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قوة تغریز االبرة ) ، التي تمت في المركز –تجعد الحیاكة  –بعد إجراء االختبارات المعملیة لقیاس (متانة الحیاكة 

 –جھاز اختراق اإلبرة  –جھاز تنسل  –جھاز ھیل –القومى للبحوث باستخدام أجھزة القیاس ( میزان حساس 
) بنسبھ خلط 1/1جھاز سیرفو ھیدرولیك )، بعد تجھیز العینات المستخدمة من خامة التریكو بتركیب نسجى (

تم تقیم المنتج النھائي بعرضة على مجموعة من الخبراء في مجال التخصص و . .% لیكرا ) 5-%بولیستر 95(
بس الجاھزة و تم استخراج نتائج البحث بعد إجراء المعامالت اإلحصائیة  تحلیل التباین في العاملین بمصانع المال

) ، معادلة االنحدار لتحدید العالقة التي تربط بین كل متغیرات الحیاكة و LSDاتجاه واحد، تحدید اتجاه الفروق (
ر ، اختبار (ت ) ، الفا كرونباخ و تم االختبارات المعملیة و للتحقق من الصدق و الثبات تم استخدام معدلھ كوب
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وجود فروق . غرزة في السنتمیتر ) 6) و كثافة غرزة (301متانة الوصلة ،حیث كانت اعلى كفاءة لصالح غرزة (

وجود فروق -ج  )301الغرزة على تجعد الحیاكة حیث كانت اعلى كفاءة لصالح غرزة (دالھ إحصائیة بین نوع 
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   Introduction:مقدمة
مع التطور في صناعة المالبس الجاھزة نتیجة التطور الھائل في 
عالم األقمشة و بخاصة المستخدمة في صناعة المالبس الریاضیة 

التریكو) ، و الذى جاء تلبیة للمتطلبات الملبسیة  ( أقمشة
للممارسین لریاضة السباحة لتحقیق التوافق بین حركة الجسم و 

 , .Brzeziniski.s) طبیعة المالبس المرتداه أثناء تأدیة الریاضة .
Malinwska G2004)  

حیث تناولت دراسة (سارة یحیى محمد) خصائص جسم الریاضي 
في تصنیع المالبس الریاضیة ، مع تجدید  و الخامات المستخدمة

العوامل التي تعتمد علیھا تصمیم المالبس الریاضیة و تأثیر المناج 
  و الحرارة على األقمشة المستخدمة في المالبس الریاضیة .

  )2008-(سارة یحیى محمد 
وبالنظر إلى تكوین ھذه المالبس المخصصة ألداء ریاضة السباحة 

قمشة مع التقنیة المستخدمة في تصنیعھا ، یتضح ضرورة تناسب أل
حتى تتحقق فیھا المواصفات الخاصة بأداء ھذا النوع من الریاضة 

 –، و التي  تتمثل في المتطلبات الوظیفة مثل (قوة ومتانة الحیاكة 
مقاومة االحتكاك )  و  -انزالق الحیاكة –استطالة الحیاكة 

تكوین غرزة –ة الغرزة المتطلبات الجمالیة التي تتمثل في (انتظامی
  عدم حدوث تجعد) -متزنة

 )Institute of textile & clothes -2008(  
یأتي دور عملیة التصنیع و التي تتحكم في نوع التقنیات المستخدمة 

مع األقمشة الخاصة لتحقیق ھذه المواصفات ، و من واقع عمل 
الباحثة في مجال تصنیع وإنتاج مالبس السباحة لألطفال بأحد 

مصانع المالبس الجاھزة ، حیث ظھر العدید من المشكالت في 
  العملیة اإلنتاجیة كان لھا األثر السلبى على جودة المنتجات .

واكد على ذلك دراسة (محمد البدري) في التعرف على خصائص 
المالبس الریاضیة المصنعة من اقمشھ التریكو و تقنیات الحیاكة 

عدد  –نوع مشط التغذیة  –اكة قطر إبرة الحی –من (خیط الحیاكة 

  الغرز / البوصة ) المؤثرة على جودة المالبس الریاضیة .
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

دعي البحث الحالي إلى دراسة محاولة الوصول إلى  ما سبق
مجموعة من المتغیرات الخاصة بالحیاكة و تقدیر اثرھا على األداء 

بذلك تتحدد مشكلة البحث في التساؤالت  والوظیفي لھذا المنتج ، 
  التالیة :

ما ھي متغیرات الحیاكة المؤثرة على األداء الوظیفي لمالبس -1
  السباحة (مایوه بناتي)

ما الفروق الدالة إحصائیة بین متغیرات الحیاكة المختلفة (نوع  -2 
نمرة اإلبرة )على عوامل ضبط –كثافة الغرزة –الغرزة 

السباحة (التریكو ) و تمثلت عوامل  حیاكة اقمشھ مالبس
  الضبط في االتي:

  متانة الوصلة  -ا
  تجعد الحیاكة  -ب
  قوة تغریز اإلبرة -ج
ما إمكانیة إنتاج عینة تتحقق فیھا جودة تقنیات الحیاكة  -3

  نمرة اإلبرة) –كثافة الغرزة –(نوع الغرزة 
  : Significanceأھمیة البحث 

  ا یلى :تحددت أھمیة البحث الحالي فیم
یھتم بدراسة المشكالت المرتبطة بإحد القطاعات الصناعیة  -1

في مجال المالبس الجاھزة و التي و التي تعد من اھم 
القطاعات الصناعیة حیث كانت صادرات مصر من مالبس 

 2018% من أجمالي الصادرات عام 30السباحة 
  (الھیئة العامة المصریة للصادرات و الواردات  

البحث  الحالي في إنتاج عینات تحقق شروط قد تفید نتائج  -2
ھیئة المواصفات القیاسات المصریة  التي تؤدى إلى زیادة 

 في الصادرات و الدخل القومي.
 )5951/2007(م ق م :  
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تساھم في تقدیم حلول للمصانع المنتجة لمالبس السباحة  -3
(مایوه بناتي )حیث أصدرت الھیئة العامة للحصاء 

)GASTAT ممارسین ریاضة السباحة في ) إن إجمالي
فى  17.50% من إجمالي ممارسین الریاضة 2.50مصر 

حیث أصبحت  2019وزادت النسبة في عام  2018عام 
 %27من إجمالي ممارسین الریاضة   16%

 )2019(الھیئة العامة للحصاء المصریة 
  : Objectivesأھداف البحث 

  یھدف البحث إلى :
على األداء الوظیفي لمالبس  تحدید متغیرات الحیاكة المؤثرة . 1

 السباحة (مایوه)
التعرف على الفروق الدالة إحصائیة بین متغیرات الحیاكة  . 2

المختلفة (متانة الحیاكة ، تجعد الحیاكة ، قوة تغریز اإلبرة ) 
على عوامل الضبط لحیاكة اقمشھ التریكو المستخدمة في 

 مالبس السباحة 
المختلفة لمالبس السباحة  إنتاج عینة تحقق جودة تقنیات الحیاكة . 3

  (مایوه)
  :Hypothesisفروض البحث 

توجد متغیرات حیاكة تؤثر على األداء الوظیفي لمالبس السباحة -1
  (مایوه )

توجد فروق دالھ إحصائیة بین تقنیات الحیاكة على عوامل ضبط -2
حیاكة اقمشھ التریكو و ینبثق من ھذا الفرض الفروض الفرعیة 

  التالیة :
 –فروق دالھ إحصائیة بین متغیرات الحیاكة (نوع الغرزة توجد -أ

نمرة اإلبرة) على متانة الوصلة ألقمشھ  –كثافة الغرزة 
  التریكو المستخدمة في تصنیع مالبس السباحة(مایوه )

توجد فروق دالھ إحصائیة بین متغیرات الحیاكة (نوع الغرزة -ب
ألقمشھ   نمرة اإلبرة) على تجعد الحیاكة –كثافة الغرزة  –

  التریكو المستخدمة في تصنیع مالبس السباحة(مایوه)
توجد فروق دالھ إحصائیة بین متغیرات الحیاكة (نوع الغرزة  -ج

نمرة اإلبرة ) على قوة تغریز اإلبرة   –كثافة الغرزة  –
  ألقمشھ التریكو المستخدمة في تصنیع مالبس السباحة(مایوه)

(مایوه) بتقنیات حیاكة تحقق یمكن إنتاج عینة لمالبس السباحة -3
  معامل الجودة 
  :Methodologyمنھج البحث 

یعتمد ھذا البحث على المنھج الوصفي حیث یتناول بالتحلیل و 
التوصیف لمالبس السباحة (مایوه ) والمنھج التجریبي المعملي 
بتطبیق مجموعة اختبارات معملیة لتحدید كفاءة تقنیات الحیاكة 

  لحالىالمستخدمة في البحث ا
  Definitionsمصطلحات البحث 

یقصد بھا كما حددتھا "منظمة  swimwear مالبس السباحة  -1
على أنھا مالبس نسجیھ 2013موصفات القیاسات المصریة "

صممت لغرض االرتداء في الماء الجاري أو المعالج بالكلور 
) في القوانین العامة 6أو ماء البحر ، حیث جاءت مادة (

التي تنص على إن ال تكون مالبس  للمالبس الریاضیة
السباحة شفافة و تتالءم مع األداء الخاص للسباح و تتناسب 

  مع الذوق األخالقي .
  )2013-(وجدي مصطفى الفاتح  

ھي  :(Functional performance)األداء الوظیفي  -2
المنفعة التي تقوم بھا المالبس باإلضافة إلى المتانة كعنصر 

أما المنفعة فتؤثر على خواص  أساسي ومؤثر في المالبس
سھولة  – الراحة-ثبات المظھر–المالبس مثل (ثبات العباد 

األمان) بینما المتانة تؤثر على خواص المالبس  –العنایة 
التأكل بواسطة  –مقاومة االحتكاك –مثل (فوة الشد 

-(احمد رمزي  الكیماویات و العناصر البیئیة األخرى) 
2011(  

  )Sewing Parameters(متغیرات الحیاكة -3
ھي التغیر في نمرة اإلبرة و نمرة الخیط و ضغط القدم الضاغط و 

طول الغرزة للحصول على خط حیاكة جید یقاوم قطع الوصلة 
  .)2017(ھالھ عثمان  تحت الظروف القاسیة 

  األدوات:
  استبیان  تحلیل مالبس السباحة (مایوه)من أعداد الباحثة-1

لیل مالبس السباحة (مایوه) من حیث تھدف ھذه االستمارة لتح
تقنیات الحیاكة المستخدمة في تجمیع أجزاء القطعة الملبسیة ،  

أبعاد الباترون، نوع القماش، الخیط المستخدم في الحیاكة، كثافة 
الغرز، نوع الوصلة، نوع الغرزة المستخدمة، عرض االستك، 

  نمرة اإلبرة.
  التحقق من صدق االستبیان  :-أ

ق من صدق االستبیان بعرضة على مجموعة من الخبراء تم التحق
)  للتأكد أن محتوى 21في مجال صناعة المالبس الجاھزة عددھم (

االستبیان یتفق مھ األھداف الموضوعة من أجلھ ، حیث بلغت نسبة 
االتفاق على تحلیل تقنیات الحیاكة المستخدمة في المنتج بنسبة 

96.%  
تصنیع مالبس السباحة (مایوه  استمارة  تحدید عیوب عملیة -2
   من إعداد الباحثة)

تم تصمیم ھذا االستبیان للتعرف على العیوب التي تواجھ عملیة 
تصنیع مالبس السباحة (مایوه بناتي) في مصانع المالبس الجاھزة، 

كما موضح  ) محاور3) عبارة مقسمة على عدد (24و تكون من (
  في الجدول التالي :

  توزیع عبارات االستمارة  ( لتحدید العیوب التي تواجھ مصانع المالبس الجاھزة أثناء حیاكة مالبس السباحة )یوضح   )1جدول (  
  عدد عبارات المحور لالستبیان لألوالد والبنات  عنوان المحور  رقم المحور

  عبارات 9  جودة مظھریة المنتج  1
  عبارات 8  مطابقة معایر جودة الحیاكة والتصمیم  2
  عبارات 7  لحیاكةجودة ا  3

  عبارة  24  المجموع الكلى                 
یتضح من الجدول السابق أن عدد عبارات االستمارة               

) محاور حیث كان عدد عبارات 3) عبارة موزعة على (24بلغ (
) عبارات 9المحور األول الخاص " بجودة مظھریة المنتج " (

طابقة معایر جودة الحیاكة و وكان المحور الثاني الخاص "بم
) عبارات، حیث بلغ عدد العبارات بالمحور الثالث " 8التصمیم " (

  ) عبارات7جودة الحیاكة " (
 التحقق من صدق وثبات االستمارة 

  صدق االستمارة : -أ
للتحقق من صدق المحتوى تم عرضھا على السادة المحكمین 

و سالمة البنود  بمصنع المالبس الجاھزة ، و تم التحقق من صدق
المقترحة أنھا تتفق مع الھدف إلى صممت من أجلھ و تم إجراء 

بعض التعدیالت في ضوء مقترحات المحكمین حیث تضمنت 
االستمارة میزان تقدیر ثالثي بیداء بمطابق وینتھى بغیر مطابق و 

  یوسطھما الى حد ما 
  ثبات االستمارة  : -ب

م معامل  ألفا كرونباخ تم التحقق من ثبات االستمارة باستخدا
Alpha Cronbach : كما یتضح في الجدول التالي 

  یوضح قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان ) 2جدول(
 معامل ألفا المحور

 **0.837  مطابقة معایر جودة الحیاكة والتصمیم
 **0.884  جودة الحیاكة

 **0.860  ثبات االستبیان (ككل)
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ع قیم معامالت الثبات، دالة عند یتضح من جدول السابق أن جمی
إلى  القترابھا من  0.837و التي تتراوح بین   0.01مستوي 

  مما یدل علي ثبات االستبیان.0.860الواحد الصحیح 
  استمارة تقیم منتج (مایوه العینة المنتجة بالبحث )-3

تھدف االستمارة إلى تطبیق تقنیات الحیاكة التي توصلت الیھا نتائج 
كثافة الغرزة في  –نوع الغرزة  –نمرة اإلبرة البحث من (

  السنتمیتر ) كما یتضح في الجدول التالي :

  یوضح توزیع عبارات االستمارة تقیم منتج مالبس السباحة (مایوه ) )3جدول (  
  عدد عبارات المحور لالستبیان البنات  عنوان المحور  رقم المحور

  باراتع 8  مطابقة معایر جودة الحیاكة والتصمیم  1
  عبارات 7  جودة الحیاكة  2

  عبارة  15  المجموع الكلى                 
) 15یتضح من الجدول السابق أن عدد عبارات االستمارة بلغ (

) محاور حیث كان المحور الثاني الخاص 2عبارة موزعة على (
) عبارات، حیث بلغ 8"بمطابقة معایر جودة الحیاكة و التصمیم " (

) عبارات و تم 7بالمحور الثالث " جودة الحیاكة " ( عدد العبارات
إجراء االستبیان البعدي على محورین فقط المحور الثاني والمحور 

  الثالث
  صدق االستمارة  

للتاكد من صدق االستمارة تم عرضھا على مجموعة من 
المتخصصین في مصانع المالبس الجاھزة و ذللك للتحقق من 

  صدق بنود االستمارة .
  كینات الحیاكة المستخدمة في البحث:ما-4
) DDL 5500المودیل ( ) juki(ماكینة حیاكة سنجر النوع -أ

  301لإلنتاج الغرزة المسطحة 
) المودیل  Kingtexماكینة حیاكو األوفر النوع (-ب
)UHD9304 504) لإلنتاج غرزة  
) لإلنتاج UH20) المودیل ( Singerماكینة الزجزاج النوع ( -ج

  304غرزة 
  أالجھزة المستخدمة في القیاس المعملي  -5
  میزان حساس (لقیاس وزن القماش )-أ

  جھاز ھیل ( لتحدید سمك القماش  )-ب
  جھاز تنسل (لقیاس انزالق الحیاكة )-ج
  جھاز اختراق اإلبرة (لقیاس قوة تغریز اإلبرة في القماش)-د
  جھاز سیرفو ھیدرولیك ( لقیاس متانة الحیاكة ) -ه

  عینة البحث 
  أـمجموعة من الخبراء المتخصصین في صناعة المالبس الجاھزة 

جرام بتركیب نسجى  120قماش تریكو (سنجل جیرسي )-ب
  % لیكرا)5-%بولیتسر 95) و نسبة الخلط (1/1(

 الحدود المكانیة :
مصنع الصباغة والمنسوجات المصریة ، المركز القومي للبحوث 

  ، صندوق دعم الغزل و النسیج 
المعملیة التي تستخدم في قیاس خواص الحیاكة التجارب -3

  كالتالي :
  متانة و قوة الحیاكة، تجعد الحیاكة ، قوة تغریز اإلبرة

  الخطوات اإلجرائیة :
  تصمیم األدوات و التحقق من صدقھا و ثباتھا -1
  استبیان  تحلیل مالبس السباحة (مایوه)تحلیل المنتج بتطبیق -2

حل حیاكة المنتج مالبس السباحة  مراقامت الباحثة بتحلیل جمیع 
للتعرف على جمیع العوامل التي تؤثر على األداء الوظیفي لمالبس 

نوع  –نوع الوصلة –نمرة االبرة  –السباحة من حیث نوع الغرزة 
  ماكینات الحیاكة المستخدمة –طریقة التمكین  –الخیط 

تطبیق  استمارة  تحدید عیوب عملیة تصنیع مالبس السباحة   -3
  (مایوه)

قامت الباحثة أثناء تطبیق االستمارة  بتوزیع األسئلة مع عینات من 
منتجات مالبس السباحة (مایوه) المنتجة من مصنع المالبس 

الجاھزة الذي یواجھ عیوب في اإلنتاج كما یتضح في الجدول 
  التالي :

 ایوه بناتي )نتائج االستمارة تحدید عیوب عملیة تصنیع مالبس السباحة (م )5جدول رقم (
  االعتراض  التردد  الموافقة  مسلسل العبارات  المحور 

  %  ك  %  ك  %  ك
تج

لمن
ة ا

ری
ظھ

ة م
ود

ج
  

1  12  57%  8  38%  1  4.7%  
2  20  95.2%  1  4.7%  -  -  
3  16  76%  5  23.8%  -  -  
4  20  95.2%  1  4.8%  -  -  
5  20  95.2%  1  4.8%  -  -  
6  21  100%  -  -  -  -  
7  19  90.5%  2  9.5%  -  -  
8  20  95.2%  1  4.7%  -  -  
9  17  80.9%  3  14.4%  1  4.7%  

  %1  2  %11.6  22  %87.4  165  المجموع الكلى للمحور

ة 
یاك

لح
ة ا

ود
 ج

یر
عا

ة م
ابق

مط
میم

ص
الت

و
  

1  17  81%  2  9.5%  2  9.5%  
2  15  71.4%  2  9.5%  4  19%  
3  7  33%  4  19%  10  48%  
4  6  28.5%  2  9.5%  13  62%  
5  10  48%  8  38%  3  14%  
6 5  24%  4  19%  12  57%  
7 14  67%  5  24%  2  9%  
8 13  62%  5  24%  3  14%  
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حیث یتضح من الجدول التالي نتائج الخبراء في تحدید مشاكل 

مالبس السباحة (مایوه بناتى )حیث بلغ أجمالي نسبة وجود 
% عند المحور الثالث (جودة الحیاكة 50مشكالت في المنتج بنسبة 

)  الذى یعتبر من اكثر المحاور التي تواجھ عدم الموافقة على 
الجودة الناتجة عن سوء اختیار نمرة اإلبرة المناسبة للحیاكة ، نوع 
الغرزة المستخدمة في حیاكة الوصلة ، كثافة الغرزة في السنتمتر ، 

لحیاكة و التصمیم  ) بنسبة ثم المحور الثاني ( مطابقة معایر جودة ا
  % 1% ، أخیرا المحور األول (جودة مظھریة المنتج) بنسبة 29

في ضوء نتائج استمارة تحدید عیوب المنتج تم تحدید االختبارات 
  المعملیة للدراسة التجریبیة وفقا لما یلى : 

  تجھیز العینات (قص العینات و ترقمھا) .-أ
  ات تحضیر األجھزة لألجراء االختبار-ب
  إجراء االختبارات -ج
  استخالص نتائج التجارب -د

  تجھیز العینات لالختبارات المعملیة :
 Seam Strength:اختبار متانة الوصلة -1

،  ASTM D1683یتم تجھیز العینات طبقا للمواصفة البریطانیة 
سم ،ثم  5توضع العینة بین فكي الجھاز و تكون المسافة بین الفكین 

% 10الواقعة على العینة حتى یحدث قطع من تحدید مدى القوى 
% من إجمالي القوى الواقعة على العینة و ذلك باستخدام 90إلى 

   جھار سیرفو ھیدرولیك كما موضح في الشكل التالي :

  
  ) توضح اختبار متانة الوصلة  1صورة رقم ( 

توضح الصورة السابقة  طریقة وضع العینة بین فكي الجھاز حیث 
منتصف المسافة بین الفكین و عمودیة على  أن تكون الخیاطة في

  قوة السحب .
 Seam puckering:اختبار تجعد الحیاكة -2

و  AATCC88یتم تجھیز العینات طبقا للمواصفة األمریكیة 
تعتمد على وضع القماش اسفل الفك العلوى للجھاز حتى تظھر 

  النتیجة على الشاشة 

  
  ة ) توضح اختبار تجعد الحیاك 2صورة رقم (  

توضح الصورة السابقة  طریقة وضع العینة بین فكي الجھاز حیث 
تكون الخیاطة اسفل الفك السفلى ثم تشیر الشاشة على تجعد 

  الحیاكة .
  :Sewing penetration forceقوة تغریز اإلبرة -3

  L+M Sewability Testerیعتمد االختبار على جھاز 
ة بطریقة عمودیة مرة في الدقیق 100یعتمد على تغریز اإلبرة 

  في القماش كما موضح في الشكل التالي :

  
  ) توضع اختبار تعریز إبرة الحیاكة للقماش التریكو 3صورة رقم (

كما یتضح في الصورة وضع القماش مفرود بدون ثنایات  و 
الضغط على زر بداء التشغیل الجھاز لیتم تغریز اإلبرة و حركة 

  القماش بطریقة میكانیكیة بواسط بكرة التحرك
  اجراء اختبار معامل الجودة للقماش التریكو :-3

تقییم الجودة الكلیة لقماش التریكو من خالل استخدام الخواص 
متانة الوصلة (السداء)، متانة الوصلة (اللحمة)، تجعد تیة: األ

وذلك بتحویل نتائج قیاسات ھذه الخواص إلي قیم مقارنة، الحیاكة 
حیث أن القیمة المقارنة األكبر تكون األفضل مع متانة الوصلة 

(السداء)، متانة الوصلة (اللحمة)، والقیمة المقارنة األصغر تكون 
  كة في الجدول التالي:األفضل مع تجعد الحیا

  %29  49  %19  32  %52  87 المجموع الكلى للمحور

كة
حیا

 ال
ودة

ج
  

1  7 33% 6 29% 8 38% 
2  6 29% 9 43% 6 29% 
3  3 14.2% 2 9.5% 16 76.3% 
4  4 19% 5 24% 12 57% 
5  6 29% 8 38% 7 33% 
6  5 24% 2 9.5% 14 66.5% 
7  6 29% 4 19% 11 52% 

 %50.4 74 %24.4 36 %25.2 37 المجموع الكلى للمحور
 %25 125 %18 90 %57 289  المجموع الكلى
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  معامل الجودة الكلیة لألقمشة التریكو تحت البحث ) 6جدول رقم ( 

نمرة  نوع الغرزة العینة
 االبرة

كثافة 
 الغرزة

متانة 
الوصلة 
 (سداء)

متانة 
الوصلة 
 (اللحمة)

تجعد 
 الحیاكة

المساحة 
  المثالیة

معامل 
  الترتیب  الجودة

1 

304 

65 

4 67.77 62.51 83.54 213.82 71.27 20 

2 5 74.39 80.36 82.37 237.12 79.04 12 

3 6 95.88 94.65 95.55 286.07 95.36 1 
4 

70 
4 77.69 71.43 81.94 231.07 77.02 15 

5 5 71.91 83.04 83.54 238.49 79.50 10 
6 6 82.65 92.87 78.67 254.18 84.73 5 

7 
75 

4 65.29 97.33 85.82 248.44 82.81 6 
8 5 78.52 85.72 82.81 247.05 82.35 7 
9 6 100 91.08 77.00 268.09 89.36 2 
10 

301 

65 
4 36.37 62.51 95.74 194.61 64.87 24 

11 5 57.86 66.08 96.72 220.65 73.55 19 
12 6 71.08 77.69 95.35 244.12 81.37 9 
13 

70 
4 43.81 52.68 94.40 190.89 63.63 25 

14 5 51.24 77.69 95.16 224.09 74.70 18 
15 6 71.91 72.33 100.00 244.23 81.41 8 
16 

75 
4 38.02 54.47 95.55 188.04 62.68 26 

17 5 52.07 0.00 96.72 148.79 49.60 27 
18 6 77.69 81.26 98.54 257.49 85.83 3 
19 

504 

65 
4 54.55 81.26 61.22 197.03 65.68 22 

20 5 73.56 96.44 62.19 232.18 77.39 14 
21 6 86.78 100.00 68.21 254.99 85.00 4 
22 

70 
4 57.86 73.22 64.04 195.12 65.04 23 

23 5 85.13 75.01 67.05 227.18 75.73 17 
24 6 90.92 77.69 69.72 238.32 79.44 11 
25 

75 
4 61.16 77.69 66.57 205.42 68.47 21 

26 5 71.91 100.01 61.06 232.98 77.66 13 
27 6 80.17 84.83 65.56 230.56 76.85 16 

عینة تم  27یتضح من الجدول السابق إجمالي عدد عینات البحث 
)  التي تم حیاكتھا 3ترتیب العینات من األكفاء لتصبح عینة رقم (

تر غرزة ) في سنتمی 6) و كثافة (65) مع نمرة إبرة (304بغرزة(

) األقل كفاءة  في ترتیب رقم 17اخد الترتیب األول و عینة رقم (
غرزة ) في السنتمیتر 5) و كثافة (504) و تم حیاكتھا بغرزة (27(

  كما یتضح في الشكل التالي : 75و نمرة إبرة 

  
  ).3) معامل الجودة الكلیة  ألفضل العینات (رقم: 4شكل (

كة المستخدمة في عینة رقم یتضح من الشكل السابق متغیرات الحیا
) ومعامل 286.07) التي حققت اكثر كفاءة  بمساحة مثالیة (3(

) وكثافة 65)، ونمرة األبرة (304) بنوع الغرزة (95.36الجودة (
سم) ،بینما تضح في الصورة التالیة اقل عینة من حیث  6الغرزة (
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  الجودة التي تم حیاكتھا بمتغیرات البحث
لي یوضح اقل العینات في جودة متغیرات بینما في الشكل التا

  الحیاكة :

  
  )17)معامل الجودة الكلیة  ألقل العینات (رقم: 5شكل (

یتضح من الصورة السابقة اقل متغیرات حیاكة من حیث الجودة 
) ومعامل الجودة 148.79)  بمساحة مثالیة (17في  عینة (رقم: 

) وكثافة الغرزة 75)، ونمرة األبرة (301) بنوع الغرزة (49.60(
 سم). 5(
  انتاج عینة في ضوء نتائج معامل الجودة :-4

تم إنتاج عینة مالبس السباحة (مایوه بناتي )للتأكد من أكفاء تقنیات 
  الحیاكة التي تم التوصل لھا طبقا للخطوات التالیة :

توصیف العینة : قطعة علویة بدون كم و حمالة فقط من الجزاء 
في اسفل القطعة و یصل الطول الكلى الیمین و یوجد كرنیش 

  للقطعة عند الوسط كما یتضح في الشكل التالى :

  
  ) یوضح تصمیم مالبس السباحة (مایوه ) 6شكل رقم ( 

یتضح من الشكل السابق تصمیم مالبس السباحة (مایوه ) الذى 
یتكون من قطعتین القطعة العلویة و القطعة السفلیة كما تتضح في 

  ة في الخطوات التالیة : مراحل  الحیاك
مرحلة تركیب كتف ألمام مع كتف الخلف باستخدام وصلة  . 1

SSA  504و غرزة 
و  SSAتركیب جنب األمام مع جنب الخلف باستخدام وصلة  . 2

 504غرزة 
 SSAتركیب االستك في حردة اإلبط و الرقبة باستخدام وصلة  . 3

 504و غرزة 
و  SSA تركیب شریط بآیة لإلبط و الرقبة باستخدام وصلة . 4

 504غرزة 
 504و غرزة  SSAكشكشة الكرنیش السفلى باستخدام وصلة  . 5
 تركیب الكرنیش السفلى في الجسم لألمام و الخلف  . 6
 304و غرزة EFPتجھیز شریط الحمالة  باستخدام وصلة  . 7
و  SSAباستخدام وصلة  تركیب شریط الحمالة في الجسم  . 8

  301غرزة 
  نتائج البحث :

  الفرض األول :
توجد متغیرات حیاكة تؤثر على األداء  األول على"ینص الفرض 

  الوظیفي لمالبس السباحة (مایوه بناتي)"
من خالل تحلیل نتائج  استبیان  منتج مالبس السباحة (مایوه )تم 

التوصل إلى أنواع الوصالت المستخدمة في عملیة التصنیع و 
یلى كما یوضحھا  المتغیرات المؤثرة علیھا و التي تحددت فیما

لجدول التالى :ا

 التكرارات و النسب المئویة لبعض متغیرات الحیاكة المستخدمة في مالبس السباحة )8جدول (
نوع 

  الوصلة
النسبة   ك

  المئویة %
النسبة   ك  نمرة اإلبرة

  المئویة %
النسبة   ك  نوع الغرزة

  المئویة %
SSA 7  46%  70  14  93%  504  7  47%  
EFP  1  7%  75  1  6%  401  2  13%  

EFAD  1  7%        406  2  13%  
LSB  3  20%        304  4  27%  
LSK  1  7%              
EFA  2  13%              

یتضح من الجدول السابق التكرارات و النسب المئویة لبعض 
نوع  –نمرة اإلبرة  –متغیرات الحیاكة محل البحث (نوع الوصلة 

الغرزة ) ، حیث توصلت النتائج إن اكثر الوصالت استخداما في 
% و تم توحید نوع 47بنسبة   SSAھي وصلة  مالبس السباحة

من نمر اإلبر  2الوصلة على جمیع أنواع الحیاكات ، و تم استخدام 
% و تم 6) بنسبة 75% و إبرة رقم (93) بنسبة 70الرقم األول (

)، نوع الغرزة 75-70-65استخدام ثالث أنواع من ابر الحیاكة (
و غرزة رقم % ، 47) بنسبة 504األكثر استخداما غرزة رقم 

% و اشتمل البحث على ثالث أنواع  من غرز 27) بنسبة 304(
)  و نتیجة لتوحید كثافة الغرزة في جمیع 504-304-301الحیاكة (

-4أنواع الخیاطات في العینة تم استخدام ثالث كثافات من الغرز (
  غرزة في السنتمیتر ). 5-6

  الفرض الثاني :
الھ إحصائیة بین توجد فروق د ینص الفرض الثاني على"

متغیرات الحیاكة على عوامل ضبط حیاكة اقمشھ التریكو 
المستخدمة في تصنیع مالبس السباحة " ینبثق من ھذا الفرض 

  :فروض فرعیة األتیة 
  الفرض الفرعي األول :

 –" توجد فروق دالھ إحصائیة بین متغیرات الحیاكة (نوع الغرزة 
نة الوصلة ألقمشھ التریكو نمرة اإلبرة ) على متا –كثافة الغرزة 

  المستخدمة في تصنیع مالبس السباحة"
) بین نوع الغرزة في 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي (-أ

 تأثیرھا علي متانة الوصلة (السداء).
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین نمرة اإلبرة في تأثیرھا علي -ب
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 متانة الوصلة (السداء).
) بین كثافة الغرزة 0.01ند مستوي (یوجد فرق دال إحصائیا ع-ج

  في تأثیرھا علي متانة الوصلة (السداء).

و الجدول التالي یوضح نتائج االختبار تحلیل التباین في اتجاه واحد 
 بین العوامل المؤثرة على متانة  الحیاكة للقماش التریكو 

  
  عوامل الدراسة  علي متانة الوصلة تحلیل تباین في اتجاه واحد لمتغیرات البحث و تأثیرھا  )9جدول رقم (

 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین
 000. 36.127 225.180 2 450.360  نوع الغرزة
 853. 161. 1.001 2 2.002  نمرة اإلبرة
 000. 47.146 293.859 2 587.719  كثافة الغرزة
   6.233 20 124.661 تباین الخطأ

  26 1164.742 الكلي
یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالھ إحصائیة بین نوع 

الغرزة و كثافة الغرزة في تأثیرھا على متانة الحیاكة عند مستوى 
) بینما جاءت نمرة اإلبرة عند مستوى معنوي 0.00معنوي (

  ) حیث ال تؤثر على متانة الحیاكة 0.853(
روق بین متوسطات أنوع الغرزة تم بتطبیق ولتحدید اتجاه الف

  وذلك كما یتضح في جدول التالي. LSDاختبار 
  للفروق بین متوسطات أنوع الغرزة  علي متانة الوصلة (السداء) LSDاختبار  )10جدول (

  ) 1) (304غرزة ( 
  22.41م= 

  )2) (301غرزة (
  32.00م= 

  )3) (504غرزة (
  29.67م= 

 7.2589* 9.5911*    22.41) م= 1) (304غرزة (
 2.3322    32.00) م= 2) (301غرزة (
    29.67) م= 3) (504غرزة (

 ً تبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق انھ یوجد ھناك فروقا
دالة بین نوع الغرزة في تأثیره علي متانة الوصلة (السداء) ویمكن 

سطات للباحثة ترتیب نوع الغرزة وفق تأثیره في ضوء المتو
)، 504)، غرزة (301كالتالي: غرزة ( LSDباستخدام اختبار 

  )304غرزة (
ولتحدید اتجاه الفروق بین متوسطات كثافة الغرزة تم بتطبیق 

  كما یتضح في جدول التالي. LSDاختبار 

  بین  متوسطات كثافة الغرزة علي متانة الوصلة  LSD)اختبار 11جدول (
  33.93) م= 3سم ( 6   27.63 ) م=2سم ( 5  22.52) م= 1سم ( 4 

 11.4078* 5.1122*    22.52) م= 1سم ( 4
 6.2956*     27.63) م= 2سم ( 5
     33.93) م= 3سم ( 6 

  0.01*دالة عند مستوي 
 ً نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق انھ یوجد ھناك فروقا

 اء)دالة بین كثافة الغرزة في تأثیره علي متانة الوصلة (السد
ویمكن للباحثة ترتیب كثافة الغرزة وفق تأثیره في ضوء 

  سم. 4سم،  5سم،  6كالتالي:  LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
توجد فروق دالھ إحصائیة بین متغیرات  :" الفرض الفرعي الثاني
كثافة الغرزة ) على تجعد   –نمرة االبرة  –الحیاكة (نوع الغرزة 

  خدمة في تصنیع مالبس السباحة"حیاكة اقمشھ التریكو المست
) بین نوع الغرزة في 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي (-أ

 تأثیرھا علي تجعد الحیاكة.
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین نمرة اإلبرة في تأثیرھا علي -ب

 تجعد الحیاكة.
ال یوجد فرق دال إحصائیا بین كثافة الغرزة في تأثیرھا علي  -ج

  تجعد الحیاكة.
و للتحقق من صدق ھذا الفرض تم أجراء تحلیل التباین في اتجاه 

واحد لمتغیرات الحیاكة المؤثرة على تجعد الحیاكة للقماش التریكو 
  كما یتضح في الجدول التالي : 

  تحلیل التباین في  اتجاه واحد لمتغیرات البحث و تأثیرھا تجعد الحیاكة )  12جدول رقم (  
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات لمربعاتمجموع ا مصدر التباین
 000. 154.649 527. 2 1.055  نوع الغرزة
 822. 198. 001. 2 001.  نمرة اإلبرة
 329. 1.176 004. 2 008.  كثافة الغرزة
   003. 20 068. تباین الخطأ

  26 1.132 الكلي
صائیة بین نوع یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالھ إح

) 0.00الغرزة في تأثیرھا على تجعد الحیاكة  عند مستوى معنوي (
بینما جاءت نمرة اإلبرة  و كثافة الغرزة عند مستوى معنوي على 

) حیث ال توجد فروق دالھ إحصائیة في 0.329-0.822التوالي (

  تأثیرھا على تجعد الحیاكة 
ة تم  بتطبیق ولتحدید اتجاه الفروق بین متوسطات أنوع الغرز

  ) كما یوضحھا في جدول التالي:LSDاختبار (

  ) للفروق بین متوسطات تأثیر أنوع الغرزة  علي  تجعد الحیاكة للقماش التریكوLSDاختبار ( ) 13جدول رقم (  

  ) 1) (304غرزة ( 
  979 .0م= 

  )2) (301غرزة (
  1.135م= 

  )3) (504غرزة (
  1.454م= 

 .4749* .1558*    979 .0) م= 1) (304غرزة (
 .3191*    1.135) م= 2) (301غرزة (
    1.454) م= 3) (504غرزة (

  0.01*دالة عند مستوي 
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 ً نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق انھ یوجد ھناك فروقا
دالة بین نوع الغرزة في تأثیره علي تجعد الحیاكة ویمكن للباحثة 

ضوء المتوسطات باستخدام ترتیب نوع الغرزة وفق تأثیره في 
)، غرزة 304)، غرزة (301كالتالي: غرزة ( LSDاختبار 

)504.(  
توجد فروق دالھ إحصائیة بین  "الفرض الفرعي الثالث -ج

نمرة اإلبرة )  –كثافة الغرزة  –متغیرات الحیاكة (نوع الغرزة 
على قوة تغریز االبرة ألقمشھ التریكو المستخدمة في تصنیع 

  ة"مالبس السباح
یوجد فرق دال إحصائیا بین نوع الغرزة في تأثیرھا ال   - أ

 علي قوة تغریز الحیاكة (السداء).
) بین نمرة 0.01یوجد فرق دال إحصائیا عند مستوي (  -ب

  اإلبرة في تأثیرھا علي قوة تغریز الحیاكة (السداء).
للتحقق من صحة ھذا الفرض تم أجراء اختبار التباین في اتجاه 

حث بین العوامل المؤثرة قوة تغریز اإلبرة واحد لمتغیرات الب
  للقماش التریكو كما یتضح في الجدول التالي :

  تحلیل التباین في اتجاه لتأثیر عوامل الدراسة  علي قوة تغریز الحیاكة  )14جدول رقم ( 
 مستوي المعنویة قیمة "ف" متوسط المربعات الحریة درجات مجموع المربعات مصدر التباین

 957. 044. 18.778 2 37.556  زةنوع الغر
 013. 15.872 6720.778 2 13441.556  نمرة اإلبرة
   423.444 4 1693.778 تباین الخطأ

  8 15172.889 الكلي
یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالھ إحصائیة بین نمرة 

) 0.00اإلبرة  في تأثیرھا على تجعد الحیاكة  عند مستوى معنوي (
نوع الغرزة  عند مستوى معنوي على التوالي بینما جاءت 

)حیث ال توجد فروق دالھ إحصائیة في تأثیرھا على تجعد 0.013(

  الحیاكة 
  

ولتحدید اتجاه الفروق بین متوسطات أنواع  نمر اإلبر  تم بتطبیق 
  كما یوضحھا الجدول التالي  : LSDاختبار 

  اإلبر علي قوة تغریز الحیاكة (السداء)) للفروق  بین  متوسطات نمر LSDاختبار ( )15جدول (

  ) 1) (65نمرة ( 
  31.00م= 

  )2) (70نمرة (
  36.67م= 

  )3) (75نمرة (
  115.67م= 

 84.6667* 5.6667    31.00) م= 1) (65نمرة (
 79.0000*    36.67) م= 2) (70نمرة (
    115.67) م= 3) (75نمرة (

  0.01*دالة عند مستوي 
ً نتبین من النتائج الت ي یلخصھا الجدول السابق انھ یوجد ھناك فروقا

دالة بین نمرة اإلبرة في تأثیره علي قوة تغریز الحیاكة (السداء) 
ویمكن للباحثة ترتیب نمرة اإلبرة وفق تأثیره في ضوء 

)، نمرة 65كالتالي: نمرة ( LSDالمتوسطات باستخدام اختبار 
  ).75)، نمرة (70(

ة تحقق جودة تقنیات الحیاكة یمكن إنتاج عینالفرض الثالث "

  لمالبس السباحة (مایوه بناتي )"
للتحقق من صحة الفرض تم تطبیق استمارة تقیم للمنتج بعد حیاكتھ 

نمرة اإلبرة )  –كثافة الغرزة  –بأكفاء تقنیات الحیاكة (نوع الغرزة 
و تم عرضھا على مجموعة من الخبراء المتخصصین في صناعة 

  ت النتائج كما یتضح في الجدول التالي :المالبس الجاھزة و ظھر

  یوضح التكرارات و النسب المئویة لالستمارة تقیم منتج مالبس السباحة (مایوه بناتى ) ) 16جدول رقم(  
عدد   المحور

  العبارات
  االعتراض  التردد   الموافقة

  %  ك  %  ك  %  ك

مطابقة معایر جودة الحیاكة و 
  التصمیم

8  124  74%  32  19%  12  7%  

  %17  25  %22  33  %61  88  7  جودة الحیاكة
یتضح من الجدول السابق نتائج تحلیل استمارة تقیم المنتج التي تم 

متخصص في مجال صناعة المالبس الجاھزة و  22عرضھا على 
تم التوصل إلى نسبة موافقة على عدم وجود مشكالت في المحور 

% و 74األول (مطابقة معایر جودة الحیاكة و التصمیم) إلى 
% بینما كانت 61المحور الثاني (جودة الحیاكة ) بنسبة موافقة 

نسبة الموافقة في استمارة تحدید عیوب تصنیع مالبس السباحة في 
%  بینما جاء نسبة الموافقة في المحور الثاني 52المحور األول 

% و بذلك قد حققت العینة المنتجة معایر الجودة و ذلك  25.2
 یاكة محل البحثاستخدام تقنیات الح

 : Results النتائج
وجود فروق دالھ إحصائیة بین كثافة الغرزة ونوع  الغرزة   - أ

على متانة الوصلة ،حیث كانت اعلى كفاءة لصالح غرزة 
  غرزة في السنتمیتر ) 6) و كثافة غرزة (301(

وجود فروق دالھ إحصائیة بین نوع الغرزة على تجعد   -ب
  )301ح غرزة (الحیاكة حیث كانت اعلى كفاءة لصال

وجود فروق دالھ إحصائیة بین نمرة اإلبرة على قوة تغریز  -ج
  )65اإلبرة حیث كانت اعلى كفاءة لصالح نمرة ابرة لصالح (

  :Recommendations التوصیات
الموجھة الى مصنعي مالبس السباحة (مایوه) من اھم التوصیات  

(التریكو ) األخذ في االعتبار محددات جودة إنتاج مالبس السباحة 
  من نوع الغرزة و نمرة االبرة و كثافة الغرزة 
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