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 تأثير أختالف نوع الخامة علي جودة بعض تقنيات الحياكة المستخدمة في أنتاج مالبس السهرة ع

E 
The Effect of Material Kind Differences on the Quality of some Sewing 

Techniques, Employed in the Production of Evening Clothing 
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 بحث منشور ع

E Research 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

 :يهدف البحث الى

 .الفروق فى جودة تقنيات الحياكة المنفذة  باالنسبة للألقمشة محل الدراسةالتعرف على -1

 .التعرف على مدي مالئمة تقنيات الحياكة لكل نوع من أنواع األقمشة محل الدراسة-2

تحديد أمثل خامة والتى تحقق مستوى الجودة والمظهرية المطلوبة بالنسبة لكل تقنية من التقنيات -3

 .المستخدمة

الساتان، التافتاه، )البحث على المنهج التجريبى،تكونت عينة البحث من مجموعة من األقمشة ويعتمد 

:        وتم تنفيذ مجموعة من التقنيات على كل نوع من انواع األقمشة محل الدراسة وهما تقنية( الحرير

تنظيف –ت الكسرا–الجوديهات –الكشكشة -السوستة-الركنة -السجاف المنحنى–السجاف المستقيم ) 

، وكانت أداة البحث عبارة عن ( الخياطة الفرنسية–تنظيف الحياكة بالزجزاج –الحياكة بالثنيات 

 .أستمارة تقييم للعينات المنفذة وذلك لألجابة على تساؤالت البحث

وأسفرت نتائج البحث عن وجود فروق فى جودة التقنيات المستخدمة بالنسبة لألقمشة محل الدراسة 

للتعرف على داللة الفروق لكل تقنية بين األقمشة الثالثة،كما تم التوصل الى ( ت)م أختبار وتم أستخدا

 .أمثل نوع من األقمشة بالنسبة لكل تقنية من التقنيات المنفذة

E 

The research is aiming at : 
1. subject Defining the differences in sewing techniques quality of the fabrics the 

of the study . 
2. Defining the suitability of sewing techniques for each of the fabrics, the 

subject of the study . 
3. Defining the best material that realizes the required quality level and 

appearance of each of the utilized techniques . 
rch adopted the experimental methodology. The research sample The resea

comprises a group of fabrics (satin, taffeta, silk). A group of techniques were carried 
 –curved facing  –out in each of the fabrics the subject of the study (straight facing 

cleaning  –cleaning sewing with folds   -pleats –godets  –athering g –zip  –cornering 
French sewing). The research instrument was a form for  -sewing with zigzag

evaluating the carried out samples, to answer the research questions . 
es in the techniques quality, in relation to The research results revealed the differenc

the fabrics, the subject of the study. T test was utilized to define the differences 
significance for each of the said fabrics. Also the study showed the best fabric for 

each of the carried out techniques 
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