
  
  
  

 . فوده سحر كمال محمود :المؤلف
تاثیر اختالف بعض عوامل التركیب البنائى القمشة تریكو اللحمة فى التشكیل على  :نالعنوا

 المانیكان
یھدف ھذا البحث إلى تحقیق الناحیة اإلقتصادیة عن طریق توفیر مكمالت ملبسیة إضافیة للمرأة تحقق  :ملخص

ة تنمیة المشروعات الصغیرة لھارغبة التجدید والتغییر وتعدد األلوان داخل دوالب مالبسھا بالتكلفة المناسب
والحد من مشكلة البطالة ، التنبؤ بمدى مالئمة الخامات األساسیة والخامات المساعدة من حیث الشكل واللون 

الباب : وینقسم البحث الى ثالثة أبواب رئیسیة nفقط قبل عملیة التنفیذ والتكلفة الفعلیة باستخدام الحاسب اآلل
تأثیر اختالف بعض األسالیب التطبیقیة فى : الفصل األول:شتمل على ثالثة فصول الدراسات السابقة وی: األول 

التشكیل على المانیكان ویتناول دراسة المفاھیم المرتبطة بالتشكیل على المانیكان، اختالف بعض عوامل 
لى الترآیب البنائى على جودة التشكیل، تأثیر اختالف بعض األسالیب التطبیقیة على جودة التشكیل ع

البرامج التطبیقیة : المانیكان،المكمالت الملبسیة وتأثیرھا على جودة التشكیل على المانیكان الفصل الثانى
 ویتناول الدراسات السابقة المرتبطة -المختلفة فى مجال تصمیم المالبس وعالقتھا بجودة التشكیل على المانیكان 

 وإبداءأھمیة تطبیق مثل ھذه البرامج فى تحقیق جوده بالبرامج التطبیقیة المختلفة فى مجال تصمیم المالبس
ویتناول األقمشة -مالبس السھرة للسیدات والخواص الوظیفیة لھا: التشكیل على المانیكان الفصل الثالث 

المستخدمة فى تنفیذ مالبس السھرة وعالقتھا بجودة التشكیل على المانیكان والخواص الوظیفیة لمالبس 
 التجارب العملیة قد اشتمل ھذا الباب على وصف ماتم فى مقترحات الباحثة التطبیقیة -:السھرةالباب الثانى 

 تم تحویل التصمیمات بمكمالتھا الملبسیة االضافیةالمختلفة التى تم تشكیلھا بقماش الدبالن على المانیكان -:حیث 
 السھرة حیث إقتصرت  شراء األقمشة األكثر شیوعا فى تنفیذ مالبس-144 143< إلى صور فوتوغرافیة

للمكمالت الملبسیة )  الستان–) األورجانزا(  قماش سادة –) التل(الدراسة على ثالث أانواع الشبیكة التقلیدیة 
اإلضافیة مع ثبات قماش التفتاه والستان للفستان األساسى حسب المتاح باألسواق المحلیة ثم تحلیلھا وعمل 

 المختلفة المقترحة للمكمالت الملبسیة اإلضافیة لمالبس السھرة االختبارات الالزمة لھا عرض التصمیمات
استمارة اإلستبیان األول الخاصة بالدراسة التصمیمات التى تم اختیارھا للتنفیذ -باألقمشة واأللوان محل الدراسة

بقة مع استمارة اإلستبیان الثانى الخاصة بالدراسة للتعرف على أفضل األسالیب مطا-من خالل آراء المحكمین
 النتائج والمناقشة ویعرض ھذا الباب ما توصلت إلیھ الباحثة فى -:التشكیل الواقعى على المانیكان الباب الثالث 

الدراسة باستخدام اإلحصاء التطبیقى إلیجاد العالقات المختلفة بین متغیرات البحث ومناقشة ھذه الدراسة 
مین تجاة أفضل األلوان واألقمشة المقترحة للتصمیمات وأسفرت عن أھم النتائج التالیة اختالف آراء المحك

باختالف خطوط آل تصمیم على حدة آانت أفضل التصمیمات التى تم اختیارھا للتنفیذ على التوالى ھى التصمیم 
 وجود فروق غیر معنویة من حیث دقة اللون بین األسلوب -الرابع عشر یلیھ التصمیم السابع ثم التصمیم الثانى 

 - scannerوھوأسلوب التشكیل الواقعى على المانیكان ) ب( أسلوب سحب القماش باألداه واألسلوب وھو) أ(
وھو أسلوب سحب القماش عن طریق التصویر ) ج(وجود فروق غیر معنویة من حیث دقة اللون بین األسلوب 

 إضافتھما فى عند) ج(واألسلوب ) أ(وجود فروق غیر معنویة بین األسلوب -ب(الفوتوغرافى واألسلوب 
تدریس ماده التصمیم والتشكیل على المانیكان بالمعاھد والكلیات المتخصصة وجود فروق معنویة بین األسلوب 

) أ(عند استخدامھما لتنمیة المشروعات الصغیرة وجود فروق غیر معنویة بین األسلوب ) ج(واألسلوب ) أ(
جال التصمیم والتشكیل على المانیكان بالمعاھد فى زیادة المعارف للطلبة والطالبات فى م) ج(واألسلوب 

والكلیات المتخصصة وجود فروق غیر معنویة بین األسلوبین المقترحیین المانیكان فى توفیر التكلفة لصالح 
فى مدى المطابقة والمحاآاه مع التشكیل الواقعى ) ج(واألسلوب ) أ(األول وجود فروق معنویة بین األسلوب 

  ).ج(ح األسلوب على المانیكان لصال
 


