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شكر
 أوال نتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة التربية والتعليم لمنحنا الفرصة لخوض تجربة
البحث العلمي من خالل مشروع نشر ثقافة البحث العلمي لطلبة الصف العاشر.
 نتقدم بجزيل الشكر من مديرية التربية والتعليم-شرق خان يونس على متابعتها
وتشجيعها لألبحاث المطروحة ضمن المشروع.
 كل آيات الشكر والتقدير لمدرسة عيلبون ونخص بالذكر مديرتها أ.نهلة أبو رومية
على دعمها لنا وتشجيعنا لخوض تلك التجربة.
 مشرفتنا أ .والء فارس منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى ,,ومنك تعلمنا كيف يكون
التفاني واإلخالص في العمل ,,ومعك آمنا أال مستحيل في سبيل اإلبداع والرقي..
فأنت أهل للشكر والتقدير.
 الشكر موصول إلى أهالينا وكل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.


ت

المستخلص
هدفت الدراسة إلى استكشاف تأثير بعض المنظفات اآللية ( منظف مسحوق ،منظف سائل،
مطري ومعطر المالبس ،منظف المالبس السوداء) على القماش الكحلي المستخدم في الزي
المدرسي الثانوي.
فقد الحظت الطالبات وجود الكثير من المنظفات في السوق وقد ال يعلم المستهلك أيها األنسب
له ،فمثال القماش الكحلي المستخدم في الجلباب  -الزي الثانوي -يمكن استخدام العديد من
بناء على تركيبها.
المنظفات له التي قد تختلف في تأثيرها أو تتشابه ً
و تم اختيار القماش الكحلي ألنه يستخدم بكثرة في الزي المدرسي الثانوي وتم اختيار المنظفات
اآللية فقط التي تستخدم للغساالت اآللية ( األوتوماتيك) .ولقد تم اعتماد المنهج التجريبي لفحص
تأثير هذه المنظفات على القماش المذكور .استخدمت المقابالت وبطاقة المالحظة كأدوات
بناء على تلك المالحظات.
لتحقيق أهداف الدراسة ،وتم تحليل النتائج ً
خلصت الدراسة إلى النتائج التالية أن أفضل منظف مناسب للتعامل مع القماش الكحلي هو
منظف المالبس السوداء حيث حافظ بشكل جيد على لون ومرونة وملمس قطعة القماش ،يلية
مطري ومعطر المالبس الذي ال يمكن استخدامه للمالبس المتسخة ألنه ال يعتبر منظف يزيل
البقع واألوساخ إال البسيط منها .وأكثر المنظفات تأثي ًار بالسلب على قطعة القماش المعنية هو
المنظف المسحوق اآللي ألنه أثر على النسيج ومساميته وخشونته ومرونته ولونه بشكل واضح.
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهميتها لألمهات في تقرير نوع المنظف المناسب لقماش الجلباب
الكحلي وكذلك أهميته للمحال التجارية لتقرير األنواع التي يمكن عرضها وتسويقها لهذا النوع من
القماش  ،حيث أوصت الدراسة باستخدام منظف المالبس السوداء لمثل هذه األقمشة واالبتعاد
عن المنظف المسحوق اآللي لهذا النوع من القماش ،واجراء دراسات أخرى على أنواع أقمشة
أخرى.
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
المقدمة:
يعيش االنسان في عصر سريع التطور والتبدل حيث أدخلت العديد من األنماط لتسهيل
حياته اليومية ،مثل استخدام اآلالت في التنظيف ،لتوفير الوقت والجهد.
يعتبر الزي المدرسي أداة لتحقيق روح المساواة بين الطلبة وعدم التمييز فيما بينهم ،ويهتم
الطلبة في تنظيفه والحرص عليه ألنه بالغالب يستخدم لسنة دراسية كاملة.
تعد المنظفات اآللية نوعا خاصا من المنظفات التي تستخدم في آالت التنظيف
األوتوماتيكية .ولهذه المنظفات عدة شركات ومسميات لنفس الهدف وقد تكون لها تركيبات
متقاربة ،وكذلك لها عدة أنواع تختلف في تركيبها الكيميائي فيكون تأثيرها على األقمشة مختلفًا

تبعًا لذلك.

مشكلة البحث:
تنبع مشكلة الدراسة من تنوع أنواع المنظفات وتباينها بحسب استخداماتها وتراكيبها ،بحيث
تتداخل هذه االستخدامات أحياناً ،وقد ال يعلم المستهلك أيها األنسب الستخدامه الخاص أحياناً

أخرى ،ما شكل دافعاً لدى فريق البحث لفحص تاثير بعض أنواع المنظفات اآللية على القماش
المستخدم في زيهن المدرسي للمرحلة الثانوية -القماش الكحلي المستخدم في الجلباب.

أسئلة البحث:
المتوقع من هذا البحث اإلجابة على السؤال الرئيس  :ما أثر المنظفات اآللية على القماش
الكحلي المستخدم في الزي المدرسي الثانوي لدى الطالبات؟
وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي كاآلتي:
 -2ما أثر استخدام المنظف السائل اآللي على القماش الكحلي المستخدم في الجلباب المدرسي؟
 -1ما أثر استخدام المنظف األلي المسحوق على ذلك القماش الكحلي؟
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 -3ما أثر استخدام منظف المالبس السوداء األلي على القماش موضوع الدراسة؟
 -4ما أثر استخدام مطري ومعطر المالبس على القماش المعني؟
 -5هل يوجد اختالف بين تأثير تلك المنظفات على قماش الزي الكحلي؟
 -6ما أنسب منظف من بين السابق لقماش الجلباب المدرسي الكحلي؟
أهداف البحث:
تسعى هذه الدراسة الى استكشاف أثر المنظفات اآللية على القماش الكحلي المستخدم في
زي الطالبات المدرسي للمرحلة الثانوية ،ولتحقيق هذا الهدف حوت الدراسة عدة اهداف فرعية
متمثلة ب:
 -2بحث أثر استخدام المنظف السائل اآللي على القماش الكحلي المستخدم في الجلباب
المدرسي.
 -1بحث أثر استخدام المنظف األلي المسحوق على ذلك القماش الكحلي.
 -3بحث أثر استخدام منظف المالبس السوداء األلي على القماش موضوع الدراسة.
 -4بحث أثر استخدام مطري ومعطر المالبس على القماش المعني.
 -5الحكم على وجود اختالف في تأثير تلك المنظفات من عدمه على قماش الزي الكحلي.
 -6تحديد المنظف األنسب بين السابق لقماش الزي الكحلي.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث فيما ستخرج به من نتائج قد تستفيد منها األمهات عند اتخاذ القرار
بالنسبة لنوع المنظف الذي سيستخدمنه للزي المدرسي لبناتهن.
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ويمكن أن يستفيد من الدراسة أصحاب المحالت التجارية في اعتماد أنواع المنظفات المناسبة في
متجارهم .وقد يستفيد منها كذلك مصانع المنظفات المحلية في تحديد ماهية التركيبة األنسب
لمثل هذه األقمشة.
حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي:اقتصر على تأثير نوع محدد من المنظفات ،أال وهي اآللية .وكذلك نوعمحدد من القماش ،أال وهو الكحلي المستخدم في الزي المدرسي.
الحد المكاني :المنظفات المشهورة في قطاع غزة ،وباألخص في محافظة خان يونس.الحد الزماني :تم تنفيذ البحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 1029-1028المنظفات المستخدمة :النوع األكثر شهرة من المنظف السائل اآللي ،المنظف المسحوق اآللي،منظف المالبس السوداء السائل األلي ،مطري ومعطر المالبس.
 الفئة المستهدفة :النوع األكثر استخداما من القماش الكحلي في الزي المدرسي للمرحلةالثانوية.
مصطلحات الدراسة:
*المنظفات :هي مواد باستطاعتها نزع حاجز األوساخ وهي مواد تعمل على التقليل من الشد
السطحي للماء وجعله قابل لالمتزاج كليا أو جزئيا مع المواد العضوية كالزيت واألوساخ.
* المنظفات اآللية :هي منظفات تستخدم في التنظيف اآللي المعتمد على الغساالت األوتوماتيك
وهي تكون برغوة أقل من المنظفات العادية.
*الزي المدرسي :هو لباس موحد يرتديه الطلبة في المدارس.
*مطري ومعطر المالبس:هي تركيبة منتج تجاري تضاف للمالبس واألقمشة لتنعيمها وتقليل
تشابكها وتسهيل عمليتي تجفيفها وكيها ويستعيض بعض من المستهلكين الشعبيين بها في
تنظيف األقمشة الغامقة عن المنظفات العادية للحفاظ على ألوان تلك األقمشة والمالبس.
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*منظف المالبس السوداء :هو نوع خاص من المنظفات يستخدم مع األنسجة الداكنة تساعد
على تثبيت صبغة هذه األنسجة خالل دورة الغسيل.
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الفصل الثاني:االطار النظري

لمحة تاريخية:
لقد ُع ِرف الصابون منذ القدم ،قبل حوالي  5000عام
والوحيد آنذاك .لذلك سارع الباحثون للكشف عن منظف آخر وفي القرن  29اكتشف سولفاي

وهو أول منظف استعمل للغسل

طريقة إلنتاج كربونات الصوديوم ليظهر بعد ذلك منظف هو خليط من الصابون و.Na2CO3
استطاع العالم ِه ِ
نكل أن يطور المنظف وذلك بإضافة مادة فوق البورات (البربورات) إلى
المنظف بحيث ساعد على إعطاء لمعان أكثر للمالبس( .الشوابكة)1022 ،

في عام  2600كان يباع في باريس تراب للغسيل وازالة الشحوم ومن هنا يتبين أن مسحوق

المنظفات ليس ابتكا ار جديدا .كما أن الصابون ليس اختراعا جديدا ،أما المنظفات الصناعية
فإنها فعال اختراع حديث( .الشوابكة)1022 ،
ُينسب اختراع مسحوق الغسيل إلى العالم عز الدين علي بن أيدس بن علي الجلدكي  -نسبة
إلى بلدة جلدك بخراسان  ،-عاش ومات في مصر عام  343هـ ،كان له السبق في وضع
الضوابط الالزمة لحماية اإلنسان من أخطار استنشاق الغازات واألبخرة الناتجة من التفاعالت

الكيمياوية( .موهوبون ،ب.ت).
المنظفات:

هي مواد تستعمل من أجل الغسيل والتنظيف وتكون غالباًمكونة من جزيئات أو شوارد فعالة

سطحياً مضاف إليها مواد أخرى بهدف تيسير عملية التنظيف( .الشوابكة)1022 ،
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أنواع المنظفات:
 .1الصابون
تعتبر صناعة الصابون صناعة كيماوية قديمة ،ولكنها شهدت تطور بطيئا النها تحولت إلى

أسرار عائلية في أغلب األحيان وبالتالي كان من الصعب التعرف أساسياتها إال من خالل

التجارب والمالحظات .ويعد ماركلن ،المدعو"المارسيلي"،وبالضبط في سنة  ،2906أول من

أوضح أن الصابون هو نتيجة لمعادلة كيمائية متوازنة ينتج عنها الصابون.ويعتمد على مبدأ
تصبن الزيوت النباتية أو الحيوانية أو أحماضها ومن بين أنواعه :صابون التجميل ،صابون

الحالقة ،صابون الغسيل ،الصابون الطبي( .السكري ،ب.ت).
تفاعل التصبن



 .2المنظفات الصناعية
وهي منظفات الصابونية من أصل بترو كيميائي التعتمد على الزيوت وال عالقة لها

بالصابونية ومن بينها المساحيق كايزيس باإلضافة إلى السائلة( .معرفة ،ب.ت).

صنفت المنظفات إلى أربعة أنواع حسب طبيعة القسم المحب للماء (الهيدروفيل):
 .2سالبة الشحنة (أنيونية) :أشهرها مركبات alkylbenzenesulfonates
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 .1موجبة الشحنة (كتيونية) :تحتوي على مركبات ذات األمونيوم الرباعي (quaternary :
)ammonium

 .3ال أيونية :تنتج من متعدد أوكسيد اإلثلين أو البروبلين ( polyoxyethylene or a
)glycoside
 .4أمفوترية :تمتلك شحنة موجبة وشحنة سالبة في نفس الجزيء لتعطي شحنة متعادلة كلية.
تسلك سلوكين حسب الوسط التفاعلي( .فتوح ،ب.ت).
آلية عمل المنظفات
يتكون جزيء المنظف من جزأين هما الذيل (سلسلة كربونية كارهة للماء) والرأس ( مجموعة
قطبية محبة للماء) .ترتب الجزيئات نفسها بحيث يتجه الذيل نحو البقع واألوساخ ويتجه الرأس
نحو ال ماء ،وبذلك يقلل التوتر السطحي للماء ،وعند االحتكاك الميكانيكي تتنافر الشحنات
المتشابهة وتعلق األوساخ في الماء إلى أن تخرج مع ماء الغسيل( .فتوح ،ب.ت).
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تقسم المنظفات حسب اآللة المستخدمة إلى:

أنواعالمنظفات

آلية

اليدوية

النصف آلية

بالرغم من بعض أضرار المنظفات الصناعية على البيئة وقد تؤدي كثرة استعماله لتحسس
البشرة والتهاب المجاري التنفسيى ،إال أنه يمتاز عن الصابون بالمزايا التالية:
 .2أنها عبارة عن مواد أولية نفطية وغير نفطية وهي متوافرة بكثرة.
 .1صالحة لالستخدام في جميع ظروف المياه سواء الماء العسر أم اليسر
 .3منتوعة االستعماالت الصناعية والمنزلية
 .4سعرها المنخفض( .موسوعة نت)1023 ،
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منظفات الغسيل:
هناك نوعان رئيسان لمنظفات الغسيل وهما المساحيق والسوائل .فالبنسبة للجزء األكبر
فتتشارك المساحيق والسوائل المنظفة في نفس المكونات النشطة ،فيما تختلف في الحشو
المستخدم ،ولكل منهما إيجابيات وسلبيات:
ايجابيات
المساحيق

سلبيات
.1تحتويعلىالعديدمنالمواد
الكيميائيةوذلكبسببالحشو

.1أرخصثمنا
.2التعبئةوالتغليفمنالورق
المقوىاآلكثرصداقةللبيئة

المنظفات
السائلة

نوع الحشو
المستخدم
كبريتات
الصوديوم

.2كبريتاتالصوديوميمكنأن
تعيثفسادافيأنظمةالصرف
الصحي

.1المنظفبالفعلمذابمسبقا

.1أكثرتكلفةمنالمساحيق(عادة)

.2يمكنكمعالجةالبقععنطريق
صبهامباشرةعلىالمالبس

.2التعبئةبالستيكيةوهيأقل
صداقةللبيئة.

ماء

)(Bajpai & Tayaji, 2007
األنسجة:
النسيج :هو بنية مسطحة تتكون من خيوط وألياف ،وقد يتكون من أصباغ وملونات ومواد
كيميائية أيضاً ،وهو مادة مسامية ،وقد تكون الخيوط مكونة من ألياف طبيعية أو صناعية أو
مزيج منهما)Hatch, 1993( .
أنواع األنسجة
 .1أنسجة طبيعية :مصدرها نباتي :مثل القطن والكتان ،أو حيواني مثل :الصوف والحرير.
واألقمشة الطبيعية هي األنسب ألنها ال تسبب أي حساسية أو طفح جلدي ،و تمنح الجسم
برودة في الصيف ودفئاً في الشتاء ،و مريحة للجسم لكونها تمتص الرطوبة ( العرق ) بسهولة.
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أما عيوبها فتتمثل ب ارتفاع ثمنها نظ اًر لتناقص مصادرها في العالم ،و حاجتها إلى العناية

أكثر من غيرها من األنسجة األخرى.

 .2أنسجة صناعية :مصدرها ألياف صناعية مثل :البوليستر والنايلون واألكريليك ...الخ،
تتميز ب رخص ثمنها عن الطبيعية وقلة تجعيداتها ،وسهولة استقبالها األصباغ ووزنها الخفيف
عادة وأنها تجف سريعًا بعد الغسل .أما عيوبها فتتضح في كونها غير مريحة للجسم بسبب عدم
قابليتها المتصاص الرطوبة ( العرق ) مما يجعلها تلتصق بالجسم ،و أنها سريعة االتساخ.

 .3أنسجة مركبة :تدمج فيها ألياف طبيعية مع صناعية ليتم االستفادة من مزايا النوعين.
(هاشم ،ب.ت).

خواص األنسجة:
إن خواص األداء األساسية للنسيج هي:
ّ


المتانة ( :)Durabilityقدرة المادة النسيجية على االحتفاظ بقوامها الفيزيائي تحت ظروف



الراحة ( :)Comfortقدرة المادة على توفير عدم ألم ،والشعور بالراحة للجسم .أو بكالم



الجاذبية الجمالية ( :)Aesthetic appealدرجة استساغة العين واليد واألذن واألنف للمواد



المحافظة ( :)Maintenanceقدرة المادة النسيجية أن تحافظ على نفس القدر من النظافة،

اإلجهاد الميكانيكي لفترة مقبولة من الوقت.

آخر ،قدرة المادة على الحفاظ على حالة متعادلة للجسم.
النسيجية (األحاسيس البشرية).

واالستقرار البعدي ،والقوام الفيزيائي ،وأن تحافظ على لونها ذاته منذ شرائها ،وذلك خالل

استخدامها ،واهترائها ،واجراءات العناية بها.


الصحية والسالمة والحماية ( :)Health/safety/protectionخصائص النسيج التي قد

تجعله مادة خطرة ،أو تلك التي تحمي الجسم البشري والبيئة من المواد الضارة المتنوعة
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مناسبا لالستخدام في التشخيص ،والوقاية،
(تتضمن الخصائص التي تجعل النسيج
ً
والمعالجة في المسائل الطبية).
اختبارات قياس أداء النسيج
الخواص المذكورة آنفًا لألنسجة ال تقاس مباشرة ،وانما يستدل عليها باختبارات معينة لألداء.
فمثال ،النسيج المتين ال يتمزق أو يهترئ أو تنتج فيه ثقوب ،أو يتفكك بسرعة .ولذلك فإن:
 المتانة :قدرت النسيج على عدم التمزق تحت تأثير قوى الشد (تشمل قوة النسيج)
 مقاومة الحت :قدرة المادة على تحمل قوى الحك.

 االنثنائية أو المرونة :قدرة المادة على االنحناء بشكل متكرر بدون أن تنكسر.

 االستطالة والرجوعية المرنة :التي تؤثر على كيفية امتصاص النسيج لإلجهادات
الميكانيكية.
()Hatch, 1993
.
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الفصل الثالث:الدراسات السابقة

دراسة ()2000 ، Chiweshe& Crews
هدفت هذه الدراسة لفحص تأثير منعمات ومطريات المالبس والمنظفات اآللية المحتوية
على إنزيم السيلوالز على قوة األقمشة وقابليتها لتكون الوبر عليها ،وقد اشتملت عينة الدراسة
على عدة أنواع من األقمشة القطنية والقطنية المركبة وأقمشة البوليستر.
أوضحت النتائج أن منعمات الغسيل القابلة للشطف زادت من الوبر وزادت من حجم
كرة الوبر الواحدة في كل األقمشة القطنية ،وكذلك نقصان في قوة كل من األقمشة القطنية
وأقمشة البوليستر .أما المنظفات المحتوية على انزيم السيلوالز قللت من الوبر في كافة
األقمشة القطنية-ماعدا نوع منها -وال يوجد تأثير سلبي على قوة األقمشة القطنية أو
البوليستر المذكورة في الدراسة.
دراسة أبو حجازي ()2010
التي هدفت إلى فحص تأثير المنظفات الصناعية المحلية على الخواص األدائية
لألقمشة الصوفية والصوفية المختلطة ،حيث تم استخدام أربعة منظفات صناعية محلية  Aو
 Bو Cو Dمع أقمشة  %200صوف و أقمشة  %30صوف %30+بوليستر و قماش
 %45صوف %55 +بوليستر.
وخلصت الدراسة إلى وجود تأثير لنوع المنظف بشكل عام على الخصائص الفيزيقية
والميكانيكية لألقمشة محل الدراسة ،حيث سجل مسحوق  Bأفضل تأثي ار على نفاذية الهواء
لألقمشة الصوفية  % 200وسجل مسحوق Aأفضل تأثير على نفاذية الهواء لألقمشة الصوفية
المخلوطة (  % 30صوف –  % 30بوليستر ) كما سجل مسحوق  Dأفضل تأثير على نفاذية
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الهواء لألقمشة المخلوطة ( % 45صوف –  % 55بوليستر )  0سجل مسحوق  Dأفضل تأثي ار
على قوة الشد لألقمشة الصوفية  % 200وسجل مسحوق Bأفضل تأثير على قوة الشد لألقمشة
الصوفية المخلوطة .سجل مسحوق Cأفضل تأثي ار على استطالة األقمشة الصوفية % 200
وسجل مسحوق  Aأفضل تأثير على استطالة األقمشة الصوفية المخلوطة سجل مسحوق A
أفضل تأثي ار على الرجوعية بعد الكرمشة لألقمشة الصوفية  % 200وسجل مسحوق Bأفضل
تأثير الرجوعية بعد الكرمشة لألقمشة الصوفية المخلوطة .
دراسة (  Hasanوآخرون )2017،
هدفت هذه الدراسة إلى بحث تأثير الغسيل المتكرر على خواص أنسجة دنيم المصبوغة
باالنديغو باستخدام منظف المالبس السوداء اإلنزيمي ومنظف المالبس العادي اإلنزيمي،
ومنظف المالبس البيضاء.
كشفت النتائج أن أفضل نتيجة من حيث الخصائص الميكانيكية والكيميائية والتكلفة
االقتصادية والحفاظ على خواص النسيج السطحية كانت لصالح استخدام منظف المالبس العادي
اإلنزيمي.
أغلب هذه الدراسات ركزت على أنواع محددة من األقمشة حسب تركيبها ،لكننا في دراستنا
اخترنا النوع الشائع لقماش الزي الكحلي المستخدم في عمل الجلباب لزي المرحلة الثانوية
للطالبات .كذلك بعض الدراسات حددت أنواع تجارية محددة للمنظفات في دراساتها ولكننا لم
نركز على النوع التجاري بقدر التعامل مع أنواع منظفات مختلفة تركيبياً.

13

الفصل الرابع :المنهجية و االجراءات
أوال :منهجية البحث:
لتحقيق أهداف البحث واإلجابة عن أسئلته تم االطالع على أدبيات مناهج البحث العلمي ،
والدراسات المشابهة للموضوع  ،وقد تم اختيار المنهج التجريبي باعتباره أنسب المناهج لوصف
األثر بشكل دقيق ،ويمكن االستعانة بهذا المنهج للتعبير الكيفي الوصفي -والكمي كذلك-
لتوضيح صفات وخصائص ظاهرة الدراسة ،أو االستعانة به للمقارنة بين التأثيرات المختلفة ،
وقد تم جمع المعلومات في هذا البحث من مصادر أولية وثانوية:
 -2المصادر األولية :
حيث تم إجراء مقابالت وتم استخدام بطاقات المالحظة لتتبع التغيرات المصاحبة الستخدام
المنظفات المذكورة على القماش موضع الدراسة.
 -1المصادر الثانوية:
وتم االستعانة بها لمعالجة االطار النظري من خالل:
 -2الكتب والمقاالت العربية واالجنبية
 -1الدراسات السابقة واألبحاث التي تناولت موضوع تأثير المنظفات على األنسجة واألقمشة
مجتمع البحث وعينته :
اوال  /مجتمع الدراسة :أقمشة الزي المدرسي.
ثانيًا /عينة الدراسة :تم اختيار القماش المشهور الكحلي المستخدم في الجلباب المدرسي.
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أدوات جمع المعلومات:
في ظل التساؤالت التي انطلقت منها الدراسة ،استخدم الفريق البحثي بطاقة المالحظة،
التي تم من خاللها رصد التغيرات على قطع األقمشة المستخدمة بكل دقة ومقارنة قطع القماش
بعد معالجتها بالمنظفات مع قطعة قماش غير معالجة وكذلك مقارنة قطع القماش المعالجة فيما
بينها لتقرير أفضل منظف للقماش الكحلي المستخدم في جلباب الزي المدرسي.
كذلك تم استخدام المقابلة مع أصحاب المحال التجارية الكبرى في منطقة خان يونس لتحديد
األنواع التجارية للمنظفات األكثر طلبًا لكل نوع من األنواع المستخدمة في البحث حيث تم
اختيار  6محال تجارية لتقرير األنواع التي ستستخدم.
ثانيا :إجراءات تطبيق الدراسة:
المواد واألدوات:
منظف آلي مسحوق للمالبس ،منظف آلي سائل للمالبس ،منظف آلي للمالبس السوداء،
مطري ومعطر المالبس ،ماء 5 ،قطع قماش بحجم  200 ×30سم ،إناء مناسب لنقع قطعة
القماش به.
خطوات العمل الدراسة:
بداية كانت مرحلة المقابلة مع أصحاب المحال التجارية لتقرير األنواع التجارية األكثر
استخدامًا من قبل المستهلكين لكل نوع من أنواع المنظفات التي ستستخدم في البحث ،ولقد حاول
فريق البحث اختيار المحال التجارية الكبيرة من مناطق جغرافية مختلفة في محافظة خانيونس،
ولقد تم اختيار المنظفات التي تكرر ذكرها أكثر من قبل هذه المتاجر ثم شراء المنظفات التي
سيتم استخدامها بعد التأكد من كونها األكثر طلبًا.
ثم تم االنتقال إلى مرحلة التنيفيذ العملي للدراسة وفقاً للخطوات التالية:
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 .2تم وضع  1لتر من الماء في اإلناء المناسب الذي سيستخدم ألداء التجربة.
 .1تم إضافة  25مل من المنظف للماء وتحريكه جيداُ
 .3بعدها تم وضع قطعة القماش المذكورة مع بعض التحريك اليدوي ثم تركها ساعة.
 .4بعد مرور الساعة يتم شطف قطعة القماش وعصرها جيدا
 .5ثم تكرر الخطوات  3-2مرة أخرى لساعة أخرى وبعدها تكرار الخطوة  4وهكذا لمدة 4
ساعات في اليوم.
 .6يتم نشر قطعة القماش في مكان تهويته جيدة ليجف
 .3تكرر الخطوات من  6-2لمدة  8أيام ليصل عدد ساعات العمل ل  31ساعة ،أي ما يقارب
 31وجبة غسيل ،بما يعادل وجبة غسيل أسبوعيًا لمدة سنة دراسية كاملة.
 .8فحص تأثير المنظف على بعض الخواص الفيزيقية واألدائية لقطعة القماش.
لفهم خطوات العمل بشكل أوضح أنظر ملحق(.)2
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الفصل الخامس:النتائج والمناقشة
ذكرنا سابقًا أنه من أجل استخالص النتائج التي تم التوصل إليها قام فريق العمل باستخدام
بطاقة المالحظة باإلمكانات البسيطة المتوفرة.وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها -:

 .2مسحوق المالبس اآللي :أدى إلى بهتان في اللون بشكل واضح ،أما الملمس فقد كان
أكثر خشونة ،وبالنسبة للمرونة وقوة الشد فقد انخفضت بعد استخدامه مقارنة بالقماش الغير
معالج.
 .1سائل المالبس اآللي :أدى إلى بعض البهتان في اللون ،وكذلك بعض الخشونة في
الملمس ،و قلة في المرونة وقوة الشد بعض الشيء.
 .3منظف المالبس السوداءاآللي :حافظ على اللون كما هو تقريبًا ،ولكن حصل بعض

ال من القماش الغير معالج.
التغيير في الملمس إلى بعض الخشونة ،والمرونة وقوة الشد أقل قلي ً

 .4مطري ومعطر المالبس :لم يط أر أي تغيير على اللون الكحلي للقماش ،تغير الملمس
قليالً ،والمرونة وقوة الشد انخفظت قليالً.
ملخص النتائج
لتلخيص النتائج سيتم مقارنة الخواص األدائية لقطع القماش المعالجة بينها وبين بعضها:
 .2الترتيب في الخشونة :المنظف المسحوق اآللي ،ثم المنظف السائل اآللي ،ثم معطر
ومطري المالبس ،وأخي ار منظف المالبس السوداء.
 .1الترتيب في بهتان اللون :المنظف المسحوق ،ثم منظف المالبس السوداء ،ثم المنظف
السائل ،وأخي ًار مطري ومعطر المالبس.
 .3الترتيب في المرونة وقوة الشد :منظف المالبس السوداء ،ثم يليه مطري ومعطر
المالبس ،ثم المنظف السائل ،وأخي ًار المسحوق اآللي.
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وبذلك يتضح أن منظف المالبس السوداء أعطى أفضل نتيجة من حيث الحفظ على
مرونة ولون هذا النوع من القماش ،ثم تاله مطري ومعطر المالبس الذي ال يعتبر منظف أساسًا

ال ولكن البعض يستخدمه خصيصًا لهذه األقمشة للحفاظ على لونها.
ألنه ال يمكنه إزالة البقع مث ً

أكثر أنواع المنظفات أثر بشكل سلبي على قطعة القماش المعنية هو مسحوق المالبس
اآللي ألنه أثر على اللون والمرونة والملمس بشكل كبير ،حتى أنه أثر على شكل النسيج
وتهويته.

التوصيات
-2استخدام نوع منظف مخصص للمالبس السوداء للحفاظ على نوع األقمشة المستخدمة في
جلباب الزي المدرسي ،حيث أنه يحافظ على قطعة القماش ويطيل من عمرها.
 -1ضرورة مراقبة مصانع المنظفات لضبط معايير تصنيع كل نوع حتى ال تؤثر بالسلب على
األقمشة أو على الغساالت اآللية نفسها.
 – 3توعية األهالي والمحال التجارية بأنواع المنظفات الممكنة لكل نوع قماش وأيها األنسب
بغض النظر عن األسماء التجارية
 -4إجراء دراسات أخرى أكثر استفاضة على هذا النوع من القماش باختبار خصائص إدائية
أخرى ،وأنواع أخرى من القماش.
-5إعادة تطبيق الدراسة باستخدام منظفات يدوية أو نصف آلية.
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كلية التربية ،جامعة المنوفية ،مصر.
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