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 غير منسوجة القمشة على األ لتراسونيكاأل بإستخدام ماكينات  الحياكات ةتقني  تأثير

 جامعة حلوان –كلية االقتصاد المنزلي  –استاذ تصنيع المالبس   –ي أ.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 

العيوب  وتقليل  األنتاج  كفاءة  لرفع  الجهود  الجاهزة  المالبس  بصناعة  المهتمون  يبذل 
حدوث منع  ومحاولة  اسبابها  معرفة  طريق  عن  منها  الجهود    هاالناتجة  هذه  أهم  ومن 

النها تعتبر سبب فى تغير االتجاهات التكنولوجيا الحديثة فى األنتاج    االهتمام بادخال 
 .  سوء على الموضة أوعلى طريقة االنتاج بشكل عامالعالمية 

االنسب   هي البديل  ماكينة الحياكة بالموجات فوق الصوتية فالتكنولوجيا التى تعمل بها 
إصدار موجات   فطريقة إنتاجها تعتمد علىهذه النوعية من األقمشة  للحياكة التقليدية ول

عالية التردد لتجميع قطعتين من القماش معا بدون حدوث عيوب ولكى تؤدى الحياكة 
أو الفصل يجب أن يكون الحياكة على منطقة االتصال  وظيفتها بشكل صحيح سوء  

ي لذلك  تحيكها  التى  الخامة  بخواص  امرتبطة  األقمشة  تحتوى  ستخدم  والتى  لمصنعة 
 التى تنصهر  بالحرارة  ٪ من األلياف المصنوعة30على أكثر من 
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The effect of seeing techniques using ultrasonic machines on 

non-woven fabrics 

 
Abstract 

Those interested in the ready-made garment industry make 

efforts to raise production efficiency and reduce the defects 

resulting from them by knowing their causes and trying to 

prevent their occurrence. One of the most important of these 

efforts is the interest in introducing modern technology into 

production because it is considered a cause of changing global 

trends, bad fashion or the method of production in general. 

The technology used by the ultrasonic knitting machine is the 

most suitable alternative to traditional knitting and for this type 

of fabric. Its production method depends on emitting high-

frequency waves to gather two pieces of fabric together without 

defects. In order for the knitting to perform its function correctly, 

bad on the contact or separation area, the knitting must be linked 

to the properties of the material you woven, so it uses 

manufactured fabrics, which contain more than 30% of heat-

fused made fibers 
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   :مقدمة
االنتاج  العمليات  تدخل على  التى  الحديثة  التكنولوجية  المتغيرات  ظهرت   يةفى ضوء 

من   العديد  فى  واسع  نطاق  على  تستخدم  أصبحت  والتى  الذكية  التقنيات  من  تقنية 
الصوتية   فوق  بالموجات  الحياكة  بماكينات  تعرف  المختلفة  الصناعية  المجاالت 
في  تستخدم  التى  الحديثة  التقنيات  أشهر  من  الماكينة  هذه  وتعتبر  )االلتراسونيك( 

 م .اد صناعة المالبس الطبية أحادية اإلستخ
فهذه التكنولوجيا تعتمد على إصدار موجات صوتية عالية التردد يتم من خاللها دمج  

و  األقمشة  من  معالجة   محمهتاليتم  طبقتين  تسمى  الطريقة  وهذه  البعض  بعضها  مع 
مع  تصلح  فهى  لذلك  تبريدها  عند  أخرى  مرة  وتتصلب  بالحرارة  تلين  التي  اللدائن 

من األلياف المصنوعة الن عملية اإلغالق   ٪  30األقمشة التى تحتوى على أكثر من  
بالحرارة   تأثير  علي  عتمد ت الفصل   أو  االتصال  الصوتية على منطقة  الموجات فوق 

الترد  ليست د،  الناتجة من االهتزاز عالى  التقنية  الواحدة فهذه  الثانية  تنتجها فى  التى 
لطريقة األكثر شيوًعا  سريعة وفعالة فحسب، بل صديقة للبيئة والحياكة التقليدية هى ا

اال انها ال تصلح لهذه النوعية من االقمشة المستخدمة فى إنتاج المالبس الطبية لما 
ونقل   هتحدث للجسم  والسوائل  الدم  نفاذ  على  وتساعد  الخامة  من  تضعف  ثقوب  من 

 العدوى والميكروبات لمرتديها.
 

البديل هي  الصوتية  فوق  بالموجات  الحياكة  ماكينة  تعتبر  للحياكة   لذلك  األحدث 
مفيدة جدًا في تصنيع   التقنية  فهذه  لذلك  األقمشة  النوعية من  لهذه  واالنسب  التقليدية 

و  الطبية  أقنعة الالمالبس  الرأس،  )أغطية  مثل  والمستلزمات  الشخصية  الواقية  مالبس 
النها ال تتطلب إبرة أو خيط وال تحدث فراغات أو ثقوب و تساعد ،  الوجه، األحذية(

 .ة مرتديهاعلى حماي
على  وقدرتها  حواف  لطي  وقابليتها  توقف  بدون  الفائقة  بسرعتها  التقنية  هذه  وتتميز 
األكمام   تركيب  مثل  العادية  الحياكة  ماكينة  بعملها  تقوم  التى  العمليات  بجميع  القيام 

 . وغيرها
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وتقلل من رأس المال المهدر كما هو الحال فى هذا إلى جانب توفير الوقت والجهد  
 (Ghosh and Reddy 2009)ماكينات الحياكة التقليدية .  

 
 فتكمن مشكلة البحث فى التساؤالت التالية : 

 تساؤالت البحث :
من ماكينة الحياكة    صوتية بدال فوق  الإمكانية إستخدام تقنية الموجات    هىما -1

 منسوجة ؟  غير الالعادية فى إنتاج المالبس الطبية 
العوامل المؤثرة على نوعية الحياكات بالموجات فوق الصوتية بشكل    هىما -2

 مباشر ؟ 
بالموجات    هىما -3 الحياكات  جودة  لألقمشة  فوق  المعايير  غير الصوتية 

 منسوجة ؟ 
  أهداف البحث :

 تقان . ام على درجة عالية من الجودة واألد ستخحادية اإلأإعداد مالبس طبية  -1
األ -2 تشغيل  فى  تقنيات  أفضل  إلى  ب  غيرال قمشة  الوصول  وزنها  إ منسوجة 

 المختلفة. 
الموجات الحياكة ب  ماكينةمع  التوصل إلى أفضل معايير الجودة المستخدمة   -3

 . أحادية اإلستخدامصوتية إلنتاج مالبس طبية فوق ال
 .  برة الحياكة  العادية أثناء التشغيلأالقضاء على المشاكل الناتجة من  -4
 . نتاج كمية كبيرة لهذه النوعية من المنتجات إل  قفالعمل المستمر بدون تو  -5

 أهمية البحث :  
 .  المختلفة نتاجالقضاء على مشكلة إنقطاع الخيط المستمر خالل مراحل اإل -1
التقليدية  أاستبدال   -2 الحياكة  والتغير    بكامات بر  التركيب  سهلة  االشكال  مختلفة 

 وفقًا لطبيعة التشغيل  . 
 نتاج . نتاجية نتيجة طول فترة العملية اإلالجودة و الكفاية اإل زيادة  -3
 سهوله التدوير لعدم وجدو خيوط لذلك تعتبر صديقة للبيئة . -4
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 فروض البحث :
" لمظهرية  3" وكامة " 2" وكامة " 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كامة " -1

 جرام   40العينة األولى "خفيفة" وزن 
" لمظهرية  3" وكامة " 2" وكامة " 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كامة " -2

 جرام  50العينة الثانية "متوسطة" وزن 
3-   " كامة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وكامة1توجد   "   "2" وكامة   "3  "

 جرام   60لمظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 

 االجرائية للبحث :   الخطوات
  : البحث   منهج   : لمالئمتها أواًل  وذلك  التجريبى  الوصفى  المنهج  البحث  هذا  يتبع 

 لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضة .
تتطبق عينة البحث على مجموعة من األقمشة غير المنسوجة   :  ثانيًا : عينة البحث

المالبس إنتاج  فى  األوزان  الطبية    مختلفة  المستلزمات  وبعض  على الطبية  وتشغلها 
بالموجات فوق صوتية ثالث نوعيات مختلفة من الكامات   من خالل  ماكينة الحياكة 

الدراسة   موضوع  المقترحة  للعينات  مظهرى  تقييم  الخامات وعمل  أفضل  واختيار 
المستخدمة واختبارها من قبل العاملين فى المجال الطبى المقترحة مع أفضل الكامات  

 وهئية التمريض للوصول إلى أفضل النتائج  . 
 (1المجموعة االولى كامة )-1

  

( 1كامة )  
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 ,جتتتترام   40 وزن  خفيتتت  مختلفتتتتة ) وزن أتستتتتخدم متتتع مجموعتتتتة متتتن األقمشتتتتة الغيتتتر منستتتوجة ذات 
 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن   متوسط

 (2المجموعة الثانية كامة )-2

  
 ,جتتتترام   40 وزن  خفيتتت  مختلفتتتتة ) وزن أتستتتتخدم متتتع مجموعتتتتة متتتن األقمشتتتتة الغيتتتر منستتتوجة ذات 

 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن   متوسط

 (3المجموعة الثالث كامة )-3

  
جرام   40 وزن  خفي  مختلفة ) وزن أتستخدم مع مجموعة من األقمشة الغير منسوجة ذات  -

 ( 60, ثقيلة وزن  جرام 50 وزن   متوسط ,
 

 

( 2كامة )  

( 3كامة )  
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 :    ثالثًا : ادوات البحث
 العينات المقترحة موضوع الدراسة راء المستخدمين فى أ استبيان استطالع   .1
 األقمشة غير المنسوجة باوزن مختلفة  مجموعة من  .2
 ماكينة الحياكة بالموجات فوق الصوتية )االلتراسونيك( . .3

 الحالي على  البحث  يقتصر  :البحث رابعُا : حدود
العاملين فى المجال الطبى وهئية التمريض وبعض الزائرين حدود بشرية :   
( .2021:  2018من )  تم تطبيق البحث فى الفترة الزمانيةحدود زمانية :    
 تم تطبيق البحث فى مصنع الحرامين قليوب مصر اسكندرية الزراعى حدود مكانية : 

 . يقتصر حدود البحث علي استخدام األقمشة الغير منسوجة مختلفة األوزان  
( .60ثقيلة وزن  –  50متوسطة وزن  -40)خفيفة وزن    

الث أنواع من الكامات المستخدمة مع ماكينة الحياكة بالموجات الفوق  ث -
 صوتية المستخدمة فى إنتاج المالبس الطبية  

 مصطلحات البحث : 
 .   Seamsالحياكة  -
 ( 208-  2004 –)المعجم الوسيط  حاك الثوب أي نسجه.-
          وصل قطعتين من القماش بالقرب من طرفها. -

(Textile Glossary-2001-138  ) 
 ( Ultrasoundالموجات فوق صوتية )

والموجات فوق   Ultrasoundباللغة اإلنجليزية باسم    الموجات فوق الصوتيةتعرف  
موجات  هى  من   الصوتية  والتي  المادية  األوساط  في  االنتشار  على  قادرة 

اهتزازات طولية  الماء ،الهواء(أهمها الموجات على شكل  تلك  تنتشر  الصلبة(  المواد   ،
أعلى من   تردد  ًا عن مصدر الصوت مكونة موجات مثل أمواج البحر ويكون لهابعيد 

أع هيرتز 20،000 بأن  وهي  المعروف  فمن  المسموعة  الصوتية  الموجات  من  لى 
 هيرتز.    20،000هيرتز و  20الموجات الصوتية يتراوح ترددها بين  

(https://ar.wikipedia.org/wiki) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki
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صوتية   الفوق  بالموجات  الحياكة   Ultrasonic Fabric Sealing)  ماكينات 
System :  ) 

  ( نظام  مزود Ultrasonic Fabric Sealing Systemويعتبر  بذاته  قائم  نظام   )
بقوة   طاقة  ويتم    1100بمصدر  للحياكات  الناجح  اإلغالق  تحقيق  أجل  من  وات 

تصني  في  مفيد  هو  الصوتية  فوق  بالموجات  ، االغالق  الواقية  الطبية  المالبس  ع 
وأغطية الرأس ، وأقنعة الوجه ، األحذية التي يتم تصنيعها عادة بماكينات االلتراسونيك 
والتى تعتمد على الموجات فوق الصوتية ألن الحياكة تتم من خالل وصل طبقتين من  
القماش عن طريق إنشاء خط متصل ينتج عن طريق ترددات تصل إلى ما يقرب من  

 . هيرتز التى تصدرها الموجات فوق الصوتية  20،000
(http://www.branson-plasticsjoin.com) 

 .  Fabricsأقمشة  
اللباد. التريكو،  مثل  المختلفة  بالوسائل  المنتجة  األقمشة  جميع  على  يطلق   مصطلح 

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

أحادي  نسيج  أو   ، العمر  محدودة  تكون  قد  هندسيًا  مصممة  أقمشة  عن  عبارة 
مثل االمتصاص ،  توفر هذه األقمشة وظائف محددة االستخدام أو قماش متين للغاية

 ، الغسل  قابلية   ، اللهب  تثبيط   ، القوة   ، النعومة   ، التمدد   ، المرونة   ، السائل  نفاذ 
 ( https://ar.wikipedia.org) .توسيد ، ترشيح ، حاجز بكتيري وعقم 

  Disposable أقمشة إحادية اإلسخدام
ذات   فهو  لذلك  فقط  واحدة  مرة  األقمشة يستخدم  من  نسبيًا  أقل  ومتانة  تحمل  قوة 

   .المعمرة
 (2002,  8)تامر مصطفى ، 

 :   Non Woven Fabricsاالقمشة غير المنسوجة 
وهو تجاوزت الطرائق التقليدية التشكيلية التي تعتمد    الالنسيج أو النسيج غير المنسوج

من المعهودة  التقليدية  الطرق  على  من وهو   النسج مبدأ  المستمرة   الشعيرات  يصنع 
شبكة من  أو  بالمواد   ألياف المبثوقة،  الربط  مثل  تقنيات  عدة  باستخدام  بربطها  مقواة 

http://www.branson-plasticsjoin.com/
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
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الالصقة أو الربط الميكانيكي باستخدام اإلبر أو قوة نفث الماء، أو الربط الحراري، أو  
 .الربط بغرزات الخياطة

 :  Surgical Gownالمالبس الطبية 
من   المجال  هذا  فى  العاملين  لحماية  الطبيى  المجال  فى  يستخدم  خارجى  رداء  هو 

 االمراض  
على قبل  لباس تطلق  من  الصحية  والرعاية  الطبى  المجال  فى  يستخدم  رداء  أو 

فى   والعاملين  سواءالمرضى  المجال  المختبرات  والجراح الممرض  هذا  واخصائي 
الجراحية وفي الطبية العمليات  بسيطة المستشفى   في غرفة  لتكون  مصممة  وهي 

استبدالها  ويمكن  الغسل،  سهلة  وتكون  العدوى  من  الصحية  والوقاية  االمان   وتحقق 
    بسهولة لرخص ثمنها إذا تضررت أو تلطخت بشكل ال يمكن إصالحه

 ( https://ar.wikipedia.org)معاجم اللغة( , )
 تم إستخدام األساليب اإلحصائية التالية :

 وثبات أدوات البحث تم إجراء المعامالت اإلحصائية اآلتية:للتأكد من صدق  -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   -جتت

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

 
 
 

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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 أواًل : استبيان تقيم مظهرى إلستطالع رأى األساتذة المتخصصين  

فى الكامات المستخدمة لماكينة الحياكة بالموجات فوق صوتية )االلتراسونيك(  
 وجة . المستخدمة على األقمشة الغير منس

وكان الهدف األساسى هو أختيار أنسب الخامات الغير منسوجة مع أنسب الكامات 
المستخدمة فى ماكينة الحياكة  بالموجات الفوق صوتية للوصول إلى أفضل جودة فى 

 إنتاج المالبس الطبية أحادية االستخدام . 
 أ ـ هدف االستبيان

منسوجة مع أفضل الكامات المستخدمة هدف األستبيان هو اختيار أفضل الخامات الغير  
 فى ماكينة الحياكة بالموجات فوق صوتية  . 

 تعليمات اإلستبيان : -ب 

( √تضتتمنت تعليمتتات اإلستتتبيان كيفيتتة اإلجابتتة علتتى اإلستتتبيان وذلتتك بوضتتع عالمتتة )
 .  المحكمين نظر وجهة من المناسب  اإلجابة أمام

 صدق اإلستبيان )صدق المحكمين( : -ج 

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

التحكيم أله مدى شمولية عبارات  من  والتأكد  الرأي  إبداء  ومدى  بغرض  البحث  داف 
صياغت  وصحة  األجز   هوضوحه  لبعض  التعديل  وتم  آراء ،  عليه  أجمع  لما  طبقًا  اء 

 المحكمون المتخصصتتون وكتتان أهمتتها تقليل عدد العبارات المطروحة . 
يتناسب مع لوتس بما  المحاول  وتقليل عدد  مناسب  بشكل  الضوء على صياغتها  يط  

 الهدف من االستبيان . 
قامت وتناسبها عدد العبارات واعتمدت الدارسة على مالحظات المحكمين لالستبانة و  

 الدارسة بتقليل عدد العبارات .
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االستبانة   من  الهدف  من  يتناسب  بما  محوارين  إلى  وتقسيمها  المحاور   عدد  وتقليل 
يتناسب مع محاور   وتنفيذ نفس النموذج على عدد الكامات والخامات المطروحة بما 

 االستبيان . 
بكلية   التدريس  هئية  أعضاء  من  المتخصصين  ألراء  جامعة وفقًا  المنزلى  االقتصاد 

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 . 
االستبيان    -2 محاور  من  محور  لكل  الكلية  الدرجة  بين  االرتباط  معامالت  حساب 

 .  والدرجة الكلية باالستبيان
 تطبيق اإلستبيان : -د

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

والتتتي تكونتتت مجموعتته متتن المتخصصتتين والمستتتخدمين والعتتاملين فتتى المجتتال الطبيتتة 
وهيئة التمريض  ، لتحديتد أفضتل الخامتات المطروحتة موضتوع الدراستة وأفضتلها متانتة 

 لومات الطبية أحادية االستخدام .وراحة عند االستخدام فى إنتاج المالبس والمست

 وصف األستبيان :  -هـ 

مقستتتمة علتتتى محتتتوارين   ات ( عبتتتار 8تكتتتون األستتتتبيان متتتن جتتتدول يحتتتتوى علتتتى عتتتدد )
 كالتالى:

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

 . األقمشة الغير منسوجة ويتضمن أربعة عبارات ـ المحور الثانى : 
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علما بأن  جميع عبارات المحاور تقيس األتجاه اإليجابي 
 الخماسي  ليكيرت  لمقياس" طبيقاً 
   , مناسب   , مناسب  ليكيرت جد   جيدة,    جيدة)غير  مقياس  أختيار  وتم  ممتازة(   , ًا 

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

(، جيتتدةجتتدًا(، )ثالثتتة درجتتات  جيتتدةوذلتتك بأعطتتاء ) خمتتس درجتتات ممتتتازة(، ) أربعتتة 
 )درجتين مناسب(، )درجة غير مناسب( . 

( درجة والمجمتوع 50( درجة ، والثانى )50وقد بلغ مجموعات درجات المحور األول )
 ( درجة .100الكلي للمحاور االثنيت )

 صدق وثبات أدوات البحث 
 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .      : صدق االستبيان

 :  يصدق االتساق الداخل
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور ،   -1

 . باالستبيان والدرجة الكلية للمحور 
االستبيان  حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور  -2

 . باالستبيان والدرجة الكلية 
 بالموجات الفوق صوتية : : ماكينات الحياكة  المحور األول

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل  
بالموجات  الحياكة  )ماكينات  المحور  بين درجة كل عبارة ودرجة   ) بيرسون  ارتباط  

 الفوق صوتية( ، والجدول التالي يوضح ذلك :
 
 
 
 
 



 

 509 

2022مايو ـ  األربعون ـ العدد الثامن المجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ( 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 الغير منسوجة : 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل 
  ، منسوجة(  الغير  )الخامة  المحور  ودرجة  عبارة  كل  درجة  بين   ) بيرسون  ارتباط  

 والجدول التالي يوضح ذلك : 
 بين درجة كل( قيم معامالت االرتباط 2جدول )

 منسوجة(عبارة ودرجة المحور )الخامة الغير 
 الداللة  االرتباط م

1- 0.841 0.01 
2- 0.604 0.05 
3- 0.907 0.01 
4- 0.738 0.01 

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

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط ) معامل 
بين    ) بيرسون  لكل محورارتباط   الكلية  الفوق   الدرجة  بالموجات  الحياكة  )ماكينات 

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

 )ماكينات الحياكة الدرجة الكلية لكل محوربين ( قيم معامالت االرتباط 3جدول )
 لالستبيان الكلية لدرجة بالموجات الفوق صوتية ، الخامة الغير منسوجة( وا

 الداللة  االرتباط المحاور 

 0.01 0.775 ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية :  المحور األول
 0.01 0.801 الخامة الغير منسوجة:  الثانيالمحور 

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

 الثبات :
بالثبات   مع   reabilityيقصد  تناقضه  وعدم   ، والمالحظة  القياس  في  االختبار  دقة 

المفحوص ، وهو    ،  نفسه به من معلومات عن سلوك  فيما يزودنا  واتساقه  واطراده 
، و   النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان التي تشير إلى األداء الفعلي للمفحوص

 تم حساب الثبات عن طريق :
 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 ماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية :  المحور األول

 0.814 – 0.753 0.782 الخامة الغير منسوجة:  الثانيالمحور 
 0.895 – 0.832 0.869 ككل االستبيان  ثبات
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  : الثبات  معامالت  قيم  جميع  أن  السابق  الجدول  من  التجزئة  يتضح   ، الفا  معامل 
 مما يدل على ثبات االستبيان .   0.01النصفية دالة عند مستوى  

 نتائج البحث 
 الفرض األول: ينص الفرض األول على ما يلي :  

" لمظهرية العينة  3" وكامة " 2" وكامة "1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين كامة "
 جرام   40األولى "خفيفة" وزن 

      " كامة  درجات  لمتوسط  التباين  تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  "  1وللتحقق 
جرام ، والجداول التالية    40لى "خفيفة" وزن  " لمظهرية العينة األو 3" وكامة "2وكامة "

 توضح ذلك :
 " 2" وكامة "1( تحليل التباين لمتوسط درجات كامة "5جدول )

 جرام 40" لمظهرية العينة األولى "خفيفة" وزن 3وكامة "
ماكينات الحياكة 
بالموجات الفوق  

 صوتية
متوسط  مجموع المربعات

 المربعات 
درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2763.833 5527.667 بين المجموعات 
23.436 0.01  

 147 117.932 17336.076 داخل المجموعات  دال
   149  22863.743 المجموع

 ( كانت )5يتضح من جدول  قيمة ) ف(  إن  دالة إحصائيا  23.436(  قيمة  ( وهى 
"  2" وكامة " 1( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات كامة "0.01عند مستوى ) 

جرام ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم    40" لمظهرية العينة األولى "خفيفة" وزن  3وكامة "
 ذلك :للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSDتطبيق اختبار  

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 6جدول )
ماكينات الحياكة بالموجات  

 الفوق صوتية 
 " 1كامة "

 12.031م = 
 " 2كامة "

 15.394م = 
 " 3كامة "

 12.954م = 
   - "1كامة "
  - **3.363 "2كامة "
 - *2.440 0.923 "3كامة "
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 ( األتي : 6يتضح من جدول )

دالة   -1 فروق  "وجود  الكامات  بين  األولى  3،    2،    1إحصائيا  العينة  لمظهرية   "
داللة   40"خفيفة" وزن   الفوق صوتية عند مستوي  بالموجات  الحياكة  لماكينات  جرام 

 " . 1" ، وأخيرا كامة " 3" ، يليها كامة "2، فيأتي في المرتبة األولى كامة "  0.01
" لصالح كامة  3مة "" وكا2بين كامة "   0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة   -2
"2." 
 " .3" وكامة " 1بينما ال توجد فروق بين كامة " -3

"2" وكامة "1لمتوسط درجات كامة "( تحليل التباين    جدول )  -4  
جرام 40وزن "خفيفة"  األولىمظهرية العينة " ل3مة "وكا -5  

الخامة الغير 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات منسوجة

 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2687.598 5375.195 بين المجموعات 
 دال  0.01 19.354

 147 138.866 20413.290 داخل المجموعات 
   149  25788.485 المجموع

( وهى قيمة دالة إحصائيا  19.354( إن قيمة ) ف( كانت ) 7يتضح من جدول )   
"  2" وكامة " 1( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات كامة "0.01عند مستوى ) 

جرام ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم    40" لمظهرية العينة األولى "خفيفة" وزن  3وكامة "
 ذلك :للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSDتطبيق اختبار  

 للمقارنات المتعددة LSD( اختبار 8جدول )

 " 1كامة " الخامة الغير منسوجة
 9.002م = 

 " 2كامة "
 11.644م = 

 " 3كامة "
 7.023م = 

   - "1كامة "
  - *2.642 "2كامة "
 - **4.621 1.979 "3كامة "
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 ( األتي : 8يتضح من جدول )
" لمظهرية العينة األولى  3،    2،    1وجود فروق دالة إحصائيا بين الكامات " -1

داللة    40"خفيفة" وزن   عند مستوي  منسوجة  الغير  للخامة  في   0.01جرام  فيأتي   ،
 " .3" ، وأخيرا كامة "1" ، يليها كامة " 2المرتبة األولى كامة " 

داللة   -2 توجد فروق عند مستوي  "  0.05كما  كامة  "1بين  " لصالح  2" وكامة 
 "  . 2كامة "

 " ، وبذلك يتحقق الفرض الرابع . 3" وكامة " 1فروق بين كامة "بينما ال توجد  -3
 على ما يلي :   ثانىالفرض الثانى : ينص الفرض ال

    " كامة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  "1توجد  وكامة   "2" وكامة  لمظهرية  3"   "
 جرام  50العينة الثانية "متوسطة" وزن 

" وكامة 1ين لمتوسط درجات كامة "وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التبا    
"2" وكامة  وزن  3"  "متوسطة"  الثانية  العينة  لمظهرية  التالية    50"  والجداول   ، جرام 

 توضح ذلك :
 " 2" وكامة "1( تحليل التباين لمتوسط درجات كامة "9جدول )

 جرام  50" لمظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 3وكامة "
ماكينات الحياكة 
بالموجات الفوق  

 صوتية
متوسط  مجموع المربعات

 المربعات 
درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2781.215 5562.429 بين المجموعات 
 دال  0.01 24.512

 147 113.466 16679.434 داخل المجموعات 
   149  22241.863 المجموع
قيمة دالة إحصائيا  ( وهى  24.512( إن قيمة ) ف( كانت )9يتضح من جدول )    

"  2" وكامة " 1( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات كامة "0.01عند مستوى ) 
جرام ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم    50" لمظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن  3"  وكامة

 للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك: LSDتطبيق اختبار  
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 10جدول )
ماكينات الحياكة بالموجات  

 الفوق صوتية 
 " 1كامة "

 19.886م = 
 " 2كامة "

 13.125م = 
 " 3كامة "

 18.554م = 
   - "1كامة "
  - **6.761 "2كامة "
 - **5.429 1.332 "3كامة "

 ( األتي : 11يتضح من جدول )
" لمظهرية العينة الثانية  3،    2،    1الكامات " وجود فروق دالة إحصائيا بين   -1

جرام لماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية عند مستوي داللة   50"متوسطة" وزن  
 " . 2" ، وأخيرا كامة " 3" ، يليها كامة "1، فيأتي في المرتبة األولى كامة "  0.01

 ".3" وكامة " 1بينما ال توجد فروق بين كامة " -2
 

 "2" وكامة "1تحليل التباين لمتوسط درجات كامة "( 11جدول )
 جرام  50" لمظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن 3وكامة "

متوسط  مجموع المربعات الخامة الغير منسوجة
 المربعات 

درجات 
 الحرية

 الداللة  قيمة ) ف( 

 2 2791.740 5583.480 بين المجموعات 
 دال  0.01 30.417

 147 91.782 13491.973 المجموعات داخل 
   149  19075.453 المجموع

( وهى قيمة دالة إحصائيا  30.417( إن قيمة ) ف( كانت )11يتضح من جدول ) 
"  2" وكامة " 1( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات كامة "0.01عند مستوى ) 

جرام ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم    50" لمظهرية العينة الثانية "متوسطة" وزن  3وكامة "
 ح ذلك :للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوض LSDتطبيق اختبار  
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 12جدول )

 " 1كامة " الخامة الغير منسوجة
 18.432م = 

 " 2كامة "
 12.183م = 

 " 3كامة "
 16.309م = 

   - "1كامة "
  - **6.249 "2كامة "
 - **4.126 *2.123 "3كامة "

 ( األتي : 12يتضح من جدول )
" لمظهرية العينة الثانية  3،    2،    1الكامات " وجود فروق دالة إحصائيا بين   -1

الغير منسوجة عند مستوي داللة    50"متوسطة" وزن   للخامة  ،    0.01جرام 
 " . 2" ، وأخيرا كامة " 3" ، يليها كامة " 1فيأتي في المرتبة األولى كامة "

داللة   -2 توجد فروق عند مستوي  "  0.05كما  كامة  "1بين  " لصالح  3" وكامة 
 . الفرض الثانىك يتحقق " ، وبذل1" كامة

 على ما يلي :   ثالثالفرض الثالث :  ينص الفرض ال
    " كامة  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  "1توجد  وكامة   "2" وكامة  لمظهرية  3"   "

 جرام   60العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  
      " كامة  درجات  لمتوسط  التباين  تحليل  حساب  تم  الفرض  هذا  من  "  1وللتحقق 
جرام ، والجداول التالية    60" لمظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن  3" وكامة "2وكامة "

 توضح ذلك :
 "2" وكامة "1( تحليل التباين لمتوسط درجات كامة "13جدول )

 جرام 60الثالثة "ثقيلة" وزن " لمظهرية العينة 3وكامة "
ماكينات الحياكة بالموجات  

 الفوق صوتية 
مجموع  
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

قيمة )  
 الداللة  ف(

26.9 2 2727.933 5455.866 بين المجموعات 
 دال  0.01 58

 147 101.193 14875.431 داخل المجموعات 
   149  20331.297 المجموع

    ( جدول  من  )13يتضح  كانت  ف(   ( قيمة  إن  دالة 26.958(  قيمة  وهى   )
( مستوى  عند  "0.01إحصائيا  كامة  درجات  بين  فروق  وجود  على  يدل  مما   ،  )1 "
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" "2وكامة  "ثقيلة" وزن  3" وكامة  الثالثة  العينة  لمظهرية  اتجاه   60"  ولمعرفة   ، جرام 
 والجدول التالي يوضح ذلك : للمقارنات المتعددة LSDالداللة تم تطبيق اختبار  

 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 14جدول )
ماكينات الحياكة بالموجات  

 الفوق صوتية 
 " 1كامة "

 14.275م = 
 " 2كامة "

 19.082م = 
 " 3كامة "

 13.643م = 
   - "1كامة "
  - **4.807 "2كامة "
 - **5.439 0.632 "3كامة "

 ( األتي : 14يتضح من جدول )
" لمظهرية العينة الثالثة  3،    2،    1كامات " الوجود فروق دالة إحصائيا بين   -1

جرام لماكينات الحياكة بالموجات الفوق صوتية عند مستوي    60"ثقيلة" وزن  
" ، وأخيرا 1"  ، يليها كامة "2، فيأتي في المرتبة األولى كامة "  0.01داللة  
 " . 3كامة "

 " .3" وكامة " 1بين كامة "بينما ال توجد فروق  -2
 "2" وكامة "1( تحليل التباين لمتوسط درجات كامة "15جدول )

 جرام 60" لمظهرية العينة الثالثة "ثقيلة" وزن 3وكامة "
الخامة الغير 

متوسط  مجموع المربعات منسوجة
 المربعات 

درجات 
 الداللة  قيمة ) ف(  الحرية

 2 2836.917 5673.833 بين المجموعات 
34.631 0.01  

 147 81.919 12042.098 داخل المجموعات  دال
   149  17715.931 المجموع

( وهى قيمة دالة إحصائيا  34.631( إن قيمة ) ف( كانت ) 15يتضح من جدول ) 
"  2" وكامة " 1( ، مما يدل على وجود فروق بين درجات كامة "0.01عند مستوى ) 

" وزن  3وكامة  "ثقيلة"  الثالثة  العينة  لمظهرية  تم    60"  الداللة  اتجاه  ولمعرفة   ، جرام 
 .ذلك للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح LSDتطبيق اختبار  
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 16جدول )

 " 1كامة " الخامة الغير منسوجة
 13.768م = 

 " 2كامة "
 17.769م = 

 " 3كامة "
 11.495م = 

   - "1كامة "
  - **4.001 "2كامة "
 - **6.274 *2.273 "3كامة "

 
 ( األتي : 16يتضح من جدول )

" لمظهرية العينة الثالثة  3،    2،    1الكامات " وجود فروق دالة إحصائيا بين   -1
، فيأتي    0.01جرام للخامة الغير منسوجة عند مستوي داللة    60"ثقيلة" وزن  

 " . 3" ، وأخيرا كامة "1" ، يليها كامة " 2في المرتبة األولى كامة "
داللة   -2 توجد فروق عند مستوي  "  0.05كما  كامة  "1بين  " لصالح  3" وكامة 

 .  ثالث يتحقق الفرض ال " ، وبذلك1" كامة
 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  منتجانيستخدم  لتنفيذ  والمناسبة  الحديثة    ت ولوجية 
 على دراجة عالية تنافس األسواق العالمية .

 إستخدام منتجات صديقة للبيئة  . -3
 التوصيات  

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

 األهتمام باألفكار بالتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها فى خدمة الصناعات الملبسية المبتكرة .  -1

)االلتراسونيك(    -2 الحديثة  التكنولوجيا  بستخدم  عالية  ذات جودة  طبية  إنتاج مالبس  محاولة 

 الخدمة العاملين فى هذا المجال . 

وأفضل   -3 الطرف  بأفضل  الطبية  المالبس  إنتاج  على  القائمين  وإرشاد  توجية  على  العمل 

مع يتالئم  بشكل  مناسبة  منتجات  لتوفير  المستخدمة  الكامات  وأفضل  رغبات    الخامات 

 ومتطلبات واحتياجاتهم الشخصية توزعها بشكل أفضل فى األسواق  .
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 المراجـــع  قائمة
 اواًل : المراجع العربية 

أحمد محمد فاروق أحمد : تأثير اخــتالف بعــن تقنيــات الحيا ــة علــى  فــاءة وجــودة  -1

المنــتج النهــائحث بحــر منشــورث مجلــة  ليــة اال تصــاد 

ث العـــدد األولث 21المنوفيـــةث مجلـــدالمنزلـــحث جامعـــة 

(2011.) 

إيرينح سمير مسيحهث إيمان حامد محمود: تأثير بعن تقنيات الحيا ة علــى الخــوا   -2

الوظيفيــة لخامــة الحريــر الطبيعــحث بحــر منشــورث مجلــة 

ــد ــوانث مجل ــة حل ــونث جامع ــوم وفن ــدد األولث 24عل ث الع

(2010.) 

ا ة على خــوا  وصــالت حيا ــة تأثير بعن متغيرات الحي: صفية عبد العزيز  طب -3

بعن أ مشة البطانــاتث بحــر منشــورث مجلــة ا ســكندرية 

للتبـــادل العلمـــحث  ليـــة الزراعـــةث جامعـــة ا ســـكندريةث 

(2007.) 

إمكانيــة تحقيــس أنســب المعــايير للتعبيــر عــن  ابليــة األ مشــة :  غادة إبراهيم أبو عيشــة -4

للحيا ة   رســالة د تــورايث غيــر منشــورةث  ليــة اال تصــاد 

 (.2007المنزلىث جامعة المنوفيةث )

نجالء محمد عبد الخالس طعيمة : إنتاج جوارب طبية تستخدم فح عالج دوالح السا ين  -5

ــا   البســيطة والحرجــة وتتناســب مــع األداء الــوظيفح ومن

جمهورية مصر العربيةث رســالة ماجســتير غيــر منشــورةث 

 .2000 لية اال تصاد المنزلحث جامعة المنوفيةث 

تحديــد انســب المعــايير القياســية لجــودة تقنيــات تصــنيع :  حمــد عبــد الخــالسنجــالء م -6

المالبس الجــاهزةث رســالة د تــورايث غيــر منشــورةث  ليــة 

 (.2004اال تصاد المنزلىث جامعة المنوفيةث )

هبة خميس عبد التواب مبروك : معايير جودة تصنيع وإنتاج بعن المنتجات النسجية  -7

الجراحيــةث رســالة ماجســتير غيــر المستخدمة فــح الغــرف  

 .2007منشورةث  لية الفنون التطبيقيةث جامعة حلوانث 
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