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  :Abstractملخص البحث 
ول ذا ف ان الحف اظ عل ى س المتھم و حم ایتھم م ن المخ اطر داخ ل  تم اماھال شك أن اھتمامن ا بأطفالن ا ال یض اھیھ أي  

ویتح تم علین ا أن نراع ى األم ان و الج ودة فیم ا نخت اره ألطفالن ا م ن . البیت و خارجھ یأتي فى صدارة ھ ذا االھتم ام
 االحتی  اطمراع  اة ) خاص  ة بالس  وق المص  ري(مالب  س، و یج  ب عل  ى المتخصص  ین ف  ى ص  ناعھ المالب  س الج  اھزة 

  .و االھتمام بھما عند تصمیم و تنفیذ المودیالت زم لسالمھ و أمان األطفال من خالل مالبسھمالال
وتعتب  ر إكسس  وارات مث  ل األزرار و الكباس  ین و الفیونك  ات م  ن أكث  ر األن  واع اس  تخداما بمالب  س األطف  ال،وتكمن 

لقم اش المختلق ة ول ذلك ت م تحدی د أھمیھ البحث فى  التأكد من تثبیت اإلكسسوارات جی دا عن د تركیبھ ا عل ى طبق ات ا
و أھمی ھ اس تخدام ع دد ) مثل االختناق االبتالع(مشكلھ البحث فى معرفھ انواع اإلكسسوارات و مخاطرھا المتوقعة 

مع  ین م  ن الطبق  ات، وت  م تحدی  د الھ  دف م  ن البح  ث ف  ى  معرف  ھ أنس  ب ع  دد م  ن طبق  ات القم  اش أس  فل اإلكسس  وار 
 . لطبقات القماش ، وتحدید انسب عدد للغرز لتثبیت اإلكسسوار،وأھمیھ استخدام الفازلین كدعامة 

وھ ى س نجل جیرس ى ، (ولذلك فقد تم اختیار ثالثة أن واع م ن االقمش ھ المس تخدمة بص وره كبی ره بمالب س األطف ال 
وتن وع وزن الخام ة ب ین الخفی ف و الثقی ل لت وفیر اكب ر ع دد م ن االختالف ات ف ى الخام ة لتناس ب ) انترلوك ، ملتون

أجواء الصیف و الشتاء،  وكذلك تم تغییر عدد الطبقات المستخدم م ع ك ل ن وع إكسس وار لبی ان الف رق ب ین ق وه ش د 
كج  م الختی  ار  ٩اإلكسس  وار عل  ى ھ  ذه الخام  ات بعم  ل اختب  ار ثب  ات اإلكسس  وار وتثبی  ت مس  توى القب  ول عل  ى عن  د 

 .  أنسب النتائج وأكثرھا أمانا
أن  ت م التوص ل إل ى فق د وتحقیق ا للھ دف الع ام م ن الدراس ة ، ختب اراتالئج انت ا إحص ائیاتومن خ الل الدراس ات و

ھن اك عالق ة طردی ھ ب ین ع دد طبق ات القم اش و وزن القماش وقوه ثبات اإلكسس وار، وأن  ھناك عالقة طردیھ بین
ثب  ات  اش و ق  وهاس  تخدام الف  ازلین كدعام  ة للقم   ھن  اك عالق  ة طردی  ھ ب  ین أنكم  ا ثب  ت أن  .ق  وه ثب  ات اإلكسس  وار

أن ھ ال یوج د عالق ة ب ین وسمك الغرزه وقوه ثبات الفیونك ھ، كم ا الغرز  عالقة طردیھ بین عدد ، وكذلك اإلكسسوار
  .نوع الماكینة المستخدمة لتركیب الكباسین وقوه الثبات

  :Keywordsالكلمات الدالة   
  األطفالمالبس 

baby garments 
  عتبارت األمانا

Safety considerations 
  المثبتةألكسسوارات ا

Attached Accessories 
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  :Introductionمقدمة 
س الجاھزه عن الجدید فى یبحث المتخصصین فى مجال المالب

المودیالت و االلوان ومدى رغبھ اآلباء و األطفال، و ال ینتھون 
الى المخاطر الصحیھ التى قد تواجھ أطفالنا نتیجھ ارتداء بعض 
المالبس والتى قد تؤدى الى مخاطر مثل االختناق او االنزالق او 

  .االصابھ وفى أسوأ حاالتھا الى وفاه الطفل
و  ا نبذل قصارى جھدنا للحفاظ على سالمھ أطفالناكلنا نعتقد أنن

یجب ان نھتم بما نختاره ألطفالنا من المالبس لسھولھ وجود الخطر 
بل و یجب على المصممین أن ینتبھوا جیدا لھذه األخطار , بالملبس

  ویتم مراعاة ذلك عند تنفیذ المودیالت للتأكد من أنھا آمنھ ألطفالنا،
ھدد سالمھ الطفل على خارج البیت فقط ، ال تقتصر المخاطر التي ت

فكثیر من الحوادث تقع للطفل فى بیتھ، فاألطفال الصغار ال 
یستطیعون التمییز بین ما ھو آمن وما ھو خطر، و یدفعھم فضولھم 

فالطفل في مرحلة  .الفطري و حبھم لالستكشاف للحركة المستمرة
 .الطفولة یظھر أكثر التطورات في حیاتھ 

اھتمامنا على ذلك فقط، و لكن یجب أن یشمل معاییر  وال یقتصر
أخرى مثل األمان و الجودة، حیث أن األمان و الجودة من 
العناصر الھامة لملبس الطفل لتحقیق الھدف من اقتناء الملبس و 

  . ھو فى النھایة للحفاظ علیھ و على سالمتھ
یتعرض البحث لنقاط ھامھ فى مالبس األطفال تتعلق بسالمھ و 

واألخطار التي قد تتواجد , ان الملبس و مدى تحقیقھ للغرض منھأم
بالمالبس أثناء التصمیم وعدم مراعاة االحتیاطات الالزمة لسالمھ 

و أمان األطفال خاصة بالسوق المصري لما یطھر فیھ من 
ونظرا لعدم وجود . مخالفات ملبسیھ تتعلق باألمان و الجودة

دیالت المناسبة لألطفال فقد ظھرت االھتمام الكافي أثناء تنفیذ المو
الكثیر من المشكالت التي تقدم لألطفال من خالل المالبس التي 
یرتدونھا، وقد تتسبب ھذه المشكالت فى الكثیر من األخطار التي 
یغفل الكثیرون عنھا و التي قد تؤدى لالختناق أو االنزالق أو 

  . اإلصابة و فى أسوأ حاالتھا إلى وفاه الطفل

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  :قا مما تقدم تبرز مشكلھ البحث فى التساؤالت التالیةانطال

ما ھى أنواع اإلكسسوارات المستخدمة فى مالبس األطفال  .١
  وطرق تثبیتھا؟

  ما مدى الخطورة المتوقعة لتلك اإلكسسوارات ؟ .٢
ما ھى أنسب الطرق المستخدمة لتركیب اإلكسسوار على  .٣

  األقمشة تبعا لنوع اإلكسسوارات؟

  :Objectivesف البحث اھدا
ید أنسب عدد من طبقات القماش الالزم لتثبیت اإلكسسوار تحد .١

 .بأمان علیھ
تحدید  أھمیھ استخدام الفازلین كدعامة خلفیھ لطبقات القماش  .٢

 .المختلفة
تحدید أنسب عدد للغرز لتثبیت اإلكسسوارات على طبقات  .٣

  . القماش المختلفة
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  أھمیھ البحث
على األقمشة  تحدید أفضل األسس والمعاییر لتثبیت اإلكسسوارات

المختلفة بما یحقق البعد الجمالي والوظیفي وخاصة للسوق 
  .المصري

  :Methodologyمنھج البحث 
  .التجریبيیتبع ھذا البحث المنھج 

  أدوات البحث
تم االطالع على بعض من مراجع األطفال والكتب و الرسائل 
العلمیة و تعلیمات العمالء الخاصة بھذه السن بالدول األخرى 

لى طبیعة األطفال و تكوینھم الجسماني و النفسي و للتعرف ع
الحركي واحتیاجاتھم بھذه المرحلة  والتعرف على اختبارات 
اإلكسسوارات المطلوبة و عوامل نجاحھا  بأحد مصانع مالبس 

  .األطفال للتصدیر للدول االوروبیھ و أمریكا

 Delimitations حدود البحث
ات یركز البحث على مرحلھ المھد فى األطفال واإلكسسوار

  .المستخدمة بالمالبس بھذه المرحلة

  :Hypothesisالبحث  فروض
ھناك عالقة ذات داللھ احصائیھ بین انواع اإلكسسوارات  .١

  .المستخدمة والخواص الوظیفیة و الجمالیة
ھناك عالقة ذات داللھ احصائیھ بین طرق تثبیت اإلكسسوار  .٢

  .والخواص الوظیفیة و الجمالیة
الخامة المستخدمة  ھناك عالقة ذات داللھ احصائیھ بین نوع .٣

  .و اإلكسسوار المناسب لھا

 Theoretical Frameworkاإلطار النظرى 
 Terminology مصطلحات البحث
  :مالبس األطفال

( وھى كل ما یرتدیھ الطفل من قطع ملبسیھ سواء كانت خارجیة  
وھى القطع ). مالمسھ لجسده( أو داخلیھ ) غیر مالمسھ لجسده

  )١٢.(الملبسیة التي یقصد بتصنیعھا ان تستخدم لألطفال
  :Safety in Clothاألمان بالمالبس  

یقصد بكلمھ األمان ھى توفیر الحمایة والسالمة للطفل أثناء و
االرتداء أو الحركة من ایھ مخاطر تنتج بسبب القطعة الملبسیة أو 
إحدى مكوناتھا سواء من الخامة نفسھا أو من اإلكسسوار المثبتة 

  .بھا
  : Product Risksمخاطر المنتج  

أو إحدى مكوناتھ و تسبب وھى تلك األخطار التي تكمن بالمنتج 
  )١٢.(تعرض الطفل لالصا بھ أو الوفاة

  :Product Safetyأمان المنتج   
وھى التدابیر و االحتیاطات الواجب توافرھا عند التصمیم و 
التشغیل و قبل االرتداء للتأكد من سالمھ المنتج و خلوه من اى 

 )١٢.(أخطار بأي من مكوناتھ

 Literature Survey لسابقةاالدراسات 
ي ماھر الغتمى بعنوان تصمیم بعض مالبس دراسة سھ - ١

 اقتصادیاالمناسبات لألطفال امكانیھ االستفادة منھا جمالیا و
ھدفت الدراسة لتقدیم تصمیمات لفستان الطفل . )٢٠٠٦(

وتوصلت  .والوصول ألفضل الخامات و تحقیق القیمة الجمالیة
إلى انھ من خالل االستفادة من المصادر الطبیعیة واستخدام 

  . الت المالبس یمكن إثراء مالبس األطفالمكم
ھبھ هللا على عبد العلیم بعنوان , دراسة عال یوسف محمد - ٢

دراسة لرفع وعى المرأة بالخصائص الواجب توافرھا فى 
تھدف الدراسة إلى .  ٢٠٠٧مالبس األطفال ما قبل المدرسة 

تقدیم نموذج مقترح لتنمیھ مھارات األم والفتاه فى اختیار 
وكان  .طفلھا بأسلوب علمي مقنن لسن ما قبل المدرسةمالبس 

من ابرز نتائجھا إعداد برنامج یتضمن النواحي والخصائص 
المختلفة التي یجب مراعاتھا فى االختیار و التصمیم وتقنیات 
التنفیذ وطرق العنایة بمالبس أطفال تلك المرحلة و التعرض 

  . لكل ما ھو جدید ویواكب التطورات الحدیثة
دراسة صافیناز سمیر محمد بعنوان إیجاد عالقة ریاضیھ بین  - ٣

خصائص الراحة الملبسیة ألقمشة مالبس األطفال والعوامل 
وتھدف الدراسة إلى استخراج  . ٢٠٠٨المؤثرة علیھا  

مجموعھ من العالقات الریاضیة فى صوره معادالت لیمكن 
ومن أبرز نتائجھا تفضیل  .تطبیقھا بمصانع إنتاج التریكو

قطن % ١٠٠بغزل  ٣٦/١استخدام التركیب البنائي اإلنترلوك 
لتحقیق خاصیة العزل الحراري أو مخلوط لتحقیق نفاذیھ 

قطن للوصول ألعلى % ١٠٠بغزل  ٢٤/١و اإلنترلوك , الھواء
 .سمك یمكن استخدامھ لمالبس األطفال

دراسة رانیا حسنى ھیكل بعنوان برنامج مقترح لتصمیم وتنفیذ  - ٤
طفال لتحقیق الخواص الوظیفیة فى مرحلھ المھد  مالبس األ

تھدف الدراسة إلى استخدام الحاسب إلعداد برنامج . ٢٠١٠
أو , لتصمیم وتنفیذ مالبس مرحلھ المھد والعمل بھ كدلیل لألم 

, كبرنامج تعلیمي لبناء نماذج مالبس األطفال بمرحلھ المھد 
كان من و .وكبرنامج تسویقي لمالبس األطفال لمرحلھ المھد

التحقق من العالقة بین قیاسات الطفل وكال من  ابرز نتائجھا
واألطوال األساسیة  , والدورانات األساسیة, المظھر العام:

والتأكد من فاعلیھ البرنامج .للقطع الملبسیة عن طریق الوزن 
  .وكدلیل لألم, وتسویقي, كبرنامج تعلیمي

لیھ تطبیقیھ لفنون دراسة أسماء فوزي محمد بعنوان دراسة تحلی - ٥
األطفال الستحداث تصمیمات جدیدة لمالبس األطفال و 
مكمالتھا ماجستیر المالبس كلیھ االقتصاد المنزلي جامعھ 

بالدمج بین  لعمل تصمیمات وتھدف الدراسة. ٢٠١٣المنوفیة 
عناصر و أسس كال من التصمیم و أسس رسوم األطفال 

تنفیذ  ز نتائجھاومن أبر .لتصمیم مالبس األطفال ومكمالتھا
عده تصمیمات جدیدة لمالبس األطفال ومكمالتھا باستخدام 

  .رسومات أطفال وأدوات التصمیم 
  التقسیمات المختلفة لمرحلھ الطفولة  -١

قسمت مرحلھ الطفولة لفترات نظرا لطولھا الزمني الذي یصل إلى 
العادي و یفید سنھ و ھى ما یعادل سدس أو سبع عمر اإلنسان  ١٢

طولھا النسبي فى تكوین شخصیھ الفرد و إعداده للحیاة المستقبلیة 
  و تقسم إلى خمسھ فترات على النحو التالي

  فتره المھد و تنقسم لفترتین من المیالد إلى أربعھ أشھر
  .و فتره الحبو و المشي من خمسھ أشھر حتى عامین

  .واخر الخامسةفتره الطفولة المبكرة من أول السنة الثالثة أل
  .فتره الطفولة المتوسطة من أول السنة السادسة حتى آخر الثامنة

فتره الطفولة المتأخرة من أول السنة التاسعة حتى آخر السنة الثانیة 
  )٥.(عشره

  الخامات  المستخدمة فى البحث -٢
  :أنواع أقمشة التریكو

  : یوجد نوعین أساسین من أقمشة التریكو وھما
  Weft Knitting Fabricsاللحمة أقمشة تریكو  •
   Warp Knitting Fabricsأقمشة تریكو السداء  •

ونكتفي بالتركیز على أقمشة تریكو اللحمة و التى یتم استخدامھا 
  .بھذا البحث

  : أقمشة تریكو اللحمة
وھو عبارة عن قماش مغلق دائري یتكون من صف واحد في 

التجاھات ینتج على االتجاه األفقي ولھ مطاطیة عالیة في جمیع ا
ماكینة تریكو اللحمة ویتم فیھا تغذیة الماكینة بخیط واحد لكل اإلبر 
وینتج ھذا القماش عن طریق تشكیل عراوى متصلة یبعضھا 

  )١٠،٦.(البعض
  :التراكیب البنائیة ألقمشة تریكو اللحمة
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ھناك ثالثة من التصنیفات الرئیسیة الثالثة لھیاكل اللحمة المتماسكة 
جیرسي العادي ومشتقاتھ مثل أقمشة السنجل جیرسى و وھي ال

البیكیھ والجاكار والثاني الریب و مشتقاتھ وتتضمن اإلنترلوك و 
الكاردیجان األقمشة ذات الوجھین والثالث أقمشة الوبریات و 

  )٢.(مشتقاتھا
   Plain Jersey Fabricsأقمشة الجرسیھ  -١

ریكو وتعرف باسم وھي تعتبر أبسط أنواع التراكیب البنائیة للت
Jersey  أوSingle  أو السادة وھي ذات وجھ واحد یظھر أحد

وتستخدم أقمشة )٦.(أوجھ القماش مختلفة عن الوجھ اآلخر
الجرسیھ في صناعة المالبس الداخلیة والریاضیة والجوارب وذلك 

  .لتمیزھا بالمطاطیة والمتانة والمرونة

  
  )١٣( غرزه قماش السنجل )  ٣( شكل 

  : ممیزات  أقمشة الجرسیھخواص و
یتمیز بالقدرة على المحافظة على األبعاد بعد االستخدام ولكن من 
عیوبھ التفاف طرفھ عند القیام بعملیة القص ویمكن معالجة ھذا 

 النفاذیھ الجیدة للماء) ٦،٢.(العیب من خالل التثبیت الحراري
  )٥(مقاومھ التجعد و

ضد التنسیل لنعومھ  قدره طبیعیھ. قدره عالیھ على االنسدال
خفھ الوزن والسمك تحقیق خاصیة العزل الحراري ) ٥(الملمس 

ونفاذیھ عالیھ للھواء بالمقارنة مع أقمشة اإلنترلوك و الریب 
).٦،٢(  
    Interlock Fabrics  أقمشة اإلنترلوك -٢

ً ویحتاج إلى  ١/١وھو یتكون من طبقتین من الریب  متداخلتین سویا
في السلندر ومجموعتین من اإلبر في الدایل مجموعتین من اإلبر 

وتمتاز أقمشة اإلنترلوك بقوة وتماسك مقارنة بأقمشة الریب 
والجیرسیھ مما یعطي مظھر الوجھ من الناحیتین والشكل التالي 

 )٦،٢.(یوضح المظھر السطحي لقماش اإلنترلوك

  
 ) ١٣(  یوضح المظھر السطحي لقماش اإلنترلوك)  ٤( شكل رقم 

   Melton Fabricsشة الملتون أقم - 
یطلق علیھ النسیج ذو التشییفات ویتم إنتاج ھذا النوع باستخدام 
خیوط إضافیة تتكرر بشكل منتظم على الخیوط األصلیة المكونة 
للقماش وتنتج على ماكینات ذات سلندر واحد حیث تشییف الخیوط 

اش لعدد من اإلبر ثم تعلق على إبرة واحدة أو أكثر في عرض القم
بھذا فإنھ یستخدم في نسجھا غرز معلقة وغرز عائمة في وقت 
ً في إنتاج األقمشة المكسترة أو  واحد وتستخدم ھذه التشییفات أساسا
الوبریة وال تظھر إال في ظھر القماش ویصعب تمییز شعیرات 
ھذه الخیوط بعد تجھیز القماش من الخیوط األصلیة المكونة 

  )٢.(ألساس القماش

غیر قابل .الملتون  غیر قابل للكر من نھایتھخواص أقمشة 
یتمیز  .غیر قابل للتنسیل عند حدوث قطع.لاللتفاف من الطرف

  .بقدرتھ على المحافظة على األبعاد بعد االستخدام
  الالخواص الھامة والشروط الواجب مراعاتھا لمالبس األطف

یجب اختیار األقمشة التي ال تعوق نمو الطفل، الفضفاضة، 
ة، خفیفة الوزن كذلك اختیار الخامات القطنیة، ذات خیاطات الناعم

ناعمة و ان یكون لھا القدرة على االحتفاظ بحرارة الجسم، وتجنب 
  )٣(الخیوط و القماش الزائد لتفادى تشابكھا باألیدي 

 )٤.(لسھولھ إلباسھ ویفضل أن تكون مفتوحة من األمام أو الخلف
  .الكرمشھ واأللوان الباھتة البعد عن االقمشھ القابلة للتجعد و

  .التأكید على اختیار االقمشھ المقاومة لالنصھار و االشتعال
استخدام وسائل غلق من نوع جید وتثبیتھا جیدا حتى ال یبتلعھا  

  )٤.(الطفل
  مكمالت الزى ومخاطرھا -٣

ھى أشیاء أو قطع أو أدوات تصاحب Accessories المكمالت 
دة تأثیرھا وھى فى حد ذاتھا ثانویة أشیاء رئیسیھ و تعمل على زیا

و لیست أساسیھ ویمكن تعریف المكمل بأنھ اضافھ لشئ نعین 
مساعد أو ثانوي یمكن االستغناء عنھ وفى نفس الوقت یضفى لمسھ 

  )١٦،٥.(جمالیھ على المنتج
  أنواع المكمالت 

و یقصد بھا الكلف وھى عاده مثبتھ بالمالبس : أوال مكمالت ثابتة
عنھا سواء أثناء تصنیعھا أو بعد االنتھاء منھا مثل وال تنفصل 

الشرائط المزخرفة و الكرانیش و االقمشھ المضافة و األزرار و 
  )٥.(السوست و التطریز

و یقصد بھا المكمالت المصنوعة من : ثانیا مكمالت غیر ثابتة
, خامات مختلفة یمكن إضافتھا أو خلعھا من المالبس مثل القبعات

  )١٧.(أدوات الزینة, األحذیة, ئب الیدحقا, القفازات
  

  األزرار و الكباسین 
و تستخدم , حد المكمالت الھامة واألساسیة فى مختلف المودیالتأ

فى غلق فتحات مالبس األطفال كالمردات و األكمام واألساور و 
وتستخدم أیضا كوسیلة زینھ لبعض التطریز , )٥(فتحات الحجر

   .على المنتج
  : zipالسوست

فى المردات األمامیة و الخلفیة أو ) ١٧(دم كأداة لغلق الثیابتستخ
  .وسیلھ للزینة لبعض المودیالت

  الشروط الواجب توافرھا فى المكمالت
إن اضافھ المكمالت لمالبس األطفال تضفى مظھرا متمیزا 
للمالبس ویجب  أن تتماشى مع خطوط الموضة الحدیثة للتناسب 

أن )١٧.(یر السلبي علیھ مع أقرانھمع نمو الطفل اإلجتماعى والتأث
توفیر عناصر الراحة و .تكون واسعة وال تعوق حركھ الطفل

المالءمھ و األمان والتماشي مع الموضة و التفرقة بین األمام 
مالئمة  األشكال و األلوان مع ) ٥.(والخلف وكذا األوالدى والبناتى

  )٤.(خامات المودیل
  
  األخطار فى مالبس األطفال -٤

ألمان مثل الجودة البد من تصمیمھا و تحقیقھا وتنفیذھا إن ا
فى الكثیر من الوقت یكون من الصعوبة حصر جمیع . بالمنتج

األسباب الممكنة لعدم تحقیق مستوى األمان المطلوب للقطع بدون 
وجود نظام یسمح بحصر غالبیھ األسباب المؤذیة للمرتدي للوقایة 

رف أوال على مصادر وعلیھ فیجب التع, من الخطر المحتمل
  )١١٢.(الخطر المحتملة للتعرف على الطرق الممكنة لمواجھتھا

التناول بالفم ھو إستراتیجیة التعلم الھامة المستخدمة من قبل جمیع 
األطفال الرضع وتبدأ في استخدام أفواھھم فى أقرب وقت یمكن أن 
 یضعوا فیھ أیدیھم في أفواھھم وھذه اإلستراتیجیة تظل حتى یقترب

ومن المفھوم . بعد ھذا تقل إلى حد كبیر)١١٣(شھرا  ٣٦الطفل 
جیدا من قبل خبراء األطفال السلوكیة وجمیع معاییر السالمة أن 
منتجات األطفال تحتوي على معاییر محددة لألطفال في ھذه الفئة 

  .العمریة األصغر سنا
تحتوى مالبس األطفال على أجزاء صغیرة عدیدة مثل األزرار، و 

فصل أي واحدة من ھذه یمكن أن تصبح خطرا جسیما إذا 
وفي محاولة للتأكد من أن جمیع المنتجات ). ١١٣،١١٢(كاالختناق

التي تباع لھذه الفئة العمریة ھي آمنة قدر اإلمكان وقد تم إدخال 
نظام اختبار محدد لھذه الفئة العمریة لضمان أمان جمیع المنتجات 

  . التي تباع ألطفالنا
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و مصدر ) Risk(عرفھ الفرق بین الخطرأوال یجب م
  , )Hazard(الخطر

ھو الحالة التي یصل لھا اإلنسان نتیجة تعرضھ ) Risk(فالخطر
  .لمصدر الخطر فالخطر مثل االصابھ أو الحرق أو الوفاة

ھو الشئ المسبب للخطر مثل ) Hazard(بینما مصدر الخطر  
 .الالتعلق أو السقوط مث, الجرح, االستنشاق, االختناق

  وفیما یلي تعریف ببعض ھذه األخطار
  Chokingاالختناق 

االختناق ھو المانع االوتوماتیكى لمجرى الھواء بالحلق بسبب 
وجود مانع خارجى دخل من الفم أو الحلق تسبب فى غلق فتحھ 

  )١١.( و ینتج بسبب ابتالع أي شئ عن طریق الفم, الھواء
   Ingestionاالبتالع

ویكمن الخطر ھنا فى , للمعدة عن طریق البلعوھو إدخال األشیاء 
حجر البطاریة المغناطیس الصغیر الذي یسبب ابتالع مصدر 

االبتالع داخل الجسم و التعرض لتمزق االنسجھ أو  خطرو یحدث
الجرح أو التسمم نتیجة المواد الكیمیائیة بألوان األزرار أو الخرز 

  )١١.(سمأو التعرض للخدش وتجریح األعضاء الداخلیة للج
  Eye Impactionتأثر العین  

اإلصابة بالعین تتسبب من األجزاء ذات البروز مثل الفیونكھ و 
  .الحلیات  على شكل سھم مثال

  Inhalation (or Aspiration)االستنشاق  
وھو األثر الموجود بالھواء أثناء التنفس مثل الروائح أو األشیاء 

ب فى االختناق إذا التي تدخل بمجرى التنفس والتي قد تتسب
  )١٢.(اعترضت مجرى الھواء

 Insertion (object into) جسم غریب داخل الجسم(إلدخال 
body)  

وتحدث االصابھ عند إدخال الطفل ألي شئ صغیر للجسم عن 
 طریق الفم أو األنف مثل الخرز أو األزرار الصغیرة حیث

لفم ا عبر والخرز الترتر و األزرار  مواد مثل استنشاق یمكن
القصبة الھوائیة و واالنحشار فیھا   تنتقل إلى األنف ویمكن أن أو

  )١١.(ومن ثم االختناق
  Laceration)  الخربشة( التمزق

القطع، الخربشة، الخدش و تتمثل فى تثبیت كبسونھ لھا حروف 
  .مدببھ أو سوستھ حروفھا حادة أو ترتر

    
یوضح خدش )  ٦(شكل رقم 

  فى الوجھ بسبب الترتر
یوضح شوكھ ) ٧(شكل رقم 

  كبسونھ غیر آمنھ
  

  اإلكسسوارات و الخطر التي قد تسببھ
األطفال دون الثالثة من العمر معرضون لإلصابة باالختناق نتیجة 
اإلكسسوارات الصغیرة، مثل الكباسین، أجزاء من السوست، 

رار السوستھ، توكھ الحزام، األزرار، أبلیك التطریز، الفیونكھ، ج
  )١١.(التكت ، العراوى، و غیرھا من األجزاء المثبتة على القطعة

  متطلبات األمان  لإلكسسوارات - ٥
عند تصمیم مالبس األطفال، فمن الضروري أن تأخذ في االعتبار 

والتحدي إلى سلوك األطفال، الذین یدفعھم الحاجة إلى االستكشاف 
وأحد أھم العوامل العادیة .استخدام العناصر بطرق جدیدة ومختلفة

وفعلیا اقل حذرا من , ان األطفال ال یدركون السبب أو األثر
ان األطفال فى المرحلة العمریة اقل .البالغین فیما یتعلق بالمخاطر

من ثالث سنوات غالبا ما یتعرضون لالختناق أو إدخال أجسام 
وذلك بسبب عدم ثبات ) كاألنف و األذن و الفم(ادھم غریبة بأجس

  ) ١١.(ھذا اإلكسسوار بالمنتج
ینبغي التأكید على أن دراسة مخاطر المنتج وإجراء تقییم المخاطر 
لإلكسسوارات الموجودة بالمودیل من األھمیة بحیث أن یتم االنتباه 

  )١٢،١١. (إلیھا بدءا من مرحلھ تصمیم المودیل
  دمة فى الدراسةاألقمشة المستخ

تم البحث عن عینات األقمشة التي یتم استخدامھا بصوره كبیره فى 
مالبس األطفال كذلك تم االستعانة بتوصیات بعض الدراسات 
السابقة فى اختیار و تحدید األقمشة سواء لمنتجات خارجیة أو 

فة و ثقیلة من كل خامة للتماشي مع داخلیھ واختیار نوعیات خفی
  ..كافھ المودیالت المالئمة مع الجو الصیفي و الشتوي

  :وتم اختیار الخامات التالیة
جرام واألخرى  ١١٠خامتي سنجل جیرسى وزن المتر المربع 

  .جرام ٣٠٠وزن المتر المربع 
 ٢٤٠جرام واألخرى  ١٧٠خامتي اإلنترلوك وزن المتر المربع 

  .جرام
  .جرام ٣٤٠جرام واالخرى ٢٣٠لتون وزن المتر المربع خامتي م

وذلك لتوضیح الفرق بین الخامات الخفیفة و الثقیلة مع ثبات نوع 
  .اإلكسسوار و طریقھ التركیب

وفیما یلى بیان بكل نوع إكسسوار وما تم  استخدامھ لتثبیتھا من 
 .ماكینات

  أوال تجارب األزرار
غض النظر عن خامة األزرار تم استخدام نوع واحد من األزرار ب

أو شكلھا وحجمھا بالرغم من أھمیھ ھذه العناصر كوسیلة جذب 
للطفل إال أن الفارق لن یكون فى ھذه الخواص لتحدید ثباتھا من 

خرم من نفس  ٢عدمھ، ولذا تم التركیز على استخدام أزرار بعدد 
النوع وبنفس الماكینة و الخیط لمعرفھ أكثر العینات ثباتا على 
الخامة بعد التشغیل و االختبار، و تم عمل عینات على عدد طبقات 
مختلفة لتوضیح الفرق بین ظروف التشغیل المختلفة للحصول على 

 Lockغرزه مقفولة (أفضل النتائج، وذلك باستخدام ماكینة أزرار
Stitch ( وھى ما ینصح باستخدامھا فى مالبس األطفال لغالبیھ

برامج على  ٣وتم استخدام عدد , ةالعمالء لضمان إحكام الغرز
الماكینة واالختالف بینھم كان فى عدد غرز التثبیت المستخدمة 

  .لكل برنامج لتوضیح أھمیھ كثافة الغرزة لتثبیت اإلكسسوار
  :ثانیا اختبارات الكباسین

تم استخدام نفس األقمشة السابقة وبنفس عدد الطبقات و تم عمل 
دام ماكینة یدویة و أخرى عینات كباسین سوكت و دیو باستخ

  .اوتوماتیكیھ و باستخدام فازلین و بدون استخدام الفازلین
  ثالثا عینات الفیونكھ

تم التركیز على الماكینات المتخصصة لمعرفھ الفرق بین طرق 
التثبیت المختلفة استنادا الى نوع و شكل ومقاس الغرزة وتم 

غیره بھا مثل استبعاد التركیب بماكینة السنجر لوجود عوامل مت
 ٢و تم استخدام ماكینة األزرار باستخدام . عدد وكثافة الغرز

برنامج و ماكینة الفارماتوره للعینة الثالثھ لمعرفھ الطرق األكثر 
  .أمانا

  االختبارات المنفذة
نظرا ألن تركیب اإلكسسوار على القطعة یتم بواسطة استخدام 

م التأكد من متانة ھذا غرز تثبیت أو وسیلھ إحكام فانھ إذا ما لم یت
وذلك إذا ما لم تكن قطعھ  التثبیت فإننا بذلك نعرض الطفل للخطر

اإلكسسوار مثبتھ جیدا و تم التأكد من ذلك باجراءاختبار لقوه ثبات 
اإلكسسوار على المنتج ویوجد عده صور و طرق إلجراء ھذا 

ار االختبار طبقا لمستوى النجاح المقبول ویتم االختبار بقیاس مقد
القوه التى یترك بسببھا االكسسوار للقطعھ ویسمى اختبار ثبات 

ومرجعیھ ھذا االختبار ھى  Test To Failure االكسسوار 
 BS 7907-2007المواصفھ االنجلیزیھ 

  : Results ثنتائج البح
  أوال نتائج اختبارات األزرار باستخدام الفازلین



S. Al Ashmawy et al.  A proposed redesign of baby garments attached accessories 
 

International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1305-1314 1309 
 

  یوضح نتائج مجمعھ الختبارات األزرار باستخدام الفازلین)  ١( جدول رقم 
 ملتون ثقیل ملتون خفیف انترلوك ثقیل انترلوك خفیف سنجل ثقیل سنجل خفیف عد الغرز طبقات القماش عدد

 8.25 6.55 7.34 5.25 8.55 5.62 غرز8 طبقھ

 10.13 11.11 10.04 11.24 8.05 6.98 غرز8 طبقتین

 11.95 13.9 11.06 9.67 11.56 10.98 غرز8 ثة طبقاتثال

 8.81 5.88 8.88 4.81 8.55 3.89 غرزه12 طبقھ

 14.84 11.4 10.7 11.19 13.36 6.91 غرزه12 طبقتین

 14.8 16.1 11.25 15.06 16.09 9.18 غرزه12 ثالثة طبقات

 8.96 11.53 10.46 3.4 6.67 4.47 غرزه16 طبقھ

 14.53 16.1 11.25 9.3 12.68 7.18 هغرز16 طبقتین

 18.24 17.79 13.05 10.93 13.59 9.27 غرزه16 ثالثة طبقات
  

  
  یوضح شكل راداري لنتائج اختبارات األزرار)  ١٠( شكل رقم 

  
  یوضح مقارنھ بین نتائج اختبارات األزرار على الخامات)  ١١( شكل رقم 

  
ى الخفیفة و الثقیلة باستخدام نتائج األزرار لخامة السنجل جیرس

  الفازلین
یتضح  أفضل النتائج ھى التى تم فیھا استخدام : السنجل الخفیف

, غرز عند الحیاكة ٨ثالثة طبقات من القماش باستخدام عدد 
 ١٦و  ١٢(وتتساوى النتائج المحققة باستخدام عدد غرز أكبر

النتائج بینما تظھر , بنفس عدد الطبقات و تظل نتیجة جیده) غرزه
تحقیق مقدار أقل عند استخدام طبقات قماش أقل مما یعتبر أقل أمانا 

  .للطفل
یتضح أن أفضل النتائج ھى التى تم فیھا استخدام  : السنجل الثقیل

و  ١٢ثالثة طبقات من القماش یلیھا طبقتین باستخدام عدد غرز 

, ٨وتحقیق نتیجة جیده عند استخدام ثالثة طبقات بعدد غرز  ١٦
ما تظھر النتائج تحقیق نتائج أقل أمانا باستخدام طبقھ قماش و بین

  .احده بأي عدد من الغرز
  :نتائج األزرار لخامة اإلنترلوك الخفیفة و الثقیلة باستخدام الفازلین

نجد تحقیق نتائج جیده عند استخدام طبقتین و : اإلنترلوك الخفیف
عند استخدام  وأقل نتائج ١٦و  ١٢ثالثة من القماش باستخدام غرز 

  .طبقھ قماش واحده بأي عدد من الغرز
نجد أن استخدام طبقتین وثالثة طبقات من : اإلنترلوك الثقیل 

القماش بكل عدد الغرز أفضل لتحقیق ثبات أكبر لألزرار على 
  المنتج 
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  :نتائج األزرار لخامة الملتون الخفیفة و الثقیلة باستخدام الفازلین
أفضل النتائج ھى التى یتم فیھا استخدام  یتضح أن : الملتون الخفیف

ثالثة طبقات من القماش یلیھا طبقتین بكل عدد الغرز و باستخدام 
  .غرزه فقط عند استخدام طبقھ قماش واحده ١٦

یتضح أن أفضل النتائج ھى التي یتم فیھا استخدام : الملتون الثقیل
  .طبقتین و ثالثة طبقات من القماش بكل عدد الغرز

  
  :نتائج اختبارات األزرار بدون استخدام فازلین

  یوضح نتائج مجمعھ الختبارات األزرار بدون استخدام الفازلین)  ٢( جدول رقم 
 ملتون ثقیل ملتون خفیف انترلوك ثقیل انترلوك خفیف سنجل ثقیل سنجل خفیف عد الغرز طبقات القماش عدد

 8.8 6.2 8.03 6.42 6.99 3.61 غرز8 طبقھ
 11.57 11.54 11.56 10.62 10.61 5.02 غرز8 طبقتین

 12.39 9.59 11.27 11.28 11.16 9.62 غرز8 ثالثة طبقات
 10.22 6.11 5.98 5.72 9.36 3.69 غرزه12 طبقھ

 12.77 9.49 10.81 9.74 11.42 6.88 غرزه12 طبقتین
 13.2 13.71 11.35 12.22 13.43 10.65 غرزه12 ثالثة طبقات

 8.37 8.11 8.99 7.17 5.71 3.77 غرزه16 طبقھ
 14.4 12.63 12 11.07 12.4 6.88 غرزه16 طبقتین

 15.7 14.4 16.35 13.07 16.03 6.88 غرزه16 ثالثة طبقات
  

  
  یوضح شكل راداري لنتائج اختبارات األزرار بدون فازلین)  ١٢( شكل رقم 

  

  
  یوضح مقارنھ بین نتائج اختبارات األزرار بدون فازلین)  ١٣(  شكل رقم

نتائج األزرار لخامة السنجل جیرسى الخفیفة و الثقیلة بدون 
  :استخدام الفازلین

یتضح أن أفضل النتائج ھى التى یتم فیھا استخدام  : السنجل الخفیف
 ١٢و  ٨ثالثة طبقات من القماش وفقط عند استخدام كثافة غرز 

   .فقط
نجد أن استخدام طبقتین وثالثة طبقات من القماش : السنجل الثقیل

  . ١٢و ٨أفضل لتحقیق ثبات أكبر لألزرار على المنتج بعدد الغرز 

نتائج األزرار لخامة اإلنترلوك الخفیفة و الثقیلة بدون استخدام 
  :الفازلین

نجد أن استخدام طبقتین وثالثة طبقات من : اإلنترلوك الخفیف
أفضل لتحقیق ثبات أكبر لألزرار على المنتج بكل عدد القماش 

 . الغرز
نجد أن استخدام طبقتین وثالثة طبقات من : اإلنترلوك الثقیل

القماش أفضل لتحقیق ثبات أكبر لألزرار على المنتج بكل عدد 
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 .الغرز
نتائج األزرار لخامة الملتون الخفیفة و الثقیلة بدون استخدام 

  :الفازلین
نجد أن استخدام طبقتین وثالثة طبقات من : خفیفالملتون ال 

القماش أفضل لتحقیق ثبات أكبر لألزرار على المنتج بكل عدد 
 .الغرز

نجد تحقیق أعلى النتائج عند استخدام أي عدد من  :الملتون الثقیل

غرزه للتثبیت، ویظل استخدام  ١٢الطبقات عند استخدام عدد 
  . نتائج جیدهیحقق ایضا  ١٦و  ١٢طبقتین بعدد غرز 

  ثانیا نتائج اختبارات الفیونكھ
فیما یلى نتائج اختبارات الفیونكھ على الخامات المختلفة باستخدام 

و لعدد طبقات مختلف ) الفارماتوره و األزرار( نوعین ماكینات 
  .لكل خامة

  یوضح نتائج مجمعھ الختبارات الفیونكھ باستخدام الفازلین)  ٣( جدول رقم 
 ملتون ثقیل ملتون خفیف انترلوك ثقیل انترلوك خفیف سنجل ثقیل سنجل خفیف دد طبقات القماشع الماكینة

 9.74 12.7 9.53 4.45 9.76 4.97 طبقھ فارماتوره
 13.3 19.2 17.61 13.13 12.82 8.24 طبقتین فارماتوره
 18.3 16.6 20.3 14.85 14.84 11.14 ثالثة طبقات فارماتوره

 7.81 7.84 8.38 5.59 5.47 3.59 طبقھ ٨زرایر 
 10.84 12.2 8.16 9.755 9.43 6.24 طبقتین ٨زرایر 
 11.76 6.13 9.28 9.83 11.47 9.47 ثالثة طبقات ٨زرایر 
 8.68 7.98 8.98 4.92 5.97 4.09 طبقھ ١٢زرایر 
 16.47 12.77 11.31 11.44 14.11 6.88 طبقتین ١٢زرایر 
 17.62 16.42 16.3 11.34 15.6 8.27 ثالثة طبقات ١٢زرایر 

  

  
  یوضح شكل راداري لنتائج اختبارات الفیونكھ)  ١٤( شكل رقم 

  

  
  یوضح مقارنھ بین نتائج اختبارات الفیونكھ)  ١٥( شكل رقم 

  

  :نتائج اختبار الفیونكھ لخامة السنجل جیرسى الخفیف و الثقیل
 یتضح من نتائج االختبار تحقیق نتائج  جیده :السنجل الخفیف

باستخدام ثالثة طبقات فقط على ماكینة الفارماتوره أو األزرار 
  .١٢و  ٨بعدد الغرز 

توضح نتائج االختبار تحقیق نتائج جیده على ماكینة : السنجل الثقیل
الفارماتوره لكل عدد الطبقات و فقط عند استخدام طبقتین أو ثالثة 

  .١٢و  ٨عند استخدام ماكینة األزرار بعدد الغرز 
عینات الفیونكھ على قماش اإلنترلوك الخفیف و الثقیل نتائج 

  :باستخدام الفازلین

تشیر النتائج  الى تحقیق نتیجة جیده عند  :اإلنترلوك الخفیف
استخدام طبقتین و ثالثة من القماش للتثبیت بماكینة الفارماتوره أو 

  .األزرار
عند  تشیر نتائج االختبارات لتحقیق نتیجة أفضل: اإلنترلوك الثقیل

استخدام ماكینة الفارماتوره لكل عدد طبقات القماش أو ماكینة 
للطبقتین  ٨لكل عدد الطبقات وعدد الغرز   ١٢األزرار بعدد غرز 

  .وثالثة فقط
  :نتائج اختبارات الفیونكھ لخامة الملتون الخفیف و الثقیل

تحققت نتائج جیده لكل عدد الطبقات باستخدام : الملتون الخفیف
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و باستخدام طبقتین قماش عند استخدام ماكینة , فارماتورهماكینة ال
 ١٢و ثالثھ طبقات باستخدام عدد غرز ١٢و  ٨األزرار بعدد غرز 

  .فقط
و تشیر نتائج اختبار الخامة الثقیلة تحقیق نتائج   :الملتون الثقیل

و باستخدام , جیده لكل عدد الطبقات باستخدام ماكینة الفارماتوره
و  ٨قط عند استخدام ماكینة األزرار بعدد غرز طبقتین و ثالثة ف

١٢.  
  :نتائج عینات الفیونكھ بدون استخدام الفازلین

  یوضح نتائج مجمعھ الختبارات الفیونكھ بدون استخدام الفازلین)  ٤( جدول رقم 
 بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین بدون فازلین الخامة
 ١٢زرایر  ١٢زرایر  ١٢زرایر  ٨زرایر  ٨زرایر  ٨زرایر  فارماتوره فارماتوره فارماتوره 
 ثالثة طبقات طبقتین طبقھ ثالثة طبقات طبقتین طبقھ ثالثة طبقات طبقتین طبقھ 

 9.4 8.88 4.38 10.77 7.98 5.04 13.64 11.97 5.36 سنجل خفیف
 17.04 12.5 5.9 11.16 11.3 10.91 18.45 15.45 12.67 سنجل ثقیل

 14.09 8.16 6.02 12.4 9.73 7.18 17.19 13.49 7.87 انترلوك خفیف
 14.48 13.7 8.38 12.47 12.09 9.81 21.78 15.51 9.61 انترلوك ثقیل
 14.63 11.96 7.53 13.59 12.04 8.19 21.38 17.34 11.33 ملتون خفیف

 15.82 14.25 9.84 9.66 9.3 9.79 17.52 16.9 12.5 ملتون ثقیل
  

  
  یوضح شكل راداري لنتائج اختبارات الفیونكھ باستخدام الفازلین)  ١٦( شكل رقم 

  

  
  یوضح مقارنھ بین  نتائج اختبارات الفیونكھ باستخدام الفازلین)  ١٧( شكل رقم 

نتائج اختبار الفیونكھ لخامة السنجل جیرسى بدون استخدام 
  :نالفازلی

توضح النتائج تحقیق نتائج جیده فقط عند وجود  السنجل الخفیف
وعلى ماكینة األزرار فقط فى , طبقتین أو ثالثة بماكینة الفارماتوره

  . ٨حالھ ثالث طبقات من القماش و عدد غرز 
تشیر النتائج  الى  تحقیق نتائج جیده بماكینة : السنجل الثقیل

 ٨ماكینة األزرار عند استخدام الفارماتوره بمختلف الطبقات كذلك ب
غرزه فالنتیجة جیده فقط عند وجود طبقتین  ١٢أما باستخدام , غرز

  .أو ثالثة فقط
  نتائج اختبارات الفیونكھ  لخامة اإلنترلوك الخفیف و الثقیل

تشیر النتائج الى تحقیق نتائج جیده عند استخدام  اإلنترلوك الخفیف
ماتوره و كذلك لماكینة  طبقتین و ثالث طبقات بماكینة الفار

وفقط ثالث طبقات عند استخدام  ٨األزرار باستخدام عدد غرز 
  . ١٢عدد الغرز 

وتشیر نتائج الخامة الثقیلة الى تحقیق نتائج جیده  اإلنترلوك الثقیل
  .١٢لكل العینات بالماكینتین عدا طبقھ واحده بعدد غرز 

.  
ل بدون استخدام نتائج الفیونكھ للخامة الملتون الخفیف و الثقی

  فازلین
نالحظ فى نتائج الخامة الخفیفة تحقیق نتائج جیده : الملتون الخفیف

بینما تحقق النتائج الجیدة , لكل العینات باستخدام ماكینة الفارماتوره
فى حالھ استخدام  ماكینة األزرار على طبقتین أو ثالثة بماكینة 

  .األزرار
امة الثقیلة تحقیق نتائج جیده ونالحظ فى نتائج الخ :الملتون الثقیل

  .بكل العینات بالماكینتین
  

  ثالثا نتائج اختبارات الكباسین
  :نتائج الكباسین بالماكینة االوتوماتیكیھ
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  یوضح نتائج مجمعھ الختبارات الكباسین بالماكینة االوتوماتیك) ٥(جدول رقم 

 الماكینة نوع
استخدام 

 الفازلین
عدد طبقات 

 سنجل ثقیل سنجل خفیف القماش
انترلوك 

 ملتون ثقیل ملتون خفیف انترلوك ثقیل خفیف
 11.66 9.89 12.94 7.28 4.29 5.5 طبقھ بفازلین ماكینة اوتوماتیك
 14.78 13.98 16.11 14.98 11.23 12.05 طبقتین بفازلین ماكینة اوتوماتیك
 16.56 14.77 18.62 18.02 12.8 11.43 ثالثة طبقات بفازلین ماكینة اوتوماتیك
 10.85 6.83 9.44 6.3 8.09  6.16 طبقھ بدون فازلین ماكینة اوتوماتیك
 16.18 13.12 16.19 13.13 11.42 7.56 طبقتین بدون فازلین ماكینة اوتوماتیك
 17.64 15.1 17.1 18.03 17.49 11.08 ثالثة طبقات بدون فازلین ماكینة اوتوماتیك

  
لسنجل جیرسى الخفیف و نتائج اختبارات الكباسین على خامتي ا

  الثقیل
تشیر النتائج لتحقیق نتیجة مقبولة فقط على ثالثة  السنجل الخفیف

طبقات عند عدم استخدام الفازلین و عند وجود طبقتین أو ثالثة 
  .باستخدام الفازلین

تشیر النتائج  الى تحقیق نتائج جیده عند استخدام : السنجل الثقیل
  .ء بفازلین أو بدونھطبقتین و ثالثة من القماش سوا

نتائج اختبارات الكباسین لخامة اإلنترلوك الخفیف و الثقیل 
  بالماكینة االوتوماتیك

تشیر النتائج الى تحقیق نتائج جیده لطبقتین و  اإلنترلوك الخفیف
  .ثالثة باستخدام أو بدون استخدام الفازلین

عدد وتشیر النتائج الى تحقیق نتائج جیده بكل  اإلنترلوك الثقیل
  .الطبقات  باستخدام أو بدون استخدام الفازلین

نتائج اختبارات الكباسین لخامة الملتون الخفیف و الثقیل بالماكینة 
  االوتوماتیك

تشیر نتائج الخامة الخفیفة لتحقیق نتائج جیده لكل : الملتون الخفیف
  .الطبقات عدا استخدام طبقھ و احده و بدون فازلین

  . النتائج الى تحقیق نتائج جیده لكل العیناتتشیر  :الملتون الثقیل
  

  
  یوضح مقارنھ بین نتائج اختبارات الكباسین)  ١٨( شكل رقم 

  

  
  یوضح شكل راداري لنتائج اختبارات الكباسین)  ١٩( شكل رقم 

    )الیدویة(نتائج اختبارات الكباسین على الخامات بالماكینة العادیة 
  معھ الختبارات الكباسین بالماكینة العادیةیوضح نتائج مج)  ٦( جدول رقم 

 ملتون خفیف انترلوك خفیف سنجل خفیف عدد طبقات القماش استخدام الفازلین الماكینة نوع
 8.92 9.46 5.4 طبقھ بفازلین ماكینة عادیھ
 14.09 17.43 11.22 طبقتین بفازلین ماكینة عادیھ
 14.6 19.41 12.92 ثالثة طبقات بفازلین ماكینة عادیھ
 8.42 7.02 3.68 طبقھ بدون فازلین ماكینة عادیھ
 12 12.87 6.74 طبقتین بدون فازلین ماكینة عادیھ
 13.27 13.31 11 ثالثة طبقات بدون فازلین ماكینة عادیھ
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  نتائج الكباسین لخامة السنجل الخفیف و الثقیل بالماكینة العادیة

ائج جیده عند استخدام تشیر النتائج الى تحقیق نت السنجل الخفیف
ماش و بدون الفازلین لثالث الفازلین لطبقتین و ثالثة من الق

  .طبقات
وتشیر النتائج الى تحقیق نتائج جیده عند طبقتین  السنجل الثقیل

  .وثالثة باستخدام أو بدون استخدام الفازلین
نتائج اختبارات الكباسین لخامة اإلنترلوك الخفیف و الثقیل 

  عادیةبالماكینة ال
تشیر نتائج الخامة الخفیفة الى تحقیق نتائج جیده  اإلنترلوك الخفیف

باستخدام الفازلین لكل طبقات القماش و لطبقتین و ثالثة فقط عند 
  .عدم استخدام الفازلین

وتشیر النتائج  الى تحقیق نتائج جیده لكل العینات  اإلنترلوك الثقیل
  .باستخدام أو بدون استخدام الفازلین

  ئج الكباسین لخامة الملتون الخفیف و الثقیل بالماكینة العادیةنتا
تشیر نتائج االختبارات  الى تحقیق نتائج جیده عند  الملتون الخفیف

  .وجود طبقتین و ثالثة باستخدام أو بدون الفازلین
وتشیر نتائج الخامة الثقیلة الى تحقیق نتائج جیده لكل :الملتون الثقیل

  . العینات

  :Discussionمناقشھ 
  :من خالل النتائج المحققة من االختبارات نستخلص النقاط التالیة

یفضل استخدام الخامات األثقل وزنا من الخامات األخف وزنا  –
 .وھو ما یثبت العالقة الطردیة بین الوزن و قوه الثبات

زیادة عدد الطبقات خاصھ باألقمشة الخفیفة أفضل وھو ما  –
د الطبقات و قوه الثبات ویمكن یثبت العالقة الطردیة بین عد

 xسم ٣(عمل ذلك باضافھ قطعھ أو أكثر من القماش مقاس 
  .أسفل موضع اإلكسسوار ) سم٣

زیادة عدد الغرز ال یعنى ثباتا أكبر لإلكسسوار على الخامة  –
  .وخاصة عند التثبیت على الخامات الخفیفة و بعدد طبقات أقل

  .لخامات الخفیفةیجب استخدام عدد أكبر من طبقات القماش ل –
استخدام ماكینة الفارماتوره لتثبیت الفیونكھ أفضل من استخدام  –

ماكینة األزرار لتحقیق أفضل النتائج وھو ما یثبت العالقة 
  .الطردیة بین عدد و سمك الغرز و قوه الثبات

استخدام الفازلین أسفل القماش كدعامة یعطى نتائج أفضل عند  –
لعالقة الطردیة عند استخدامھ تركیب الكباسین وھو ما یثبت ا

ویمكن ذلك بلصق مربع من الفازلین أسفل اإلكسسوار فى 
 .الجھة الخلفیة من القطعة ویمكن اضافھ قطعھ من القماش بینھم

ال یوجد فرق واضح بین نتائج الكباسین بالماكینتین الیدویة و  –
العادیة وھو ما یثبت عدم وجود عالقة بین قوه الثبات و نوع 

  .نة المستخدمةالماكی

 :Recommendations البحثتوصیات 
دراسة و تحلیل المنتجات ذلت الصلة الموجودة باألسواق  –

المصریة لتحدید مالمتھا و مطابقتھا الشتراطات السالمة 
  .الخاصة باألطفال

مراجعھ المواصفات الفنیة المحلیة لمالبس األطفال و مقارنتھا  –

بالمواصفات العالمیة لالرتقاء بمستوى المنتج المحلى 
  .مصانع العاملة بمجال األطفالوال
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