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 إنجليزي       عربي  :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

يتناول هذا البحث تقنيات التشكيل علي المانيكان و التي تميزه عن غيره من أساليب تصميم وتنفيذ 

المالبس االخري ويختلف شكل وجودة تلك التقنيات بتنفيذها بأقمشة متنوعة الخصائص فالتقنية الواحدة 

لك القماش الواحد يختلف شكلها وجودة تنفيذها من قماش ألخر تبعاً لخصائص القماش المنفذة به، كذ

تختلف مستويات جودة التقنيات المختلفة المنفذة به، فقد يناسب قماش ما تشكيل تقنية وال يناسب تشكيل 

تقنية أخري حيث أن صفاته و خصائصه ال تساعد علي إعطاء الشكل الجيد لتلك التقنية فالتقنيات تحتاج 

األقمشة المستخدمة فيها، وقماش الدانتيل من  إلى مهارة عالية مع دقة في التنفيذ كما تتأثر باختالف

األقمشة ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلي معاملة خاصة في كل مراحل تشكيلها وتنفيذها بدءاً من 

اختيار التصميم وحتى مرحلة اإلنهاء ، وهو قماش غني جدا بخصائصه النسجية والمظهرية والتي توجه 

ما مناسبة أقمشة الدانتيل في تشكيل :تساؤالت البحث. إبداعية متعددةالمصمم إلي تشكيل وتنفيذ أفكار 

الدرابية  -الدرابية البسيط -العقدة المركبة -العقدة البسيطة) وتنفيذ تقنيات التشكيل علي المانيكان 

وهل تعطي أقمشة الدانتيل نفس النتائج في كل ( الفلونة بكشكشة  -الفلونة -الدرابية المستقيم -الشعاعي

التقنيات المختارة موضع البحث وترجع أهمية البحث إلي انه قد يساعد المتخصصين والدارسين 

وكانت اهم .ألسلوب التشكيل علي المانيكان من اختيار التقنية المناسبة التي يمكن تنفيذها بقماش الدانتيل

طة بأقمشة دانتيل لها نفس أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها عند تشكيل وتنفيذ تقنية العقدة البسي: النتائج

، أفضل نتيجة يمكن  2خصائص أقمشة الدانتيل المستخدمة في البحث الحالي تكون بقماش دانتيل

الحصول عليها عند تشكيل وتنفيذ تقنية العقدة المركبة بأقمشة دانتيل لها نفس خصائص أقمشة الدانتيل 

توجيه الطالب إلي إجراء اختبارات : اتالتوصي.  1المستخدمة في البحث الحالي تكون بقماش دانتيل

لألقمشة قبل تشكيلها علي المانيكان لمعرفة خصائص األقمشة وبالتالي يمكن توجيههم الي أفضل 

 .التصميمات التي تصلح لتلك الخامات
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This research examines the relationship between some of the 
characteristics of lace fabrics like weight ,thickness ,draping 

,elasticity and crease resistance and the quality of some dress-stand 
draping techniques, such as simple cowl ,radiating drapery , simple 

twist, two-pieces bias twist , simple flares and flares with gathers to 
know any techniques is more quality in draping and making with lace 

fabric depending on its characteristics, the researcher used 
descriptive and experimental curriculum .The selected techniques 

draped with lace fabrics and measured the mechanical properties of 
lace by tests then use Evaluation form to evaluate the quality of 

draped produced pieces by specialists in the draping on dress-stand 
field for judging the quality of the draping techniques, the results 
showed that there were statistical differences between the seven 

dress-stand draping techniques that with lace fabric , and 
recommended of the study examining the impact of the 

characteristics of the rest of lace fabrics (Tulle-guipure-Crochet) and 
their relationship to the different techniques of draping on the dress-

stand. 
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