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 المستخلص
Abstract 

 ع

تهدف هذه الدراسة الى توظيف الشاالت وااليشاربات فى انتاج مالبس باستخدام اسلوب التشكيل على 

إنتاج مالبس تتميز بالناحية الجمالية والنفعية من االيشاربات : المانيكان وتكمن أهمية الدراسة فى

خالل البحث والتى قامت والشاالت باسلوب التشكيل على المانيكان، وكانت اهم النتائج ان القطع المنفذة 

الباحثة بتقييمها من المتخصصين و اتضح أن أعلي نسبة بالموافقة علي توافر الناحية الجمالية هي 

، واقل نسبة بالموافقة علي توافر الناحية الجمالية هي % 49وحصلت علي نسبة (  6) للقطعة رقم 

بسية العشرة التي تم تشكيلها و أتضح أن القطع المل% 18وحصلت علي نسبة (  7) القطعة رقم 

بااليشاربات والشاالت قد حصلت علي موافقة من قبل المتخصصين بأنها يتحقق بها الجانب النفعي 

وهي نسبة مرتفعة وهذا يدل علي انه من خالل االيشاربات والشاالت %  49 -74بنسب تتراوح بين 

كما اتضح ان موافقة المستهلكات علي يمكن الحصول علي قطع ملبسيه تتوافر فيها الناحية النفعية 

العبارات التي تقيس مدي رضاءهن عن تنفيذ مالبس عن طريق تشكيل االيشاربات أو الشاالت علي 

وهي نسبة مرتفعة تؤكد أن المستهلكات لديهن استجابة ايجابية % 811 -%11المانيكان تتراوح بين 

 .تجاه المالبس المشكلة بااليشاربات والشاالت
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In the field of draping on the dress – stand , the need to encourage 
the creative abilities for the students increases through putting a 

certain problem in front of them and they have to think and reach 
creative solutions for this problem and this may be apiece of cloth 
which has special external or designing characteristics and that Is 

represented in the shawl . On the light of what s mentioned 
previously , the problem of the research is summarized in the 

following questions :- (1) what s the rang of the possibility of the 

creation of clothes pieces from the scarves or the shawls by the use of 
draping on the dress – stand . (2) what s the rang of the enrichment of 

the draping field on the use of the serves and the shawls . (3) what s 
the rang of the possibility of the use of the serves or the shawls on 
the dress – stand with new style to obtain clothes design which are 
characterized with creativity and novelty aims of the research : (1) 

the development of the creation spirit for the students in the clothes 
and textile department in the domestic economy faculties: (2) the 

connection among the different subject like the subject of draping on 
the dress – stand and the subject of the thing which complete the 

clothes . (3) extraction of modern draping treatments for the scarves 
and the shawls with the of draping on the dress stand. (4) Benefiting 

from the scarves and shawls in producing clothes which suit for 
several accessions which are characterized with creation innovation.- 

Results: the pieces of clothes which were dropped with shawls and 
scarves obtained the approval of the specialists that they have the 

aesthletical side with percentages which are among 81 – 94% and it's a 
high percentage and that indicates that through scarves and shawls 

we can have pieces of clothes which have the aesthetical side and 
that achieve the first hypothesis.- It's clear also from the figure that 

the highest percentage with approval on the existence of the 
aesthetical side is for piece No. (6) and had 94%, The least percentage 
with approval on the existence of the aesthetical side is for piece No. 

(1) and had 81%. the 10 pieces of clothes which were dropped with 
shawls and scarves had the approval from the specialists that they had 
the beneficial side with percentages which are about 79-93% and it's a 

high percentage and that indicates that through shawls and scarves 
we can obtain pieces of clothes which have the beneficial side 
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