.6 2.69 99 113 68 85 كريب 6

7 

11 

 342.6 2.01 101 95 75 70 كريب

لسأط 8  86 80 110 93 3.39 309.3 

9 
أنسجة 
 معكوسة

80 79 100 92 2.8 287.3 

10 

سيل
 تن

 

11 

أنسجة 
 معكوسة

83 75 110 100 1.11 228 

 228 0.89 90 112 66 82 أطلس 11

 222.3 0.6 95 115 70 84 كريب 12

13 

1.21 

 226 1.44 95 112 78 83 كريب

 224 2.68 97 118 80 85 أطلس 14

15 
أنسجة 
 معكوسة

76 69 119 99 3.28 255.6 

16 

11 

أنسجة 
 معكوسة

82 50 109 94 1.19 262 

 242.6 2.09 92 116 70 70 أطلس 17

 234.3 2.19 91 117 76 75 كريب 18

19 

دال
  مو

11 

 334.3 4.32 105 111 55 55 أطلس

 332.6 1.3 90 110 66 65 كريب 20

21 
أنسجة 
 معكوسة

72 55 107 92 2.88 227.3 

22 

1.21 

 325.3 4.4 100 100 45 65 أطلس

23 
أنسجة 
 معكوسة

53 40 110 97 4.06 286.6 

 265.3 3.49 90 90 60 57 كريب 24

 288.3 3.69 98 112 65 60 كريب 11 25
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26 
أنسجة 
 معكوسة

53 45 105 95 4.1 234 

 272.3 4.21 96 114 64 63 أطلس 27

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة  -الول:الفرض ا
المنتجة  لألقمشةقوة التمزق في إتجاىي السداء و المحمة  عمي المختمفة

 محل الدراسة
ول الذي ينص عمى ) توجد فروق ذات داللو إلثبات صحة الفرض األ

محمة إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وقوة التمزق في إتجاىي السداء وال
 المنتجة محل الدراسة ( لألقمشة

لتأثير  ((N – Way ANOVAتحميل التباين األحادي في اتجاه  اوال7 تم عمل
المنتجة محل  لألقمشةقوة التمزق في إتجاة المحمة عوامل الدراسة  عمي 

 ( يوضح ذلك0جدول )و الدراسة 
المنتجة  لألقمشة ( لتأثير عوامل الدراسة  عمي قوة التمزق في إتجاة المحمة3جدول )

 محل الدراسة
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 000. 22.161 1024.333 2 2048.667 نوع خامة خيط اللحمة

 707. 353. 16.333 2 32.667 معامل التغطية للحمة

 852. 161. 7.444 2 14.889 التركيب النسجي

الخطأ تباين  924.444 20 46.222   

  26 3020.667 التباين الكلي

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار R2تشير قيمة معامل التحديد )
المتغير التابع وىو قوة التمزق في إتجاة المحمة عمى المتغيرات المستقمة وكل 

يم بيا ( دل ذلك عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسR2ما ارتفعت قيمو )
ىذا  12361(=R2المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة )

يدل عمى أن نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية لخيط المحمة، التركيب 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

قوة التمزق في إتجاة المحمة  عمى% من التباينات الكمية 36النسجي، تفسر 
 لى عوامل عشوائية2 إجع % تر 00نسبة المكممة تفسرىا العالقة الخطية وأن ال
 ( إلي ما يمى07ويتضح من نتائج جدول )

( بين نوع خامة خيط 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02
 المحمة في تأثيرىا عمي قوة التمزق لمحمة2

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل التغطية لمحمة في تأثيرىا عمي  72
 قوة التمزق لمحمة2

ائيًا بين التركيب النسجي في تأثيرىا عمي قوة ال يوجد فرق دال إحص 02
 التمزق لمحمة2

 نحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  وجاءت معادلة اإل
Y= 90.667- 8.500 X1 - 1.167 X2 + 0.611 X3  
R2= 0.694   , R = 0.833 

وىو يمثل ارتباط طردي بين قوة التمزق في إتجاة المحمة وعوامل الدراسة 
 2المختمفة
: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة (4)جدول 

 التمزق في إتجاة المحمة لألقمشة المنتجة محل الدراسة

 المتوسط المستويات المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
 اللحمة

 2 7.33 77.33 كتان

 1 5.10 80.00 تنسيل

 3 6.46 60.33 مودال

معامل التغطية 
 للحمة

11  73.33 10.22 1 

1225  73.33 12.24 1 

14  71.00 10.92 2 

التركيب 
 النسجي

 3 10.68 71.56 كريب

 1 11.02 73.33 أطلس

 2 11.84 72.78 أنسجة معكوسة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة التمزق لمحمة (1شكل )

   -( نستخمص ما يمى 17( والشكل )1دول )من الج
يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي قوة التمزق في  -

إتجاة المحمة كالتالي7 تنسيل، كتان، مودال، كما سيتضح من اختبار 
LSD 

يمكن ترتيب معامل التغطية في إتجاة المحمة في تأثيرىا عمي قوة  -
 012،   0722بالتساوي مع  00التمزق في إتجاة المحمة كالتالي7 

يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي قوة التمزق في إتجاة  -
 المحمة كالتالي7 أطمس، أنسجة معكوسة ،كريب2

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط المحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار 
LSD المبين في  )أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو

 (72-7جدول )
)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 5جدول )

 في إتجاة المحمةالمتعددة بين نوع خامة خيط المحمة عمي قوة التمزق 
( م= 1كتان ) نوع خامة خيط اللحمة ( م= 2تنسيل ) 77.33 ( م= 3مودال ) 80.00 60.33 

( م= 1كتان ) 77.33  2.6667 17.0000
*
 

( م= 2تنسيل ) 80.00   19.6667
*
 

( م= 3مودال ) 60.33    

 0.01*دالة عند مستوي 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( انو يوجد ىناك فروقًا دالة بين نوع 2نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
خامة خيط المحمة في تأثيره عمي قوة التمزق في إتجاة المحمة ويمكن لمباحثة 

يط المحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام ترتيب نوع خامة خ
كالتالي7 تنسيل، كتان، مودال2 مودال ويرجع ذلك الي ان  LSDاختبار 
متانتو عالية في الحالة الجافة فيو أقوي األلياف السميموزية في الحالة التنسيل 

الجافة )أكثر من القطن والكتان( وكذلك يحتفظ بقوتو بدرجة جيدا جدا في 
الة الرطبة فبمقارنة متانتو مع الفسكوز نجد أن التنسيل يتميز بمتانة أقوي الح

مرتين من الفسكوز في الحالة الجافة وأقوي منو بثالث مرات في الحالة 
الرطبة،  وىذا بسبب متوسط درجة التبمر لمتنسيل وكذلك عدد المناطق المتبمرة 

مع دراسة )احمد محمد  وىذا يتفق  لياف السميموزيةاكبر بكثير من باقي األ
( في مدى كفاءة التنسيل وقوتة 7170-( و )رحاب محمد عمي7102-كمال 
 من قرح الفراش 2 ةلحماياة لحمة في أقمشة المناشف ومالبس كخام

 ((N – Way ANOVAتحميل التباين األحادي في  اتجاه  ثانيا7 تم عمل
المنتجة  لألقمشة  قوة التمزق في إتجاة السداءلتأثير عوامل الدراسة  عمي 

 ( يوضح ذلك3وجدول )محل الدراسة 
المنتجة  لألقمشةالسداء    قوة التمزق في إتجاةتأثير عوامل الدراسة  عمي  (6وجدول )

 محل الدراسة
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 001. 11.135 782.704 2 1565.407 نوع خامة خيط اللحمة

 607. 513. 36.037 2 72.074 معامل التغطية للحمة

 209. 1.692 118.926 2 237.852 التركيب النسجي

   70.293 20 1405.852 تباين الخطأ

  26 3281.185 التباين الكلي



 

 735 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار R2تشير قيمة معامل التحديد )
و قوة التمزق لمسداء عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت المتغير التابع وى

( دل ذلك عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا المتغيرات R2قيمو )
ىذا يدل عمى  12247(=R2المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة )

أن نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية لخيط المحمة، التركيب النسجي، 
قوة التمزق في إتجاة السداء تفسرىا  عمى% من التباينات الكمية 24تفسر 

 لى عوامل عشوائية2 إ% ترجع 10ية وأن النسبة المكممة العالقة الخط
 ( إلي ما يمى37ويتضح من نتائج جدول )

( بين نوع خامة خيط 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02
 مسداء2المحمة في تأثيرىا عمي قوة التمزق ل

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل التغطية لمحمة في تأثيرىا عمي  72
 قوة التمزق لمسداء2

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين التركيب النسجي في تأثيرىا عمي قوة  02
 التمزق لمسداء2

 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  
Y= 89.296- 8.389 X1 - 0.222 X2 - 3.611 X3  
R2= 0.572   , R = 0.756 

وىو يمثل ارتباط طردي متوسط بين قوة التمزق لمسداء وعوامل الدراسة 
 المختمفة2

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي قوة التمزق في 7جدول )
 إتجاة السداء

 المتوسط المستويات المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
 اللحمة

 1 6.36 71.78 كتان

 2 8.95 70.44 تنسيل

 3 9.70 55.00 مودال
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معامل التغطية 
 للحمة

11  66.67 7.97 2 

1225  63.44 13.45 3 

14  67.11 12.51 1 

التركيب 
 النسجي

 1 6.11 69.11 كريب

 2 11.18 66.22 أطلس

 3 14.77 61.89 أنسجة معكوسة
 

 
 ( متوسطات لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي قوة التمزق في إتجاة السداء2شكل )

   -( نستخمص ما يمى 27( والشكل )4من الجدول )
يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي قوة التمزق في  -

 إتجاة السداء كالتالي7 كتان، تنسيل، مودال2
تأثيرىا عمي قوة التمزق في  يمكن ترتيب معامل التغطية لمحمة في -

  0722،  00،  01إتجاة السداء كالتالي7 
يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي قوة التمزق في إتجاة  -

 السداء كالتالي7 كريب، أطمس، أنسجة معكوسة2
ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط المحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار 

LSD وي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في )أقل فرق معن
 (72-7جدول )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 8جدول )
 المتعددة بين نوع خامة خيط المحمة عمي قوة التمزق لمسداء

( م= 1كتان ) نوع خامة خيط اللحمة ( م= 2تنسيل ) 71.78 ( م= 3ل )مودا 70.44 55.00 

( م= 1كتان ) 71.78  1.3333 16.7778
*
 

( م= 2تنسيل ) 70.44   15.4444
*
 

( م= 3مودال ) 55.00    

 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد فروقًا دالة بين نوع 5نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
كن لمدارسة خامة خيط المحمة في تأثيره عمي قوة التمزق في إتجاة السداء ويم

ترتيب نوع خامة خيط المحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام 
كالتالي7 كتان، تنسيل، مودال2 ويرجع ذلك الي ان الكتان أقوى  LSDاختبار 

األلياف السميموزية متانة حيث تفوق متانتو متانة القطن وتزداد متانتو فى 
الفرض الثالث الذي ينص تحقق الحالة المبممة عنو فى الحالة الجافة وبذلك ي

عمى ) توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وقوة 
المنتجة محل الدراسة ( يتفق ذلك  لألقمشةالتمزق في إتجاىي السداء والمحمة 

( و ) رحاب محمد  -مع دراسة كال من )رحاب محمد ومحمد عبد المنعم 
 واألداء( في مدى كفاءة 7113 –ىيم ( و )رحاب جمعو ابرا 7101 –عمي 

الوظيفي لألقمشة المنتجة بكتان كخيط لحمو من حيث المتانة وقوة التحمل 
 عند االستخدام 2
توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة  -الفرض الثاني:

المنتجة محل  لألقمشةالمختمفة زاوية اإلنفراج في إتجاىي السداء و المحمة 
 الدراسة

ثبات صحة الفرض الثاني الذي ينص عمى ) توجد فروق ذات داللو إل
في إتجاىي السداء  االنفراجإحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وزاوية 

 المنتجة محل الدراسة ( لألقمشةوالمحمة 
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لتأثير  ((N – Way ANOVAتحميل التباين األحادي في  اتجاه  تم عمل أوال
المنتجة محل  لألقمشةفي إتجاة المحمة  االنفراجزاوية عوامل الدراسة  عمي 

 ك7( يوضح ذل6وجدول )الدراسة 
المنتجة  لألقمشةفي إتجاة المحمة  االنفراجزاوية ( تأثير عوامل الدراسة  عمي 9جدول )

 محل الدراسة
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

خيط اللحمةنوع خامة   324.667 2 162.333 4.324 .028 

 801. 225. 8.444 2 16.889 معامل التغطية للحمة

 423. 900. 33.778 2 67.556 التركيب النسجي

   37.544 20 750.889 تباين الخطأ

  26 1160.000 التباين الكلي

 انحدار( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى R2تشير قيمة معامل التحديد )
المتغير التابع وىو زاوية االنفراج لمحمة عمى المتغيرات المستقمة وكل ما 

( دل ذلك عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا R2ارتفعت قيمو )
ىذا  12020(=R2المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة )

حمة، التركيب يدل عمى أن نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية لخيط الم
% من التباينات الكمية فى زاوية االنفراج في إتجاة المحمة 02النسجي، تفسر 

 % ترجع الى عوامل عشوائية2 32تفسرىا العالقة الخطية وأن النسبة المكممة 
 ( إلي ما يمى67ويتضح من نتائج جدول )

( بين نوع خامة خيط 1212يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02
تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة المحمة لألقمشة المحمة في 

 المنتجة محل الدراسة2
ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل التغطية لخيط المحمة في  72

تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة المحمة لألقمشة المنتجة محل 
 الدراسة2
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عمي زاوية  ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين التركيب النسجي في تأثيرىا 02
 االنفراج في إتجاة المحمة لألقمشة المنتجة محل الدراسة2
 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  

Y= 111.333- 0.333 X1 - 0.889 X2 + 0.222 X3  
R2= 0.353   , R = 0.594 

ل وىو يمثل ارتباط طردي متوسط بين زاوية االنفراج في إتجاة المحمة وعوام
 الدراسة المختمفة لألقمشة المنتجة محل الدراسة2

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي زاوية 10جدول )
 في إتجاة المحمة لألقمشة المنتجة محل الدراسةاالنفراج 

 المتوسط المستويات المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
ةاللحم  

 2 5.95 107.22 كتان

 1 3.60 114.22 تنسيل

 3 7.49 106.56 مودال

معامل التغطية 
 للحمة

11  110.44 2.40 1 

1225  108.89 9.06 2 

14  108.67 7.42 3 

التركيب 
 النسجي

 3 9.25 108.00 كريب

 1 5.05 111.56 أطلس

 2 5.05 108.44 أنسجة معكوسة
 

 
 مل الدراسة في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة المحمة( متوسطات لعوا3شكل )

   -( نستخمص ما يمى 37( والشكل )01من الجدول )
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يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في  -
 إتجاة المحمة كالتالي7 تنسيل، كتان، مودال2

اوية االنفراج في يمكن ترتيب معامل التغطية لمحمة في تأثيرىا عمي ز  -
 012،  0722، 00إتجاة المحمة كالتالي7 

يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة  -
 كريب2 ،حمة كالتالي7 أطمس، أنسجة معكوسةالم

 اختبارولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط المحمة قامت الدارسة بتطبيق 
LSD قارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في )أقل فرق معنوي( لمم

 (002جدول )
)أقل فرق معنوي(  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 11جدول )

في إتجاة المحمة االنفراج  لممقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط المحمة عمي زاوية
 لألقمشة المنتجة محل الدراسة

= ( م1كتان ) نوع خامة خيط اللحمة ( م= 2تنسيل ) 107.22 ( م= 3مودال ) 114.22 106.56 

( م= 1كتان ) 107.22  7.0000
*
 .6667 

( م= 2تنسيل ) 114.22   7.6667
*
 

( م= 3مودال ) 106.56    

 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد فروقًا دالة بين نوع 00نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
عمي زاوية االنفراج في إتجاة المحمة ويمكن  خامة خيط المحمة في تأثيره

لمباحثة ترتيب نوع خامة خيط المحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات 
، ويرجع ذلك الي ما كالتالي7 تنسيل، كتان، مودال LSDباستخدام اختبار 

يضاف إلي ذلك ، النعومة واإلنسدالية والمممس الفاخريتميز بو التنسيل من 
لحالتين الرطبة والجافة وثبات جيد لألبعاد ويضاف إلي ذلك متانتو وقوتو في ا
وبذلك يتحقق تجعل ىذا النوع من األلياف ال يتجعد بشدة مرونة معتدلة 

الرابع الذي ينص عمى ) توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الفرض 
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تجة المن لألقمشةالدراسة المختمفة وزاوية اإلنفراج في إتجاىي السداء والمحمة 
(  7102 –محل الدراسة ( ويتفق مع دراسة كال من ) احمد محمد كمال 

( في تحسين 7106 –( و )شيماء إسماعيل 7170-و)رحاب محمد عمي 
االداء الوظيفي لألقمشة المنتجة من التنسيل كخامة لحمة لتحقيق أعمى قيم 

 لزاوية اإلنفراج فينعكس عمى نعومة المممس وثبات االبعاد والمرونة 2
 ((N – Way ANOVAتحميل التباين األحادي في  اتجاه  ثانيا7 تم عمل

المنتجة  لألقمشةزاوية اإلنفراج في إتجاة السداء لتأثير عوامل الدراسة  عمي 
 ( يوضح ذلك07وجدول )محل الدراسة 

المنتجة  لألقمشةزاوية اإلنفراج في إتجاة السداء تأثير عوامل الدراسة  عمي  (12جدول )
 دراسةمحل ال

 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

 278. 1.366 25.926 2 51.852 نوع خامة خيط اللحمة

 378. 1.020 19.370 2 38.741 معامل التغطية للحمة

 752. 289. 5.481 2 10.963 التركيب النسجي

   18.981 20 379.630 تباين الخطأ

  26 481.185 التباين الكلي

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار R2تشير قيمة معامل التحديد )
المتغير التابع وىو زاوية االنفراج لمسداء عمى المتغيرات المستقمة وكل ما 

( دل ذلك عمى ارتفاع النسبة المئوية التى تسيم بيا R2ارتفعت قيمو )
ىذا  12700(=R2تغير التابع حيث بمغت قيمة )المتغيرات المستقمة عمى الم

يدل عمى أن نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية لمحمة، التركيب النسجي، 
نفراج لمسداء تفسرىا العالقة زاوية اإل عمى% من التباينات الكمية 70تفسر 

 % ترجع الى عوامل عشوائية2 46الخطية وأن النسبة المكممة 
 ( إلي ما يمى27ويتضح من نتائج جدول )
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ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي  02
 زاوية االنفراج في إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة2

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل التغطية لمحمة في تأثيرىا عمي  72
 دراسة2زاوية االنفراج في إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل ال

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين التركيب النسجي في تأثيرىا عمي زاوية  02
 االنفراج في إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة2
 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  

Y= 100.481- 1.111 X1 - 1.444 X2 + 0.444 X3  
R2= 0.211   , R = 0.459 

ثل ارتباط طردي ضعيف بين زاوية االنفراج لمسداء وعوامل الدراسة وىو يم
 المختمفة2
(: متوسطات واالنحرافات المعيارية  لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي زاوية 13جدول )

 االنفراج في إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة

 المتوسط المستويات المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
 اللحمة

 1 4.23 98.11 كتان

 3 3.46 94.78 تنسيل

 2 4.88 95.89 مودال

معامل التغطية 
 للحمة

سم 11  97.56 5.92 1 

سم 1225  96.56 3.13 2 

سم 14  94.67 3.24 3 

التركيب 
 النسجي

 3 4.33 95.44 كريب

 1 4.87 97.00 أطلس

 2 4.03 96.33 أنسجة معكوسة
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 ( متوسطات لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة السداء4)شكل 

   -( نستخمص ما يمى 47( والشكل )00من الجدول )
يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في  -

إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 كتان، مودال، 
 تنسيل2

ن ترتيب معامل التغطية لخيط المحمة في تأثيرىا عمي زاوية يمك -
 00االنفراج في إتجاة السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 

 ،0722  ،012 
يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي زاوية االنفراج في إتجاة  -

السداء لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 أطمس، أنسجة 
تتميز بأنيا  أقمشة االطمس سطحكوسة، كريب2 ، ويرجع ذلك مع

بسبب قمة نقاط التعاشق بين انسدالية ناعمة والمعة وأكثر مرونة و 
الرابع الذي ينص عمى ) السداء والمحمة وبذلك يتحقق الفرض  خيوط

توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وزاوية 
المنتجة محل الدراسة (  لألقمشةلسداء والمحمة اإلنفراج في إتجاىي ا

( في أن مدى 7170-يتفق ذلك مع دراسة )رحاب محمد عمي 
مالئمة األقمشة المنتجة بتركيب نسجي أطمس لمالبس قرح الفراش 

 حيث تعطي احساس بالنعومة والراحة لمجسم عند اإلستخدام 2
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مل الدراسة توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوا -الفرض الثالث:
 المختمفة وزمن إمتصاص الماء )ث( لالقمشة المنتجة محل الدراسة

توجد فروق ذات داللو صحة الفرض الخامس الذي ينص عمى )إلثبات 
 لألقمشةالماء)ث(   امتصاصإحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة وزمن 

 N – Wayتحميل التباين األحادي في  اتجاه  ( تم عملتجة محل الدراسةالمن
ANOVA))  وجدول الماء )ث(  امتصاصزمن لتأثير عوامل الدراسة  عمي

 ( يوضح ذلك01)
لألقمشة المنتجة محل  الماء )ث( إمتصاصزمن تأثير عوامل الدراسة  عمي  (14جدول )

 الدراسة
 مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات مجموع المربعات مصدر التباين

ط اللحمةنوع خامة خي  16.112 2 8.056 16.911 .000 

 011. 5.707 2.719 2 5.438 معامل التغطية للحمة

 010. 5.797 2.762 2 5.523 التركيب النسجي

   476. 20 9.528 تباين الخطأ

  26 36.601 التباين الكلي

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار R2تشير قيمة معامل التحديد )
عمى لألقمشة المنتجة محل الدراسة تابع وىو امتصاص الماء )ث( المتغير ال

( دل ذلك عمى ارتفاع النسبة R2المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )
المئوية التى تسيم بيا المتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث بمغت قيمة 

(R2=)12411 لخيط  يدل عمى أن نوع خامة خيط المحمة، معامل التغطية
عمى زمن % من التباينات الكمية 41المحمة، التركيب النسجي، تفسر 

% ترجع 73ية وأن النسبة المكممة متصاص الماء )ث( تفسرىا العالقة الخطإ
 لى عوامل عشوائية2 إ

 ( إلي ما يمى017ويتضح من نتائج جدول )
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( بين نوع خامة خيط 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02
 ةتأثيرىا عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة المنتج المحمة في

 محل الدراسة 2
( بين معامل التغطية 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 72

 ةلمحمة في تأثيرىا عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة المنتج
 محل الدراسة2

( بين التركيب النسجي 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02
محل  ةيرىا عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة المنتجفي تأث
 الدراسة2

 وجاءت معادلة االنحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  
Y= 0.171+ 0.409 X1 + 0.379 X2 + 0.479 X3  
R2= 0.740   , R = 0.860 

وىو يمثل ارتباط عكسي قوي بين امتصاص الماء )ث( وعوامل الدراسة 
 المختمفة2

متوسطات واالنحرافات المعيارية  لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي زمن  -(:15) جدول
 امتصاص الماء )ث( لألقمشة المنتجة محل الدراسة

 المتوسط المستويات المتغيرات
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
 اللحمة

 2 0.89 2.79 كتان

 1 0.89 1.72 تنسيل

 3 0.99 3.61 مودال

التغطية  معامل
 للحمة

11  2.10 1.42 1 

1225  3.16 0.88 3 

14  2.85 1.05 2 

التركيب 
 النسجي

 1 1.06 2.06 كريب

 2 1.17 3.02 أطلس

 2 1.17 3.02 أنسجة معكوسة

 *خاصية سالبة )المتوسط االقل ىو األفضل(
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 ( لألقمشة المنتجة محل الدراسة( متوسطات لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي زمن امتصاص الماء )ث5شكل )

   -( نستخمص ما يمى 57( والشكل )02من الجدول )
يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي زمن امتصاص  -

الماء )ث( لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 تنسيل، كتان، 
 مودال2

يمكن ترتيب معامل التغطية لخيط المحمة في تأثيرىا عمي زمن  -
،  00امتصاص الماء )ث( لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 

01   ،0722   
يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي زمن امتصاص الماء  -

)ث( لألقمشة المنتجة محل الدراسة كالتالي7 كريب، أنسجة معكوسة 
 بالتساوي مع أطمس2

 اختبارت الدارسة بتطبيق ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط المحمة قام
LSD  أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في(

 (52-7جدول )
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)أقل فرق معنوي(  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 16جدول )
لممقارنات المتعددة بين نوع خامة خيط المحمة عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة 

 حل الدراسةالمنتجة م
( م= 1كتان ) نوع خامة خيط اللحمة ( م= 2تنسيل ) 2.79 ( م= 3مودال ) 1.72 3.61 

( م= 1كتان ) 2.79  1.0689
*
 .8178

*
 

( م= 2تنسيل ) 1.72   1.8867
*
 

( م= 3مودال ) 3.61    

 0.01*دالة عند مستوي 

ة بين ( انو يوجد ىناك فروقًا دال03نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
متصاص الماء )ث( ويمكن لمباحثة إخامة خيط المحمة في تأثيره عمي  نوع

ترتيب نوع خامة خيط المحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام 
 كالتالي7 تنسيل، كتان، مودالLSD 2اختبار 

ولتحديد اتجاه الفروق بين معامل التغطية لمحمة قامت الباحثة بتطبيق إختبار 
LSD رق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في )أقل ف

 (22-0جدول )
)أقل فرق معنوي(  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 17جدول )

لممقارنات المتعددة بين معامل التغطية لمحمة عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة 
 المنتجة محل الدراسة

( م= 1)  11 معامل التغطية للحمة (م= 2)  1225 2.10 (م= 3)  14 3.16 2.85 

( م= 1)  11 2.10  1.0689
*
 .7567

*
 

(م= 2)  1225 3.16   .3122 

(م= 3)  14 2.85    

 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد فروقًا دالة بين معامل 04نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
اص الماء )ث( ويمكن التغطية لخيط المحمة في تأثيره عمي زمن امتص

لمدارسة ترتيب معامل التغطية لمحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات 
 2 0722،  01،  00كالتاليLSD  7باستخدام اختبار 
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ولتحديد اتجاه الفروق بين التركيب النسجي قامت الدارسة بتطبيق إختبار 
LSD  في )أقل فرق معنوي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين

 (22-1جدول )
)أقل فرق معنوي(  LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 18جدول )

لممقارنات المتعددة بين التركيب النسجي عمي زمن امتصاص الماء )ث( لألقمشة 
 المنتجة محل الدراسة

( م= 1كريب ) التركيب النسجي (م= 2أطلس ) 2.06 (م= 3أنسجة معكوسة ) 3.02 3.02 

= ( م1كريب ) 2.06  .9600
*
 .9589

*
 

(م= 2أطلس ) 3.02   .0011 

(م= 3أنسجة معكوسة ) 3.02    

 0.01*دالة عند مستوي 

تركيب ( أنو يوجد فروقًا دالة بين ال05نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
متصاص الماء )ث( ويمكن لمدارسة ترتيب إ النسجي في تأثيره عمي زمن
 LSDره في ضوء المتوسطات باستخدام إختبار التركيب النسجي وفق تأثي

كالتالي7 كريب، أنسجة معكوسة بالتساوي مع أطمس2 ،ويرجع ذلك إلي أن 
ن تخترق مسام أب نسجي كريب تتيح لجزيئات الماء األقمشة المنتجة بتركي

ن كمما أامتصاص الماء خاصية سالبة بمعنى ن خاصية زمن ألياف كما األ
متصاص الماء والعكس صحيح وبذلك قمشة إلاال قمت القيمة زادت قابمية

الفرض الخامس الذي ينص عمى ) توجد فروق ذات داللو إحصائية يتحقق 
المنتجة محل  لألقمشة الماء)ث( امتصاصبين عوامل الدراسة المختمفة وزمن 

 ,و (7106-الدراسة ( ويتفق ذلك مع دراسة كال من )شيماء إسماعيل 

(Gnanapriya, &elt 2006 ) 
توجد فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة  -الفرض الرابع :

 المنتجة محل الدراسة لألقمشةالمختمفة ونفاذية اليواء )قدم/بوصة(  
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إلثبات صحة الفرض الرابع الذي ينص عمى ) توجد فروق ذات داللو 
إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة ونفاذية اليواء)قدم/بوصة( لالقمشة 

 N – Wayتحميل التباين األحادي في  اتجاه  منتجة محل الدراسة ( تم عملال
ANOVA))  وجدول نفاذية اليواء)قدم/بوصة( لتأثير عوامل الدراسة  عمي

 ( يوضح ذلك06)
عمى االقمشة المنتجة  نفاذية اليواء)قدم/بوصة(عمي لتأثير عوامل الدراسة  (19جدول )

 محل الدراسة
لمربعاتمجموع ا مصدر التباين  مستوي المعنوية قيمة "ف" متوسط المربعات الحرية درجات 

 000. 21.292 16396.738 2 32793.476 نوع خامة خيط اللحمة

 724. 328. 252.561 2 505.123 معامل التغطية للحمة

 110. 2.466 1898.784 2 3797.567 التركيب النسجي

   770.088 20 15401.754 تباين الخطأ

الكليالتباين   
52497.921 26 

 

( إلى نسبة التباين التى ترجع إلى إنحدار R2تشير قيمة معامل التحديد )
المتغير التابع وىو نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( لألقمشة المنتجة محل الدراسة 

( دل ذلك عمى ارتفاع R2عمى المتغيرات المستقمة وكل ما ارتفعت قيمو )
لمتغيرات المستقمة عمى المتغير التابع حيث النسبة المئوية التى تسيم بيا ا

يدل عمى أن نوع خامة خيط المحمة، معامل  12414(=R2بمغت قيمة )
% من التباينات الكمية 40التغطية لخيط المحمة، التركيب النسجي، تفسر 

نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( لألقمشة المنتجة محل الدراسة تفسرىا العالقة  عمى
 % ترجع الى عوامل عشوائية2 76المكممة  الخطية وأن النسبة

 ( إلي ما يمى067ويتضح من نتائج جدول )
( بين نوع خامة خيط 1210يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي ) 02

لألقمشة المنتجة  المحمة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء )قدم/ بوصة(
 2محل الدراسة
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في تأثيرىا عمي  ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل التغطية لمحمة 72
 2لألقمشة المنتجة محل الدراسة نفاذية اليواء )قدم/ بوصة(

ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين التركيب النسجي في تأثيرىا عمي  02
 2لألقمشة المنتجة محل الدراسة نفاذية اليواء )قدم/ بوصة(

 نحدار الخطي المتعدد عمي النحو التالي7  وجاءت معادلة اإل
Y= 349.341+ 17.883 X1 + 3.667 X2 + 12.811 X3  
R2= 0.707   , R = 0.840 

وىو يمثل ارتباط طردي قوي بين نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( وعوامل الدراسة 
 2لألقمشة المنتجة محل الدراسة المختمفة

(: المتوسطات واالنحرافات المعيارية  لمتغيرات الدراسة في تأثيرىا عمي 20جدول )
 لألقمشة المنتجة محل الدراسة م/ بوصة(نفاذية اليواء )قد

 المتوسط المستويات عوامل الدراسة
االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نوع خامة خيط 
 اللحمة

 3 25.56 320.88 كتان

 1 14.43 235.87 تنسيل

 2 40.02 285.11 مودال

معامل التغطية 
 للحمة

11  282.08 55.06 2 

1225  285.03 46.24 3 

14  274.74 36.46 1 

التركيب 
 النسجي

 3 54.31 289.48 كريب

 2 47.77 288.52 أطلس

 1 29.26 263.86 أنسجة معكوسة

 *خاصية سالبة )المتوسط األقل ىو األفضل(
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 ( متوسطات لعوامل الدراسة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( لألقمشة المنتجة محل الدراسة6شكل )

   -( نستخمص ما يمى 67والشكل )(71من الجدول )
يمكن ترتيب نوع خامة خيط المحمة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء  -

كالتالي7 تنسيل، مودال،  لألقمشة المنتجة محل الدراسة )قدم/ بوصة(
 كتان2

يمكن ترتيب معامل التغطية لمحمة في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء  -
 00سم،   01كالتالي7  سةلألقمشة المنتجة محل الدرا)قدم/ بوصة( 

 سم2 0722سم، 
يمكن ترتيب التركيب النسجي في تأثيرىا عمي نفاذية اليواء )قدم/  -

كالتالي7 أنسجة معكوسة،  لألقمشة المنتجة محل الدراسة بوصة(
 أطمس، كريب2

 

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة خيط المحمة قامت الدارسة بتطبيق إختبار 
LSD  ي( لممقارنات المتعددة، وذلك عمي النحو المبين في )أقل فرق معنو

 (702جدول )
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)أقل فرق معنوي( لممقارنات  LSD( الفروق بين متوسطات باستخدام اختبار 21جدول )
المتعددة بين نوع خامة خيط المحمة عمي نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( لألقمشة المنتجة 

 محل الدراسة
( م= 2تنسيل ) 320.88 ( م=1كتان ) نوع خامة خيط اللحمة ( م= 3مودال ) 235.87 285.11 

( م= 1كتان ) 320.88  85.0111
*
 35.7667

*
 

( م= 2تنسيل ) 235.87   49.2444
*
 

( م= 3مودال ) 285.11    

 0.01*دالة عند مستوي 

( انو يوجد فروقًا دالة بين نوع 70نتبين من النتائج التي يمخصيا الجدول )
ثيره عمي نفاذية اليواء )قدم/ بوصة( ويمكن لمدارسة خامة خيط المحمة في تأ

ترتيب نوع خامة خيط المحمة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام 
كالتالي7 تنسيل، مودال، كتان2 ويرجع ذلك الي ان التنسيل  LSDاختبار 

يتميز بأن لو قطاع عرضي دائري تسمح المسافات البينية بو بنفاذية اليواء 
بالقطن ذو المقطع الكموي والتركيب البنائي كما ان خاصية نفاذية بالمقارنة 

اليواء خاصية سالبة بمعنى ان كمما قمت القيمة زادت قابمية االقمشة لنفاذية 
الفرض السابع الذي ينص عمى ) توجد  اليواء والعكس صحيح وبذلك يتحقق

فروق ذات داللو إحصائية بين عوامل الدراسة المختمفة ونفاذية 
ليواء)قدم/بوصة( لالقمشة المنتجة محل الدراسة ( وىذا يتفق مع دراسة )احمد ا

في مدى كفاءة التنسيل  (7106 -حسام الدين السيد( و )7102-محمد كمال 
من خالل تأثير خمط في إمتصاص الرطوبة ونفاذية اليواء من بين جزيئاتة 

 2 لألقمشة المنتجةألياف التنسيل بالقطن عمى الخواص الطبيعية والميكانيكية 
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 جدول )22( يوضح معامل الجودة الكمية  الختبارات الخواص الوظيفية والجمالية لمالبس االطفال محل الدراسة

 العينة

نوع 
خامة 
خيط 
 اللحمة

معامل 
التغطية 
 اللحمة

التركيب 
 النسجي

قوة 
التمزق 
 اللحمة

قوة 
التمزق 
 للسداء

زاوية 
االنفراج 
 اللحمة

زاوية 
االنفراج 

لسداءل  

امتصاص 
 الماء

نفاذية 
 الهواء

المساحة 
 المثالية

معامل 
 الجودة

1 

 كتان

11  

 72.07 648.61 62.57 51.28 95.24 90.76 80.00 75.58 كريب

 71.63 644.67 71.18 24.49 97.14 94.12 88.75 83.72 أطلس 2

3 
أنسجة 
 معكوسة

95.35 97.50 91.60 99.05 14.49 74.45 652.58 72.51 

4 

1.21  

أنسجة 
 معكوسة

86.05 82.50 89.92 89.52 16.44 75.28 682.08 75.79 

 71.31 641.76 63.77 21.51 93.33 93.28 81.25 95.35 أطلس 5

 70.66 635.92 65.65 22.30 94.29 94.96 85.00 98.84 كريب 6

7 

11  

 73.09 657.77 64.89 29.85 96.19 79.83 93.75 81.40 كريب

 78.34 705.06 71.87 17.70 88.57 92.44 100 100 أطلس 8

9 
أنسجة 
 معكوسة

93.02 98.75 84.03 87.62 21.43 77.38 707.46 78.61 

10 

 تنسيل
 

11  

أنسجة 
 معكوسة

96.51 93.75 92.44 95.24 54.05 97.50 759.92 84.44 

 83.87 754.83 97.50 67.42 85.71 94.12 82.50 95.35 أطلس 11

 88.37 795.34 100 100 90.48 96.64 87.50 97.67 كريب 12

13 

1.21  

 85.73 771.56 98.36 41.67 90.48 94.12 97.50 96.51 كريب

 85.80 772.18 99.24 22.39 92.38 99.16 100 98.84 أطلس 14

15 
أنسجة 
 معكوسة

88.37 86.25 100 94.29 18.29 86.97 766.20 85.13 

16 

11  

ة أنسج
 معكوسة

95.35 62.50 91.60 89.52 50.42 84.85 752.38 83.60 

 82.23 740.04 91.63 28.71 87.62 97.48 87.50 81.40 أطلس 17

 86.15 775.32 94.88 27.40 86.67 98.32 95.00 87.21 كريب 18

19 

 مودال
 

11  

 65.92 593.26 66.50 13.89 100 93.28 68.75 63.95 أطلس

 68.53 616.80 66.84 46.15 85.71 92.44 82.50 75.58 كريب 20

21 
أنسجة 
 معكوسة

83.72 68.75 89.92 87.62 20.83 97.80 622.71 69.19 

22 

1.21  

 66.56 599.02 68.34 13.64 95.24 84.03 56.25 75.58 أطلس

23 
أنسجة 
 معكوسة

61.63 50.00 92.44 92.38 14.78 77.56 607.81 67.53 

 66.25 596.29 83.79 17.19 85.71 75.63 75.00 66.28 كريب 24

25 

11  

 68.18 613.62 77.11 16.26 93.33 94.12 81.25 69.77 كريب

26 
أنسجة 
 معكوسة

61.63 56.25 88.24 90.48 14.63 95.00 600.60 66.73 

 70.96 638.66 81.64 14.25 91.43 95.80 80.00 73.26 أطلس 27
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نتائج:مستخمص ال  
-( االتي 7..نستخمص من الجدول )  

:محل الدراسةلألقمشة المنتجة  لقوة التمزق في إتجاة المحمةبالنسبة  -1  
بإضافة  1( المنتجة بخيط لحمة تنسيل بتركيب نسجي ) أطمس11*حققت العينة رقم )

( أعمى قيمة لقوة التمزق في إتجاة المحمة 1.21ثالث عالمات ( وبمعامل تغطية )
(81288بمعامل جودة ) ( و11.218بمساحة مثالية ) (48281ك بنسبة )وذل  

( المنتجة بخيط لحمة كتان بتركيب نسجي )كريب بطريقة 6*بالتساوي مع العينة رقم )
( أعمى قيمة لقوة التمزق في إتجاة المحمة 1.21الزحف والدوران ( وبمعامل تغطية )

(18266و بمعامل جودة )(  .69124( بمساحة مثالية )48281وذلك بنسبة )  
:محل الدراسةلألقمشة المنتجة لقوة التمزق في إتجاة السداء بالنسبة  -2  

بإضافة  1( المنتجة بخيط لحمة تنسيل بتركيب نسجي )أطمس11حققت العينة رقم )
( أعمى قيمة لقوة التمزق في إتجاة السداء وذلك 1.21ثالث عالمات( وبمعامل تغطية )

(81288بمعامل جودة ) ( و 11.218مثالية ) ( بمساحة188بنسبة )  
:محل الدراسةلألقمشة المنتجة  لزاوية اإلنفراج في إتجاة المحمةبالنسبة  -3  

( المنتجة بخيط لحمة تنسيل بتركيب نسجي )أنسجة معكوسة 11حققت العينة رقم )
ذلك ( أعمى قيمة لزاوية اإلنفراج لفي إتجاة المحمة و 1.21)ضامة(( وبمعامل تغطية )

(81219بمعامل جودة ) ( و1662.8( بمساحة مثالية ) 188بنسبة )  
:محل الدراسةلألقمشة المنتجة  لزاوية اإلنفراج في إتجاة السداءبالنسبة  -4  

بإضافة  1المنتجة بخيط لحمة مودال بتركيب نسجي )أطمس (14حققت العينة رقم )
نفراج في تجاة السداء وذلك ( أعمى قيمة لزاوية اإل11ثالث عالمات( وبمعامل تغطية )

( .6124( وبمعامل جودة ) 1492.6بمساحة مثالية ) (188بنسبة )  
:محل الدراسةلألقمشة المنتجة  لزمن إمتصاص الماءبالنسبة  -5  
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بإضافة  1المنتجة بخيط لحمة مودال بتركيب نسجي )أطمس (14حققت العينة رقم )
لزمن إمتصاص الماء وذلك بنسبة  ( أعمى قيمة11ثالث عالمات ( وبمعامل تغطية )

( .6124بمعامل جودة ) ( و 1492.6( بمساحة مثالية )19284)  
 بالنسبة لنفاذية اليواء لألقمشة المنتجة محل الدراسة: -6

بطريقة  الكتان بتركيب نسجي ) كريب المنتجة بخيط لحمة( 0حققت العينة رقم )
لنفاذية اليواء وذلك بنسبة  ( أعمى قيمة00( وبمعامل تغطية ) الزحف والدوران

 ( 47214( بمعامل جودة )37224)

( المنتجة 11يتضح أن أفضل العينات المنتجة محل البحث ىي عينة رقم )مما سبق 
( وبتركيب نسجي ) كريب بطريقة 11بخامة خيط المحمة ) تنسيل ( وبمعامل تغطية ) 

( ، 88291جودة )  ( وبمعامل 141291الزحف والدوران ( وذلك بمساحة مثالية ) 
( المنتجة بخامة خيط 14بينما كانت أقل العينات المنتجة محل البحث ىي عينة رقم )

بإضافو ثالث  1( وبتركيب نسجي ) أطمس 11المحمة ) مودال ( وبمعامل تغطية ) 
(.6124( وبمعامل جودة )  1492.6عالمات ( وذلك بمساحة مثالية )   

 توصيات البحث :
م بمالبس االطفال عامة وبمالبس مرحمة الطفولة المتأخرة خاصة زيادة اإلىتما -0

حتياجات الطفل  حتى يتم التوصل ألفضل التصميمات الممبسية التي تناسب مطالب وا 
تجاىاتة المستقبمية 2   في ىذة المرحمة لما ليا أىمية كبيرة في تكوين شخصية الطفل وا 

حويمية الحديثة كالمودال والتنسيل لما توجة الدولة نحو إنتاج الخامات الطبيعية الت -7
ليا من مميزات تفوق كافة الخامات سواء طبيعية أو صناعية ، مما ينعكس عمى تحقق 

 زي صحي لمطفل الذي يمثل الحاضر والمستقبل2
زيادة الدراسات التي تساعد أصحاب مصانع النسيج  لموصول ألفضل خواص  -0

المنتجة بأقل وقت وجيد 2مطموبة وذات فاعمية عالية في االقمشة   
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البد وأن يتم تحديث المناىج الدراسية في الكميات المتخصصو بمالبس  -4
البامبو  –التنسيل  –والنسيج حتى تتناول عرض األلياف التحويمية ) المودال 

222وغيرىا( لتطوير ثقافة الدارسين بمراجع ومصادر عممية تثري ثقافتيم 
 مم النسيج 2وتساعدىم عمى مواكبة التطور في ع

 المراجع:
تأثير استخدام خامات جديدة ذات أساس  (:2015احمد محمد كمال محمد ) -0

كمية فنون   -غير منشورة -سميموزي عمى خواص المناشف، رسالة ماجستير
 تطبيقية، جامعة حموان 2

7 دراسة الخصائص الميكانيكية لمتراكبة البولي (2011أريج رياض سعيد ) -7
 العراق،كنولوجيا،ق مسحوق الصدف، مجمة اليندسة والتايثيمين المدعم بدقائ

 2 (02(، العدد)76المجمد)

إكساب األقمشة السميموزية المنتجة ببعض  : م(2007)أسماء سامى سويمم -0
التراكيب البنائية المختمفة والمستخدمة فى المالبس الجاىزة خواص العناية 

كمية التربية النوعية  -نشورة غير م-السيمة بطريقة آمنة بيئيًا ، رسالة دكتوراه  
 ، جامعة طنطا2

طفال دراسة تحميمية تطبيقية لفنون األ (:2013أسماء فوزي السيد ) -1
-طفال ومكمالتيا، رسالة ماجستيرستحداث تصميمات جديده لمالبس األإل

 جامعة المنوفية2 كمية اإلقتصاد المنزلي ،-غير منشورة 
تراكيب البنائية والمعالجة ألقمشة تأثير إختالف ال: م(2010) أمل صابر قطب -2

غير -المالبس المخموطة عمى خاصية مقاومة االحتراق ، رسالة دكتوراه
  2كمية التربية النوعية ، جامعة طنطا -منشورة 
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تأثير ظروف تخزين المالبس القطنية عمى :  م(2006)أمل صابر قطب -3
بية النوعية ، ة التر كمي-غير منشورة -خواصيا الفيزيائية ، رسالة ماجستير 

 2جامعة طنطا 
اثر المعالجة :"2021امنية فيصل عبده و شيراز عبدالرازق عمار -4

قمشة مالبس االطفال في الخواص الطبيعية والميكانيكية أل الثرموكرومية عمي
المجمة الدولية لمعموم االنسانية  مرحمة الميد طبقا لممواصفات القياسية الدولية"

( 05عدد)بيروت )لبنان(،االنسانية واالجتماعية،واالجتماعية، كمية العموم 
 2يناير

تأثير بعض عمميات التجييز عمى  :م(2005)إيمان أحمد محمود بيضون  -5
جودة األقمشة ذات التراكيب النسجية المختمفة والمنتجة من بعض أصناف 

 كمية الفنون التطبيقية ، –غير منشورة  -األقطان المصرية ، رسالة ماجستير 
 2وان جامعة حم

(7" 2021عبدالمطيف)مد، رجاء مصطفي محمد، شيماء أحمدتغريد حسني أح -6
مجمة  ستيالكي لمالبس أطفال التوحد،معالجات تصميمية إلطالة العمر اإل

 ( يناير01جامعة اسيوط، عدد) –، كمية التربية النوعية  حوار جنوب
ة 7 عمم نفس نمو )الطفولة والمراىق (2005)حامد عبد السالم زىران  -01

 (، الطبعة السادسة، عالم الكتاب، القاىرة 2
7 تأثير خمط ألياف التنسيل)الميوسيل( (م2019)حسام الدين السيد محمود -00

والفسكوز بالقطن عمى الخواص الميكانيكية والطبيعية لمخيوط المنتجة، مجمة 
التربية النوعية والتكنولوجيا)بحوث عممية وتطبيقية(، كمية التربية النوعية، 

 12ة كفر الشيخ، عددجامع
7 تأثير استخدام بعض التراكيب  (2010داليا فاروق سميمان ) -07

البنائيو والصبغات اآلمنة بيئيآ عمى الخواص الوظيفيو ألقمشة مالبس االطفال، 
 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية 2-غير منشورة-رسالة ماجستير
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لتصميم وتنفيذ 7 برنامج مقترح  (م2010رانيا حسني يوسف ىيكل ) -00
رسالة دكتوراه)   ،مالبس االطفال لتحقيق الخواص الوظيفية في مرحمة الميد

كمية اإلقتصاد المنزلي ، جامعة  -غير منشورة-الفمسفة في االقتصاد المنزلي( 
 المنوفية2

"تــــأثير تجييــــز األقمشــــة الصــــوفية  م(:2006رحــــاب جمعــــة إبــــراىيم ) -11
دقيقـــة لإليفـــاء بـــالغرض الـــوظيفى لممنـــتج والمخموطـــة لمقاومـــة الكائنـــات الحيـــة ال

جامعـــة  ،كميـــة التربيـــة النوعيـــة  -غيـــر منشـــورة  -رســـالة ماجســـتير  ،النيـــائى" 
 طنطا 

7 تأثير بعض عوامل التركيب  (2021) اسماعيل رحاب محمد عمي -02
البنائي عمى أقمشة مالبس الحماية لمرضى قرح الفراش ، مجمة البحوث في 

 ( ، يناير07د السابع ، العدد )المجم امعة المنيا،جمجاالت التربية النوعية،
أثر  (:2019و غادة شاكر عبد الفتاح ) اسماعيل رحاب محمد عمي -03

متغيرات خامات المحمات عمى متوسط وزن المتر المربع ، المجمة العممية 
 ( 05( ، عدد)0مجمد )جامعة المنوفية، ة النوعية،لكمية التربي

م برنامج تعميمي لباترون مالبس 7 تصمي (2007رشا وجدي خميل ) -04
كمية الفنون  -غير منشورة-األطفال بإستخدام الكومبيوتر، رسالة ماجستير

 التطبيقية ، جامعة حموان 2
تأثير التركيب النسجي و كثافة  (:2004عمر خميل ابراىيم ) سعدية -05

المحمات بالوحدة عمى خواص التحمل لألقمشة المنتجة من خامة االكريمك، 
(، 0(، العدد)03ان، المجمد)وم وفنون، دراسات وبحوث، جامعة حمو مجمة عم

 2يناير
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7 سيكولوجية نمو الطفل ، مركز  (1999سيير كامل احمد ) -06
 االسكندرية لمكتاب 2

7 النياشين العسكرية كوحدات زخرفية  (2021محمد النبوي ) صافيناز -71
مكانية تنفي ذىا بإسموب تثري مالبس األوالد في مرحمة الطفولة المتأخرة وا 

، كمية التربية بحوث في مجاالت التربية النوعية التطريز األلي ، مجمة ال
 2ايو (، م01المجمد السابع ، العدد) النوعية، جامعة الزقازيق ،

7 معجم المصطمحات والتعاريف الفنية في  (2004مجدي العارف ) -70
 الصناعات النسجية، صندوق دعم الغزل، القاىرة 2

نقابة مصممي الفنون  –7 الخامات النسجية  (2013محمد صبري  ) -77
 ، القاىرةالتطبيقية

توليف في اثراء دراسو امكانيات فن ال (:2016منى سمير جميل ) -70
غير -، رسالة ماجستيرطفال في مرحمة الطفولو المتأخرةتصميمات مالبس األ

 كمية اإلقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية2 -منشورة 

24-Adrian Mustafa, Dorin Avran, Valeria Slaba(2006): "Using 

unretted flax to obtain yarns and woven fabrics", Fibers & 

Textiles in Eastern Europe, Vol. 14, No. (3), 29 – 32.  

25-chavan,R.B.,Patraa,A.K.,Development and processing of 

lyocell, (2004): department of textile technology,Indian institute 

of technology , New Dellhi 110016, india, the technological 

institute of textile & sciences, Bhiwani 127021, india,5 

december.vol 29-december -pp 483-492  

26-Daryl T. Ehrensing(2008) : "Flax department of crop and soil 

science, OregonStateUniversity, 4. 
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27-Egli, U. (2005): "Synthetic function, natural feel". Future 

Materials, September/ October, (5), 28 – 28. 

28-Franzen, D (2004): "Fertilizing flax" North Dakota, 

StateUniversity, Extension, Publication SF, 717,. 

29-Kumar Vikram Singh and et. (2006 ): "Applications and 

future of nanotechnology in textiles", Beltuide cotton conferences, 
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