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Abstract  Keywords 

التغلب یھدف البحث الحالى إلى التعرف على بعض أسالیب التضریب كأحد أنواع أسالیب الزخرفة و
ً على خامات الجلود الصناعیةتطریزعلى العیوب الفنیة الحادثة أثناء  وتحدید جوانب ونواحي  ھا آلیا

القصور فیھا والتي قد تنتج عن اإلختیار الخاطئ لنوع التضریب ونوع خامة التقویة وخامة الحشو 
ً على خامات الجلود الصناعیة، للوصول إلي منتج ذو جودة  واختیار األسلوب األمثل لتطریزھا آلیا

ً على المنافس  –الشبكي (وتكونت عینة البحث من ثالث أنواع ألسالیب التضریب . ة العالمیةعالیة قادرا
الالصقة (ونوعین من خامات التقویة ) الفیبر –االسفنج (ونوعین من خامات الحشو ) الزخرفي –الحر 

 ، والخامة الثالثة)ب(، والخامة الثانیة )أ(وثالث من الجلود الصناعیة، الخامة األولى ) غیر الالصقة –
وإشتملت أدوات البحث على األجھزة الخاصة باالختبارات المعملیة للخواص الطبیعیة  ).ج(

والمیكانیكیة للجلود الصناعیة، مقیاس تقدیر للعینات التي تم تنفیذھا بالتطریز اآللي علي الجلود 
ضل وتوصلت الدراسة إلى أن التضریب الشبكي اعطي اف .الصناعیة باسالیب التضریب محل الدراسة

، والخامة )ب(، والخامة الثانیة )أ(النتائج بالنسبة للثالث خامات المستخدمة في الدراسة للخامة األولى 
أما بالنسبة ألنواع خامات الحشو فكان إستخدام . یلیھ التضریب الحر ثم التضریب الزخرفي ) ج(الثالثة 

الذي اعطي نتیجة غیر مرضیة الحشو االسفنج عند تطریز التضریب ھو األفضل یلیھ الحشو الفیبر 
وبالنسبة لخامات التقویة فإن  .لمظھریة تطریز خامات الجلود الصناعیة المستخدمة في الدراسة 

إستخدام التقویة غیر الالصقة أعطى نتائج أفضل لمظھریة تطریز التضریب بالنسبة للثالث خامات 
  .المستخدمة في الدراسة 

  لجلد الصناعيا  
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Introduction  
خرفة، إذ یضفي الجمال یعد اسلوب التضریب من أقدم اسالیب الز

ً وجماالً، حیث كان  والحیویة علي األلحفة لرفع قیمتھا وإكسابھا ذوقا
من أبسط طرق الزخرفة التي یتم أستخدامھا لتثبیت طبقات الحشو 
ً ثم یخاط على الرسم المطلوب سواء كان  والبطانة والقماش معا
ُُحف  أشكال ھندسیة أو رسوم زخرفیة أخرى ویمكن تضریب الل

ویا أو بواسطة ماكینة الِخیاطة أو ماكینة تضریب ذات الذراع ید
الطویلة المتخصصة، إلعطاء أشكال زخرفیة جمیلة ثالثیة األبعاد 
ذات جودة عالیة بأستخدام األسالیب الزخرفیة المختلفة من 
التضریب، لذلك تحول أستخدام التضریب من االلحفة إلي موضة 

  .المالبس والمصنوعات الجلدیة
تبر خامة الجلد من الخامات التي تحمل خصائص وسمات وتع

طبیعیة وتشكیلیة والتي یمكن أن تثري مجال المالبس 
والمصنوعات الجلدیة ومع التنوع الكبیر في المنتجات الجلدیة نجد 
العدید من االختالفات في أسالیب زخرفتھا وفقا لنوعیة المنتج، وقد 

زة في زخرفة المنتجات شاع استخدام تصمیمات التضریب الُممیَّ 
  .الجلدیة بشكل جمالي لتزیین األجزاء المختلفة من المنتج

ویعد التطریز أحد أھم المصادر الرئیسیة إلعطاء تأثیرات ومالمس 
مختلفة لسطح الخامة التي تتنوع وتختلف اختالفا واضحا فیما بینھا 

ي، ومن ھذه األسالیب التي تعطي ھذه التأثیرات أسلوب التطریز اآلل
والذي یندرج منھ عدة غرز وطرق للتنفیذ یستطیع المصمم من 
خاللھا تغییر مالمس األسطح للخامات وإعطاء تأثیرات مختلفة 

ً وقیمة جمالیة للقطعة التي تزخرف بھ ومن بینھا خامات . وثراء فنیا
الجلود الصناعیة التي استخدمت على وجھ الخصوص على نطاق 

األغراض الوظیفیة والجمالیة في  واسع في الوقت الحاضر لتلبیة
مجال صناعة المالبس والمصنوعات الجلدیة مثل الجاكت 

  .والبنطلون والجونلة وكذلك حقیبة الید ومحفظة النقود والحزام 

وقد تطرقت العدید من الدراسات لتوظیف اسلوب التطریز     
  لزخرفة الجلود إلثراء ورفع القیمة الجمالیة والوظیفیة لھا 

االستفادة من خامة الجلد  )2008 –زینب محمد حسین (راسة مثل د
الصناعي في انتاج مالبس جلدیة مطرزة لألطفال في المرحلة 

وتوصلت إلنتاج بعض المالبس من خامة ). 12:9(العمریة من سن
الجلد الصناعي مع توظیف تقنیات التطریز المختلفة التي تحقق 

لك احتیاجات الطفل في الجانب الجمالي لتناسب الذوق العام وكذ
إیمان (، ومن ثم اھتمت دراسة )12:9(المرحلة العمریة من سن

باالستفادة من خامة الجلد الصناعي في ) 2011 –محمد حسین 
والتعرف . إنتاج مالبس جلدیة للفتیات في مرحلة المراھقة المتأخرة

اسالیب (على الطرق المختلفة ألسلوب تجاور الخامات المختلفة 
وتوظیفھا مع خامة ...) ، ألوان الرسم الخاصة بالجلود،  التطریز

أم محمد (دراسة ثم جاءت . الجلد الصناعي إلثراء المالبس الجلدیة
التي ھدفت الي تصمیم وتنفیذ المنتجات  )2013 -جابر السید

الجلدیة النسائیة المنفذة بتقنیات غرز التطریز الیدوي كتقنیات 
ة تقنیات الحیاكة الیدویة لخامة حیاكة، والتعرف على مدى مالئم

الجلد وأثر ذلك على الجانب الوظیفي والجمالي وتوصلت الي ان 
إثراء المنتجات الملبسیة الجلدیة ورفع  التطریز الیدوي عمل علي

  .القیمة الجمالیة والوظیفیة لھا 
ونتیجة لما تفرضھ االتجاھات العالمیة االقتصادیة الحدیثة من 

دة المالبس المنتجة سواء للسوق المحلي أو ضرورة االھتمام بجو
الخارجي وخاصة في ظل العمل باتفاقیة تحریر التجارة العالمیة فأن 
األمر یتطلب العمل بجدیة شدیدة لتقدیم منتج بال عیوب ذلك المفھوم 

 - 2013 –صفیة صاروخ وآخرون . الذي یركز على جودة المنتج
136  (  

على جودة المنتج النھائي  عوامل التطریز تؤثر ومن منطلق ان
قامت بعض الدراسات بالتغلب على العیوب الفنیة الناتجة أثناء 
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سامیة أحمد الجارحي (مثل دراسة  لخامة الجلد الصناعيالتطریز 
التي ھدفت إلي التعرف علي مدي مالئمة أنواع من غرز ) 2004 –

غرزة  –غرزة العنكبوت  –غرزة المارجریت (التطریز الیدوي 
لنوع الجلد الطبیعي والصناعي وتوصلت الدراسة الي ) ان ستانالبو

تناسب الغرز التي ال تخترق الجلد مثل غرزة المارجریت وغرزة 
العنكبوت للتطریز علي الجلد الطبیعي والصناعي، وعدم مالئمة 
الغرز التي تعتمد في تنفیذھا علي الحشو والتي تنفذ من خالل الجلد 

لك نتیجة للخواص الطبیعیة والمیكانیكیة مثل غرزة البوان ستان وذ
أسماء (كما جاءت دراسة . لكل من خامة الجلد الطبیعي والصناعي

التي ھدفت الي التعرف على مدى التنوع  )2008 –محمود أحمد 
نوع الخیط (في التقنیات الخاصة بالتطریز اآللي من حیث 

، على الجلود الصناعیة بسمك متوسط) كثافة الغرز -المستخدم
وقد أشارت . وكیف یمكن االستفادة منھا في زخرفة المالبس الجلدیة

أھم نتائج الدراسة إلى أن الخیوط الحریریة الملونة أفضل من خیوط 
السیرما في التطریز اآللي على الجلد الصناعي كما أنھ یمكن 

في الوحدة ) غرزة 5948(استخدام كثافات مختلفة ال تزید عن 
یوط الحریریة أما عند استخدام خیوط السیرما الزخرفیة بالنسبة للخ

عزیزة أحمد (واضافت . غرزة) 5000(فیجب أال تزید الكثافة عن 
دراسة للخواص  )2016 –وھدي عبد العزیز محمد , العقلى

الطبیعیة والمیكانیكیة لبعض أنواع الجلد الصناعي، والتعرف على 
لى مظھریة ع) طرق التقویة –كثافة الغرزة  –نوع الغرزة (اثر 

التطریز للجلود الصناعیة، توظیف افضل النتائج فى التصمیم 
واسفرت . الزخرفى للمالبس النسائیة المنتجة من الجلود الصناعیة

إلى أن أفضل مستوى لتقییم جودة تطریز الجلد نتائج الدراسة 
 –الرش  –الساتان (الصناعي للخامة االولي والثانیة لغرز التطریز 

كثافة المرتفعة مع استخدام خامة التقویة غیر ذات ال) الحشو
وتم استبعاد الخامة الثالثة الحتواھا علي نسبة "  الفازلین"المنسوجة 

  .مستوي مظھریتھا نخفاضمطاطیة عالیة إل
وبالنظر إلي موضوعات الدراسات السابقة یالحظ أن بعضھا أھتم 

إال أنھا لم بتقنیات التطریز الیدوي واآللي للجلد الطبیعي والصناعي 
تستخدم أسلوب التضریب كأسلوب من اسالیب التطریز الیدوي 

في دراستھا ) 2016 – سارة على عبد هللا ( واآللي وقد حاولت
االستفادة من فن التضریب وفن الباتشورك وأشغال األبرة في عمل 

ً  30وقد قامت باعداد اسكتش من . تشكیالت علي المانیكان تصمیما
تصمیمات من  10التضریب وأشغال األبرة،  تصمیمات من فن 10(

تصمیمات الدمج بین فن  10فن الباتشورك وأشغال األبرة، 
وتم إعداد استمارتین ) التضریب وفن الباتشورك وأشغال األبرة

توصلت النتائج إلى . إستبیان لكل من المتخصصین والمستھلكین
  .إیجابیة آراء أفراد العینة نحو التصمیمات

الحالي بعض أسالیب التضریب كأحد ویضیف البحث 
التغلب على العیوب الفنیة الحادثة أثناء أنواع أسالیب الزخرفة و

ً على خامات الجلود الصناعیة وتحدید جوانب ونواحي  تطریزھا آلیا
القصور فیھا والتي قد تنتج عن اإلختیار الخاطئ لنوع التضریب 

ً واختیار األسلوب األمثونوع خامة التقویة والحشو  ل لتطریزھا آلیا
على خامات الجلود الصناعیة، للوصول إلي منتج ذو جودة عالیة 

ً على المنافسة العالمیة   .قادرا
Statement of the problem 

  :یمكن صیاغة مشكلة البحــــــــــــــث في التساؤالت االتیة 
س  -1 ي المالب تخدمة ف ة المس ریب المختلف الیب التض ا أس م

 وعات الجلدیة؟والمصن
ود  -2 ز للجل ة التطری ى مظھری ریب عل لوب التض ر أس ا اث م

 الصناعیة محل الدراسة؟
ً للجلود  -3 ما اثر نوع الحشو على مظھریة التضریب المطرز آلیا

 الصناعیة محل الدراسة؟
4-   ً ا رز آلی ریب المط ة التض ى مظھری ة عل وع التقوی ر ن ا اث م

 ؟للجلود الصناعیة محل الدراسة

:Study Significance 
  :تكمن أھمیة البحث في ما یلي 

مساعدة القائمین علي عملیة اإلنتاج بمصانع المالبس الجلدیة  -1
والمصنوعات الجلدیة الختیار األسلوب األمثل  لنوع 
ً ونوع الحشو وخامة التقویة علي الجلود  التضریب المطرز آلیا

  .الصناعیة للوصول إلي منتج ذو جودة عالیة
ائج ھذه البحث المتخصصین في ھذا المجال الحفاظ تفید نت -2

ً علي الجلود  على جمالیات اسلوب التضریب المطرز الیا
  .الصناعیة 

االستفادة من نتائج البحث في مجال تدریس مقررات  -3
تكنولوجیا المالبس الجلدیة وتكنولوجیا المصنوعات الجلدیة 

ة كذلك وتكنولوجیا األحذیة التي تدرس بقسم الصناعات الجلدی
مقرر التصمیم والتطریزاآللي لقسم المالبس والنسیج بكلیة 

 .االقتصاد المنزلي والكلیات الفنیة المناظرة 
Objectives 

  :یھدف البحث إلى
دراسة أسالیب التضریب المختلفة المستخدمة في صناعة  -1

  .المالبس والمصنوعات الجلدیة
لبعض أنواع الجلود  تحدید الخواص الطبیعیة والمیكانیكیة -2

 .الصناعیة 
دراسة تأثیر أختالف أسلوب التضریب على مظھریة التطریز  -3

  .للجلود الصناعیة محل الدراسة
تحدید نوع الحشو المناسب على مظھریة التضریب المطرز  -4

ً للجلود الصناعیة محل الدراسة   .آلیا
ة التضریب المطرز  -5 ى مظھری بة عل تحدید نوع التقویة المناس

ً ل  .لجلود الصناعیة محل الدراسةآلیا
ود  -6 ات الجل ي خام ً عل ا تحدید افضل طرق التضریب المطرز ألی

  .الصناعیة والتي تحقق أعلي مظھریة
Terminology 

  Leatherrtificial A: الجلد الصناعي 
الفینیل من مادة یعرف بأنھ قماش مغطى بطبقة بالستیكیة  -

)P.V.C (مادة عدید الیوریثان  أو)P.U( وتختلف أنواع ،
ً لنوع القماش المستخدم فى الطبقة السفلي  الجلد الصناعي تبعا

ً وطرق تجھیزه  .وطریقة إنتاجھ صناعیا
  )184 -2011 –وسام محمد ابراھیم، سحر حربي محمد (

الجلود الصناعیة مصنعھ من مواد شمعیة وراتنجیة ولدائن  -
  :ارة عن طبقتینومواد غیر عضویة، وھى عب

وتمثل سطح الجلد وھى مصنعھ من المواد : الطبقة العلیا   -  أ
  .السابق ذكرھا

تشبھ النسیج الشبكى بخیوط ضیقة : الطبقة السفلى    - ب
ورفیعة بامتداد سطح الجلد لیحافظ على تماسك مساحة 

  )125-1999-منى ابراھیم سویفى .(الجلد
   Machine Embroidery: لتطریز اآللىا

ة  و زخرف وان ھ ددة األل وط متع رى بخی ة أخ اش أو أى خام القم
ات  دث آلی ق أح الل تطبی ن خ رز م ة للغ أثیرات حدیث واع بت واألن
ة  ى المبرمج ز اآلل ات التطری ورة لماكین نظم المتط غیل وال التش
ى  ن قیاس ى زم ات المطرزة ف للحصول على عائد سریع من المنتج

ودة تویات الج ى مس ى أعل رون. (وعل ى وآخ دة ماض  -2005 -ماج
99 ،119 (  

   Quilting : التضریب
إلي الكلمة الالتینیة "لحاف"بمعني " "quiltیرجع أصل الكلمة إلي 

"culcita "ولكنھ دخل إلي اللغة , التي یقصد بھا كیس كبیر محشو
وھو تقنیة تستخدم ,"cuilte"االنجلیزیة عن طریق الكلمة الفرنسیة 

 .من األف السنین في مختلف أنحاء العالم
https//ar.wikipedia.org/wiki)(  
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كما یعني غطاء سریر یصنع من الحشو المغلف بطبقتین من   
القماش ویثبت مكانھ بواسطة خطوط من الغرز ویتم تطبیقھ عادةً 

كذلك ھو مفرش سریر مقوي مع خیاطة . بغرض التصمیم الزخرفي
  )oxford dictionaries.com. (زخرفیة
   Stuffing:الحشو

والحشو , حشوة محصورة بین طبقتین من القماشھو عبارة عن 
یعطي األرتفاع وھو عبارة عن مادة لیفیة تعمل علي أعطاء لمسھ 

  . ویمكن استخدامھ بأرتفاعات مختلفة, بارزة 
ویتم , وھو أسم علي مسمي ویكون من ألیاف طبیعیة أو صناعیة

 ولقد كان یستخدم, أستخدامھ لمليء المساحة بین طبقتین من القماش
ً حشوات من الكرتون ولكن األن یستخدم الحشو المصنوع من  قدیما

- Wolff, Colette)).الفیبر(البولي أستر والذي یمكن غسلة 
1996-229)  

  Interfacing:  خامات التقویة 
تعرف بأنھا طبقة من القماش أو مادة تركیبیة تضاف بین قماش 

كما . ملبس الثوب وقماش البطانة لتدعیم مناطق معینة من جسم ال
تعرف بأنھا قطع من خامات التدعیم تضاف إلي قماش الملبس علي 

 Shoben, Martin.أجزاء معینة في الثوب تحتاج إلي تقویة
&Word, Jane-1990-28) (  

    Supporting Material:خامات التدعیم
تلك الخامات التي تستخدم بغرض تدعیم األقمشة قبل تطریزھا أما 

تھاء من تطریزھا أو بشكل دائم لتحقیق بشكل مؤقت حتي األن
   )84-2009-لمیاء حسن علي .(متطلبات جمالیة ووظیفیة معینة

Methodology 
راء  ي إلج ي المعمل في التجریب نھج الوص ث الم ذا البح ع ھ یتب

  .اختبارات معملیة للعینات لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث 
Sample 

  :تتكون عینة البحث من فئتین مختلفتین في الخصائص والمواصفات
ود  -1 ة الجل ود : عین ات الجل ن خام واع م ة أن ن ثالث ون م تتك

نوعات  س والمص ناعة المالب ى ص تخدمة ف ناعیة المس الص
 .الجلدیة 

ین  -2 اتذة المتخصص ة األس ددھم : عین م ) 10(وع د بھ یقص
اتذة واألس( یناألس اعدین والمدرس ة ) اتذة المس اء ھیئ أعض

جامعة حلوان قسم المالبس  -التدریس بكلیة اإلقتصاد المنزلي 
 ً ا ات التضریب المطرزه آلی ة عین ى مظھری والنسیج للحكم عل

  .للجلود الصناعیة من خالل مقیاس التقدیر
Tools 

ة ل -1 ارات المعملی ة باالختب زة الخاص ة األجھ واص الطبیعی لخ
  .والمیكانیكیة للجلود الصناعیة

م  -2 الكمبیوتر رق ي ب ز آل ة تطری ل  17228ماكین   219مودی
 ).Welcome ES-65(برنامج تشغیل الماكینة برنامج 

مقیاس تقدیر لقیاس مظھریة عینات البحث للتضریب المطرز  -3
ً علي الجلود الصناعیة   .آلیا

Determination 
  :یقتصر البحث على 

ة  -1 ة أقمش ن طبق نوع م ناعیة المص ود الص ن الجل واع م الث أن ث
وج –تریكو  –منسوج ( ر منس د ) غی ولى كلوری ن ب ة م اه بطبق مغط

 .الفینیل و بولى یوریثان
). الزخرفي –الحر –الشبكي(ثالث أنواع من أسلوب التضریب  -2

ي  تخداما ف یوعا وإس ر ش ا األكث ا ألنھم م اختیارھم د ت س وق المالب
  .والمصنوعات الجلدیة

 –الالصقة ) (الفازلین(نوعین من أنواع التقویة غیر المنسوجة  -3
 . )غیر الالصقة

 ).فیبر، اسفنج ( نوعین من الحشو  -4
واص  -5 د خ ناعیة لتحدی ود الص االختبارات المعملیة لخامات الجل

 :كل منھا وتشمل 
  .إختبار تقدیر السمك  -
اھین إختبار تقدیر قوة الشد والنسبة ا - ي اإلتج لمئویة لإلستطالة ف

  . الطولى والعرضى
Hypothesis 

ً على مظھریة التطریز لخامة الجلد  -1 توجد فروق  دالھ إحصائیا
وینبثق من  )التقویة –الحشو –التضریب(بالنسبة لكل من ) أ(األولى 

  :الفرض السابق ثالث من الفروض الفرعیة ھما كالتالي
روق د -أ د ف د توج ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا ھ إحص ال

  .بالنسبة ألسالیب التضریب) أ(األولى 
د  -ب ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل توجد فروق دالھ إحصائیا

  .بالنسبة لخامات الحشو) أ(األولى 
د  -ج ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا توجد فروق دالھ إحص

  .لتقویةبالنسبة لخامات ا) أ(األولى 
د  -2 ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا ھ إحص توجد فروق دال

ن ) ب(الثانیة  ل م و –التضریب(بالنسبة لك ة –الحش ق  )التقوی وینبث
  :من الفرض السابق ثالث من الفروض الفرعیة ھما كالتالي

د  -أ ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا ھ إحص روق دال د ف توج
  .ألسالیب التضریببالنسبة ) ب(الثانیة 

د  -ب ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل توجد فروق دالھ إحصائیا
  .بالنسبة لخامات الحشو) ب(الثانیة 

د  -ج ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا توجد فروق دالھ إحص
  .بالنسبة لخامات التقویة) ب(الثانیة 

ً على مظھریة التطریز لخامة ا -3 لجلد توجد فروق دالھ إحصائیا
وینبثق  )التقویة –الحشو –التضریب(بالنسبة لكل من ) ج(الثالثة 

  :من الفرض السابق ثالث من الفروض الفرعیة ھما كالتالي
د  -أ ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا ھ إحص روق دال د ف توج

  .بالنسبة ألسالیب التضریب) ج(الثالثة 
ة التطری -ب ى مظھری ً عل د توجد فروق دالھ إحصائیا ة الجل ز لخام

  .بالنسبة لخامات الحشو) ج(الثالثة 
د  -ج ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ً عل ائیا توجد فروق دالھ إحص

  .بالنسبة لخامات التقویة)  ج(الثالثة 
  :الدراسة التجریبیة 

  :مواصفات الجلود المستخدمة في البحــــــــــــــث : أوالً 
خواص الطبیعیة للثالث أنواع تم إجراء االختبارات المعملیة على ال 

من الجلود الصناعیة المستخدمة في البحث بمعمل اختبارات الجلود  
  جامعة حلوان  –كلیة االقتصاد المنزلي  –قسم الصناعات الجلدیة 

  :اختبار تقدیر السمك  -1
وذلك " میكرومیتر"تم إجراء اختبار تقدیر السمك بإستخدام جھاز  

المس العلوي وقاعدة قرص القیاس عن طریق وضع الجلد بین ال
بحیث یكون سطح الجلد ألعلى وتؤخذ قراءة المؤشر بالملیمتر وتم 
إجراء خمسة قیاسات على األقل للعینة الواحدة وتم أخذ متوسط 

  .القراءات
  % : اختبار تقدیر قوة الشد والنسبة المئویة لالستطالة  -2
ً للمواصفة القیاسیة   699م.ق.المصریة متم إجراء االختبار، طبقا

،  "طرق اختبار القماش المكسو بالبالستیك"بعنوان   
لتقدیر قوة الشد والنسبة المئویة للتمدد عند القطع بإستخدام جھاز 

Cloth Strengh and Ductility Testing Machine  وھذا ،
ً والنسبة المئویة  الجھاز یستخدم لقیاس قوة الشد بالكیلو جرام أیضا

م تحضیر العینات كل عینة على شكل مستطیل ابعاده لالستطالة ، وت
سم طول ویتم تثبیت العینات على الجھاز من 20سم عرض، 5

أعلى بواسطة فكین كما تم تثبتھا من أسفل ثم یتم سحب القضیب 
السفلي لشد العینات حتى القطع، كما یتم أخذ قراءة قوة الشد بالكیلو 

ستطالة الجلد، ودونت جرام والتي یتم عندھا بلوغ أقصى قدر ال
نتائج النسبة المئویة لالستطالة، وقوة الشد كمتوسط لخمس عینات 

  .نتائج ھذه االختبارات) 1(ویوضح جدول 



142 The Effect of Some Machine Embroidered Quilting Techniques on the Appearance of Artificial Leather 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

  نتائج االختبارات الجلود الصناعیة محل الدراسة )1(جدول 
  

  الخامات
  

  مم/ تقدیر السمك 
  %االستطالـــــة   كجم/قوة الشـــــــد 

  عرض  طول  عرض  طول
  167.2  34.25  117  228  9  اسود) أ(الخامة األولى 

  233.7  92.1  190  362  12  كریمي) ب(الخامة الثانیة 

  380   123.1  140  305  10  نبیتي) ج(الخامة الثالثة 

ثالث       ناعیة ال ود الص ابق أن الجل دول الس ن الج ح م یتض
ي  تطالة ف ة لإلس بة المئوی ي النس درج ف ث تت ي البح تخدمة ف المس

، ومتوسطة )أ(تجاه العرضي منخفضة المطاطیة كالخامة األولى اال
ة  ة الثانی ة كالخام ة )ب(المطاطی ة الثالث ة كالخام ة المطاطی ، وعالی

ى)ج( ى ) أ(، كما تتدرج ایضا في السمك من الخفیفة الخامة األول إل
، )ب(الى السمیكة الخامة الثانیة ) ج(متوسطة السمك الخامة الثالثة 

ا م اختی ذلك ت ة ل ل الدراس ون مح ابقة لتك ات الس ثالث خام ر ال

مك تطالة والس ي االس تالفھم ف ل , الخ ي أفض ول إل ك للوص وذل
ناعیة  ود الص ات الجل ي خام ً عل ا رز ألی ریب المط ة للتض مظھری

  .الثالثة للحصول على منتجات تتسم بالجودة العالیة
  :مواصفات ماكینة التطریز اآللي  -

ً  ماكینة  تطریز آلي بالكمبیوتر وقد تم اختیارھا ألنھا األكثر شیوعا
ً في مصانع التطریز، ویوضح جدول التالي مواصفات  واستخداما

  .ماكینة التطریز اآللي وأبر التطریز
  مواصفات ماكینة التطریز اآللي وأبر التطریز )2(جدول 

  تاریخ االنتاج  بلد المنشأ  الشركة المنتجة  مودیل  رقم
17228  219 SWIFT  2018  الصین  

  عدد الروؤس  برنامج التطریز  Framمساحة االطار   عدد االبرة  سرعة الماكینة
  راس Welcome ES-65  12  سم70×45  الماني) 9(  الدقیقة/غرزة 850

  :مواصفات غرزة التطریز -
للعینات التي استخدم فیھا ) Satin(تم التطریز بغرز الساتان  -

  ) 100( التضریب الزخرفي، ذات الكثافة 
تشبھ غرزة السراجة أو غرزة ) Triple ran(زة  تریبل رن غر -

الماكینة العادیة وتتناسب مع كل من التضریب بالوحدات الزخرفیة 
  0)40(الجاھزة والتضریب الشبكي ذات كثافة 

انع  ي مص ً ف تخداما یوعا واس ر ش ا األكث ا ألنھم م اختیارھم د ت وق
  .المنتجات الجلدیة

  :مواصفات خیوط التطریز -

یوعا  2%  100تخدام خیط حریر صناعى تم اس ر ش فتلة ألنھ األكث
  .واستخداما في ماكینات التطریز اآللي باللونین  النبیتي  والذھبي 

  :التصمیم الزخرفي -
تم اختیار الوحدات الزخرفیة التي تتناسب مع أنواع التضریب محل 

وتمت معالجتھا عن طریق تحویلھا إلي عمل افالم علي . الدراسة
لنقلھا إلي ماكینة التطریز اآللي  Welcome ES-65مج برنا

ویوضح جدول التالي مواصفات ماكینة التطریز اآللي وأبر 
  .التطریز

  التصمیم الزخرفي ألسالیب التضریب محل الدراسة )3(جدول 

    
  تصمیم التضریب الحر  تصمیم التضریب الشبكي

 
 تصمیم التضریب الزخرفي

  : تجربــة البحـث التحضیـــر ل: ثانیا
  : بناء مقیاس التقدیر  -1

ق   دیر ملح اس التق میم مقی م تص ات ) 2(ت ة عین اس مظھری لقی
ً علي الجلود الصناعیة محل الدراسة بواسطة  التضریب المطرز آلیا
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ور  ي مح یة ھ عینة المتخصصین، واحتوي علي ثالثة محاور أساس
ة ویتك –عبارات  ) 4(الحشو ویتكون من  ن محور التقوی ) 4(ون م

ارات   ن  –عب ون م ریب ویتك لوب التض ور اس ارات  ) 7(ومح عب
البة،  ارات س د عب ة وال یوج اس موجب اور المقی ارات مح ل عب وك

میم  ً لتص ا ي وفق دیر خماس زان تق ع می رت"وض ن " لیك درج م یت
دة ( ق بش ق  -مواف ا  –مواف د م ى ح ق إل ق –مواف ر مواف ر  –غی غی

 ً ا ق مطلق د) مواف ق بش ي مواف ث تعط ر بحی ات، وغی س درج ة خم
دة  ة واح ذ درج ً فتأخ ا ق مطلق ة . مواف ة الكلی ون الدرج ذلك تك وب

  .درجة  75للمقیاس 
تم عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من  :صدق مقیاس التقدیر -

ارات  وح عب ھولة ووض دى س ن م د م ین للتأك اتذة المحكم األس
ع  د أجم اس، وق ود المقی ث ببن داف البح اط أھ اس، وارتب المقی

استمارة تحكیم المقیاس ملحق . (تخصصین علي صالحیة تطبیقھالم
والوارد أسماؤھم ووظائفھم في ) 10(، ویبلغ عدد المتخصصین )1(

  ).3(ملحق 
تم حساب ثبات مقیاس التقدیر باستخدام : ثبات مقیاس التقدیر  -

معامل إرتباط الرتب بین الدرجات الثالثة التي اعطاھا المصححون 
) 4(وجدول . لكل عینة على حدا) ع - ص -س(المتخصصون 

  .یوضح قیم معامل االرتباط وداللتھا

  )ثبات المقیاس(معامل االرتباط بین المصححین  )4(جدول 
  الداللة  االرتباط  محاور المقیاس 

  0.01  0.865  س، ص
  0.01  0.903  س ، ع
  0.01  0.784  ص، ع 

اط امالت االرتب یم مع اع ق ابق إرتف دول الس ن الج ح م  یتض
د الصحیح  0.01وجمیعھا قیم دالة عند مستوى  ن الواح ا م القترابھ

  .مما یدل على ثبات مقیاس التقدیر
  : قص وحیاكة العینات المنفذة  -2

ناعیة   ود الص ن الجل واع م ثالث أن قامت الباحثتان بقص ال
م  35×سم35المستخدمة في البحث بحیث یكون مقاس العینة  م، ث س

ثال ة لل و والتقوی ع الحش م وض ناعیة، وت ود الص ن الجل واع م ث أن
ع ) 36(الحصول على  ً بواق ا ن التضریب المطرز آلی ) 12(عینة م

ة ،  ى الدراس ة ف ناعیة المتناول ود الص ن الجل ة م ل خام ن ك ة م عین
مواصفات ) 5(، ویوضح جدول )4(صور العینات المطرزة ملحق 

  .العینات المطرزة

  اعیة للخامات الثالثةالعینات المطرزة من الجلود الصن )5(جدول 
  )لون نبیتي) (ج(خامة الجلد الثالثة   )لون كریمي) (ب(خامة الجلد الثانیة   )لون اسود) (أ(خامة الجلد األولى 
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  35عینة رقم   29عینة رقم   23عینة رقم   17عینة رقم   11عینة رقم   5عینة رقم 
  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  صقةتقویة ال -

  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  تقویة الصقة -

  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  تقویة الصقة -

  التضریب الزخرفي  -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  36عینة رقم   30عینة رقم   24ینة رقم ع  18عینة رقم   12عینة رقم   6عینة رقم 
  التضریب الشبكي 

  فیبر -
  تقویة الصقة -

  التضریب الشبكي   -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  التضریب الشبكي   -
  فیبر -
  تقویة الصقة -

  التضریب الشبكي   -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  التضریب الشبكي   -
  فیبر -
  تقویة الصقة -

  شبكي التضریب ال  -
  فیبر -
  تقویة غیر  الصقة -

  : تقییم عینات التضریب المطرز آلیاً علي الجلود الصناعیة -3
 ً ا رز آلی ریب المط ات التض رض عین م ع ن ت ن م واع م ثالث أن ال

غ  ین ویبل ة المتخصص ى عین الجلود الصناعیة موضوع الدراسة عل
ددھم  ق ) 10(ع ي ملح ائفھم ف ماؤھم ووظ وارد أس ك )3(وال ، وذل

ي بھ ً عل ا رز آلی ة للتضریب المط ى أفضل مظھری ول إل دف الوص
  .الجلود الصناعیة

  :تفریغ البیانات  -4
م  ائج ث تخالص النت داول إلس ي ج ات ف غ البیان ان بتفری قامت الباحثت

  .إجراء المعامالت اإلحصائیة المناسبة
 : and Discussion Resultsنتائج البحــــــــــــــث ومناقشتھا 

ائج منت نت ن  تض ق م ث والتحق اؤالت البح ي تس ة عل ث االجاب البح
  .صحة فروضھ

  :اإلجابة علي تساؤالت البحث: أوالً 
ما اسالیب "ألجابة علي التساؤل األول الذي ینص علي بالنسبة ل

التضریب المختلفة المستخدمة في المالبس والمصنوعات 
  " الجلدیة؟

أنواعھ لإلجابة علي ھذا التساؤل تم دراسة اسالیب التضریب و
لالستفادة منھا في اجراء التجربة العملیة للبحث وفیما یلي شرح 

  :تفصیلي لذلك
  :أنواع واسالیب التضریب 

یعتبر التضریب من الحرف الشعبیة القدیمة التي صمدت أمام 
 ,Owen).الزمن وأستخدمتھا النساء إلنتاج المالبس والمفروشات 

Cheryl -2016 -1)   
ً لطریقة تنفیذه وھي كالتاليوتختلف أنواع وأسالیب ا   :لتضریب وفقا
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  :   Hand quiltingالتضریب الیدوي: أوالً 
لقد كان الغرض األساسي ألستخدام التضریب ھو األحتفاظ 
ً بحیث ال یتحرك الحشو عند  بالطبقة العلیا والحشو والبطانة معا
األستخدام أو الغسیل وتستخدم غرز بسیطة للتثبیت مثل غرز 

وفیھ یتم تشكیل . ت تتم علي شكل تصمیمات زخرفیةالسراجة وكان
أبسط تصامیم التضریب بخطوط بسیطة متوازیة إما رأسیة أو أفقیة 
أو قطریة او المتقاطعة بواسطة الید او یمكن شراء باترونات جاھزة 
لبعض الزخارف الكالسیكیة التي یمكن شرائھا من المحالت 

  .المتخصصة
                               (Owen, Cheryl -2016 -30)          

وھذا النوع یتم فیھ األتقان بالممارسة وتستخدم جمیع أنواع الخیوط  

المختلفة كما یمكن أستخدام خیط أغمق من لون الخامة وأبرة مناسبة 
ً لعمل التضریب  لسمك الطبقات وتكون قویة ألنھا تدفع عمودیا

) 1(صورة . أداء العمل ویمكن أستخدام الكشتبان مما یساعد علي 
                 (Clements, Linde-2011-196) .توضح ذلك

 ً   : Machine quiltingالتضریب اآللي  : ثانیا
وھو یتم باستخدام ماكینة الخیاطة او ماكینة التطریز وكما ھو الحال 
في التضریب الیدوي یتم األتقان بالممارسة ولكن التضریب اآللي 

داء ألتمام العمل الفني بمنتھي السرعة یعطي السرعة في األ
والسھولة، وھناك ماكینة متخصصة النتاج التضریب اآللي وتتعدد 

 ,Clements). (توضح ذلك) 2(صورة . أشكالھا وأحجامھا
Linde-2011-212   

  
    (Clements, Linde-2011) التضریب الیدوي) 1(صورة 

  
  (Clements, Linde-2011) تضریب آلي) 2(صورة 

وقبل البدء في عمل التضریب یجب تحدید النوع أو األسلوب 
ً فھناك  المناسب الذي سوف یستخدم النھاء العمل وجعلھ ممیزا

ً واألخري تنفذ  بعض االنواع من التصمیمات یمكن تنفیذھا یدویا
  :بالماكینة ومن ھذه االنواع مایلي 

the ditch -in-Stitchالتضریب داخل الخیاطات    -1
ingquilt :  

ً أو بالماكینة وینفذ عن طریق عمل الغرز داخل  یتم تنفیذه یدویا
وصالت الخیاطة ویعتبر شبھ خفى ألنھ بین وصالت الخیاطة واذا 
تم تنفیذه بالماكینة یكون قدم الدواس بین وصالت الخیاطة ویستخدم 

  .توضح ذلك) 3(صورة .  (Patchwork)في أعمال المرقعات 
   : inch quilting-Quarterبع بوصة  التضریب علي بعد ر -2

ً أو بالماكینة بحیث تكون الغرز خارج حدود  یمكن تنفیذه یدویا
الخیاطة بمقدار ربع بوصة حول الشكل المستخدم للزخرفة ویعتبر 
من األنواع السھلة والبسیطة ویستخدم بكثرة في أعمال المرقعات 

(Patch work) . توضح ذلك) 4(صورة.  
  : Echo quiltingتردید  التضریب بال -3

ھذا النوع یأخذ شكلھ من شكل الوحدة أو الزخرفة بحیث یتم تردید 
شكل الوحدة الزخرفیة أو التصمیم أو محاكاة أو تقلید للخطوط 
الخارجیة للشكل الزخرفي على مسافات منتطمة من الشكل حوالي 

ربع بوصة وتكرر بحیث تشع للخارج وكأنھا تموجات تشبھ حركة 
ً أو بالماكینة وھي طریقة سھلة األمو اج ویمكن تنفیذه یدویا

فالخیاطات تعطي نتیجة متناسقة مع بعضھا إذا تم تنفیذھا بدقة 
وتستخدم لمليء المناطق الفارغة بین أجزاء االبلیك، وھذه الطریقة 
ال تحتاج الى أخذ عالمات على القماش فمن الممكن تنفیذھا بعرض 

 ً   .توضح ذلك) 5(ة صور .الدواس أذا نفذت ألیا
  : line quilting-Straightالتضریب بالخطوط الطولیة   -4
یمكن تنفیذه في أتجاه طولي أوعرضي وفي كال      

األتجاھین كذلك بتقاطع الخطوط مكونھ شكل شبكي من المربعات 
أو األشكال الماسیة، ویعتبر من الطرق السھلة وینفذ بالید أو 

ط بأستخدام أدوات الرسم سواء القلم بالماكینة وتأخذ عالمات الخطو
  .أو المارك حتي تكون العالمات واضحة أثناء التنفیذ

         (Zimmerman, Darlene-2013-164:167)   
ً التضریب الشبكي بالخطوط المتقاطعة   Cross(ویطلق علیھ أیضا

hatched (grid) quilting(  وھو الیعمل علي تثبیت الحشوات
صورة . ھا فقط ولكنھ یتمیز بالبساطة والجمالأو الطبقات في مكان

 ,Clements) .وھذا النوع تم استخدامھ في عینات البحث). 6(
Linde-2011-190)   

  
التضریب داخل  )3(صورة 

 ,Clements)   الخیاطات   
Linde-2011-190)    

  
التضریب علي بعد ) 4(صورة 

 ,Zimmerman) ربع بوصة
Darlene-2013-165)  

  
  التضریب بالتردید ) 5(صورة 

 (Clements, Linde-
2011-190)        

صو
  التضریب بالخطوط الطولیة ) 6(رة 

(Clements, Linde-2011-
190)           

  : Contour quiltingالتضریب بالتحدید    -5
ً من التضریب عبارة عن تحدید شكل التصمیم  ھو نوع بسیط جدا

اكینة كذالك یمكن تحدید التفاصیل المطبوع علي القماش بالید أو بالم
الداخلیة أذا تطلب األمر مما یودي إلي الحصول علي تأثیرات 
جمالیة للمالبس أو المفروشات ویمكن أن تنفذ بخیط من لون القماش 
أو بلون مخالف أو ألوان متداخلة وكذلك تستخدم الخیوط المعدنیة 

 )7(رة صو. مما یمكنا من الحصول علي تأثیرات لونیة جمیلة
   (Owen, Cheryl -2016 -54). توضح ذلك

  Using quilting stencils :التضریب بوحدات األستنسل   -6
یتمیز تصمیم األستنسل البالستیكي بوجود فراغات بحیث     

لنقل ) مارك –قلم (تستخدم أداة من أدوات نقل التصمیم علي القماش 
دد بالماكینة أو بالید الفراغات الموجودة بالتصمیم علي القماش ثم یح
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تصمیمات من األستنسل أو  وھو ذو أشكال متمیزة كذلك یمكن صنع
 ,Zimmerman) .توضح ذلك )8(صورة . شرائھا جاھزة

Darlene-2013-168)  
  : Tied quiltingالتضریب بالربط   -7
من األنواع السھلة البسیطة والسریعة ویتم عن طریق ربط  

ً عندما تكون الطبقات ویعطي في النھایة ش ً وجذاب خاصة كالً جمیال
ً مما ینتج عنھ شكل جمالي  طبقات الحشو سمیكة جدا

   (Owen, Cheryl -2016 -78).ممیز
ً وھو األختیار األمثل عند الحاجة إلي عمل  ویتم تنفیذه یدویا
ً ویمكن تنفیذه بخیط مفرد أو مزدوج  تضریب ذو طبقات سمیكة جدا

اج الي أبرة طویلة ذات سمك من خیط القطن السمیك كذلك یحت
مناسب للقماش والخیط حتي یمكن غرزھا داخل سمك الطبقات 

  .توضح ذلك )9(صورة . حتي یسھل اختراقھا للحشو والبطانة

      (Zimmerman, Darlene-2013-180)  
 Stippling orالتضریب بالنقط أو التعریجات   -8

meandering quilting  :  
ھلة وینفذ بدون وضع عالمات علي ھو من طرق التضریب الس

المتخصصة وھو  القماش ویتم تنفیذه بواسطة ماكینة التضریب
ً ال تتالقي ھذه  عبارة عن زخرفة حرة مجھزة بھا الماكینة، وعادة
التعریجات أو حتي تتالمس مع بعضھا، وھو یعتبر من التصمیمات 

غة الحرة والتي تتم بعشوائیة وھي مناسبة لملئ المساحات الفار
وتطلق علیھ بعض المراجع األجنبیة مسمي . ألرضیة التصمیم

)Vermicelli quilting ( بمعني التضریب بشكل دودي ویتخد
شكل لفائف بحیث تكون علي شكل خطوط مقوسة ضیقة وملتویة 

  .توضح ذلك )10(صورة  .في أشكال متعرجة 
          (Zimmerman, Darlene-2013-169)   

  
  ب بالتحدیدالتضری)7(صورة 

(Owen, Cheryl -2016 
-55)  

  
التضریب بوحدات ) 8(صورة 

  األستنسل
(Zimmerman, Darlene-

2013-168)  

  
التضریب علي بعد ) 9(صورة 

  ربع بوصة
(Zimmerman, 

Darlene-2013-181)  

  
التضریب بالنقط او ) 10(صورة 

  التعریجات
(Clements, Linde-2011-

190)              
 Repeat patternیب بإعادة تكرار الباترون  التضر -9

quilting  :  
یقصد بالباترون التصمیم المستخدم لتنفیذ التضریب بحیث ینفذ عن 
طریق تكرار التصمیم ویستخدم في المساحات الطولیة والعرضیة 
ً ھذه المساحات علي الحدود الخارجیة للتصمیم ویمكن  وتكون عادة

وھي تباع في المحالت التجاریة تنفیذھا بالید أو بالماكینة، 
  .توضح ذلك )11(صورة  .المتخصصة

 Out lineالتضریب بتحدید الخطوط الخارجیة  - 10 
(contour) quilting:  

ھذا النوع من التضریب یصلح لتحدید قطع االبلیك أو أشغال ال  
Patch work  عن طریق عمل خط تحدید بالخیاطة ً ویكون عادة

علي ) سم  1ملم أو 6(ث تكون علي بعد حول أجزاء التصمیم بحی
األكثر أو استخدام عرض الدواس للماكینة، وھذه الطریقة ھي 

 ً األسھل واألكثر دقة لتحدید المساحة ومن الممكن تنفیذھا یدویا
صورة  .باستخدام خیوط ملونة أو بلون یتماشي مع لون القماش

      .توضح ذلك )12(
  :  otif quiltingMالتضریب بالوحدات الزخرفیة   -11
وھي ) Motif(یتم التضریب باستخدام وحدات زخرفیة جاھزة    

 )13(صورة  .ذات مقاسات مختلفة وقد تتخذ أسلوب زخرفي محدد
  .توضح ذلك

  :  over quilting-All)  بشكل عام(التضریب فوق الكل  -12
یتم التضریب عن طریق عمل زخارف عشوائیة حرة یمكن    

نة ذات الزراع الطویلة أو بالید ویكون تنفیذھا علي تنفیذھا بالماكی
 ,Clements). توضح ذلك )14(صورة . المساحة الكلیة للتصمیم

Linde-2011-190:191)  

  
التضریب بإعادة ) 11(صورة 

  تكرار الباترون

  
التضریب بتحدید ) 12(صورة 

  الخطوط الخارجیة

 
التضریب ) 13(صورة 

  بالوحدات الزخرفیة 

 
التضریب فوق الكل )14(صورة 

  )بشكل عام(
 (Clements, Linde-2011-190:191) 

  : Corded quiltingالتضریب بالحبال   -13
ھذا النوع من التضریب یمكن ان یتم بالید أو بالماكینة وھو عبارة 

علي طبقات مزدوجة ) ملم6(عن خیاطة خطوط متوازیة بحوالي 
ویتم ) الحبال(ال الحشو بھا من النسیج وذلك إلنشاء قنوات یتم إدخ

استخدام خیط ناعم حتي یسھل مروره داخل القنوات كذلك یكون 
متوافق مع الخامة بحیث ال یظھر لونھ من فوق ) الحبل(لون الخیط 

ً اذا كان لون القماش فاتح    . سطح النسیج خاصة
وھو یعرف أیضا بالتضریب اإلیطالي وقد یستخدم فیھ الخیوط 

لتمر داخل الممرات أو القنوات بحیث تبعد كل الصوفیة السمیكة 
ویمكن استخدام التصمیمات ) ملم6(قناة عن األخري بحوالي 

النھا تعطي بعد أخر للشغل وتكون أكثر جاذبیة ومناسبة  السیلتیة
ً وفي كلتا  ً أو یدویا لھذا النوع من التضریب ویمكن أن ینفذ آلیا

ً عن طریق التدكیك الحالتین یتم إدخال الحبال أو الخیوط یدوی ا
ویجب أن یكون الحبال أما قطنیة أو صوفیة سمیكة وتكون غیر 

 )15(صورة . قابلة لإلنكماش بعد الغسیل حتي ال تؤثر علي الشغل
     (Owen, Cheryl -2016 -70).توضح ذلك

  :  Stuffed quiltingالتضریب بالحشو   -14
تم تنفیذه عن یحتاج الي مھارة التقان ھذا النوع من التضریب وی

طریق عمل طبقتین من القماش ثم خیاطة التصمیم بالید أو بالماكینة 
یتم حشو التصمیم عن طریق عمل شق في الطبقة الخلفیة وحشوھا 



146 The Effect of Some Machine Embroidered Quilting Techniques on the Appearance of Artificial Leather 
 

International Design Journal, Volume 8, Issue 4October 2018 
 

ً وذلك إلنشاء مناطق مرتفعة بالشغل ثالثیة  ثم تغلق مرة آخرى یدویا
األبعاد، ویرجع أصل ھذا النوع إلى ایطالیا، وقد یطلق علیھ أعمال 

وكذلك یطلق علي الحشو بالحبال بمعني اي نوع حشو ) ترابونتو(
توضح  )16(صورة  .یعطي البروز للتصمیم دون المساحة المحیطة

  .                    ذلك
  :  Decorative quiltingالتضریب بالزخرفة   -15
ھذا النوع من التضریب یستخدم فیھ الكثیر من غرز التطریز    

خرفة وكذلك یمكن استخدام خیوط ذات أشكال الیدویة بغرض الز
زخرفیة مثل خیوط الضفائر أو الخیوط المعدنیة السمیكة ذات 
األشكال وكذلك الشرائط الرفیعة والخرز واألزرار الجذابة ویمكن 
استحدام غرز الماكینة المختلفة ذات التأثیرات الزخرفیة الجمیلة 

استخدام الزخارف وھو یحظي بشعبیة متزایدة بإنة یسمح بحریة 
، وھذا النوع تم توضح ذلك )17(صورة  اإلبداعیة الجذابة،

  .استخدامھ في عینات البحث
  (Clements, Linde-2011-224:228)  

  :  motion quilting-Freeتضریب حر الحركة   -16
ھو شكل من أشكال التضریب یستخدم فیھ الماكینة ویتم التحكم     

ً بح یث تكون ھناك حریة في الحركة وھذا في حركة القماش یدویا
اإلسلوب یحتاج إلي اإلتقان، ویمكن استخدام العدید من التصمیمات 

ویتم طباعة التصمیم علي اعلي ) (Free motion motifsالحرة 
طبقة من الشغل ویتم التضریب بالماكینة بشرط ان تكون ھناك نقطة 

شكل بدایة للعمل وینتھي عندھا مرة اخري للحصول علي ال
. توضح ذلك )18(صورة . المطلوب ویطلق علیھ التضریب الحر

-Clements, Linde) .وھذا النوع تم استخدامھ في عینات البحث
2011-218)  

  
 ,Owen)التضریب بالحبال )15(صورة 

Cheryl -2016 -26)  

 
التضریب ) 16(صورة 

  بالحشو
 

التضریب ) 17(صورة 
  بالزخرفة

  
تضریب حر ) 18(صورة 

  ركةالح
  (Clements, Linde-2011-218:226:228)                   

  :  Flat quiltingالتضریب المسطح  -17
ُستخدم ھذا اإلسلوب في اوروبا في آواخر القرن السابع عشر   ا

ُفذ علي ) Queen Anne(والثامن عشر وُعرف باسم الملكة آن  ون
كان  طبقتین من النسیج دون استخدام طبقة حشو داخلي حیث

الغرض من التضریب زخرفي ولیس نفعي واستخدمت أسالیب 
الحریر (التطریز المختلفة مع ھذا اإلسلوب علي خامات مختلفة مثل 

  ).، الكتان ، الساتان والقطن 
(Guerrier, Katharine-2001-101) 
وھناك بعض اآلسالیب المستخدمة في التضریب والتي تنتمي إلي 

 - :عصور أو مدینة من المدن  ومنھا فن من الفنون أو عصر من ال
  :  Celtic quiltingتضریب سیلتیك  

وھذا االسم یطلق علي شغل التضریب الذي یستخدم تصمیمات 
مستوحاه من الفن السیلتي كما یستخدم الزخارف الشریطیة علي 

التضریب باستخدام اعادة تكرار الباترون ( حدود التصمیمات مثل 
 ً التصمیمات تتنوع في األشكال، ویرجع وھذه ) الذي یباع جاھزا

تاریخ ھذا الفن الي القرن السابع المیالدي وھي تشمل الزخارف 
الحلزونیة وبعض الحروف والرموز واألشكال الحیوانیة والنباتیة، 
وھو فن من العصور الوسطي واسلوب فني استخدم في ایرلندا 

 ،ً ً أو آلیا -Clements, Linde).)19(صورة وبریطانیا وینفذ یدویا
2011-204)  

  :  Sashiko quiltingتضریب ساشیكو  
وھو نوع من التضریب الیاباني وھو مصطلح مشتق من كلمة 

. وتعني غرزة وھو موجود من العصور القدیمة  Sashiساشي
(Guerrier, Katharine-2001-101)   

وكانت تمارسھ زوجات الصیادین والمزارعین كوسیلة لتكثیف 

ً مالبس العمل والط الة عمر المالبس بوجھ عام وكان ینفذ یدویا
وبحلول القرن الثامن عشر اصبح حرفة محلیة ریفیة وكان یستخدم 
في تنفیذه الخیط االبیض، وعلي مر العصور تم تطویر مجموعة 
كبیرة من األشكال والتصمیمات وھو یتمیز بأنھ ال یمكن تحقیق 

ً الن غرزه تكون أكبر م ن غرزة الخیاطة مظھره الممیز اإل یدویا
  .العادیة ویمكن كذلك استخدام خیوط ملونة لمجاراة العصر

 (Clements, Linde-2011-206)         
وكانت التصمیمات متخذة من الثقافة الیابانیة والصینیة مستمدة من 
البوذیة واصبحت بعد ذلك من النباتات الیابانیة الشعبیة والتي كانت 

  ).20(صورة . البس والمفروشاتتمثل النمط الكالسیكي في الم
 )(Guerrier , Katharine-2001-101   

  :  Kantha quiltingتضریب كنسا 
یعتبر أسلوب فني من حیث اشكالھ المتعددة ویطلق علیھ التضریب  

الھندي ویحظي بشعبیة في بنجالدیش والبنغال الغربیة من الھند 
والنباتات الحیاة والزھور  وشجرةوتكون زخارفھ علي شكل آلھة 

ً وتستخدم فیھ  والطیور واالسماك واشكال ھندسیة، ویتم تنفیذه یدویا
 ).21(صورة . الخیوط الملونة حیث تجعلھ مفعم بالحیاة

(Guerrier, Katharine-2001-211)   
  :  Trapunto quiltingتضریب ترابونتو  

ھو أسلوب ایطالي عبارة عن استخدام حشو من القطن الناعم خلف 
أشكال ثالثیة االبعاد لمراد ابرازه ویمكن الحصول علي الشكل ا

باستخدام كثافات مختلفة من الحشو ویتم التحدید للتصمیم بالید أو 
ً مثل التضریب بالحبال أو  بالماكینة ولكن عملیة الحشو تتم یدویا

            (Owen, Cheryl -2016 -66)).22(صورة . بالحشو 
                     

 
  اسلوب سیلتیك) 19( صورة

  
  اسلوب ساشیكو) 20(صورة 

  
  اسلوب كنسا) 21(صورة 

 
  تضریب ترابونتو) 22(صورة 

(Clements, Linde-2011-211:206)  (Owen, Cheryl -2016 -26)  
  .ومن خالل العرض السابق یكون قد تم اإلجابة علي التساؤل األول

ما اثر "ن ینصوا علي بالنسبة للتساؤل الثاني والثالث والرابع الذی
أسلوب التضریب على مظھریة التطریز للجلود الصناعیة محل 

 ً الدراسة؟ وما اثر نوع الحشو على مظھریة التضریب المطرز آلیا
للجلود الصناعیة محل الدراسة؟ وما اثر نوع التقویة على مظھریة 
ً للجلود الصناعیة محل الدراسة؟ فیجیب  التضریب المطرز آلیا
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  .وض البحث التالیةعلیھم فر
  :التحقق من فروض البحث: ثانیاً 

  : الفرض األول
ً على مظھریة "األول علي ینص الفرض  توجد فروق  دالھ إحصائیا

 –التضریب(بالنسبة لكل من ) أ(التطریز لخامة الجلد األولى 
وینبثق من الفرض السابق ثالث من الفروض  )"التقویة –الحشو

  :الفرعیة ھما كالتالي

  : ض الفرعي األول الفر
د " ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج

  "بالنسبة ألسالیب التضریب) أ(األولى 
 (ANOVA)للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء تحلیل التباین 

للمقارنات المتعددة ) (Scheff'eTestكما تم تطبیق اختبار شیفیة 
واقع درجات محاور وبنود في حالة وجود داللھ احصائیة، من 

  :مقیاس التقدیر، وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة
  )الزخرفي –الحر  - الشبكي (أسالیب التضریب بین ) (ANOVA تحلیل التباین  )6(جدول 

  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 
  الداللة  )ف(قیمة   ریةدرجات الح  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصدر التباین

    2  176.608  353.217  بین المجموعات 
2.015  

0.01  
  117  2.278  10254.775  داخل المجموعات  دال

      119    10607.992  المجموع
) 2.015(بلغت ) ف(یشیر الجدول السابق إلى أن قیمة      

، مما یدل على انھ توجد فروق )0.01(وھى قیمة دالھ عند مستوى 
بالنسبة ) أ(ن مظھریة العینات الثالثة لخامة الجلد األولىحقیقیة بی

، )أ( )الزخرفي –الحر  - الشبكي (سالیب التضریب لكل من أل

) (Scheff'e Testاختبار شیفیة ولمعرفة تلك الفروق تم استخدام 
 إلي داللة الفروق بین) 7(، ویوضح جدول للمقارنات المتعددة

على  )الزخرفي –الحر  -الشبكي (أسالیب التضریب  متوسطات
  .)أ(مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 

  داللة الفروق بین متوسطات أسالیب التضریب  )7(جدول
  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى  )الزخرفي –الحر  -الشبكي ( 

 التضریب الزخرفي التضریب الحر التضریب  الشبكي  اسالیب التضریب  المتوسطات

  *4.20  2.22  ــــــــــــــــــــــــــ التضریب  الشبكي  60.30
  1.98  ــــــــــــــــــــــــــ  2.22- التضریب الحر   58.08
  ــــــــــــــــــــــــــ  1.98 -  *4.20- التضریب الزخرفي  56.10

  )0.05(دالة عند مستوى *
یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللھ احصائیة    

وتأثیرھا  )الزخرفي –الحر  -الشبكي تالف اسالیب التضریب الخ
حیث اعطت داللھ ) أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 

لكال من الصف والعمود لصالح التضریب ) 0.05(عند مستوي 
ومن ) 2.22(الحر التضریبأعلي من الشبكي الذي اعطي قیم 

  ).4.20(التضریب الزخرفي 

  
 –الحر  -الشبكي (أسالیب التضریب بین الفروق ) 1(شكل 

  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى   )الزخرفي
ویمكن تفسیر تلك النتیجة لمظھریة التطریز بأن التضریب    

الشبكي ھو الذي أعطى أفضل النتائج بالنسبة لمظھریة التطریز 
رفي، یلیھ التضریب الحر ثم التضریب الزخ) أ(لخامة الجلد األولى 

ذلك بسبب توافق التصمیم ذو الخطوط المتشابكة للتضریب مع 
دون حدوث انبعاج حول حدود )  أ(الجلد الصناعي الخامة االولي 

من ) أ(التطریز او داخلھ وذلك لما تتمیز بھ خامة الجلد األولي 
استطالة وسمك منخفض، اما التضریب الحر والتضریب الزخرفي 

د بعض الغرز المنزلقھ داخل اعطي نتائج غیر مرضیة لوجو
مساحة التطریز ووجود قطع بالخیط في غرز التطریز وكذلك عدم 
درجة انتظامیة الغرزه في مساحة التطریز وذلك بسبب عدم توافق 

تشیر فیھ ) 1(، والشكل )أ(اسلوب التطریز مع خامة الجلد األولى 
الیب األعمدة للفرق الواضح بین متوسط درجات األنواع الثالثة ألس

  ). أ(التضریب على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 
الفروق الواضحة في متوسط الدرجات ) 1(یتبین من الشكل 

ألسالیب التضریب حیث كان متوسط الدرجات التي حصل علیھا 
وكانت أعلى من متوسط الدرجات التي ) 60.30(التضریب الشبكي 

ثم یلیھم ) 58.08(حصل علیھا التضریب الحر والتى بلغت 
  ).56.10(التضریب الحر بمتوسط درجات 

, عزیزة أحمد محمد (وتتفق النتیجة السابقة مع  دراسة كل من    
 –إیمان محمد حسین (، ودراسة )2016 –وھدي عبد العزیز محمد 

بالنسبة إلي تأثیر غرز التطریز اآللي علي جودة مظھریة ) 2011
ً لطبیعة الخامات، فأن االختیار الجید لنوع غر ز التطریز اآللي طبقا

وخواص خامة الجلود الصناعیة یحسن من جودة مظھریة التطریز 
لھذه الخامة، وبذلك یتحقق الفرض الفرعي األول بالنسبة ألسالیب 

  ).أ(التضریب لخامة الجلد األولي 
  : الفرض الفرعي الثاني 

ي  رض عل نص الف ة "ی ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج
  "بالنسبة لخامات الحشو) أ(لخامة الجلد األولى  التطریز

،  )(T.Test) ت(للتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  
ومعالجة البیانات لخامات الحشو االسفنج والفیبر لخامة الجلد األولي 

  :، وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة)أ(

  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى  )الفیبر، االسفنج(ت الحشو داللة الفروق بین متوسطي درجا )8(جدول 
  المتوسط  المجموعة

  الحسابي 
  االنحراف 
  المعیاري

  العینة
  

  درجات
  الحریة 

  قـیـمـة
  "ت" 

  مستوى الداللة 
 واتجاھھا

    60 5.982 64.87  الحشو االسفنج
118  

 
11.062  

0.01  
  60 7.245 51.45  الحشو الفیبر  لصالح الحشو االسفنج

ً علي المظھریة  یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالھ احصائیا
بین الحشو ) ت(بین خامات الحشو االسفنج والفیبر فكانت قیمة 

وھي قیمة ذات داللھ )  11.062(الفیبر والحشو االسفنج ھي 

لصالح الحشو االسفنج، أي أن ) 0.01(إحصائیة عند مستوى 
طي نتائج أفضل في مظھریة التطریز لخامة الحشو االسفنج أع

  ). أ(الجلد األولى
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منخفضة ) (أ(وقد ترجع تلك النتیجة إلي أن خامة الجلد األولى 
لذا فھى ال تناسب نسبة ارتفاع الحشو الفیبر مع ) االستطالة والسمك

في ) ھبوط(التطریز حیث أن الحشو الفیبر وجد  بھ ارتفاع منخفض 
تان أن سبب األرتفاع المنخفض لخامة التضریب، وتري الباحث

الفیبر بسبب استخدام ضغط المكواة للصق التقویة مما أدي إلي 
إنخفاض الحشو الفیبر، ویفضل تطریز التضریب بجمیع أسالیبھ 
باستخدام الحشو االسفنج بسبب التركیب البنائي لحشو االسفنج وھي 

ضغط صفة الرجوعیة أي استعادة شكلھا مرة اخري حتي بعد ال
علیھا مما یتسبب في اعطاء ارتفاع اعلي للتضریب أثناء وبعد 
التطریز، وبالتالى یؤدى إلى مظھریة عالیة للمنتج النھائي، والشكل 

الفیبر، (تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین متوسطى الحشو ) 2(
  ).  أ(بالنسبة لمظھریة التطریز لخامة الجلد األولى ) االسفنج

الفروق الواضحة بین متوسطي درجات الحشو ) 2( یتبین من الشكل
الفیبر والحشو االسفنج حیث كان متوسط الدرجات التي حصل 

، وكانت أقل من الحشو االسفنج )51.45(علیھا الحشو الفیبر ھى 
حیث بلغ متوسط الدرجات التي حصلت علیھا الحشو االسفنج 

شو ، مما یدل على الفرق بین متوسطى درجات الح) 64.87(ھي
الفیبر والحشو االسفنج لصالح الحشو االسفنج بالنسبة لخامة الجلد 

  ).أ(األولى 
، )2008 –أسماء محمود أحمد ( وتتفق النتیجة السابقة مع دراسة 

في أن جودة ) 2013 –صفیة عبد العزیز صاروخ واخرون (
مظھریة التطریز اآللي تتأثر بعدة عوامل منھا خامات الحشو وھي 

ل التطریز اآللي التي تؤثر على جودة المنتج النھائي من أھم عوام
التي تعطي أعلي مظھریة عند استخدام خامات . للخامة المطرزة

حشو مناسبة للخامة واسلوب التطریز المستخدم، وبذلك یتحقق 

الفرض الفرعي الثاني للفرض األول بالنسبة ألثر استخدام خامات 
 ً   ).أ(لخامة الجلد األولي  الحشو على مظھریة التضریب المطرز آلیا

  
  ) االسفنج ، الفیبر(الفروق بین خامات الحشو ) 2(شكل 

  ) أ(علي مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 
  : الفرض الفرعي الثالث 

ي  رض عل نص الف ة "ی ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج
  "بالنسبة لخامات التقویة) أ(التطریز لخامة الجلد األولى 

ار  للتحقق ق اختب م تطبی ذا الفرض ت ،  )(T.Test) ت(من صحة ھ
ومعالجة البیانات المستخرجة من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 

ة  ات التقوی قة(التقدیر لخام ر الالص ة غی قة ، التقوی ة الالص ) التقوی
داول )أ(لخامة الجلد األولي  ي الج ، وفیما یلي عرض لتلك النتائج ف

  :اآلتیة

  )التقویة غیر الالصقة  -التقویة الالصقة (الفروق بین متوسطي درجات  داللة )9(جدول 
  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 

  المتوسط   المجموعات
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري 

  درجات   العینة
  الحریة

  قـیـمـة
  "ت" 

  مستوى الداللة 
 واتجاھھا

    60  8.165  62.33  التقویة غیر الالصقة
118  

 
5.383  

0.01  
  لصالح التقویة

  غیر الالصقة 
  60  8.813  53.98  التقویة الالصقة

ة  ابق أن قیم دول الس ن الج ح م ین ) ت(یتض قة (ب ة الالص   -التقوی
وھى قیمة ذات داللھ إحصائیة عند ) 5.383) (التقویة غیر الالصقة

  .لصالح التقویة غیر الالصقة 0.01مستوى 
ذه النتیجة  ان ھ ى تفسر الباحثت د األول ة الجل أن خام منخفضة ) (أ(ب

مك تطالة والس ة، إال أن ) االس تخدام التقوی ى اس اج إل ى  تحت ذا فھ ل
ل  ة اق ي مظھری قة ادت ال ة الالص دوا ان التقوی ین وج المتخصص
ى  ى تعط ذلك فھ ة وب ي الخام ا عل ي تثبیتھ واة ف بسبب استخدام المك

ة  تخدام التقوی ز باس ة التطری یة لمظھری ر مرض ائج غی قة، نت الالص
ا  ة مم مك الخام ن س د م قة یزی ر الالص ة غی تخدام التقوی ا أن اس كم

ي ة أعل ى مظھری بب ف كل .  یؤثر على ارتفاع التضریب ویتس والش
درجات) 3( ة (تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین متوسط ال التقوی

قة  قة  -الالص ر الالص ة غی ة ) التقوی ز لخام ة التطری ى مظھری عل
  ).أ(الجلد األولى 

  
  الفروق بین التقویة الالصقة والتقویة غیر الالصقة) 3(شكل 

  )أ(على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولى 
كل  ن الش ین م درجات ) 3(یتب ط ال ین متوس حة ب روق الواض الف

قة ( ة الالص قة  -التقوی ر الالص ة غی ط ) التقوی ان متوس ث ك حی
ى  قة ھ ة الالص ا التقوی ت  ،53.98الدرجات التي حصل علیھ وكان

قة  ر الالص ة غی ا التقوی ي حصل علیھ درجات الت أقل من متوسط ال
ات 62.33التى بلغت  ، مما یدل على الفرق الكبیر بین متوسط درج

قة ( ة الالص قة  -التقوی ر الالص ة غی ر ) التقوی ة غی الح التقوی لص
  ).أ(الالصقة بالنسبة لخامة الجلد األولى 

ع دراسة     ة م دي ع(وتتفق الدراسة الحالی ى وھ د العقل زة أحم زی
التى توضح ان اعلي مظھریة للجلود   )2016 –عبد العزیز محمد 

ة  تخدام التقوی الصناعیة المطرزة باسلوب التطریز اآللي  كانت باس
ق  ذلك تتحق تخدمة، وب ة المس المناسبة وفقا السلوب التطریز والخام
تخدام ر اس بة ألث ث للفرض ألول بالنس  صحة الفرض االفرعي الثال

  ).أ(التقویة على مظھریة التطریز لخامة الجلد األولي 
  .مما سبق یتضح تحقق الفرض األول نتیجة تحقق الفروض الفرعیة

  : الفرض الثاني
ً على :"ینص الفرض الثانى على  توجد فروق دالھ إحصائیا

بالنسبة لكل من ) ب(مظھریة التطریز لخامة الجلد الثانیة 
ینبثق من الفرض السابق ثالث و) التقویة –الحشو –التضریب(

  :من الفروض الفرعیة ھما كالتالي 
  : الفرض الفرعي األول 

د " ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج
  "بالنسبة ألسالیب التضریب) ب(الثانیة 

 (ANOVA)للتحقق من صحة ھذا الفرض تم إجراء تحلیل التباین 
للمقارنات المتعددة ) (Scheff'e Testكما تم تطبیق اختبار شیفیة 

في حالة وجود داللھ احصائیة، من واقع درجات محاور وبنود 
  :مقیاس التقدیر، وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة
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  لد الثانیة على مظھریة التطریز لخامة الج )الزخرفي –الحر  - الشبكي (أسالیب التضریب بین ) (ANOVA تحلیل التباین  )10(جدول 
  الداللة  )ف(قیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصدر التباین

    2  284.425  568.850  بین المجموعات 
2.178  

0.01  
  117  130.566  15276.275  داخل المجموعات  دال

      119    15845.125  المجموع
یمة وھى ق) 2.178(بلغت ) ف(یشیر الجدول السابق إلى أن قیمة 

، مما یدل على انھ توجد فروق حقیقیة بین 0.01دالھ عند مستوى 
 –الحر  -الشبكي (ألسالیب التضریب المجموعات الثالثة 

ولمعرفة اتجاه الفروق بین أسالیب التضریب تم ، )الزخرفي

، للمقارنات المتعددة) (Scheff'e Testاختبار شیفیة استخدام 
بین أسالیب التضریب ویوضح الجدول التالي نتائج الفروق 

  ).ب(الثانیة لخامة الجلد لمظھریة 

  لخامة الجلد الثانیة على مظھریة التطریز  )الزخرفي –الحر  - الشبكي ( داللة الفروق بین متوسط درجات أسالیب التضریب  )11(جدول
  المتوسطات

  اسالیب التضریب
  التضریب الزخرفي التضریب الحر التضریب  الشبكي

  *5.15  3.77  ــــــــــــــــــــــــــ یب  الشبكيالتضر  59.850
  1.98  ــــــــــــــــــــــــــ  3.77- التضریب الحر   56.075
  ــــــــــــــــــــــــــ  1.138 -  *5.15- التضریب الزخرفي  54.700

  )0.05(دالة عند مستوى *
للمقارنات ) (Scheff'e Testیتضح من نتائج اختبار شیفیة 

ددة وجود فروق ذات داللھ احصائیة الختالف اسالیب المتع
وتأثیرھا على مظھریة  )الزخرفي –الحر  -الشبكي التضریب 

لكال من الصف والعمود لصالح ) ب(التطریز لخامة الجلد الثانیة 
التضریب الشبكي الذي اعطي قیم أعلي من التضریب الحر 

ئیا عند وھى دالھ إحصا) 5.15(ومن التضریب الزخرفي ) 3.77(
  ).0.05(مستوى 

عالیة ) (ب(ویمكن تفسیر تلك النتیجة بأن خامة الجلد الثانیة 
، تعطي أفضل النتائج بالنسبة )متوسطة السمك –االستطالة 

لمظھریة التطریز مع التضریب الشبكي، یلیھ التضریب الحر ثم 
التضریب الزخرفي وذلك بسبب مطاطیة وسمك الخامة مما اعطي 

یة لتطریز التضریب الزخرفي باستخدام غرزة نتائج غیر مرض
الساتان لوجود بعض الغرز المنزلقھ داخل مساحة التطریز ووجود 

 مع وجود تجعد  بالجلد حول التصمیمقطع بالخیط في غرز التطریز 
تشیر فیھ ) 4(في مساحة التطریز الحر والزخرفي، والشكل 

تضریب ألسالیب الاألعمدة للفرق الواضح بین متوسط درجات 
على مظھریة التطریز لخامة الجلد ) الزخرفي –الحر  -الشبكي (

  ). ب(الثانیة 
كل  ن الش ین م درجات ) 4(یتب ط ال ي متوس حة ف روق الواض الف

ا  ي حصل علیھ درجات الت ط ال ان متوس ألسالیب التضریب حیث ك
بكي  درجات ) 59.850(التضریب الش ط ال ن متوس ى م ت أعل وكان

ا التضریب  ت التي حصل علیھ ى بلغ یھم ) 56.75(الحر والت م یل ث
  ).54.700(التضریب الزخرفي بمتوسط درجات 

 –زینب محمد حسین (وتتفق النتیجة السابقة مع دراسة كل من 

التى أكدت كل منھما علي  )2011 –إیمان محمد حسین ( )2008
تحسین مظھریة الجلود الصناعیة باستخدام التطریز اآللي ورفع 

لوظیفیة لھا، وبذلك یتحقق الفرض الفرعي األول القیمة الجمالیة وا
  ).ب(للفرض الثاني بالنسبة ألسالیب التضریب لخامة الجلد الثانیة 

  
 –الحر  -الشبكي (أسالیب التضریب الفروق بین ) 4(شكل 

  )ب(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثانیة  )الزخرفي
  : الفرض الفرعي الثاني  

ي  رض عل نص الف د ف"ی ة توج ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال
  "بالنسبة لخامات الحشو) ب(التطریز لخامة الجلد الثانیة 

ار  ق اختب م تطبی ،  ) (T.Test) ت(للتحقق من صحة ھذا الفرض ت
ومعالجة البیانات المستخرجة من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 

ة  د الثانی ة الجل ر لخام فنج والفیب و االس ات الحش دیر لخام ، )ب(التق
  :وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة

  )ب(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثانیة  )الفیبر، االسفنج(داللة الفروق بین متوسطي درجات الحشو  )12(جدول 
  

  المجموعات
  المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف 
  المعیاري

  العینة
  

  درجات 
  الحریة

  قـیـمـة
  "ت" 

  مستوى الداللة 
 اتجاھھاو

    60 12.159 58.82  الحشو االسفنج
118  

1.862  0.01  
  60 10.632 54.93  الحشو الفیبر  لصالح الحشو االسفنج

بین الحشو االسفنج والحشو ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
ي  ر ھ توى ) 1.862(الفیب د مس ائیة عن ھ إحص ة ذات دالل ذه قیم وھ

فنج أي أن  0.01 و االس الح الحش ائج لص ي نت فنج أعط و االس الحش
ة  د الثانی ة الجل ز لخام ة التطری أفضل من الحشو الفیبر على مظھری

  ).ب(
ة  د الثانی ة الجل أن خام مك ) ب(ویمكن تفسیر ھذه النتیجة ب ذات الس

ن  فنج أفضل م و االس المرتفع اعطت نتائج مرضیة  باستخدام الحش
ات المط ي العین ون ف ظ المتخصص ذي الح ر ال و الفیب رزة الحش

بسبب أن الحشو الفیبر لیس , باستخدامھ إنخفاض مستوي التضریب
رض  د التع فنج عن و االس ا الحش ز بھ ي یتمی ة الت فة الرجوعی ھ ص ب
ریب،  اع التض ي ارتف ر عل ا اث ز مم ة التطری اء عملی غط اثن للض

تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین متوسطى درجات ) 5(والشكل 

و  فنج(الحش ر، االس د بال) الفیب ة الجل ز لخام ة التطری بة لمظھری نس
  ).ب(الثانیة 

و ) 5(یتبین من الشكل  ات الحش ط درج الفروق الواضحة بین متوس
فنج( ر، االس ا ) الفیب ل علیھ ي حص درجات الت ط ال ان متوس ث ك حی

ث )54.93(الحشو الفیبر ھى  ، وكانت أقل من الحشو االسفنج ، حی
و اال ا الحش ل علیھ ي حص درجات الت ط ال غ متوس ى بل فنج  ھ س

و )58.82( ات الحش طى درج ین متوس رق ب ى الف دل عل ا ی ، مم
ة ) الفیبر، االسفنج( لصالح الحشو االسفنج بالنسبة لخامة الجلد الثانی
  ).ب(

ع دراسة  ابقة م ي(وتتفق النتیجة الس ن عل اء حس ي ) 2009 -لمی الت
اكدت علي ان التطریز اآللي یضیف قیمة جمالیة للخامات اال انھ قد 
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بعض العیوب الفنیة أثناء تنفیذ عملیة التطریز مما یؤثر بشكل تظھر 
مباشر علي المظھریة ویتوقف نجاح جودة التطریز علي االتقان في 

رزة ات المط ار الخام اني  .اختی ي الث رض الفرع ق الف ذلك یتحق وب
  ).ب(للفرض الثاني بالنسبة لخامات الحشو لخامة الجلد الثانیة 

  : الفرض الفرعي الثالث 
ي ی رض عل ة "نص الف ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج

  "بالنسبة لخامات التقویة) ب(التطریز لخامة الجلد الثانیة 
ار  ق اختب م تطبی ذا الفرض ت ،  )(T.Test) ت(للتحقق من صحة ھ

ومعالجة البیانات المستخرجة من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 
ة  ات التقوی ة الالص(التقدیر لخام قةالتقوی ر الالص ة غی ) قة ، التقوی

داول ). ب(لخامة الجلد الثانیة  وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الج
    :اآلتیة

  )الفیبر، االسفنج(الفروق بین خامات الحشو ) 5(شكل 
)ب(علي مظھریة التطریز لخامة الجلد الثانیة  

  )ویة غیر الالصقةالتق  -التقویة الالصقة (داللة الفروق بین متوسطي درجات  )13(جدول 
  )ب(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثانیة 

  
  المجموعات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجات   العینة
  الحریة

  قـیـمـة
  "ت" 

 مستوى الداللة واتجاھھا

    60  10.192  60.40  التقویة غیر الالصقة
118  

 
3.501  

0.01  
  60  11.808  53.35  ةالتقویة الالصق  لصالح التقویة غیر الالصقة

بین التقویة الالصقة  ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
وھى قیمة ذات داللھ إحصائیة عند ) 3.501(والتقویة غیر الالصقة 

  .لصالح التقویة غیر الالصقة) 0.01(مستوى 

  
  الفروق بین التقویة  الالصقة والتقویة غیر الالصقة) 6(شكل 

  )ب(لخامة الجلد الثانیة على مظھریة التطریز 
ن  د م قة یزی وتفسر الباحثتان ھذه النتیجة بأن استخدام التقویة الالص
فنج  ھبوط ارتفاع التضریب أثناء استخدام المكواة سواء للحشو االس
ي  بب ف ا یتس ة مم الیب التضریب المختلف او الحشو الفیبر لجمیع اس

ة  د الثانی ة الجل بة لخام ز بالنس یئة للتطری ة س كل ). ب(مظھری والش
التقویة  (تشیر فیھ األعمدة للفرق الواضح بین متوسطى درجات ) 6(

قة  قة  -الالص ر الالص ة غی ة ) التقوی ز لخام ة التطری ى مظھری عل
  ).ب(الجلد الثانیة 

كل  ن الش ین م ات ) 6(یتب طي درج ین متوس حة ب روق الواض الف
قة ( ة  الالص قة  -التقوی ر الالص ة غی ط ) التقوی ان متوس ث ك حی

، وكانت )53.35( الدرجات التي حصلت علیھا التقویة الالصقة ھى

قة  ر الالص ة غی ا التقوی أقل من متوسط الدرجات التي حصلت علیھ
ات )60.40(التى بلغت  طي درج ین متوس رق ب ى الف دل عل ا ی ، مم

قة ( ة  الالص قة  -التقوی ر الالص ة غی ر ) التقوی ة غی الح التقوی لص
  ).ب(الثانیة  الالصقة بالنسبة لخامة الجلد

ھدي عبد العزیز محمد , عزیزة أحمد العقلى(وھذا یتفق مع دراسة  
د  )2016 – ناعي عن د الص د الجل كالت تجع ى مش یر إل ي تش الت

ة،   ات التقوی ا بخام ة وعالقتھ ة الخام تالف مرون بب إخ ز بس التطری
بة  اني بالنس ث للفرض الث وبذلك یتحقق صحة الفرض الفرعي الثال

ة الستخدام التقو د الثانی ة الجل یة على مظھریة التطریز بالنسبة لخام
  ).ب(

روض      ق الف ة تحق اني نتیج رض الث ق الف ح تحق بق یتض ا س مم
  .الفرعیة

  : الفرض الثالث
نص ى ی ث عل رض الثال ى : "الف ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج

ة  د الثالث ة الجل ز لخام ة التطری ن ) ج(مظھری ل م بة لك بالنس
ریب( و –التض ةال –الحش الث ) تقوی ابق ث رض الس ن الف ق م وینبث

  :من الفروض الفرعیة ھما كالتالي
  : الفرض الفرعي األول 

د " ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج
  "بالنسبة ألسالیب التضریب) ج(الثالثة 

این       ل التب م إجراء تحلی رض ت ذا الف ن صحة ھ ق م للتحق
(ANOVA) ق اخت م تطبی ا ت یفیة كم ار ش ) (Scheff'e Testب

للمقارنات المتعددة في حالة وجود داللھ احصائیة، من واقع درجات 
ي  ائج ف ك النت رض لتل ي ع ا یل دیر، وفیم اس التق ود مقی اور وبن مح

  :الجداول اآلتیة

  بین أسالیب التضریب) (ANOVA تحلیل التباین  )14(جدول 
  )ج(لخامة الجلد الثالثة  على مظھریة التطریز) الزخرفي –الحر  -الشبكي(

  الداللة  )ف(قیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  مصدر التباین
  0.01  7.340  2  590.258  1180.517  بین المجموعات 

  117  80.416  9408.650  داخل المجموعات  دال
      119    10589.167  المجموع

ة  ت ) ف(یشیر الجدول السابق إلى أن قیم ة ) 7.340(بلغ ى قیم وھ
، مما یدل على انھ توجد فروق حقیقیة بین )0.01(دالھ عند مستوى 

ة  ات الثالث بكي  (المجموع ریب الش ر  -التض ریب الح  –التض
ولمعرفة اتجاه الفروق بین أسالیب التضریب ، )التضریب الزخرفي

تخدام  م اس یفیة ت ار ش ددة) (Scheff'e Testاختب ات المتع ، للمقارن
ة ویوضح الجدو ل التالي  اتجاه الفروق ألسالیب التضریب لمظھری

  ).ج( الثالثةخامة الجلد 
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  داللة الفروق بین أسالیب التضریب  )15(جدول
  )ج(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة ) الزخرفي –الحر  -الشبكي ( 

 التضریب الزخرفي التضریب الحر التضریب  الشبكي  أسالیب التضریب  المتوسطات

  *6.525  *6.755  ــــــــــــــــــــــــــ التضریب  الشبكي  62.85
  0.250-  ــــــــــــــــــــــــــ  6.775- التضریب الحر  56.08
  ــــــــــــــــــــــــــ  0.250-  *6.525- التضریب الزخرفي  56.33

  )0.05(دالة عند مستوى *
ھ  روق ذات دالل ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م ائیة یتض احص

بكي الختالف اسالیب التضریب  ي –الحر  -الش ا  )الزخرف وتأثیرھ
ة  د الثالث ة الجل ز لخام ة التطری ى مظھری ف ) ج(عل ن الص ال م لك

الح ود لص بكي  والعم ریب الش یم التض ي ق ذي اعط ن ال ي م أعل
بة  ر بنس ریب الح بة ) 6.755(التض ي بنس ریب الزخرف ن التض وم

  ).0.05(توى وھى دالھ إحصائیا عند مس) 6.525(

  
 –الحر  -الشبكي (أسالیب التضریب  الفروق بین) 7(شكل 

  )ج(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة  )الزخرفي
ة  د الثالث ة الجل أن خام ة ب ك النتیج یر تل ن تفس طة ) (ج(ویمك متوس

ة )عالیة االستطالة –السمك  بة لمظھری ائج بالنس ، تعطي أفضل النت
ا التطریز مع التضریب ا د م ى ح یة إل ائج مرض ى نت بكي، وتعط لش

بب أن التضریب  ك بس التضریب  الزخرفي والتضریب الحر، وذل
ناعي ادي  د الص ع الجل ابكة للتضریب م وط المتش الشبكي ذو الخط
س  ى عك ك عل الي عدم حدوث كشكشة وانتظام لغرز التطریز، وذل
ة  ي الكشكش بب ف ذي یتس ر ال ي والتضریب الح التضریب  الزخرف

ین ) 7(والشكل . لمساحة المطرزة حول ا رق ب تشیر فیھ األعمدة للف
ات  ط درج الیب متوس ریبأس بكي ( التض ر  -الش ي –الح ) الزخرف

  ).ج(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة 
ثالث ) 7(یتبین من الشكل  ات ال ط درج ي متوس الفروق الواضحة ف

درجات ال ط ال ي حصل السالیب التضریب الثالثة حیث كان متوس ت
وكانت أعلى من التضریب الحر ) 62.85(علیھا التضریب الشبكي

ا  ل علیھ ي حص درجات الت ط ال ي، ومتوس ریب الزخرف والتض
ر  ریب الح بكي ) 56.08(التض ریب الش ن التض ل م ت اق كان

ت  ي كان والتضریب الزخرفي، ومتوسط درجات التضریب الزخرف
ن الت) 56.33( ل م ر واق ریب الح ن التض ى م ت أعل ریب وكان ض

  . الشبكي
لتأثیر ) 2008 –أسماء محمود أحمد (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  

ناعیة  ود الص ى الجل ي عل التطریز اآلل ة ب ات الخاص تالف التقنی اخ
ي  ك عل نعكس ذل ا، وی ة لھ ة والمیكانیكی واص الطبیعی ا للخ طبق

ناعیة ود الص ذلك . االستفادة منھا في رفع مظھریة التطریز  للجل وب
ة الفرض الفرعي األول بالنسبة ألسالیب التضریب علي یتحقق صح

  ).  ج(مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة 
  : الفرض الفرعي الثاني 

ي  رض عل نص الف ة "ی ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج
  "بالنسبة لخامات الحشو) ج(التطریز لخامة الجلد الثالثة 

ا ق اختب م تطبی ذا الفرض ت ،  )(T.Test) ت(ر للتحقق من صحة ھ
ومعالجة البیانات المستخرجة من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 

ة  د الثالث ة الجل ر لخام فنج والفیب و االس ات الحش دیر لخام ، )ج(التق
  :وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة

  )ج(ریة التطریز لخامة الثالثة على مظھ )الفیبر، االسفنج(داللة الفروق بین متوسطي درجات الحشو  )16(جدول 
  المجموعات

  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  العینة
  

درجات 
  الحریة

  قـیـمـة
  "ت" 

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

    60 10.337 60.47  الحشو االسفنج
118  

 
2.429  

0.01  
  60  8.004 56.37  الحشو الفیبر  لصالح الحشو االسفنج

ابق أن  دول الس یر الج ة  یش و ) ت(قیم ر، الحش و الفیب ین الحش ب
وھى قیمة ذات داللھ إحصائیة عند مستوى ) 2.429(االسفنج بلغت 

ي ) 0.01( ل ف ائج أفض ي نت ذي أعط فنج، ال و االس الح الحش لص
  .المتناولة في الدراسة) ج(مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة 

ة  د الثالث ة الجل أن خام ابقة ب ة الس یر النتیج ن تفس ة ) (ج(ویمك عالی
الیب التضریب ) متوسطة السمك –االستطالة  ا الس یفضل تطریزھ

دوث  ي ح بب ف ر تتس و الفیب فنج ألن الحش و اس ة حش تخدام خام باس
ریب روز التض اع وب ي ارتف اض ف كل . إنخف ھ ) 8(والش یر فی تش

و  ات الحش طى درج ین متوس ح ب رق الواض دة للف ر، (األعم الفیب
  ).ج(یز لخامة الجلد الثالثة بالنسبة لمظھریة التطر) االسفنج

  
  )الفیبر، االسفنج(الفروق بین خامات الحشو ) 8(شكل 
  )ج(علي مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة  

الفروق الواضحة بین متوسطي درجات الحشو ) 8(یتبین من الشكل 
فنج( ر، االس ا ) الفیب ذي حصل علیھ درجات ال ط ال ان متوس ث ك حی

ث )60.47(الحشو االسفنج ھى  ، وكانت أكبر من الحشو الفیبر، حی
ى  ر ھ و الفیب ا الحش ل علیھ ذي حص درجات ال ط ال غ متوس بل

و )56.37( ات الحش طى درج ین متوس رق ب ى الف دل عل ا ی ، مم
لصالح الحشو االسفنج بالنسبة لخامة الجلد الثالثة )  الفیبر، االسفنج(
  ).ج(

صاروخ صفیة عبد العزیز (وتتفق النتیجة السابقة مع دراسة 
التى تشیر إلى تحسین جودة مظھریة التطریز ) 2013 –واخرون 

اآللي وكذلك معالجة المشاكل التي تحدث اثناء التشغیل وعیوب 
المظھریة بالمنتج المطرز عن طریق التحكم الجید في عوامل 
التطریز بما یتالئم مع خصائص الخامة المطرزة، وبذلك یتحقق 

ثالث بالنسبة ألثر استخدام خامات الفرض الفرعي الثاني للفرض ال
ً لخامة الجلد الثالثة    ).ج(الحشو على مظھریة التضریب المطرز آلیا

  : الفرض الفرعي الثالث 
ي  رض عل نص الف ة "ی ى مظھری ائیاً عل ھ إحص روق دال د ف توج

  "بالنسبة لخامات التقویة) ج(التطریز لخامة الجلد الثالثة 
ق م تطبی ذا الفرض ت ار  للتحقق من صحة ھ ، )(T.Test) ت(اختب

ومعالجة البیانات المستخرجة من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 
ة  د الثالث ة الجل التقدیر لخامات التقویة الالصقة وغیر الالصقة لخام

  :، وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجداول اآلتیة)ج(
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  )ج(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة  )التقویة غیر الالصقة  -التقویة الالصقة (داللة الفروق بین متوسطي درجات  )17(جدول 
المتوسط   المجموعات

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

درجات   العینة
  الحریة

  قـیـمـة
  "ت" 

مستوى الداللة 
 واتجاھھا

    60  9.572  59.95  التقویة غیر الالصقة
118  

 
1.717  

0.01  
لصالح التقویة غیر 

  الالصقة
  60  9.136  56.95  صقةالتقویة الال

ة  ابق أن قیم دول الس ن الج ین م تخدام ) ت(یتب ین اس ة  (ب التقوی
قة  قة  -الالص ر الالص ة غی ي ) التقوی ة ذات ) 1.717(ھ ذه قیم وھ

  .لصالح التقویة غیر الالصقة) 0.01(داللھ إحصائیة عند مستوى 
ة  د الثالث ة الجل أن خام ة ب ذه النتیج یر ھ ن تفس بة) ج(ویمك ا نس  بھ

دوث  ي ح قة أدي إل ة الالص تخدام التقوی د اس ة وعن تطالة عالی اس
اج  ة وإنبع دوث ) ورورة(مطاطی ي ح بب ف ا یتس ز مم اء التطری أثن

ز،  احة التطری ول وداخل مس د ح م والكشكشة أو تجع كل رق ) 9(ش
قة (تشیر فیھ األعمدة للفرق بین متوسطى درجات  ة  الالص   -التقوی

قة ر الالص ة غی ى مظھر) التقوی ة عل د الثالث ة الجل ز لخام ة التطری ی
  ).ج(

  
  الفروق بین التقویة الالصقة والتقویة غیر الالصقة) 9(شكل 

  )ج(على مظھریة التطریز لخامة الجلد الثالثة 
الفروق الواضحة بین متوسطى درجات ) 9(یتبین من الشكل 

التقویة الالصقة والتقویة غیر الالصقة حیث كان متوسط الدرجات 
، وكانت أقل من )56.95(ت علیھا التقویة الالصقة ھى التي حصل

متوسط الدرجات التي حصلت علیھا التقویة غیر الالصقة التى 
، مما یدل على الفرق بین متوسطي درجات التقویة  )59.95(بلغت 

الالصقة والتقویة غیر الالصقة لصالح التقویة غیر الالصقة بالنسبة 
  ).ج(لخامة الجلد الثالثة 

ي (النتیجة السابقة مع دراسة وتتفق  ن عل اء حس ي ) 2009 –لمی الت
ي  ز اآلل اء التطری ة أثن ة الحادث وب الفنی ى العی ب عل ت بالتغل اھتم
ار  ن اإلختی تج ع د تن ي ق ا والت ور فیھ وتحدید جوانب ونواحي القص
الخاطئ لسمك خامة التقویة ومن ثم الحفاظ على جمالیات ومظھریة 

حة ا ق ص ذلك یتحق ز، وب تخدام التطری بة الس ث بالنس رض الثال لف
  .التقویة على مظھریة التطریز

روض   ق الف ة تحق ث نتیج رض الثال ق الف ح تحق بق یتض ا س مم
  .الفرعیة

Recommendations  
ناعیة او  )1 واء الص ود س ائص الجل ین خص ة ب ة العالق دراس

 .الطبیعیة بأسالیب التطریز المختلفة
ات وخاصة توجیھ اصحاب المصانع الجراء اخت )2 ارات للخام ب

الي  ھا وبالت ة خصائص ا لمعرف ل تطریزھ ناعیة قب ود الص الجل
 .للحصول علي افضل مظھریة عند التطریز اآللي لھا 

س  )3 اج المالب االستفادة من نتائج البحث ومحاولة تطبیقھا في انت
 .والمصنوعات الجلدیة 

ي  )4 ررات الت ض المق ویر بع ي تط ث ف ائج البح ن نت االستفادة م
درس ب ة ت یج بكلی س والنس ة والمالب ناعات الجلدی مي الص قس

 .االقتصاد المنزلي والكلیات الفنیة المناظرة 

ة  )5 وب الفنی ى العی ب عل ي التغل ث ف ائج البح ن نت تفادة م االس
الحادثة أثناء التطریز اآللي على الجلود الصناعیة التي قد تنتج 

اطئ ار الخ لوب التضریب ( عن اإلختی و  –الس ة الحش  –خام
  .)ة التقویةخام

ود  )6 حث الباحثین على إجراء ابحاث مماثلة تھتم برفع قیمة الجل
نوعات  س والمص ناعة المالب ي ص تخدمة ف ناعیة المس الص

 .الجلدیة
References 

اسس وتقنیات زخرفة المالبس الجلدیة :"أسماء محمود أحمد -1
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة " بالتطریز اآللي

 . 2008نزلي، جامعة حلوان، االقتصاد الم
إثراء القیم الجمالیة والوظیفیة :"أم محمد جابر السید محمد -2

للمالبس الجلدیة النسائیة بتنفیذھا بتقنیات یدویة وعرض تقنیة 
رسالة دكتوراة غیر منشورة ، " تنفیذھا على شبكة المعلومات

  . 2013كلیة االقتصاد المنزلي ، جامعة منوفیة ، 
القیم الجمالیة ألسلوب تجاور :"ین مصطفيإیمان محمد حس -3

غیر منشورة، كلیة " الخامات وتطبیقھا على المالبس الجلدیة
  .2011االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، 

توظیف تقنات التطریز علي :" زینب محمد حسین مصطفي -4
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، " المالبس الجلدیة لألطفال

  .2008عة حلوان، كلیة اإلقتصاد المنزلي، جام
إمكانیة االستفادة من فن التضریب :"سارة على عبد هللا -5

" وبعض أشغال االبرة فى أسلوب التشكیل على المانیكان
-كلیة اإلقتصاد المنزلى  -رسالة ماجستیر غیر منشورة 

  .2016 –جامعة المنوفیة 
تأثیر بعض غرز التطریز على الجلد :"سامیة أحمد الجارحى -6

بحث منشور )" دراسة مقارنة(د الصناعي الطبیعي و الجل
المؤتمر العلمي الثامن لالقتصاد المنزلي المنعقد كلیة 

  .  2004جامعة حلوان ، –االقتصاد المنزلي 
تأثیر أسلوب الرقمنة :"صفیة عبد العزیز صاروخ وآخرون -7

على جودة التطریز اإللیكتروني لألقمشة التریكو المخلوطة 
جامعة , العلمیة للبحوث الصینیة المجلة " بألیاف اللیكرا 

  .2013العدد األول ینایر، , المجلد الثاني , حلوان 
تكنولوجیا :"عزیزة أحمد العقلى وھدي عبد العزیز محمد -8

التطریز اآللي للجلود الصناعیة وأثرھا علي جودة إنتاج 
بحث منشور بمجلة العلوم الزراعیة، " المالبس النسائیة

  .2016جامعة االسكندریة، 
تأثیر تقنیات التطریز اآللي علي :" لمیاء حسن علي حسن -9

، بحث منشور بمجلة بحوث التربیة "مظھریة أقمشة الساتان
  .2009النوعیة، العدد الرابع عشر، مایو

ماجدة محمد ماضي، اسامة محمد حسین، عماد الدین سید  -10
، دار المصطفي 1ط" الموسوعة في فن وصناعة التطریز:"

 .2005القاھرة، للطباعة والنشر، 
توظیف التقنیات النسجیة الیدویة فنیا :" منى ابراھیم سویفى -11

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة، "وجمالیا
  .1999جامعة حلوان، 

طرق اختبار : "699م  .ق.المواصفة القیاسیة المصریة م -12
 ، الھیئة المصریة العامة للتوحید" القماش المكسو بالبالستیك

  .القیاسي وجودة المنتج، وزارة الصناعة والتنمیة التكنولوجیة
مشاكل حیاكة " :وسام محمد ابراھیم وسحر حربي محمد -13



Sahar Harby & Hala Soliman  153 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

الجلود الصناعیة المطاطة المستخدمة في صناعة المالبس 
بحث منشور بمجلة علوم وفنون دراسات وبحوث " الجاھزة

 -ع العدد الراب –المجلد الثالث والعشرون –جامعة حلوان 
  .م2011اكتوبر 

14- Clements, Linda: The indispensable guide to 
patch work, quilting and appliqué-David& 
chares limited- uk -2011. 

15- : Guerrier, Katharine,  Quilting and patch 
work techniques –published by search press 
Ltd -2001.  

16- Owen, Cheryl: Quilting for absolute beginner 
- search press limited-London -2016.  

17- Shoben, Martin &Word, Jane: Pattern cutting 
and making up for outer wear fashion, first 
published by Heinemann, professional pub 
.London -1990. 

18- Wolff, Colette: The art of manipulating fabric, 
krase publication. USA -1996.   

19- Zimmerman, Darlene, Quilting the complete 
guide published by kp craft, USA -2013.  

20- https//ar.wikipedia.org/wiki.  
21- Oxford dictionaries.com.  

 

  


