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استخدام الخيوط المعدنية إلثراء القيمة الجمالية ألقمشة تريكو اللحمة
Using Metallic Threads to Enrich the Aesthetic Properties of Weft Knitted Fabrics

هند أحمد مسعود المشد
مدرس مساعد بقسم المالبس والنسيج  -كلية االقتصاد المنزلى  -جامعة األزهر Dr.hend48@yahoo.com
أ.د /فيروز ابو الفتوح يونس الجمل
أستاذ متفرغ ورئيس قسم الغزل والنسيج والتريكو سابقا  -كلية الفنون التطبيقية  -جامعة دمياط Fayrouz_200919@yahoo.com
د /أماني مصطفى إبراهيم خلف
أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  -كلية االقتصاد المنزلى  -جامعة األزهرAmanykhalaf1879.el@azhar.edu.eg ،
ملخص البحث :Abstract

تتميز أقمشة المالبس الخارجية المنتجة على ماكينات تريكو اللحمة بتوفير اإلحساس بالراحة وبأناقة المظهر وقد
تعددت أساليب وتركيبات التصميم البنائي لترضي مختلف األذواق واألغراض المطلوبة ،ويعد الخيط أحد أهم
عوامل التصميم البنائي لألقمشة والخيوط هي الوحدة األساسية المكونة لألقمشة وتنعكس خواصها على خواص
األقمشة المنتجة منها ومن الخيوط المنتشرة في األونة األخيرة هي الخيوط المعدنية وتستخدم فى زخرفة المالبس
فتضفى عليها مظهرا المعا أنيقا ،وتوجد منها الخيوط الملونة ومتعددة األلوان ويمكن زوى الخيوط المعدنية مع
الخيوط األساسية سواء كانت طبيعية أو صناعية وذلك إلعطاء تأثيرات جمالية لألقمشة .وقد تم فى هذا البحث
استخدام الخيوط المعدنية بإضافتها لخيوط التريكو أثناء اإلنتاج للحصول على الشكل الجمالى والزخرفي لألقمشة .
فقد تم استخدام ماكينة تريكو مستطيلة جوج ( )12وذلك النتاج عدد ( )10تصميمات من أقمشة تريكو اللحمة
باستخدام تركيبات بنائية مختلفة وهي (سنجل جرسيه -آجور على قاعدة السنجل جرسيه -ريب (جاكارد -غرزة
مزدوجة) وذلك للحصول على خواص مظهرية جديدة ألقمشة تريكو اللحمة من خالل تأثير إضافة الخيوط
المعدنية للتراكيب البنائية المختلفة وتحقيق قيم جمالية ألقمشة تريكو اللحمة الناتجة .وأظهرت النتائج أن إضافة
الخيوط المعدنية ألقمشة تريكو اللحمة أثرت فى القيمة الجمالية لألقمشة بالنسبة للتصميمات المقترحة وذلك من
خالل أراء المحكمين لألقمشة.

كلمات دالة :Keywords
الخيوط المعدنية
Metallic Threads
أقمشة تريكو اللحمة
Weft Knitted Fabrics
القيمة الجمالية
Aesthetic Properties
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مقدمةIntroduction:
أثبتت صناعة التريكو على مر العصور قدرتها على التكيف سريعا
مع التغيير في احتياجات السوق وخطوط الموضة المختلفة ،وتتمز
صناعة التريكو بالقدرة على تغير أنماطها بشكل سريع بالمقارنة
بصناعات أخرى في عالم األزياء ،وتعد تلك المرونة سببا من أسباب
نجاح صناعة التريكو كما أن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة حاليا
ساعدتها على توسيع مكانتها في أسواق الموضة
ويعتمد تصميم مالبس التريكو على التصمميم البنمائي لقممال التريكمو
والتصممميم الخممارجي لشممكل الملممبس وكالهممما يممرتبط بمما خر ويممرتبط
بنمموا الماكينممة المسممتخدمة وطممرق اإلنتمماج والتممي توضمم السمممات
المميزة للملبس المنتج وتؤثر في كيفية بنائه والتصميمات التي تصل
له.
ويعممد الخمميط أحممد عوامممل التصممميم البنممائي لقمممال التريكممو ،فتعمممد
خواصه ممن أكرمر العواممل الممؤثرة علمى خمواص األقمشمة وتختلمف
خواص الخيوط طبقا لنوا الخامة وطريقة إنتاجها كما تختلمف أيضما
مظهريممة الخيمموط والتممأثيرات التممي تحممدثها لألقمشممة تبعمما لهمما فتوج مد
الخيوط الزخرفية وتتنوا مصادر الحصول عليها وأكرر هذه األنواا
استخداما في ا ونة األخيرة الخيوط المعدنية والتي تعمل على زيمادة
الشكل الجمالي والزخرفي لألقمشة المنتجة .ولذا اتجه البحث الحالي
إلضافة الخيوط المعدنية في إنتاج أقمشة تريكو اللحمة لالستفادة ممن
الجانب الجمالي إلثراء األقمشة المنتجة.
مشكلة البحث Statement of the problem
يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
 -1ما تأثير إضافة الخيوط المعدنية ألقمشة تريكو اللحمة ؟
 -2ما تأثير اختالف التراكيب البنائية ألقمشمة تريكمو اللحممة المنتجمة
بإضافة الخيوط المعدنية؟
هدف البحث Objectives
 -1الحصول على تصميمات جمالية وزخرفية ألقمشة تريكو اللحممة
بإضافة الخيوط المعدنية.

 -2الحصممول علممى تراكيممب بنائيممة تسممتخدم ألقمشممة تريكممو اللحمممة
بإضافة الخيوط المعدنية .
أهمية البحث Significance
 -1الحصممول علممى خ مواص مظهريممة جديممدة ألقمشممة تريكممو اللحمممة
بإضافة الخيوط المعدنية.
 -2تحقيق قيم جمالية ألقمشة تريكو اللحممة المنتجمة بإضمافة الخيموط
المعدنية.
فروض البحث Hypotheses
 -1توجمد عالقممة دالممة احصممائيا بممين إضممافة الخيمموط المعدنيممة لتريكممو
اللحمة ومالئمتها للغرض البنائى في التصميم.
 -2توجمد عالقممة دالممة احصممائيا بممين إضممافة الخيمموط المعدنيممة لتريكممو
اللحمة وتحقق الجانب الجمالي في التصميم.
 -3توجمد عالقممة دالممة احصممائيا بممين إضممافة الخيمموط المعدنيممة لتريكممو
اللحمة وتحقق الجانب االبتكاري في التصميم.
حدود البحث Research Delimitation
 -1الخامات المستخدمة
(الخيوط المعدنية الذهبية والفضية -خيط األكريليك  %100نمرة
 -2/28خيط محورى كور أكريليك بداخله ليكرا يعادل
 -2/28خيط الفسكوز يعادل  -2/28خيط
الميكروفيبر"البوليستر" يعادل (  2 )1/ 28طاق)
 -2التراكيب البنائية (سنجل جرسيه -آجور على قاعدة
السنجل جرسيه -ريب (جاكارد /غرزة مزدوجة)).
 -3ماكينة تريكو اللحمة المستطيلة جوج (.)12
أدوات البحث Tools
 -1استبيان لتقييم األقمشة المنتجة.
منهج البحث Methodology
يتبع هذا البحث المنهج التجريبي التحليلي.
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اإلطار النظري Theoretical Framework
الخيوط المعدنية Metallic Threads
عرفت الخيوط المعدنية منذ أكرر من  3000عام وهي أول الخيوط
الصناعية التي عرفها التاريخ قبل اختراا النايلون والرايون بآالف
السنوات( ،حافظ سعيد حافظ – )35 -2011
فكانت هذه أول ألياف من صنع اإلنسان حيث كان يتم ضرب الذهب
والفضة في صفائ رقيقة للغاية ثم قطعها إلى شرائط وأضيفت
لألقمشة ،فصنعت هذه الخيوط بضرب المعادن الناعمة والسبائك
مرل الذهب والفضة والنحاس والبرونز إلى صفائ رقيقة ثم تقطع
هذه الصفائ إلى خيوط ضيقة تشبه الشريط ،وتم استخدام الخيوط
بالكامل لألغراض الزخرفية مما يوفر لمعان وبريق ال يمكن تحقيقه
بوسائل أخرى.
يتم ا ن استخدام الخيوط المعدنية من هذا النوا على نطاق واسع في
صناعة النسيج ويتم إنتاجها في مجموعة من األلوان واألشكال من
قبل العديد من الشركات المصنعة ومع ذلك فإنها تظل مواد زخرفية
بشكل أساسى ،وتقتصر تطبيقاتها على هذا النوا من
االستخدام.
https://www.technicaltextile.net/articles/metallicfibres-2471
تركيب الخيوط المعدنية:
عرفت منظمة التجارة الفيدرالية ( (FTCالخيوط المعدنية بأنها
خيوط صناعية تتكون من(المعدن ،البالستك المغطى بالمعدن،
المعدن المغطى بالبالستك أو خيط محوري مغطى بالكامل
بالمعدن).
(أسامة عز الدين وأخرون)375-2012-
وبالتالي فإن الخيوط المعدنية هي الخيوط المنتجة من المعادن والتي
قد تكون بمفردها أو باالقتران مع مواد أخرى.
https://www.technicaltextile.net/articles/metallicfibres-2471
ويوض شكل ( )1التركيب البنائى للخيوط المعدنية

شكل ( )1التركيب البنائى للخيوط المعدنية
https://www.slideshare.net/88azmir/metal-fiberyarns
وتتكون أشهر أنواع الخيوط المعدنية التي يتم إنتاجها من(:أحمد
عبده خليل بغدادي)53-2006-
 -1شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من األلومينيوم يغطي كال من
وجهي الشعيرة طبقة من األسيتات.
 -2شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من األلمونيوم يغطي كال من
وجهي الشعيرة بطبقة من السلوفان.
 -3شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من األلومينيوم يغطي كال من
وجهي الشعيرة بطبقة من البوليستر.
 -4شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البوليستر المغطى بجزيئات
األلومينيوم ويغطي كال من وجهي الشعيرة طبقة من البوليستر.
 -5شعيرة واحدة مستمرة مسطحة من البوليستر المغطى بجزيئات
األلومينيوم بدون وجود أي طبقة غطاء لوجهي الشعيرة.
أقمشة التريكو Knitting Fabrics
مصممطل فرنسممى يطلممق علممى نمموا مممن األقمشممة المشممغلة
علممى ماكينممات تريكممو السممداء واللحمممة ،حيممث يتميممز هممذا النمموا مممن

القمال بدقة بنائه النسجي( .عبد المنعم صبرى)56-1975-
وقمال التريكو يتكون من مجموعة متشمابكة ممن الغمرز التمى تتغمذى
مممن خمميط واحممد أو أكرممر وينقسممم إلممى تريكممو السممداء وتريكممو اللحم مة
(بهاء الدين رأفت-عايدة على)31-1993-
أقمشة تريكو اللحمة Weft Knitted Fabrics
هى األقمشة التى يمكن تصنيعها عن طريق تكوين غرز من
خيط واحد أو عدة خيوط تتشابك مع الغرز المتكونة سابقا لتكوين
تركيب بنائى متصل له خواص فيزيائية وميكانيكية مختلفة عن
األقمشة المنسوجة.
(.عبد المنعم صبري ( )57-1975-ميادة مجدى محمد)9-2013-
التراكيب البنائية ألقمشة تريكو اللحمة المستخدمة فى البحث
 -1أقمشة الجرسيه السادة
تمرل أبسط أنواا التراكيب البنائية للتريكو المعروفة بإسم " Single
 "Jerseyأو الجرسيه السادة أو البراسوال حيث تتكون من غرز
متشابكه لذا يمكن التميز بين وجه وظهر القمال بسهوله( .وسام
محمد إبراهيم)41-2006-
وهممذا النمموا مممن األقمشممة مممن أبسممط أنممواا أقمشممة التريكممو لسممهولة
إنتاجمه وبسماطة تركيبممه ولمذلك فهمو األكرممر اسمتعماال وشميوعا وينممتج
القممال مممن خيموط موحممدة اللمون ليعطممى أقمشمة سممادة أو ممن خيمموط
متعددة األلوان ليعطى أقمشة ذات ألوان مختلفة( .أميرة كمال المدين-
)30-2016
ويوض شكل ( )2التركيب البنائي ألقمشة الجيرسيه

شكل ( )2التركيب البنائي ألقمشة الجيرسيه
 -2أقمشة الجاكارد
يعد من مشتقات التركيب البنائى الريب ويتم إنتاج هذه األقمشة من
خالل نوعين من اإلبر الرأسية "إبر السلندر" واإلبر األفقية "إبر
الدايل" وتنتج التصميمات المطلوبة تبعا ً الختيار إبر السلندر التى
تعمل غرزة تريكو أو غرزة مفقودة لكل خيط ملون مستخدم بالتبادل.
ويتم اختيار عدد المغذيات المطلوبة لصف كامل من الغرز من
الخيوط الملونة طبقا ً للتصميمات ( .محمد جمال عبد الغفور
وأخرون)175-2014-
ويوض شكل ( )3التركيب البنائي ألقمشة الريب الجاكارد

شكل ( )3التركيب البنائي ألقمشة الجاكارد
ةةدا

ةةرو

 -3األقمشةةة الم نتجةةة مةةن اسةةتخدا ليةةوط الليكةةرا
واسطة الحرارة
يتم إنتاجها بنفس طريقة إنتاج األقمشة المزدوجة وذلك باستخدام
خيوط األكريليك المخلوطة بالليكرا فى الحصول على تصميمات
وتأثيرات مختلفة من االرتفاعات واالنخفاضات فى سط أقمشة
التريكو وذلك بالتنوا فى إستخدام التراكيب البنائية المختلفة والتى
تعطى التجسيم والبروز عن طريق إنكماشها عند تعرضها للحرارة
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تم انتاج عدد( )10عينات من أقمشة تريكو اللحمة ويوض جدول
( )1مواصفات أقمشة التريكو المنتجة بالتراكيب البنائية المختلفة
وجوج ماكينة (.)12

بعد انتاجها مما يحقق تقنية ثالثى األبعاد (.أمانى مصطفى-2017-
)149
إجراءات البحث
 -1األقمشة المنتجة
جدول ( )1يوض مواصفات أقمشة التريكو المنتجة
نوع الخامة
نوع الغر ة
التركيب البنائى
رقم
التصميم
خيط معدنى فضى  +خيط أكريليك رصاصى
سادة
سنجل جرسيه
1
خيط معدنى ذهبى  +خيط أكريليك ذهبى
سادة
سنجل جرسيه
2
خيط معدنى ذهبى  +خيط أكريليك أسود
سادة
سنجل جرسيه
3
خيط معدنى فضى  +خيط بوليستر أبيض
غرزة ا جور
آجور على قاعدة السنجل جرسيه
4
خيط معدنى فضى  +خيط بوليستر أبيض
غرزة ا جور
آجور على قاعدة السنجل جرسيه
5
خيط معدنى ذهبى  +خيط أكريليك ذهبى
غرزة ا جور
آجور على قاعدة السنجل جرسيه
6
خيط معدنى فضى  +خيط فسكوز أبيض
غرزة جاكارد
ريب
7
خيط معدنى ذهبى  +خيط أكريليك أسود
غرزة جاكارد
ريب
8
خيط معدنى فضى  +خيط أكريليك ليكرا رصاصى
غرزة مزدوجة
ريب
9
خيط معدنى ذهبى  +خيط أكريليك ليكرا أسود
غرزة مزدوجة
ريب
10
وتوض الصور من ( )1إلى ( )20صور عينات األقمشة المنتجة في البحث

صورة ( )1توضح وجه قمال الجرسيه الفضي

صورة ( )2توضح ظهر قمال الجرسيه الفضي

صورة ( )3توضح وجه قمال الجرسيه الذهبي

صورة ( )4توضح ظهر قمال الجرسيه الذهبي

صورة ( )5توضح وجه قمال الجرسيه الذهبي في أسود

صورة ( )7توضح وجه قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الفضي

صورة ( )6توضح ظهر قمال الجرسيه الذهبي فى أسود

صورة ( )8توضح ظهر قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الفضي
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صورة ( )9توضح وجه قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الذهبى

صورة ( )10توضح ظهر قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الذهبى

صورة ( )11توضح وجه قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الفضي

صورة ( )12توضح ظهر قمال ا جور على قاعدة السنجل جرسيه
الفضي

صورة ( )13توضح وجه قمال الجاكارد الذهبى

صورة ( )14توضح ظهر قمال الجاكارد الذهبى

صورة ( )15توضح وجه قمال الجاكارد الفضي

صورة ( )16توضح ظهر قمال الجاكارد الفضي

صورة ( )17توضح وجه قمال المزدوج الذهبى

صورة ( )18توضح ظهر قمال المزدوج الذهبى
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صورة ( )20توضح ظهر قمال المزدوج الفضي

صورة ( )19توضح وجه قمال المزدوج الفضي
 -2تم إعداد استبيان لتحكيم أقمشة تريكو اللحمة
بإضافة الخيوط المعدنية من السادة المتخصصين
والتأكد من صدق وثبات االستبيان .ويوض ملحق
( )1أسماء السادة محكمي االستبيان
صدق استبيان تحكيم أقمشة تريكو اللحمة المنتجة
تم عرض االستبيان على مجموعة من األساتذة المحكمين
فى مجال المالبس والنسيج للتأكد من محتواها وشمولها لعناصر
التقييم المطلوب وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات وقام

الباحرون بإعادة صياغتها وتنظيمها وكتابتها فى صورتها النهائية
ويوض ملحق ( )2االستبيان في صورته النهائية
نتائج صدق االتساق الداللي لعبارات االستبيان
للتحقق من صدق االتساق الداخلى قام الباحرون بحساب
االرتباط بين درجات كل عبارة من عبارات االستبيان والدرجة
الكلية للمحور الذى تنتمى إليه العبارة ،وجاءت النتائج كما هى مبينة
فى الجدول (:)2

جدول ( :)2يوض معامالت االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجات الكلية للمحور الذى تنتمى إليه العبارة.
المحاور

مالئمة الخيوط
المعدنية للغرض
البنائي في
التصميم

تحقق الجانب
الجمالي في
التصميم

تحقق الجانب
اال تكاري في
التصميم

معامل
االرتباط
0.77

مستوى
الداللة
0.01

الداللة
اال صائية
دال

0.75

0.01

دال

0.88

0.01

دال

0.54

0.01

دال

0.84

0.01

دال

0.77

0.01

دال

يوجد ترابط وتكامل بين عناصر التصميم
يوجد اتزان بين عناصر التصميم
تتكرر الوحدات الزخرفية لترري القمال المنتج لمالبس
السهرة
يحقق التصميم الغرض الجمالي ألقمشة مالبس السهرة

0.73
0.78

0.01
0.01

دال
دال

0.89

0.01

دال

0.88

0.01

دال

يحقق التصميم ابتكارا في األقمشة المنتجة

0.87

0.01

دال

يتناسب التصميم مع اتجاهات الموضة السائدة

0.75

0.01

دال

العبارات
تتناسب الخيوط المعدنية مع المساحات التصميمية
تتناسب الخيوط المعدنية مع الخامات المستخدمة معها
في التصميم
يتباين ظهور الخيوط المعدنية على وجهي القمال بشكل
مميز
يحقق استخدام الخيوط المعدنية ملمسا مريحا لالستخدام
يوجد انسجام بين الخيوط المعدنية والغرض الجمالي
لمالئمة مالبس السهرة
يوجد نسبة وتناسب بين عناصر التصميم

وللتحقق من الصدق البنائى لالستبيان قام الباحرون
بحساب االرتباط بين الدرجات الكلية لكل محور من محاور
االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان وجاءت النتائج كما هى مبينة فى
الجدول ()3

يبممين الجممدول ( )2معممامالت االرتبمماط بممين درجممات كممل
عبممارة والممدرجات الكليمممة للمحممور المممذى تنتمممى إليمممه العبممارة حيمممث
تراوحت ما بمين ( ،)89.0 – 0.54وجميعهما دالمة إحصمائياً ،وبمذلك
تعتبر عبارات االستبيان صادقة لما وضعت لقياسه.
نتائج الصدق البنائي لالستبيان
جدول ( :)3يوض معامالت االرتباط بين الدرجات الكلية لكل محور والدرجات الكلية لالستبيان.
المحاور
مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائى في التصميم
تحقق الجانب الجمالي في التصميم
تحقق الجانب االبتكاري في التصميم
يبين الجدول ( )3معامالت االرتباط بين المدرجات الكليمة

الداللة
مستوى
معامل االرتباط
اال صائية
الداللة
دال
0.01
0.91
دال
0.01
0.89
دال
0.01
0.72
لكل محمور ممن محماور االسمتبيان والمدرجات الكليمة لالسمتبيان حيمث
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بلغمممت ( )0.72 ، 0.89 ، 0.91علمممى الترتيمممب ،وجميعهممما دالمممة
إحصائياً ،مما يدل على صدق وتجانس محاور االستبيان.
ثبات استبيان تحكيم أقمشة تريكو اللحمة المنتجة
جدول ( :)4يوض

نتائج ثبات االستبيان
وقد تحقق الباحرون من ثبمات االسمتبيان ممن خمالل طريقمة
معامل ألفا كرونباخ ،وجاءت النتائج كما هي مبينة في الجدول (.)4

نتائج اختبار ألفا كرونباخ لربات االستبيان ومحاورها.

المحاور

عدد العبارات

معامل ألفا كرونباخ

5

0.92

مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في
التصميم
تحقق الجانب الجمالي في التصميم
تحقق الجانب االبتكاري في التصميم
االستبيان ككل
يبين الجدول ( )4معامالت الربات لالستبيان ومحاورها،
حيث بلغت للمحاور ( )0.78 ، 0.86 ، 0.92على الترتيب ،وبلغ
لالستبيان ككل ( ،)0.91مما يطمئن الباحرون لنتائج تطبيق
االستبيان.
 -3إجراء المعامالت ا صائية وتفسير النتائج
تم التصحي على مقياس ثالثى "مالئم  ،إلى حد ما  ،غير
مالئم" بأوزان ( )1 ، 2 ، 3على الترتيب ،وتم حساب المدى ،
وذلك بطرح أصغر وزن من أعلى وزن فى المقياس (،)2 = 1 – 3
ثم قسمة المدى ( )2على ( )3بهدف تحديد الطول الفعلى لكل
مستوى ،وكانت ( 0.67 = 3  2تقريباً) ،وهذا يعنى أن المستوى
"غير مالئم" يقع بين القيمة ( )1وأقل من ( ،)0.67 + 1وأن

0.86
5
0.78
2
0.91
12
المستوى "إلى حد ما" يقع بين القيمة ( )1.67وأقل من (+ 1.67
 ،)0.67ويقع المستوى "مالئم" بين القيمة ( )2.33إلى (.)3.0
وبذلك يكون الوزن المرج الجابات كل عبارة على النحو التالى:
(إلى حد ما) /
( 66.1 – 1غير مالئم) 33.2 – 1.67 /
( 3.0 – 2.34مالئم)
التحقق من مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في التصميم
وللتحقق من مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في التصميم،
قام الباحرون بحساب المتوسط الحسابى العام واالنحراف المعيارى
ونسبة اتفاق المحكمين نحو كل عنصر من عناصر تقييم مالئمة
الخيوط المعدنية للغرض البنائى في التصميم وفقا ً لمقياس ثالثى
متدرج ،وجاءت النتائج كما هو مبين فى الجدول (:)5

جدول ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في
التصميم.
المتوسط
الحسا ى

االنحراف
المعيارى

نسبة االتفاق

درجة
المالئمة

2.87

0.14

%95.67

مالئم

2.89

0.11

%96.17

مالئم

2.68

0.18

%89.17

مالئم

يحقق استخدام الخيوط المعدنية ملمسا مريحا لالستخدام

2.36

0.47

%78.50

مالئم

يوجد انسجام بين الخيوط المعدنية والغرض الجمالي
لمالئمة مالبس السهرة

2.81

0.24

%93.50

مالئم

مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في التصميم

2.75

0.31

%91.53

مالئم

عناصر التقييم
تتناسب الخيوط المعدنية مع المساحات التصميمية
تتناسب الخيوط المعدنية مع الخامات المستخدمة معها
في التصميم
يتباين ظهور الخيوط المعدنية على وجهي القمال
بشكل مميز

شكل ( :)4يوض نسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في التصميم.
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التصميم للتصميمات المقترحة.
التحقق من تحقيق الجانب الجمالي في التصميم
وللتحقق من تحقيق الجانب الجمالي في التصميم ،قام الباحرون
بحساب المتوسط الحسابى العام واالنحراف المعيارى ونسبة اتفاق
المحكمين نحو كل عنصر من عناصر تقييم الجانب الجمالى فى
التصميمات المقترحة وفقا ً لمقياس ثالثى متدرج ،وجاءت النتائج كما
هو مبين فى الجدول ()6

يوض الجدول ( )5والشكل البيانى ( )4اتفاق المحكمين نحو مالئمة
الخيوط المعدنية للغرض البنائي في التصميم للتصميمات المقترحة،
حيث وقعت ا راء فى مستوى "مالئم" لجميع العناصر بناءا ً على
التدرج الرالثى للوزن ،وتراوحت نسب االتفاق لهذه العناصر ما بين
( ،)%96.17 - %78.50وتراوحت قيم المتوسط الحسابى لها ما
بين ( ،)2.89 – 2.36وللمحور ككل وقعت األراء فى مستوى
"مالئم" ،وبلغت نسبة االتفاق ( )%91.53والمتوسط الحسابى
( ،)2.75مما يوض مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائي في
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم الجانب الجمالي في التصميم.
المتوسط
الحسا ى

االنحراف
المعيارى

نسبة االتفاق

درجة
المالئمة

يوجد نسبة وتناسب بين عناصر التصميم

2.91

0.13

%96.83

مالئم

يوجد ترابط وتكامل بين عناصر التصميم

2.93

0.08

%97.67

مالئم

يوجد اتزان بين عناصر التصميم

2.94

0.07

%97.83

مالئم

تتكرر الوحدات الزخرفية لترري القمال المنتج
لمالبس السهرة

2.79

0.35

%92.83

مالئم

يحقق التصميم الغرض الجمالي ألقمشة مالبس السهرة

2.79

0.34

%93.00

مالئم

تحقق الجانب الجمالي في التصميم

2.87

0.24

%95.63

مالئم

عناصر التقييم

شكل ( :)5يوض نسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم الجانب الجمالي في التصميم.
المقترحة.
من الجدول ( )6والشكل البيانى ( )5يتبين اتفاق المحكمين نحو
الجانب الجمالي في التصميم للتصميمات المقترحة ،حيث وقعت
التحقق من تحقيق الجانب اال تكارى في التصميم
وللتحقق من تحقيق الجانب االبتكارى في التصميم ،قام
ا راء فى مستوى "مالئم" لجميع العناصر بناءا ً على التدرج
الباحرون بحساب المتوسط الحسابى العام واالنحراف المعيارى
الرالثى للوزن ،وتراوحت نسب االتفاق لهذه العناصر ما بين
ونسبة اتفاق المحكمين نحو كل عنصر من عناصر تقييم الجانب
( ،)%97.83 - %92.83وتراوحت قيم المتوسط الحسابى لها ما
االبتكارى فى التصميمات المقترحة وفقا ً لمقياس ثالثى متدرج،
بين ( ،)2.94 – 2.79وللمحور ككل وقعت األراء فى مستوى
وجاءت النتائج كما هو مبين فى الجدول ()7
"مالئم" ،وبلغت نسبة االتفاق ( )%95.63والمتوسط الحسابى
( ،)2.87مما يوض تحقق الجانب الجمالي في التصميم للتصميمات
جدول(:)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم الجانب االبتكاري في التصميم.
عناصر التقييم
يحقق التصميم ابتكارا في األقمشة المنتجة
يتناسب التصميم مع اتجاهات الموضة السائدة
تحقق الجانب اال تكاري في التصميم

المتوسط
الحسا ى
2.67
2.78
2.72

االنحراف
المعيارى
0.32
0.30
0.31

نسبة االتفاق
%88.83
%92.67
%90.75

درجة
المالئمة
مالئم
مالئم
مالئم
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شكل ( :)6يوض نسب اتفاق المحكمين نحو عناصر تقييم الجانب االبتكارى في التصميم.
من الجدول ( )7والشكل البيانى ( )6يتبين اتفاق المحكمين نحو
نتائج التبارات الفروض اال صائية
الفرض األول للبحث والذي ينص على "توجد عالقة دالة ا صائيا
الجانب االبتكارى في التصميم للتصميمات المقترحة ،حيث وقعت
ا راء فى مستوى "مالئم" لعنصرى التقييم بناءا ً على التدرج
ين إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة ومالئمتها للغرض
الرالثى للوزن ،وبلغت نسبة االتفاق لهاتين العنصرين (، %88.83
البنائي في التصميم".
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحرون اختبار "كا "2لداللة
 ،)%92.67وبلغ المتوسط الحسابى لهما (،)2.78 ، 2.67
الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو
وللمحور ككل وقعت األراء فى مستوى "مالئم" ،وبلغت نسبة
اللحمة ومالئمتها للغرض البنائى في التصميم للتصميمات المقترحة،
االتفاق ( )%90.75والمتوسط الحسابى ( ،)2.72مما يوض تحقق
وجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدول ()8
الجانب االبتكارى في التصميم للتصميمات المقترحة.
النتائج Results
جدول ( :)8داللة الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة ومالئمتها للغرض البنائي في التصميم للتصميمات
المقترحة.
التصميمات
المقتر ة
التصميم رقم1
التصميم رقم2
التصميم رقم3
التصميم رقم4
التصميم رقم5
التصميم رقم6
التصميم رقم7
التصميم رقم8
التصميم رقم9
التصميم رقم10

المتوسط
الحسا ى
2.65
2.77
2.88
2.78
2.81
2.48
2.82
2.78
2.73
2.76

االنحراف
المعيارى
0.51
0.46
0.38
0.45
0.44
0.50
0.43
0.45
0.48
0.47

نسبة
االتفاق
%88.33
%92.22
%95.83
%92.78
%93.61
%82.78
%93.89
%92.78
%91.11
%91.94

يبين الجدول ( )8نتائج اختبار "كا "2لداللة الفروق بين
آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة ومالئمتها
للغرض البنائي في التصميم للتصميمات المقترحة ،حيث جاءت
ا راء مرتفعة ووقعت فى مستوى "مالئم" لجميع التصميمات
المقترحة بناءا ً على التدرج الرالثى للوزن ،وتراوحت نسب االتفاق
لهذه العينات ما بين ( ،)%95.83 - %82.78وتراوحت قيم

2

كا

76.20
115.40
169.35
122.60
134.15
0.13
138.20
122.60
102.20
111.95

مستوى
الداللة
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.715
0.001
0.001
0.001
0.001

درجة
المالئمة
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم
مالئم

الترتيب
8
5
1
4
3
9
2
 4مكرر
7
6

المتوسط الحسابى لها ما بين ( ،)2.88 - 2.48وجاءت معظم قيم
"كا "2دالة احصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.001مما يدل على
وجود فروق دالة احصائية بين آراء المحكمين لصال الرأى
"مالئم" ،مما يعنى وجود عالقة دالة احصائيا بين إضافة الخيوط
المعدنية لتريكو اللحمة ومالئمتها للغرض البنائى في التصميم وفقا ً
راء المحكمين ،والشكل البيانى ( )7يوض ذلك:

شكل ( :)7يوض األوزان النسبية للتصميمات المقترحة من ناحية مالئمة الخيوط المعدنية للغرض البنائى في التصميم.
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الفرض الثانى للبحث والذي ينص على "توجد عالقة دالة ا صائيا
ين إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب الجمالي
في التصميم".
2
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحرون اختبار "كا " لداللة

الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو
اللحمة وتحقق الجانب الجمالي في التصميم للتصميمات المقترحة،
وجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدول ()9

جدول ( :)9داللة الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب الجمالي في التصميم للتصميمات
المقترحة.
التصميمات
المقتر ة
التصميم رقم1
التصميم رقم2

المتوسط
الحسا ى
2.94
2.89

االنحراف
المعيارى
0.31
0.31

نسبة
االتفاق
%98.00
%96.33

176.72
60.84

التصميم رقم3
التصميم رقم4

2.94
2.87

0.31
0.34

%98.00
%95.67

176.72
54.76

0.001
0.001

التصميم رقم5
التصميم رقم6

2.87
2.57

0.34
0.50

%95.67
%85.67

54.76
1.96

0.001
0.162

مالئم
مالئم

التصميم رقم7
التصميم رقم8

2.91
2.97

0.29
0.17

%97.00
%99.00

67.24
88.36

0.001
0.001

مالئم
مالئم

3
1

التصميم رقم9
التصميم رقم10

2.86
2.87

0.45
0.44

%95.33
%95.67

144.56
149.66

0.001
0.001

مالئم
مالئم

6
 5مكرر

يبين الجدول ( )9نتائج اختبار "كا "2لداللة الفروق بين
آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق
الجانب الجمالي في التصميم للتصميمات المقترحة ،حيث جاءت
ا راء مرتفعة ووقعت فى مستوى "مالئم" لجميع التصميمات
المقترحة بناءا ً على التدرج الرالثى للوزن ،وتراوحت نسب االتفاق
لهذه العينات ما بين ( ،)%99.0 - %85.67وتراوحت قيم

2

كا

مستوى
الداللة
0.001
0.001

درجة
المالئمة
مالئم
مالئم

2
4

مالئم
مالئم

2
5
 5مكرر
7

الترتيب

المتوسط الحسابى لها ما بين ( ،)2.97 - 2.57وجاءت معظم قيم
"كا "2دالة احصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.001مما يدل على
وجود فروق دالة احصائية بين آراء المحكمين لصال الرأى
"مالئم" ،مما يعنى وجود عالقة دالة احصائيا بين إضافة الخيوط
المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب الجمالي في التصميم وفقا ً
راء المحكمين ،والشكل البيانى ( )8يوض ذلك

شكل ( :)8يوض األوزان النسبية للتصميمات المقترحة من ناحية تحقق الجانب الجمالي في التصميم.
الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو
الفرض الثالث للبحث والذي ينص على "توجد عالقة دالة ا صائيا
اللحمة وتحقق الجانب االبتكارى في التصميم للتصميمات المقترحة،
ين إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب
وجاءت النتائج كما هى مبينة فى الجدول ()10
اال تكارى في التصميم".
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحرون اختبار "كا "2لداللة
جدول ( :)10داللة الفروق بين آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب االبتكارى في التصميم للتصميمات
المقترحة.
التصميمات
المقتر ة
التصميم رقم1

المتوسط
الحسا ى
2.63

االنحراف
المعيارى
0.49

نسبة
االتفاق
%87.50

37.00

التصميم رقم2
التصميم رقم3

2.68
2.75

0.47
0.44

%89.17
%91.67

37.96
40.00

2

كا

مستوى
الداللة
0.001

درجة
المالئمة
مالئم

8

0.001
0.001

مالئم
مالئم

7
4

الترتيب
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التصميم رقم4
التصميم رقم5

2.70
2.73

0.46
0.45

%90.00
%90.83

38.56
39.24

0.001
0.001

مالئم
مالئم

6
5

التصميم رقم6
التصميم رقم7

2.63
2.83

0.49
0.38

%87.50
%94.17

37.00
42.76

0.001
0.001

مالئم
مالئم

 8مكرر
1

التصميم رقم8
التصميم رقم9

2.80
2.78

0.41
0.42

%93.33
%92.50

41.76
40.84

0.001
0.001

مالئم
مالئم

2
3

التصميم رقم10

2.73

0.45

%90.83

39.24

0.001

مالئم

 5مكرر

2

يبين الجدول ( )10نتائج اختبار "كا " لداللة الفروق بين
آراء المحكمين نحو إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق
الجانب االبتكارى في التصميم للتصميمات المقترحة ،حيث جاءت
ا راء مرتفعة ووقعت فى مستوى "مالئم" لجميع التصميمات
المقترحة بناءا ً على التدرج الرالثى للوزن ،وتراوحت نسب االتفاق
لهذه العينات ما بين ( ،)%94.17 - %87.50وتراوحت قيم

المتوسط الحسابى لها ما بين ( ،)2.83 - 2.63وجاءت جميع قيم
"كا "2دالة احصائيا ً عند مستوى داللة ( ،)0.001مما يدل على
وجود فروق دالة احصائية بين آراء المحكمين لصال الرأى
"مالئم" ،مما يعنى وجود عالقة دالة احصائيا بين إضافة الخيوط
المعدنية لتريكو اللحمة وتحقق الجانب االبتكارى في التصميم وفقا ً
راء المحكمين ،والشكل البيانى ( )9يوض ذلك:

شكل ( :)9يوض األوزان النسبية للتصميمات المقترحة من ناحية تحقق الجانب االبتكارى في التصميم.
اال تكارى في التصميم"
الخالصة Conclusion
وجد أن التصميم رقم ( )7كان التصميم األول حيث حقق أعلى نسبة
 -1بالنسبة للفرض األول والذى ينص على"توجد عالقة دالة
اتفاق بلغت  ، %94.17يليه التصميم رقم ( )8حيث بلغت نسبة
ا صائيا ين إضافة الخيوط المعدنية لتريكو اللحمة ومالئمتها
االتفاق  ، %93.33يليه التصميم رقم ( )9حيث بلغت نسبة االتفاق
للغرض البنائي في التصميم"
 ، %92.50يليه التصميم رقم ( )3حيث بلغت نسبة االتفاق
وجد أن التصميم رقم ( )3كان التصميم األول حيث حقق أعلى نسبة
 ، %91.67يليه التصميمان رقم ( )10 ،5حيث بلغت نسبة
اتفاق بلغت  ، %95.83يليه التصميم رقم ( )7حيث بلغت نسبة
االتفاق ، %90.83يليهم التصميم رقم ( )4حيث بلغت نسبة االتفاق
االتفاق  ، %93.89يليه التصميم رقم ( )5حيث بلغت نسبة االتفاق
 ، %90.00يليه التصميم رقم ( )2حيث بلغت نسبة
 ، %93.61يليه التصميمان رقم ( )8 ، 4حيث بلغت نسبة االتفاق
االتفاق ، %89.17يليه التصميمان رقم ( )6 ،1وهما األخيرحيث
 ، %92.78يليهم التصميم رقم ( )2حيث بلغت نسبة
بلغت نسبة االتفاق . %87.50
االتفاق ، %92.22يليه التصميم رقم ( )10حيث بلغت نسبة االتفاق
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