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نتاج المالبس الطبية إقمشة غير المنسوجة فى ستخدام األإ  

 جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي  –استاذ تصنيع المالبس   – يأ.د/ ماجدة محمد ماض
 جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي  -مدرس المالبس والنسيج  – د/هشام أحمد عاصم

 باحثة دكتوراه – الشيماء سعد على يوسف/أ
 :ملخص البحث 

من تبنت  من    المؤسسات  العديد  المصنوعة  االستخدام  أحادية  الطبية  المالبس  إنتاج 
غير طبيعية   المصنوعة من  مواد حديثة  المنسوجة  الغير  األقمشة  على  الطلب  ونشأ 

المستالمات الطبية  احادية  ويمكن القول أن    البولي بروبلين بتقنية ربط وصهر النسيج
تعتمد فى تصاالستخدام   الغير منسوجة تستخدم على نطاق التى  نعها على األقمشة 

اسبانلييس   –واسع في هذه المجال وتم تقسم هذه األقمشة إلى ثالث أنواع  )اسبانبوند  
  (( وغشاء البولى اتلين .smsاس ام اس ) –

 :  Spunbondاسبانبوند  -1
تصنع عن   الطبيعية  غير  بروبلين  البولى  مادة  من  بيئية  نقية  مادة  طريق سهر هى 

 البولمير.
 : Spunlaceاسبانلييس  -1

الياف  وهى  الطبيعية  السلسلور  معالجة  فى  الحديثة  التقنيات  تصنيعها  فى  فتستخدم 
على   سبانلييس  مادة  تحتوى  والكتان  والقطن  الخشب  فى  موجودة  من  80طبيعية   %

على   استرة  والبولى  الصناعية  الفسكوز  يتيح  20الياف  مما  المركبة  المواد  من   %
فى ا والصوف  والقطن  الشاش  مكان  تحل  أن  يمكنها  التى  المنتجات  على  لحصول 

 الطب وتمتص الرطوبة بكافة أكبر .
  ( :sms) إس إم إس -1

مادة   إم إسوتصنع  المكونة  (  sms)   إس  اسبانبوند  مادة  الياف   100من  من   %
ها البولى بروبليم من مميزات هذه المادة أن سطحها الخارجية  يمتص السوائل ويحبس 

الرعاية  فى حق  المادة  هذه  غنا عن  ال  الهواء  نفاذية  على  الوقت  نفس  فى  محتفظا 
 الطبية  . 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enEG822EG822&q=%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjK-PaZupjtAhVFqHEKHQQbAIgQkeECKAB6BAgLEDg
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انتشار  ومكافحة  انفسهم  حماية  على  المجال  هذا  فى  العاملين  تساعد  فهى  لذلك 
البكتيريا والفيروسات المنتشرة في بيئة العمل الطبية أو الجراحية و الوقاية من العدوى  

 ستخدامها مرة واحدة فقط وتجنب الحاجة إلى المناولة  واألمراض نظًرا ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 341 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 

Abstract 

Many institutions have adopted the production of single-use 

medical clothing made of modern non-natural materials, and the 

demand for non-woven fabrics made of polypropylene has arisen 

with the technique of bonding and melting the fabric. The field 

and these fabrics were divided into three types (spanbond - 

spaniels - sms) and polyethylene film. 

1- Spunbond   

It is a pure environmental material of unnatural polypropylene 

manufactured by polymerization. 

2- spunlace: 

In its manufacture, modern technologies are used in the treatment 

of natural salicylic acid, which is a natural fiber found in wood, 

cotton and linen under a spunlace material on 80% of synthetic 

viscose fibers and polyester on 20% of wood materials that can 

be collected from wood that is more widely used. 

3-  (sms): 

The sms material is made of spanbond material, which is made 

up of 100% of polypropylene fibers. One of the advantages of 

this material is that its outer surface absorbs liquids and traps 

them while maintaining air permeability, which is indispensable 

for this material in the right of medical care. 

Therefore, it helps workers in this field to protect themselves and 

combat the spread of bacteria and viruses circulating in the 

medical or surgical work environment and prevent infections and 

diseases due to its use only once and avoiding the need for 

handling 
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 :مقدمة
والتى تطورًات تطورًا كبير منسوجة من الصناعات الهامة    غير التعد صناعة األقمشة  

األ لها فى  لما  الطبية  المالبس  في صناعة  المستخدمة  األقمشة  وخاصًا  األخيرة  ونة 
طبيًا   المجهزة  األقمشة  وخصوصًا  الطبى  المجال  فى  العاملين  حماية  فى  هام  دور 

 ومعالجة ضد البكتريا والفيروسات .
 

األقمشة   من  غير  الوتعرف  طبقة  أو  شاشة  من  يتكون  البنائى  تركيبها  بأن  منسوجة 
بعضها  مع  متماسكة  مستمرة  أو  قصيرة   , الصناعية  أو  الطبيعية  سوء  الشعيرات 
التقليدى   األسلوب  أستخدام  دون  حرارية  أو  كيماوية  أو  ميكانيكية  بطريقة  البعض 

 و المتبع فى عمليات النسيج , سواء بأسلوب التعاشق أو التشابك .  هعلي رفاالمتع
واألحد  األوبئة  أنتشار  ظل  العادى  اوفى  للمستخدم  بالنسبة  أهميتها  ظهر  الحالية  ث 

النوعية من األقمشة زيادة كبيرة ومست تمثل هذه  المالبس وأصبحت  مرة في استهالك 
االطبية   إلى  العالم  أطباء  دفع  األمر  مناسبوهذا  مالبس  مكانتهم    ةختيار  من  تعزز 

هم  ت ساعدهم على حماية أنفسهم وحماية مرضاهم من المخاطر التى قد تعرض حيا تو 
اختاروا لذلك  كافية   للخطر  بحرية  العمل  على  تساعدهم  المالبس  من  معينة  نوعية 

وتقيهم من األمراض وتساعدهم على حماية أنفسهم والقيام بدورهم بدون خوف أو قلق 
. 

 ( .٢٠٠٢ :سمير مصطفى تامروهذا ما يهدف الية البحث الحالى ويتفق مع ) 
الن المجال الطبى هو المجال الذى يهتم بالصحة والشفاء ويشمل العالج والوقاية معًا 
وسكان   المجال  هذا  فى  والعاملين  المرضى  يتقاسمه  هدفًا  الصحة  على  الحفاظ  لذلك 

 ,Jia)2007) العالم في الماضي وحتى وقتنا هذا .
غير  األقمشة  إستخدام  أهمية  يتضج  السابقة  الدراسات  من  العديد  إلى  وبالنظر 

الطبية المالبس  إنتاج  فى  المجال   المنسوجة  فى  العاملين  لحماية  االستخدام  احادية 
ألن   التي  الطبى  المشاكل  من  العديد  تواجه  هناك  عند   العاملينقد  المجال  هذا  فى 

مالئمة   وغير  ردئية  خامات  من  أو  منخفضة  جودة  ذات  منتجات  لطبيعة استخدام 
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البحث   العمل مشكلة  جاءت  هنا  الفئة    ومن  هذه  العيوب   لحماية  وتصنيع   وتقليل 
  . منتجات ذات جودة  عالية

 : فتكمن مشكلة البحث فى التساؤالت التالية 
 تساؤالت البحث :

إمكانية إستخدام تقنيات مختلفة من الحياكات  فى إنتاج المالبس الطبية هى  ما    -1
 منسوجة ؟   غيرال
إنتاج  إتأثير  هو  ما    -2 المنسوجة فى  الحياكات على األقمشة غير  ختالف نوعية 

 المالبس الطبية ؟ 
 منسوجة ؟ القمشة غير دة المالبس الطبية المصنعة من األمعايير جو هى ما  -3

 : يهدف البحث الحالى البحث :أهداف 
 .  منسوجة غيرالالتوصل إلى أفضل الطرق ألنتاج مالبس طبية  -1

ال  -2 الحياكات  تقنيات  تأثير  المقتر معرفة  الخامات  نوعية  على  ة  حمختلفة 
 المستخدمة فى إنتاج المالبس الطبية .  و 
المالبس    -3 إنتاج  فى  المقترجة  الخامات  لجودة  معايير  أفضل  إلى  التوصل 

 .  ستخدامأحادية اإلالطبية 
أفضل    -4 الطبية  إل  الكامات أختيار  المالبس  وتشغيل  اإلستخدام  نتاج  أحادية 

حديثة   مواد  من  بروبلين    منسوجةالغير  والمصنعة  )البولى    -اسبانبوند   –مثل 
 ((smsإس إم إس) -اسبانلييس 

 تتلخص أهمية البحث فى التالى :  أهمية البحث : 
إنتاج المالبس الطبية الغير   -1 مواكبة التطور السريع المتالحق في مجال 

 بوجه عام .   ومستلزماتها منسوجة
 محاولة رفع مستوى الحماية لدى للعاملين فى المجاالت الطبية .  -2
والحياكات   -3 للخامات  أداء  أفضل  أختيار  فىضمان  إنتاج    المستخدمة 

 منسوجة . المالبس الطبية الغير
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حلول   -4 فى  لتقديم  الطبى  المجال  فى  العاملين  تواجة  التى  لمشكالت 
 ستخدام ومستلزمتها أحادية اإل إنخفاض جودة المالبس الطبية المنتجة

 فروض البحث : 
  40توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن  -1

جرام ومظهرية العينة الثالثة  50جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن  
 " 1جرام للكامة " 60"ثقيلة" وزن  

  40توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن   -2
جرام ومظهرية العينة الثالثة    50جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن  

 " 2جرام للكامة " 60"ثقيلة" وزن  
  40توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن   -3

جرام ومظهرية العينة الثالثة    50جرام ومظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن  
 " 3جرام للكامة " 60"ثقيلة" وزن  

 الخطوات اإلجرائية للبحث : 
: البحث  منهج  المنه  اواًل:  على  البحث  لمالءمتة يعتمد  وذلك  التجريبى  الوصفي  ج 

 لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه .
 ثانيًا : عينة البحث :

تتكون عينة البحث من ثالث  مجموعات  من األقمشة  الغير منسوجة مختلفة األوزان 
صوتية علىى ثىالث نوعيىات مختلفىة مىن الوتشغلها على ماكينة الحياكة بالموجات فوق 

الكامىىىات وعمىىىل تقيىىىيم مظهىىىرى للعينىىىات المقترحىىىة موضىىىوع الدراسىىىة مىىىن حيىىىث الخامىىىة 
 ج .طريقة التشغيل للوصول إلى أفضل النتائو 
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 (1المجموعة االولى كامة ) -1

  
 ,جـرام   40 وزن  خفيـ  مختلفـة ) وزن أتستخدم مع مجموعة من األقمشـة الييـر منسـوجة ذات 

 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن  متوسط

 (2المجموعة الثانية كامة )-2

  
 ,جـرام   40 وزن  خفيـ  مختلفـة ) وزن أتستخدم مع مجموعة من األقمشـة الييـر منسـوجة ذات 

 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن  متوسط

 

 

 

 

( 1كامة )  

( 2كامة )  
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 (3المجموعة الثالث كامة )-3

  
 40 وزن  خفيـ  مختلفـة )  وزن أتستخدم مع مجموعة من األقمشة اليير منسوجة ذات   -

 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن  متوسط ,جرام  

 ثالثُا : أدوات البحث :  
 .م للخامات المقترحة ي استمارة تقي -1
)االلتراسونيك(    الماكينات  -2 الصوتية  فوق  بالموجات  مع  الحياكة  المستخدمة 

 نتاج المالبس الطبية.إل منسوجة  الغيراألقمشة 

 : يقتصر البحث الحالى على :  رابعُا : حدود البحث
 : العاملين فى المجال الطبى والزائرين . حدود بشرية
 .(2021:  2018من ) تم تطبيق البحث فى الفترة الزمانية حدود زمنية : 
: مكانية  والمستلزمات   حدود  المالبس  إلنتاج  الحرمين  بمصنع  البحث  تطبيق  تم 

 الطبية. 
 اقتصر البحث على  

وأختيار أفصل  المصنعة  غير منسوجة ال األقمشة إعداد مالبس طبية من -
 على حدى .   وزن الحياكات المناسبة لكل 

فى إنتاج المالبس الطبية    األقمشة الغير منسوجةعينة البحث ثالث أوزان من   -
 . اتهاومستزم

( 3كامة )  
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   :مصطلحات البحث 
 .  Fabricsأقمشة   -
التريكو،   - بالوسائل المختلفة مثل  مصطلح يطلق على جميع األقمشة المنتجة 

 ( https://ar.wikipedia.org))معاجم اللغة( ,  اللباد.
 :   Non Woven Fabricsاالقمشة غير المنسوجة  -

األقمشة يختلف فى صناعة حيث ال يعتمد أساسًا على استخدام  هذا النوع من  
خيوط مغزولة وبالتالى يتم الحصول علية بدون إجراء عمليات نسج )أشرف 

 ( 2003عبد الفتاح , 
 :   Non Woven Fabricsاالقمشة غير المنسوجة  -
المنسوج - غير  التقليدية     الالنسيج أو النسيج  الطرائق  تجاوزت  التشكيلية  وهو 

من المعهودة  التقليدية  الطرق  على  مبدأ  تعتمد  يصنع   وهو  النسج التي 
شبكة الشعيرات  من من  أو  المبثوقة،  ب ألياف المستمرة  بربطها  ستخدام  إمقواة 

ال بالمواد  تقنيات مثل الربط  ستخدام اإلبر  إصقة أو الربط الميكانيكي بألعدة 
الخياطة  بغرزات  الربط  أو  الحراري،  الربط  أو  الماء،  نفث  قوة    .أو 

(https://ar.wikipedia.org ) 
 :  Medical الطبية  -
مصطلح الطب بالكسرة والتسمية طبى وهى نسبة لبعض أصحاب المهن  -

 )معاجم اللغة( ,  فالعامل طبيب والجمع أطباء . 
 :  Surgical Gownالمالبس الطبية  -
هو رداء خارجى يستخدم فى المجال الطبيى لحماية العاملين فى هذا المجال   -

 مراض  من األ
على - من   لباس تطلق  الصحية  والرعاية  الطبى  المجال  فى  يستخدم  رداء  أو 

المجال  هذا  فى  والعاملين  المرضى  واخصائي   والجراح الممرض  سواء  قبل 
الجراحية وفي الطبية  المختبرات  العمليات  مصممة   في غرفة  وهي  المستشفى 
بس سهلة  لتكون  وتكون  العدوى  من  الصحية  والوقاية  االمان  وتحقق  يطة 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الغسل، ويمكن استبدالها بسهولة لرخص ثمنها إذا تضررت أو تلطخت بشكل 
 ( https://ar.wikipedia.org))معاجم اللغة( , .  إصالحه ال يمكن

 camالكامة 
 وبتكىىىىون موجىىىىودة علىىىىى عمىىىىود يسىىىىمى عمىىىىود الكامىىىىات  دائىىىىرى الكامىىىىة هىىىىى جىىىىزء شىىىىبه 
عىىن شىىكل الحياكىىة او التطريىىز فىىى ماكينىىات الحياكىىة وتختلىىف والكامىىات هىىى المسىىئولة 

وظيفتهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا حسىىىىىىىىىىىىىىىىىىب مكانهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الماكينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أو الجهىىىىىىىىىىىىىىىىىىاز او المحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرك 
(https://ar.wikipedia.org) 

 : تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية 
 إجراء المعامالت اإلحصائية اآلتية:للتأكد من صدق وثبات أدوات البحث تم  -1

المحور  -أ فى  الداخلي  اإلتساق  صدق  من  للتحقق  "بيرسون"  إرتباط  معامل 
 األول الخاص بماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية.

فى   -ب  الداخلي  اإلتساق  صدق  من  للتحقق  "بيرسون"  إرتباط  المحور معامل 
 الثاني الخاص األقمشة الغير منسوجة . 

 للتحقق من الثبات.  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ   -ت 
 للتحقق من الثبات. Split-halfالتجزئة النصفية   -جىى

 ائية اآلتية: لالجابة على تساؤالت البحث  تم إجراء المعالجات اإلحص -2
 معامالت الجودة والمتوسط الوزنى.  -أ
 تحليل التباين    -ب 
 للمقارنات المتعددة.   LSDإختبار   -ج

 
 م مظهرى إلستطالع رأى األساتذة المتخصصين ياستبيان تقي أواًل :

صوتية )االلتراسونيك(  الفى الكامات المستخدمة لماكينة الحياكة بالموجات فوق 
 الغير منسوجة . المستخدمة على األقمشة 

 :  أ ـ هدف االستبيان

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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مة فىىى ماكينىىة هىىو أختيىىار أنسىىب الخامىىات الغيىىر منسىىوجة مىىع أنسىىب الكامىىات المسىىتخد 
 .صوتية للوصول إلى أفضل جودة فى إنتاج اللفوق  الحياكة  بالموجات 

 تعليمات اإلستبيان : -ب 

( √بوضىىع عالمىىة )تضىىمنت تعليمىىات اإلسىىتبيان كيفيىىة اإلجابىىة علىىى اإلسىىتبيان وذلىىك 
 .  ر المحكميننظ وجهة من المناسب  اإلجابة أمام

 صدق اإلستبيان )صدق المحكمين( : -ج 

المبدئية على عدد و صدق اإلستبانة   تم عرض الصورة  للتحقق من صدق اإلستبيان 
والنسيج   المالبس  بقسم  المحكمين  المنزلي    –من  اإلقتصاد  حلوان،   –كلية  جامعة 

إبداء   ومدى  بغرض  البحث  التحكيم ألهداف  مدى شمولية عبارات  من  والتأكد  الرأي 
آراء  عليه  أجمع  لما  طبقًا  األجزاء  لبعض  التعديل  وتم   ، صياغتة  وصحة  وضوحه 

يط  الضوء لوتسات المطروحة  المحكمون المتخصصىىون وكىىان أهمىىها تقليل عدد العبار 
مناس بشكل  صياغتها  المحاو على  عدد  وتقليل  ي   رب  من بما  الهدف  مع    تناسب 

المحكمين   مالحظات  على  الدارسة  واعتمدت  العبارات  عدد  وتناسبها  االستبيان 
 لالستبانة وقامت الدارسة بتقليل عدد العبارات .

االستبانة   من  الهدف  من  يتناسب  بما  محوارين  إلى  وتقسيمها  المحاور   عدد  وتقليل 
يتناسب مع محاور  وتنفيذ نفس النموذج على عدد الكامات والخامات المطر  وحة بما 

 االستبيان . 
جامعة  المنزلى  االقتصاد  بكلية  التدريس  هئية  أعضاء  من  المتخصصين  ألراء  وفقًا 
على   آخرى  مرة  االستبيان  وتم عرض  له  النهائية  الصورة  إلى  توصلت  حتى  حلوان 

 المحكمين بعد التعديل .
، وهى نسبة عالية   %(98وقد جاءت نسبة األتفاق بين المحكمين  )  صدق المحكمين

 مما يدل على صدق وصالحية األستبيان للتطبيق . 
 : صدق االتساق الداخلي 

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور ،   -1
 والدرجة الكلية للمحاور باالستبيان . 
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من    -2 محور  لكل  الكلية  الدرجة  بين  االرتباط  معامالت  االستبيان  حساب  محاور 
 والدرجة الكلية باالستبيان . 

 تطبيق اإلستبيان : -د

 ( 50تم تطبيق اإلستبيان على مجموعة من المحكمين و المتخصصين وعددهم  )

 ىخدمين والعىىاملين فىىى المجىىال الطبىىوالتىىي تكونىىت مجموعىىه مىىن المتخصصىىين والمسىىت
راسىة وأفضىلها متانىة وهيئة التمريض  ، لتحديىد أفضىل الخامىات المطروحىة موضىوع الد 

 مات الطبية أحادية االستخدام .ز ستخدام فى إنتاج المالبس والمستلوراحة عند اإل

 وصف األستبيان :  -هـ 

رين  مقسىىىمة علىىىى محىىىو  ات ( عبىىىار 8تكىىىون األسىىىتبيان مىىىن جىىىدول يحتىىىوى علىىىى عىىىدد )
 كالتالى:

صوتية )االلتراسونيك ( ويتضمن الفوق  ات  ماكينات الحياكة بالموج  المحور األول :ـ  
 أربعة عبارات .

 . األقمشة الغير منسوجة ويتضمن أربعة عبارات ـ المحور الثانى : 
اإليجابي   األتجاه  تقيس  المحاور  عبارات  جميع  بأن   علما 

 الخماسي  ليكيرت  لمقياس" قاً طب
   , مناسب   , مناسب  ليكيرت   جيدة,    جيدة)غير  مقياس  أختيار  وتم  ممتازة(   , جدًا 

الخماسى النة األفضل في االستبيانات وبخاصة في مجال اإلحصاءات والنة يعتمد 
 على ردود تدل على درجة الموافقة أو االعتراض على صيغة العبارات . 

(، جيىىدة(، )ثالثىىة درجىىات اً جىىد  جيىىدة(، ) أربعىىة ممتىىازةوذلىىك بأعطىىاء ) خمىىس درجىىات 
 ( . غير مناسب (، )درجة مناسب )درجتين 

ة والمجمىوع ( درج50( درجة ، والثانى )50وقد بلغ مجموعات درجات المحور األول )
 ( درجة .100) ينالكلي للمحاور االثن

صوتية )االلتراسونيك ( ويتضمن  الفوق    ماكينات الحياكة بالموجات :   المحور األول
 عبارات :أربعة 
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 مك للشكل العام للعينة المقترحة  . يتقي  -1
 مك لجودة تشغيل الخامات المقترحة .يتقي  -2
 مدى متانة طريقة التشغيل المقترحة للمنتج .  -3
 مدى مالئمة طريقة التشغيل للخامة المقترحة .  -4

 األقمشة الغير منسوجة ويتضمن أربعة عبارات :المحور الثاني : 
 المقترحة  . جودة الخامة  -1
 مدى مالئمة الخامة المقترحة  لألغراض الطبية أحادية االستخدام  .  -2
 مدى متانة الخامة المقترحة  . -3
 تأثير طريقة التشغيل على الخامة المقترحة  .  -4

 روحة موضوع الدراسة .طث نماذج على حسب عدد الكامات الموتم تنفيذها على ثال
 صدق وثبات أدوات البحث 

 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .      : االستبيانصدق 
 :  صدق االتساق الداخلي

رتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور  حساب معامالت اإل -1
 . باالستبيان ، والدرجة الكلية للمحور 

اإل -2 معامالت  محاور  حساب  من  محور  لكل  الكلية  الدرجة  بين  االستبيان  رتباط 
 والدرجة الكلية باالستبيان . 

 صوتية : الفوق الحياكة بالموجات : ماكينات  المحور األول
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل  

بالموجات  الحياكة  )ماكينات  المحور  بين درجة كل عبارة ودرجة   ) بيرسون  ارتباط  
 صوتية( ، والجدول التالي يوضح ذلك :الفوق 
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 1جدول )
 ودرجة المحور )ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية( 

 الداللة  االرتباط م
1- 0.709 0.01 
2- 0.918 0.01 
3- 0.824 0.01 
4- 0.638 0.05 

 

 ( 0.05  –  0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )  
 القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .   

 المحور الثاني : الخامة اليير منسوجة : 
معامل خلي وذلك بحساب معامل االرتباط )تم حساب الصدق باستخدام االتساق الدا

بيرسون  ،   (ارتباط   منسوجة(  الغير  )الخامة  المحور  ودرجة  عبارة  كل  درجة  بين 
 والجدول التالي يوضح ذلك : 
 بين درجة كل( قيم معامالت االرتباط 2جدول )

 عبارة ودرجة المحور )الخامة اليير منسوجة(
 الداللة  االرتباط م
1- 0.841 0.01 
2- 0.604 0.05 
3- 0.907 0.01 
4- 0.738 0.01 

 (0.05  –  0.01رتباط كلها دالة عند مستوى )يتضح من الجدول أن معامالت اإل
 القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .  
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية 

 لالستبيان :
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل 

بين    ) بيرسون  لكل محورارتباط   الكلية  الفوق   الدرجة  بالموجات  الحياكة  )ماكينات 



 

 353 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

التالي يوضح   والجدول   ، الكلية لالستبيان  والدرجة  الغير منسوجة(  الخامة   ، صوتية 
 ذلك : 

 )ماكينات الحياكة  الدرجة الكلية لكل محوربين تباط ( قيم معامالت االر 3جدول )
 لالستبيان الكلية بالموجات الفوق صوتية ، الخامة اليير منسوجة( والدرجة 

 الداللة  االرتباط المحاور 
 0.01 0.775 صوتية الفوق ماكينات الحياكة بالموجات  :  المحور األول

 0.01 0.801 الخامة اليير منسوجة:  الثانيالمحور 
 

( القترابها من  0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )  
 الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان .          

دقة االختبار في القياس والمالحظة ، وعدم  reabilityيقصد بالثبات الثبات : 
واتساقه  واطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك   ، تناقضه مع نفسه

المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان التي تشير إلى األداء 
 ، و تم حساب الثبات عن طريق :  الفعلي للمفحوص 

 Alpha Cronbach      الفا كرونباخ معامل -1
    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 ستبيان  ( قيم معامل الثبات لمحاور اال4جدول )
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.936 – 0.871 0.905 صوتية الفوق ماكينات الحياكة بالموجات  :  المحور األول

 0.814 – 0.753 0.782 الخامة اليير منسوجة:  الثانيالمحور 
 0.895 – 0.832 0.869 ككل االستبيان  ثبات

 

  : الثبات  معامالت  قيم  جميع  أن  السابق  الجدول  من  التجزئة  يتضح   ، الفا  معامل 
 مما يدل على ثبات االستبيان .   0.01النصفية دالة عند مستوى  
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 نتائج البحث
 الفرض األول : ينص الفرض األول على ما يلي :  

جرام    40توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن     
وزن   "متوسطة"  الثانية  العينة  وزن    50ومظهرية  "ثقيلة"  الثالثة  العينة  ومظهرية  جرام 

 " 1جرام للكامة "  60
العينة  مظهرية  درجات  لمتوسط  التباين  تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  وللتحقق 

وزن   "خفيفة"  وزن    40االولى  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  جرام    50جرام 
" ، والجداول التالية توضح ذلك 1جرام للكامة "  60ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  

: 
 جرام ومظهرية 40رجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن ( تحليل التباين لمتوسط د5جدول )

 "1جرام للكامة " 60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  50العينة الثانية "متوسطة" وزن   

ماكينات الحياكة 
 صوتيةالفوق بالموجات 

مجموع  
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2913.150 5826.300 المجموعات بين 
 دال  0.01 35.087

 147 83.027 12204.953 داخل المجموعات 
   149  18031.253 المجموع

     

دالة إحصائيا  35.087( إن قيمة ) ف( كانت ) 5يتضح من جدول )   ( وهى قيمة 
( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة االولى 0.01عند مستوى )
وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 

وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه1جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 
 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 6جدول ) 

 صوتيةالفوق ماكينات الحياكة بالموجات  

العينة االولى 
  40"خفيفة" وزن 
 جرام
 12.031م = 

العينة الثانية 
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 19.886م = 

العينة الثالثة "ثقيلة" 
 جرام 60وزن 
 14.275م = 

   - جرام  40وزن العينة االولى "خفيفة" 
  - **7.855 جرام  50وزن العينة الثانية "متوسطة"
 - **5.611 *2.244 جرام 60وزن العينة الثالثة "ثقيلة" 

 ومظهرية العينة جرام  40يوضح متوسط درجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن 
جرام للكامة   60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن   50الثانية "متوسطة" وزن  

 19.886بنسبة جرام  50" ارتفاع نسبة العينة الثانية متوسطة وزن 1"
 األتي : و ( 6يتضح من جدول )

بالموجات  -1 الحياكة  لماكينات  الثالث  العينات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 
 " للكامة  داللة  1الفوق صوتية  مستوي  عند  األولى    0.01"  المرتبة  في  فيأتي   ،

جرام     60جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن    50العينة الثانية "متوسطة" وزن  
 جرام .  40، وأخيرا العينة االولى "خفيفة" وزن 

  40بين العينة االولى "خفيفة" وزن    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2
  60جرام   لصالح العينة الثالثة "ثقيلة" وزن    60جرام والعينة الثالثة "ثقيلة" وزن  

 جرام . 
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جرام  40( تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن 7جدول ) 

 ومظهرية 
 "1جرام للكامة " 60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  50العينة الثانية "متوسطة" وزن   

الخامة اليير 
متوسط  مجموع المربعات منسوجة

 المربعات 
درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 3002.560 6005.121 بين المجموعات 
58.297 0.01  

 دال
 147 51.505 7571.197 داخل المجموعات 

   149  13576.318 المجموع

 
     

دالة إحصائيا  58.297( إن قيمة ) ف( كانت ) 7يتضح من جدول )   ( وهى قيمة 
( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة االولى 0.01عند مستوى )
وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 

وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه1جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 
 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  

 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 8جدول ) 

 الخامة اليير منسوجة
العينة االولى 

 جرام 40وزن فيفة""خ
 9.002م = 

 العينة الثانية
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 18.432م = 

العينة الثالثة 
  60"ثقيلة" وزن 
 جرام
 13.768م = 

 العينة االولى "خفيفة"  
   - جرام 40وزن 

 العينة الثانية "متوسطة"
  - **9.430 جرام  50وزن  

 العينة الثالثة "ثقيلة" 
 - **4.664 **4.766 جرام 60وزن 
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وجىىود فىىروق دالىىة إحصىىائيا بىىين العينىىات الىىثالث للخامىىة الغيىىر  (8يتضىىح مىىن جىىدول )
، فيأتي في المرتبىة األولىى العينىة الثانيىة  0.01عند مستوي داللة "  1منسوجة للكامة "
جىىرام  ، وأخيىىرا العينىىة  60جىىرام ، يليهىىا العينىىة الثالثىىة "ثقيلىىة" وزن  50"متوسىىطة" وزن 

 ، وبذلك  جرام 40االولى "خفيفة" وزن 
 يتحقق الفرض األول .

 ينص الفرض الثاني على ما يلي :     الفرض الثاني :
فروق  وزن    توجد  "خفيفة"  االولى  العينة  مظهرية  بين  إحصائية  داللة  جرام    40ذات 

وزن   "متوسطة"  الثانية  العينة  وزن    50ومظهرية  "ثقيلة"  الثالثة  العينة  ومظهرية  جرام 
 " 2جرام للكامة "  60
العينة    مظهرية  درجات  لمتوسط  التباين  تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  وللتحقق 

وزن   "خفيفة"  وزن    40االولى  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  جرام    50جرام 
 " ، والجداول التالية توضح ذلك 2جرام للكامة "  60ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 

 ( 9) رقم جدول
ماكينات الحياكة 

فوق  بالموجات 
 صوتيةال

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات 

درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2935.871 5871.743 بين المجموعات 
 دال  0.01 37.460

 147 78.374 11521.050 داخل المجموعات 

   149  17392.793 المجموع
     

     

( وهى قيمة دالة إحصائيا عند 37.460( إن قيمة ) ف( كانت )9يتضح من جدول )
( االولى 0.01مستوى  العينة  مظهرية  درجات  بين  فروق  وجود  على  يدل  مما   ،  )

وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 
وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه2جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 10جدول ) 

ماكينات الحياكة بالموجات  
 صوتية الفوق 

العينة االولى "خفيفة"  
 جرام 40وزن 
 15.394م = 

العينة الثانية 
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 13.125م = 

العينة الثالثة 
  60"ثقيلة" وزن 
 جرام
 19.082م = 

 العينة االولى "خفيفة"  
   - جرام 40وزن 

 العينة الثانية "متوسطة"
 جرام  50وزن  

2.269* -  

 العينة الثالثة "ثقيلة" 
 - **5.957 **3.688 جرام 60وزن 

 ( واألتي : 10يتضح من جدول ) 
بالموجات    -1 الحياكة  لماكينات  الثالث  العينات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

 " للكامة  داللة  2الفوق صوتية  مستوي  عند  األولى    0.01"  المرتبة  في  فيأتي   ،
جرام ،    40جرام ، يليها العينة االولى "خفيفة" وزن    60العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  

 رام  ج  50وأخيرا العينة الثانية "متوسطة" وزن 
   

  40بين العينة االولى "خفيفة" وزن    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   -3
وزن   "متوسطة"  الثانية  والعينة  "خفيفة"    50جرام  االولى  العينة  لصالح  جرام 

 جرام .  40وزن 
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جرام  40( تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن 11جدول )
 ومظهرية 

 "2جرام للكامة " 60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  50العينة الثانية "متوسطة" وزن   
الخامة اليير 
متوسط  مجموع المربعات منسوجة

 المربعات 
درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2792.624 5585.249 بين المجموعات 
25.251 0.01  

 147 110.593 16257.187 داخل المجموعات  دال
   149  21842.436 المجموع

( وهى قيمة دالة إحصائيا  25.251( إن قيمة ) ف( كانت ) 12يتضح من جدول ) 
( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة االولى 0.01عند مستوى )
وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 

وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه2جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 
 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  

 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 13جدول )

 الخامة اليير منسوجة
العينة االولى "خفيفة"  

 جرام 40وزن 
 11.644م = 

العينة الثانية 
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 12.183م = 

العينة الثالثة "ثقيلة" 
 جرام 60وزن 
 17.769م = 

 العينة االولى "خفيفة"  
   - جرام 40وزن 

 العينة الثانية "متوسطة"
  - 0.539 جرام  50وزن  

 العينة الثالثة "ثقيلة" 
 - **5.586 **6.125 جرام 60وزن 
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 األتي : (13يتضح من جدول ) 

الغير  -1 للخامة  الثالث  العينات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  للكامة وجود  منسوجة 
، فيأتي في المرتبة األولى العينة الثالثة "ثقيلة" وزن    0.01" عند مستوي داللة  2"

جرام  ، وأخيرا العينة االولى    50جرام ، يليها العينة الثانية "متوسطة" وزن    60
 جرام . 40"خفيفة" وزن  

ة الثانية  جرام والعين  40بينما ال توجد فروق بين العينة االولى "خفيفة" وزن    -2
 وبذلك يتحقق الفرض الثاني . جرام ، 50"متوسطة" وزن  

 الفرض الثالث :  ينص الفرض الثالث على ما يلي :  
وزن   "خفيفة"  االولى  العينة  مظهرية  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جرام    40توجد 

وزن   "متوسطة"  الثانية  العينة  و   50ومظهرية  "ثقيلة"  الثالثة  العينة  ومظهرية  زن  جرام 
 " 3جرام للكامة "  60

العينة  مظهرية  درجات  لمتوسط  التباين  تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  وللتحقق 
وزن   "خفيفة"  وزن    40االولى  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  جرام    50جرام 

" ، والجداول التالية توضح ذلك 3جرام للكامة "  60ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  
: 

 

جرام  40( تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن 14جدول )
 ومظهرية 

 "3جرام للكامة " 60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  50العينة الثانية "متوسطة" وزن   
ماكينات الحياكة 

فوق  بالموجات 
 صوتيةال

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات 

درجات 
 الحرية

 الداللة  ) ف( قيمة 

 2 2836.572 5673.145 بين المجموعات 
28.376 0.01  

 147 99.963 14694.561 داخل المجموعات  دال

   149  20367.706 المجموع
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( وهى قيمة دالة إحصائيا  28.376( إن قيمة ) ف( كانت ) 14يتضح من جدول ) 
( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة االولى 0.01عند مستوى )
وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 

وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه3جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 
 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  

 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 15جدول ) 

ماكينات الحياكة بالموجات الفوق 
 صوتية

العينة االولى "خفيفة"  
 جرام 40وزن 
 12.954م = 

العينة الثانية 
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 18.554م = 

ثة "ثقيلة" العينة الثال
 جرام 60وزن 
 13.643م = 

  40وزن  العينة االولى "خفيفة"
   - جرام  

وزن  العينة الثانية "متوسطة"
  - **5.600 جرام 50

 ( األتي : 15يتضح من جدول )
بالموجات    -1 الحياكة  لماكينات  الثالث  العينات  بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 

 " للكامة  عند  3الفوق صوتية  داللة  "  األولى    0.01مستوي  المرتبة  في  فيأتي   ،
جرام     60جرام ، يليها العينة الثالثة "ثقيلة" وزن    50العينة الثانية "متوسطة" وزن  

 جرام .  40، وأخيرا العينة االولى "خفيفة" وزن 
وزن  -2   "خفيفة"  االولى  العينة  بين  فروق  توجد  ال  الثالثة   40بينما  والعينة  جرام 

 جرام .  60  "ثقيلة" وزن 
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 جرام ومظهرية  40( تحليل التباين لمتوسط درجات مظهرية العينة االولى "خفيفة" وزن 16جدول ) 
 "3جرام للكامة " 60جرام ومظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  50العينة الثانية "متوسطة" وزن   

الخامة اليير 
متوسط  مجموع المربعات منسوجة

 المربعات 
درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2916.176 5832.352 بين المجموعات 
44.000 0.01  

 147 66.277 9742.683 داخل المجموعات  دال

   149  15575.035 المجموع
( وهى قيمة دالة إحصائيا  44.000( إن قيمة ) ف( كانت )17يتضح من جدول )  

( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات مظهرية العينة االولى 0.01عند مستوى )
وزن   وزن    40"خفيفة"  "متوسطة"  الثانية  العينة  ومظهرية  ومظهرية    50جرام  جرام 

وزن   "ثقيلة"  الثالثة  "  60العينة  للكامة  اتجاه3جرام  ولمعرفة   ، تطبيق    "  تم  الداللة 
 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :  LSDاختبار  

 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 18جدول ) 

 الخامة اليير منسوجة
العينة االولى "خفيفة"  

 جرام 40وزن 
 7.023م = 

العينة الثانية 
"متوسطة" وزن 

 جرام 50
 16.309م = 

العينة الثالثة "ثقيلة" 
 جرام 60وزن 
 11.495م = 

 العينة االولى "خفيفة"  
 جرام 40وزن 

-   

 العينة الثانية "متوسطة"
 جرام  50وزن  

9.286 ** -  

 العينة الثالثة "ثقيلة" 
 جرام 60وزن 

4.472 ** 4.814 ** - 
 

( وجىود فىروق دالىة إحصىائيا بىين العينىات الىثالث للخامىة الغيىر 18يتضح من جىدول )
، فيأتي في المرتبىة األولىى العينىة الثانيىة  0.01" عند مستوي داللة 3منسوجة للكامة "
جىىرام  ، وأخيىىرا العينىىة  60جىىرام ، يليهىىا العينىىة الثالثىىة "ثقيلىىة" وزن  50"متوسىىطة" وزن 

 قق الفرض الثالث .، وبذلك يتحجرام  40االولى "خفيفة" وزن 
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 وكان الهدف من الدراسة التطبيقية :
عالية -1 جودة  ذات  اإلستخدام  أحادية  الطبية  والمستلزمات  المالبس  تصنيع 

 وتتوافر فيها خصائص الراحة واالمان لمستخدميها . 
التك-2 التقنيات  تصنيعها  فى  منتجا  ولوجيةنيستخدم  لتنفيذ  والمناسبة    ت الحديثة 

 جة عالية تنافس األسواق العالمية .على در 
 eaec.2020.25868.1015/08  إستخدام منتجات صديقة للبيئة  .-3

 التوصيات 

 فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية توصى الدراسة بما يلى :ـ 

عالية   -1 جودة  ذات  طبية  مالبس  إنتاج  الحديثة  محاولة  التكنولوجيا  بستخدم 
 )االلتراسونيك( الخدمة العاملين فى هذا المجال .

المالبس   -2 من  النوعية  هذه  إنتاج  على  القائمين  وإرشاد  توجية  على  العمل 
المستخدمة لتوفير منتجات    والكامات بأفضل الطرف وأفضل الخامات وأفضل  

الش واحتياجاتهم  ومتطلبات  رغبات  مع  يتالئم  بشكل  توزعها  مناسبة  خصية 
 بشكل أفضل فى األسواق  .

األستفادة من الخامات الجديدة بأنواعها المتميز وتوظيفها فى مجال المالبس  -3
منه   ويستفاد  وقع  إلى  تحويلها  أجل  من  وتطويرها  األبحاث  وتنمية  الطبية 

 المجتمع . 
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