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 أثر اختالف تقنيات الذعار المطرز عمى مظهرية الزي المدرسي
 لمياء حدن عمي حدند. 

 جامعة حلدان –قدح السالبذ والشديج بكلية االقتراد السشدلي  -أستاذ مداعج 
 

 :الممخص

تحجيج أثخ إختالف تقشيات الذعار السةخز على مثيخية الدي السجرسي ىجف البحث إلى 
غيخ مباشخ(، مدتدى كثافة غخز التةخيد )متدسةة  –مخ حيث اسلدب تةخيد الذعار )مباشخ 

البدلي استخ( على القساش السشددج والتخيكد والدبخي  –مختفعة(، ندع خيط التةخيد )الخايدن  –
البحث السشيج الدصفي وتسثلت أداة البحث في إستسارة لتقييح  لإلرتقاء بجددة الدي وقج أتبع

مثيخية الذعار السةخز للدي السجرسي مخ قبل الستخرريخ في مجال السالبذ والشديج 
باختالف تقشيات التةخيد، وقج أسفخت الشتائج عخ وجدد فخوق دالة إحرائيا بيخ متدسةي 

ات التةخيد لرالح أسلدب التةخيد غيخ درجات تقييح مثيخية الذعار السةخز باختالف تقشي
السباشخ ومدتدى كثافة الغخز العالية أما بالشدبة الستخجام خيط التةخيد الخايدن والبدلي استخ فلح 

 .تكخ ىشاك فخوق معشدية بيخ استخجام كل مشيسا في تةخيد الذعار السجرسي

 :مقدمة البحث

يعتبخ الدي السجرسي زيًا مدحجًا يختجيو التالميح خالل فتخة العام الجراسي فيود موخ أرثوخ أنوداع 
ال انوو يككوج إالسالبذ استيالرًا وتعخضا للعجيج مخ عدامل اإلجياد نثخًا لالرتوجاء اليودمي الستكوخر 
 لسجرسة بعيشياعلى قيسة الدالء واإلنتساء للسجرسة ويعةي الةالب ىدية مجرسية بسعشى انو يشتسي 

نو يجعح العسلية التعليسية موخ حيوث تخسويف مفيودم الشثوام، ونثوخًا ألىسيوة الودي السجرسوي ضافة ألإ
 رأحوج القةوع السلبدووية التوي تختووجى لفتوخات بديلووة فالبوج وان تتوودافخ بيوا مداصووفات خاصوة حتووى ال

 .تبعث على الزيق والسلل

 الدراسات الدابقة:

 (0995)خديجةةةة سةةةع د مشيوووا دراسوووة  ىوووحا السدضووودع دوووابقةتشاولوووت العجيوووج موووخ الجراسوووات ال
والتي ىجفت إلى تحجيج احتياجات السجارس الدشدية بسكة السكخمة للدي السجرسي ودراسة التغيوخات 
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الجدووسية للةالبووات فووي مخحلووة السخاىقووة لدضووع الخةوودم الترووسيسية السالءمووة ليووا وتحجيووج ند يووة 
الخامووات التووي تتساشووى معووو مووخ ناحيووة القووجرة علووى التحسوول وببيعووة السشووا ، بيشسووا ىووجفت دراسووة 

إلوووى دراسوووة الكفووواءة السجرسوووية لووودي مخحلوووة ريووواض األبفوووال موووخ حيوووث ( 0995سةةةه مة حدةةةن )
واللدن مع نذخ الدعي السلبدي لدي الةفول فوي تلوج السخحلوة بويخ األميوات. كسوا الترسيح والخامة 

إلى التعخف على أثخ التخاريب الشدجية البديةة على متانة  (0999)رحاب فاروق ىجفت دراسة 
األقسذوووة السدوووتخجمة فوووي تروووشيع الووودي السجرسوووي بالحلقوووة األولوووى موووخ التعلووويح األساسوووي بسخحلوووة 

 اللعب والجخي خالل العام الجراسي.  الةفدلة الستدسةة أثشاء

فقج ىجفت إلى دراسة توأثيخ بعوا التخاريوب البشائيوة  (2110)آية دمحم الذذتاوي أما دراسة 
اسالم وىجفت دراسة كل موخ لألقسذة على الخداص الدتيفية والجسالية لسالبذ الةفل السجرسية، 

السجرسوووي نتووواج الووودي شيوووة إللدضوووع مداصوووفة استخشوووادية وف (2114عبةةةد المةةةنعمب ايهةةةاب احمةةةد )
 عالللسخحلة االبتجائية للسداىسة في تةديخ الرشاعات الرغيخة بسحافثة السشدفية بيشسا ىجفت دراسوة 

إلى دراسة ببيعة التغيخ الحي يحجث فوي بعوا الخوداص الةبي يوة لقسواش الودي  (2118عبدالدالم )
% بتكووخار عسليووات الغدوويل واخووتالف درجووات الحووخارة وقلووى أي مووجى يقلوول مووخ 011السجرسووي القةشووي 

 رفاءة آداء الدي السجرسي ويكثخ على عسخه اإلستيالري. 

سووي علووى السدووتدى اإلبووجاعي إلووى دراسووة تووأثيخ الوودي السجر  Bark (2013)رسووا ىووجفت دراسووة 
للةووالب الكوودرييخ والعالقووة بوويخ ارتووجاء الوودي السجرسووي وتحقيووق قيسووة اإلنزووبام والقزوواء علووى الفوودارق 

   الةبكية مسا يدرحقق األداء األراديسي األفزل لجى الةالب.

ويسثل الذعار السةوخز علوى الودي السجرسوي مكودن وجودء أساسوي ال غشوى عشوو فوي التروسيح 
حوول إذ يسثوول رموود تعخيفووي للسكسدووة التعليسيووة التووي يشتسووي إلييووا. ويدووتخجم للتسييوود بوويخ لكافووة السخا

أنداع السجارس محققًا في ذلوج جانوب وتيفوي ىوام، ويختلوع الذوعار السةوخز فوي أبعواده وتروسيسو 
مخ حيث أنداع الغخز وتأثيخاتيوا واتجاىاتيوا وألودان الخيودم السدوتخجمة فييوا وموخ ثوح يتخوح كدسويلة 

تحقق بعج جسوالي للودي السجرسوي وتجوحب مختجيوو، إال انوو بواختالف بعوا تقشيوات تةخيوده  زخخفية
قج تتأثخ مثيخية الدي السجرسي برفة عامة والوحي يروشع موخ خاموات متعوجدة قوج ال تتساشوى موع 
تلووج التقشيووات ومووخ ىووحا السشةلووق أشووارت بعووا الجراسووات الدووابقة إلووى دراسووة تووأثيخ بعووا تقشيووات 

والتووي ىووجفت لجراسووة  (2110ممةةدوح أحمةةد )علووى الخامووات السختلفووة مشيووا دراسووة التةخيوود ايلووي 
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مذووارل التةخيوود ايلووي علووى مالبووذ التخيكوود ومحاولووة التغلووب علييووا ووضووع أسووذ ومعوواييخ ثابتووة 
لدضوووع نثوووام  (2116رحةةةاب عةةةادل )لتقشيوووات التةخيووود علوووى تلوووج األقسذوووة بيشسوووا ىوووجفت دراسوووة 

 سي وتحجيج أسذ التعامل مع خاماتيا ببقًا لسداصفاتيا. لترسيح لتةخيد اإليذاربات الحخي

إلووى تحجيووج تقشيووات التةخيوود ايلووي علووى األقسذووة  (2101هنةةد إبةةرا)يم )رسووا ىووجفت دراسووة 
لتحجيووج  (2100)بةةة دمحم )الدبخيووة السدووتخجمة فووي صووشاعة السالبووذ الجوواىدة. كسووا ىووجفت دراسووة 

تةخيوود أقسذووة التخيكوود السخلوودم بووالليكخا وتحجيووج السذووارل اإلنتاجيووة والعيوودب الفشيووة السووكثخة علووى 
األسوولدب األمثوول للتعاموول معيووا مووخ خووالل تحجيووج خامووات التقديووة السشاسووبة كووجعامات لتةخيوود تلووج 

 األقسذة.

 مذكمة البحث: 

على الخغح مخ أن الذعار السةخز يذغل مداحة صغيخة مخ الترسيح البشائي للدي السجرسي 
اللدنية للخيدم السكدنة لو تعسل على جحب انتباه الخائي لو حتى يسكخ إال أن اختالف الجرجات 

مخ خاللو التسييد بيخ السجارس السختلفة، إال أنو قج تشتج أثشاء تشفيحه بعا السذكالت الفشية التي 
تكثخ على مثيخية الدي السجرسي كامال األمخ الحي قج يدتجعي إستبجال الدي بآخخ والتي يسكخ 

الختيار غيخ السالءم لتقشيات تةخيده والتي تتسثل في ند ية الخيدم السدتخجمة، إرجاعيا إلى ا
خامات التقدية درجات سسكيا، أنداع غخز التةخيد وتأثيخاتيا ودرجات كثافاتيا. ومخ ىشا بخزت 
مذكلة البحث الحالي في محاولة دراسة أثخ اختالف بعا تقشيات الذعار السةخز على مثيخية 

لحفاظ على جددتو أثشاء فتخة ارتجاؤه ومخ خالل العخض الدابق للجراسات الدابقة الدي السجرسي ل
 اتزح أنو لح تتشاول أي دراسة تلج الشقةة البحثية مسا دعى الباحثة إلجخاء تلج الجراسة.

 وتتحدد مذكمة البحث في اإلجابة عمي التداؤالت اآلتية :

 خية الدي السجرسي ؟ما أثخ اختالف أسلدب تةخيد الذعار على مدتدى مثي .1

 ما أثخ اختالف مدتدى كثافة غخزتةخيد الذعار على مدتدى مثيخية الدي السجرسي ؟  .2

 ما أثخ اختالف ندع خيط تةخيد الذعار على مدتدى مثيخية الدي السجرسي ؟   .3

 ىجف البحث إلي :أهداف البحث : 
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ابليوج مزواف(  مباشخغيخ  –على القساش  تحجيج أثخ إختالف أسلدب تةخيد الذعار )مباشخ .1
 على مدتدى مثيخية الدي السجرسي ؟

مختفعوووة( علوووى مدوووتدى  –تةخيووود الذوووعار )متدسوووةة  تحجيوووج أثوووخ اخوووتالف مدوووتدى كثافوووة غوووخز .2
 مثيخية الدي السجرسي .

بدلي استخ( علوى مدوتدى مثيخيوة الودي  –تحجيج أثخ اختالف ندع خيط تةخيد الذعار )رايدن  .3
 السجرسي.

 نتائج ىحا البحث في: قج تديحأهمية البحث : 

 . محاولة التغلب على السذكالت الفشية التي تداجة القائسيخ على تةخيد الذعارات السجرسية 

  اإلىتسام بسدتدى مثيخية الدي السجرسي مخ خالل االرتقاء بجددة ومثيخية الذعار السةخز
 بسا يخجم صشاعة السالبذ الجاىدة.

  تةخيد الذعار على الدي السجرسي البالة عسخة محاولة الدصدل ألفزل مدتديات لتقشيات
 .محققا الجانب االقترادي االستيالري

 مرطمحات البحث:

 : Technicalتقنيات  

   .(724-0968 –قامهس الياس )بسعشى فشى أو تختص برشاعة أو فخ :  تقنية

وتقشياتوو تبعوا وىي الرشعة أو الةخيقة التي يشفح بيا العسل وتذسل تختيب مخاحول بشواء العسول 
 .(051 -0993 بمحمهد البد هنيلةبيعتو )

وتعوووووخف أجخائيووووووا فووووووي البحووووووث الحووووووالى: بأنيووووووا األسوووووولدب أو الةخيقووووووة الستبعووووووة لتةخيوووووود الذووووووعار 
علوووووى الووووودي السجرسوووووي ببقوووووا إلخوووووتالف مجسدعوووووة موووووخ متغيوووووخات التةخيووووود مشيوووووا أسووووولدب التةخيووووود ، 

                                                رثافة الغخز، ندع الخيط .                          

 :   الذعار المطرز

 الذعار: 

رمد تعخيفي وعشرخ مخ عشاصخ إبخاز اليدية يدتخجم لتحقيق اإلنفخادية بالشدبة للذعارات 
 (.096-2117-نجهى يحي ) االخخى والتسييد بيشيا.
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ويعخف الذعار السةخز بالبحث الحالي بأنو الخمدز السةخزة التي تذيخ ألسساء السجارس  
لكافة السخاحل التعليسية ويةخز على مداضع مختلفة بالدي ببقا لترسيسة ويتزسخ إخترارا 

مع االسح كامال بسداحات محجدة ويقتخن بدحجة زخخفية مةخزة  ولى السح السجرسة أوللحخوف األ
 بديةة.

  School Uniformالزي المدرسي :

باللغة العخبية "مدحج" وتزاف ىحة الكلسة ألي اسح لتعةي نعتا لو   uniformتعشي كلسة 
لترع ما يتداوى في الذكل والردرة وىد السلبذ السدحج الحي يختجيو كل الةالب في السجرسة 

بشيخ والبشات ببعا السجارس والحيخ يشتسدن  لشفذ السخحلة التعليسية وقج يدجج اختالف بيخ زي ال
 (www.feedo.net/RaisingChildren/htmفي الترسيح وااللدان. )

 :إقترخ البحث علىحدود البحث :  

 وبخي(. -تخيكد –ثالثة انداع مخ األقسذة السدتخجمة في ترشيع الدي السجرسي )مشددج  .1

 مباشخ أبليج(.غيخ  –اسلدبان لتةخيد الذعار على الدي السجرسي )مباشخ على القساش  .2

 مختفعة(. –سدتديان لكثافة الغخز )متدسةة ب غخزة تةخيد الداتانية .3

 بدلي استخ(. –ندعان لخيدم التةخيد )رايدن  .4

 لتعجيل شعار الدي السجرسي. Welcome Embroidery Studio v.1.5 بخنامج   .5

ذات إثشووى عذووخ رأس بكوول رأس إثشووى عذووخ  Tajima TMFD- G1212ماريشووة تةخيوود  .6
 إبخة.

 فةروض البحةث : 

تدجج فوخوق دالوة إحروائيًا بويخ متدسوةي درجوات تقيويح مثيخيوة شوعار الودي السجرسوي السةوخز  .1
غيوخ  –الدبخي ( ببقوا الخوتالف أسولدب التةخيود )مباشوخ  –التخيكد  –على القساش )السشددج 

 غيخ السباشخ .مباشخ( لرالح 

شوعار الودي السجرسوي السةوخز  تدجج فوخوق دالوة إحروائيًا بويخ متدسوةي درجوات تقيويح مثيخيوة .2
 –الدبخي( ببقا الختالف كثافة غخز التةخيود )متدسوةة  –التخيكد  –على القساش )السشددج 

 رتفعة( لرالح السختفعة. 
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تدجج فوخوق دالوة إحروائيًا بويخ متدسوةي درجوات تقيويح مثيخيوة شوعار الودي السجرسوي السةوخز  .3
بودلي  –الختالف ندع خيط التةخيود )رايودن الدبخي ( ببقا  –التخيكد  –على القساش )السشددج 
 .  استخ( لرالح الخايدن 

 منهج البحث:

وذلج لسالئستو لتحقيق أىجاف البحث والتحقق مخ  اتبع البحث الحالي المنهج االهصفي
فخوضو مخ خالل تةبيق استسارة لتقييح مدتدى مثيخية شعار الدي السجرسي على االقسذة 

 مدضع البحث بإختالف تقشيات التةخيد.

 ع نة البحث :

  01% ، 01( مخلدم قةخ/بدلي استخ بشدبة خلط 2/0قساش مشددج )مبخد.% 

 011( مخ القةخ 2/2 قساش تخيكد لحسة )بيكيو. % 

  50% ، 50قساش وبخي على أرضية تخيكد مخلدم قةخ / بدلي استخ بشدبة خلط.% 

 أدوات البحث :

شعار الدي السجرسي على االقسذة مدضع  (0)ملحق البحث رقح  استسارة لتقييح مثيخية
 البحث بإختالف تقشيات التةخيد .

 اإلطةةةار النظةةةةةري: 

 جهدة ومظهرية التطريز اآللي:العهامل المؤثرة عمى 

تتأثخ كفاءة عسلية التةخيد بعجة عدامل تكثخ بذكل مباشخ على مدتدى جددة التةخيد ايلي 
 فيي بسثابة العشاصخ األساسية السكدنة ليا وىي :

 أوال: إبر ماك نات التطريز اآللي :

مفخوشات وذلج  اإلبخة  بارة عخ ساق معجنية يتح بيا تةخيد القةعة سداء كانت مالبذ أو
 بتسخيخ خيط التةخيد عبخ القساش باستخجام ماريشة التةخيد.

ويعج اختيار اإلبخة السشاسبة للتةخيد مخ العشاصخ اليامة في صشاعة التةخيد فعلى الخغح 
مخ صغخ حجسيا إذا ما قدرنت بأجداء الساريشة األخخى إال أنيا ذات تأثيخ مباشخ على نتائج 
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اختيارىا بالسداصفات السشاسبة حتى ال تكثخ على شكل الغخزة الشاتجة  عسلية التةخيد لحا يجب
 تأثيخا سيئا أو تدبب إتالف القساش السةخز أو كالىسا.

وحجيثا مع التدسع في استخجام ماريشات التةخيد ايلي ذات الخأس الداحجة والستعجدة الخؤوس 
خ التشدع واالختالف الستدايج حج لو. وىحا ما يفد أصبح مدتدى االبجاع في تلج التقشية ال

بخاصة في التةخيد ثالثي والستالحق في التةخيد على كافة الخامات والحي ازداد بسعجل سخيع 
االبعاد والتةخيد على الجلج بسا يتالئح مع سخعات الساريشة مسا شكل تحجيا كبيخا مع االبخ السدتخجمة 

 تدفخ :بالساريشة . تبعا الحتياجات ومتةلبات التةخيد بحيث 

 . مثيخية جيجة للتةخيد 

 . األمان االمثل في االداء الدتيفي 

 . خفا معجل كدخ االبخ 

 . تحجيج مذارل اإلبخ وعسخىا االفتخاضي 

 .خفا معجل تثقيب اإلبخ لألقسذة 

 . خفا معجل انقةاع الخيط اثشاء التةخيد 

 .الحج مخ تدقع الساريشة 

 النتاجية .تحقيق فاعلية أعلى في مدتدى االداء والكفاية ا 

ومخ الزوخوري أن تتشاسوب اإلبوخة موع ببيعوة الخوداص السختلفوة لألقسذوة سوداء كانوت أقسذوة 
مشدوودجة ، غيووخ مشدوودجة ،أو تخيكوود أو جلوودد مووع الدضووع فووي االعتبووار ببيعووة التخكيووب الشدووجي 

 لألقسذة. 

 أبرز المذكالت الناتجة عن االختيار الخاطئ إلبرة التطريز اآللي :

ثشوواء عسليووة التةخيوود نثووخا الرتفوواع درجووة الحووخارة الشاتجووة عووخ احتكوواك اإلبووخة انقةوواع الخوويط أ .1
 بالقساش .

 (.0اندالق غخزة التةخيد وعجم إنتثاميا كسا ىد مدضح بالذكل رقح ) .2

تلوع الحلقووات السكدنوة لقسوواش التخيكود فووي مداضوع نوودول اإلبوخة كسووا ىود مدضووح بالذوكل رقووح  .3
(2) 
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 (0شكل رقم )

 إنزالق غرز التطريز في األقمذة المندهجة 

 (2شكل رقم )

 قطهع في أقمذة التريكه  
 

 : خ هط التطريز اآللي :ثانيا  

تعتبخ خيدم التةخيد ايلي مخ التقشيات الخئيدية السكثخة في جددة وكفاءة السشتجات السةخزة 
فاالختيار الدليح ليا تعج خةدة ىامة ججُا تتةلب وضع خرائرو األدائية والستةلبات لحا 

الدتيفة للقةع السةخزة والعشاية بو في االعتبار. وأداؤه في السلبذ تحت تخوف االرتجاء 
 باإلضافة لسثيخيتو ومخ ثح تأثيخه على مثيخية القساش السةخز.

 يار خيط التطريز الج د ما يمي:ومن أهم االعتبارات الهاجب مراعاتها الخت

 ندع الخامة السخاد تةخيدىا . .1

 ندع غخزة التةخيد وكثافتيا )عجد الغخز في وحجة الكياس( . .2

 درجة متانة التةخيد السةلدبة . .3

 ندع ماريشة التةخيد السدتخجمة. .4

 العسخ االفتخاضي للسشتج أو القةعة السةخزة. .5

 مقاس إبخة ماريشة التةخيد ايلي . .6

 خ هط التطريز اآللي ومهاصفتها :أنهاع 

نثخًا للتةدرات الحادثة في إنتاج األقسذة تشدعت واختلفت خيدم التةخيد السدتخجمة حيث 
استخجم في إنتاجيا العجيج مخ األلياف الةبيعة والرشا ية والتي تكثخ في بخيقة تكديخ الخيط 

وترشع خيدم التةخيد ايلي مخ  وتجييدة بردرة مباشخة على أدائو ومثيخيتو أثشاء وبعج التةخيد
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نفذ الخامات السدتخجمة في ترشيع األقسذة السشددجة والتخيكد. ومخ أىح الخيدم التي تدتخجم 
 يلي: في التةخيد ايلي ما

تعج خيدم البدلي استخ والخايدن )الحخيخ الرشاعي( مخ أىح خيدم التةخيد ايلي 
اتتسيد بو مخ خرائص كالسعان، درجة التغةية السدتخجمة في تةخيد السشتجات السلبدية نثخا لس

الجيجة اال ان خيدم البدلي استخ تتستع بقدة ومتانة عالية تفدق خيدم التةخيد الخايدن ونادرا ما 
 تتعخض لالنقةاع أثشاء التةخيد.

 الخ هط المرنعة من األلياف الطبيعية:

 : الخ هط القطنية 

ايلي بجرجات سسج مختلفة في شكل بكخات تدتعسل الخيدم القةشية في ماريشات التةخيد 
مخ الخيط الالمع السسخسخ ذات البخم الخفيف فيد يكدي دورة يذكل متسيد في عسلية التةخيد 

 بلسعان وملسذ ناعح وثبات للربغات باإلضافة لستانتو العالية.

 : الخ هط الحريرية 

جدة وتدتخجم ىحه الشد ية يعج مخ أنداع الخيدم الفخيجة ذات درجة لسعان جحابة وألدان متع 
مخ الخيدم في التةخيد على األقسذة الفاخخة التي ترشع مشيا مالبذ السشاسبات الخاصة ألن 

 تكلفتو العالية تحجح مخ استخجامو على نةاق واسع . 

 الخ هط المرنعة من األلياف الرناعية:

خ واألرثخ شيدعًا في يعتبخ البدلي استخ والخايدن )الحخيخ الرشاعي( ىسا الشدعيخ األساسيي
 انتاج خيدم التةخيد ايلي السدتخجمة في ماريشات التةخيد ايلي ذات الخؤوس الستعجدة.

وكال الشدعيخ  بارة عخ شعيخات مدتسخة تخخج بذكل شعيخات مدتسخة مخ خالل ثقدب فدنية 
ا ضج الغدل والتي تتشدع في أقةارىا مسا يشتج ألياف ذات أقةار مختلفة حيث يتح معالجتي

 االنكساش .

وتتسيد خيدم التةخيد الرشا ية بعجم تأثخىا بالعفخ أو البكتخيا وليا درجة تساسج عالية 
خاصة في حالة الذعيخات السدتسخة ودرجة مقاومة عالية لالحتكاك وللسداد الكيسيائية كسا تتسيد 
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ارتفاع درجة حخارة بستانتيا العالية مع دقة مقاسيا إال انيا تكدن أرثخ عخضة لالنريار نتيجة 
اإلبخة أثشاء عسلية التةخيد وقج تح التغلب على ىحا بإضافة بعا السداد التذحيسية أثشاء عسلية 

 التجييد ولإلبخة .

 وفيما يمي أنهاع خ هط التطريز الرناعية المدتخدمة في التطريز اآللي :

 : خ هط البهلي استر 

ثح إعةاء تةخيد بخاق وجحاب كسا أنيا تتسيد خيدم البدلي استخ بجرجة لسعان عالية ومخ 
 تتستع بقدة ومتانة عالية تفدق خيدم التةخيد الخايدن ونادرا ما يتعخض لالنقةاع أثشاء التةخيد.

  خ هط الرايهن )رايهن الفدكهز( الحرير الرناعي: 

يعج ثاني أرثخ الخيدم شيدعُا واستخجاما في التةخيد ايلي نثخُا ألنو يتستع بجرجة نعدمة 
ولسعان عالية تفدق خيدم البدلي استخ يتدافخ بجرجات لدنية متعجدة وجحابة لسداجية كافة 

 متةلبات التةخيد إال أن درجة متانتو وصالبتو أقل ندبيا مخ خيدم البدلي استخ. 

  خ هط النايمهن: 

تدتخجم ىحه الخيدم في ماريشات التةخيد التقليجية والستةدرة وتتسيد بالستانة العالية 
والسةابية السشخفزة ولو ندبة استةالة أعلى مخ خيدم البدلي استخ وترلح للتةخيد اليجوي 

 وايلي .

 الخ هط المعدنية: 

ومخ  ىي  بارة عخ خيدم دقيقة ترشع مخ السعادن بلدن ذىبي وفزي بجرجات مختلفة
أرثخ استخجاماتيا تةخز كددة الك بة تدتخجم تلج الشد ية مخ الخيدم في تةخيد الغخز الدخخفية 
مثل غخزو الدتان وفي تخكيب األبليج وىي مالئسة للتةخيد اليجوي وايلي وليا تأثيخ ثخي 

 وجحاب يخفع مخ قيسة القةعة السةخزة.

الجاذبية والسثيخ الخاص الجحاب  تتسيد الخيدم السعجنية بأنيا تكدب الترسيح السةخز
الفخيج الحي يجعل مخ الترسيح السةخز ذا بابع خاص مخ ناحية تأثيخ الشديج ، والسثيخ 
الدةحي يجعلو ذا نديج خاص وىي مخ السسيدات اليامة لالختيار األمثل لخيدم التةخيد ، 

الخيدم ذا التأثيخ وتكدن مدكلة بذكل كبيخ عخ إعةاء االنةباع العام عخ السةخزات وبخاصة ب
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السعجني البخاق ، وىحه التراميح ىي متةدرة ، وفخسة وثسيشة ، مسا يجعليا مةلدبة بذكل كبيخ 
 ججًا وفقًا ألختيار ند ية الخيط واللدن والدسارة .

 تأث ر الخ هط ذات التأث رات الخاصة عمى الترميم المطرز:

 خ هط ذات تأث رات خاصة: 

صة تعكذ تأثيخ خاص عشجما يتعخض لزدء الذسذ كسا تتسيد ىحه الخيدم بألدان خا
 يتدىج بعا أنداعو في الثالم تدتخجم في تةخيد السالبذ االستعخاضية وبعا مالبذ االبفال 

 ثالثا  : خامات التقهية :

نثخًا للتةدر الدخيع الحادث في صشاعة االقسذة والسشددجات وتكشدلدجيا التجييدات      
مات التقدية وتعجدت انداعيا وخرائريا وتشدعت في درجات سسكيا الحجيثة تةدرت صشاعة خا

تبعا الختالف مرجرىا وبخق ترشيعيا وقنتاجيا واألساليب الستبعة في تثبيتيا ، وتعج ند ية 
خامات التقدية السدتخجمة في التةخيد ايلى مخ العدامل التي تكثخ تأثيخا على جددة ومثيخية 

 السشتج السةخز .

التقدية السدتخجمة في التةخيد بأنيا مادة تخكيبية أو ببي ية مخ القساش وتعخف خامات 
غيخ السشددج مختلفة الدسج والتي تدتخجم في تج يح وتقدية تيخ القساش السخاد التةخيد عليو . 
وتتسيد بأنيا غيخ اتجالية أي ليذ ليا اتجاه ندجي بدلي أو عخضي لتشاسب أساليب تشفيح 

 الغخز السختلفة .

 ا استخدام خامات التقهية في التطريز:مزاي

 زيادة متانة السداحة السةخزة . -1

 الحردل على درجة مشاسبة مخ الرالبة للسداحة السةخزة . -2

 الحردل على أفزل مدتدى للذج لغخز التةخيد . -3

تثبيت خيدم الشديج للقةعة السةخزة في كافة االتجاىات للحردل على درجة متداوية مخ  -4
 الذج للغخز.

 انتثامية الغخز في السداحة السةخزة .تحقيق  -5
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الحفاظ على درجة كثافة الغخز، بدل الغخزة ، سخعة التةخيد ، حجح التةخيد ، ثبات درجة لدن  -6
 خيط التةخيد. 

 تحديخ السثيخ العام للقةعة السةخزة . -7

 -العهامل المؤثرة في اختيار خامات التقهية في التطريز :

تةخيدىا مخ أىح العدامل السكثخة على اختيار ند ية خامة التقدية تعج مةابية الخامة السخاد  -1
 السدتخجمة، فيجب أن تكدن خامة التقدية ثابتة بقجر كافي لسشع التحخك أثشاء التةخيد.

 أسلدب بشاء االقسذة السخاد تةخيدىا )مشددجة أو تخيكد(. -2

خزة لإلنكساش أثشاء أن تكدن خامة التقدية مجيدة ضج االنكساش حتى التتعخض القةعة السة -3
ثبات درجة صبغة خامة التقدية حتى التكثخ تأثيخ سيء على لدن الغديل أو التشثيف 

 القساش السةخز. 

 : الغرز المدتخدمة في التطريز اآللي :رابعا  

 :Stitch Runningغرزة التحديد 

ارجية بحيث تدتخجم تلج الغخز على حجود الترسيسات الدخخفية سداء الجاخلية أو الخ غالبا ما
تعةي تال للترسيح كسا يسكخ استخجاميا في لخبط أجداء الترسيح والتي تحتدي على أنداع مختلفة مخ 

 (5الغخز، ولتلج الغخزة أبدال مختلفة وليذ ليا عخض. والسدضحة بالذكل رقح )

 

 

 

 

 

 (3شكل رقم )

 نمهذج يهضح غرزة الدتانيه
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رقيقا للترسيح أو يسكخ جعليا متكخرة بحيث إال أنو يسكخ استخجاميا بحيث تعةي حجا 
ساسية التي تبشى اسفل األنداع السختلفة تعةي حجا سسيكا، وتعتبخ الغخزة السشدلقة ىي الغخزة األ

لغخزة التةخيد األخخي عشج الحاجة إلى الحردل علي ترسيح بارز )ثالثي األبعاد( خاصة في 
  غخزة الدتانية.

 :Chain Stitchغرزة الدمدمة 

خ اقجم الغخز الدخخفية في االستخجام ، وىي  بارة عخ حلقات تثيخ علي سةح القساش م
في شكل سلدلة مترلة وتدتخجم في تحجيج الترسيح وأحيانا في ملء السداحة الجاخلية لو 

 .(4بدالسل مترلة  بذكل متدازية او بذكل حلدوني. كالسدضحة بالذكل رقح )

 
 (4شكل رقم )

 مدمةنمهذج يهضح غرزة الد

 :Satin Stitchغرزة الداتانيه 

نداع الغخز انتذارا حيث بأن ليا غخز أرثخ بدال, لحلج فيي تعةي سةحا أرثخ أتعج مخ 
المعا نثخا للتذيفات الشاتجة عخ بدل الغخزة , وليا تأثيخات مختلفة عشج تشفيحىا في اتجاىات 

مجبب( وتعةي نفذ السثيخيو في الدجو وتيخ القساش  –بيزاوي  –مختلفة بذكل )مدتجيخ 
 السةخز. 

 

 

 (5شكل رقم )                                      

 نمهذج يهضح غرزة الداتانيه
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 : Steil Stitchغرزة ست ل 

تتسيد تلج الغخزة بأنيا ذات حجح صغيخ، وتديخ في وضع مشتثح على وجو وتيخ القساش 
 السةخز، وتدتخجم في تج يح االبخاف الخارجية للقةعة أو تعةي حجودا مثكبة أو مخخمات.

 Chenille Stitch   غرزة الذ ن ل

تتسيد تلج الغخزة بأنيا غخز حلكية تعةي تأثيخا ثالثي االبعاد للترسيح السةخز لحا يتةلب عشج 
تشفيحىا استخجام خيدم ذات غدل أرثخ سسكا لتعةي سةحا أرثخ شبيا بدةح أقسذة 

 (055:047 – 2105 –)ماجدة ماضي وآخرون  .(5البذكيخ.رالسدضحة بالذكل رقح )
 (74:60 – 2016 –حدن عمي )لمياء 
 

 

 
 

 (6شكل رقم )
 نمهذج يهضح غرزة الذ ن ل

 إجراءات الدراسةة:

تح اختيار أقسذة الجراسة مخ األقسذة القةشية   تحديد األقمذة المدتخدمة في الدراسة: .1
( وقساش قةيفو وبخي، وىي األرثخ استخجامًا في 2/2( والتخيكد )بيكيو 2/2السشددجة )مبخد 

 ترشيع الدي السجرسي. والججول التالي يدضح مداصفات األقسذة السدتخجمة:

 (0جدول رقم )

 وزن المتر المربع نهع األقمذة

 011 2/0مشددج مبخدي 

 082 2/2تخيكد بيكيو 

 211 وبخي تخيكد
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 تطريز شعار الزي المدرسي عمى أقمذة البحث:  .2

سح  8.0تح اختيار ترسيح شعار زي مجرسي ألحج السجارس على شكل دائخة قةخىا  -أ
والسدضح بالذكل  مكدن مخ أربعة ألدان باستخجام غخزتي تةخيد الداتانيو والحريخة، 

 (.0رقح )

 5211مدتدى كثافة غخز الذعار بحيث استخجمت كثافة متدسةة )أجخي تعجيل في  -ب
 غخزة(. 8011غخزة( وكثافة مختفعة )

سح وتقديتيا باستخجام تقدية  51X  51تح قص عيشات لألقسذة محل الجراسة بسقاس  -ج
 غيخ مشددجة )فازليخ( الصقة مشاسبة لدزن وسسج القساش )متدسةة الدسج(.

ماريشة التةخيد بعج ضبط سخعتيا على سخعة متدسةة التةخيد على العيشات باستخجام  -د
 غخزة / د(. 551)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0شكل رقم )

 إنزالق غرز التطريز في األقمذة المندهجة 

 (2شكل رقم )

 قطهع في أقمذة التريكه  
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قامت الباحثة بتقييح مثيخية عيشات الذعارالسةخز مخ خالل إعجاد استسارة تكدنت مخ ثالث  .3
(  بارات، السحدر الثاني )رثافة غخز 5) سلدب التةخيد( اشتسل علىأ) ولمحاور األ

(  بارات 0(  بارات، السحدر الثالث )ندع خيط التةخيد( اشتسل على )5التةخيد( تزسخ )
 –غيخ واضح  –واضح إلى حج ما  –واضح  –واستخجام ميدان تقجيخ خساسي )واضح بذجة 
 .(  بارة01رات )غيخ واضح بذجة(. ليربح اجسالي عجد ال با

 :  ترحيح اإلستمارة

تووح ترووحيح اإلسووتسارة بتحديوول العالمووات التووي يزووعيا السحكووح إلووى درجووات حيووث تووح وضووع 
أربووع درجووات لالختيووار واضووح بذووجة ، وثووالث درجووات الختيووار واضووح ودرجتووان لالختيووار واضووح 

بذووجة صووفخ.  إلووى حووج مووا ودرجووة واحووجة عشووج االختيووار واضووح بيشسووا يعةووى االختيووار غيووخ واضووح
 درجة. 58ليربح إجسالي الجرجة الكلية لالستسارة 

 صدق وثبات االستمارة:

  صدق المحكم ن :

 للتحقق مخ صجق محتدى اإلستسارة تح عخضيا علي مجسدعة مخ األساتحة الستخرريخ
في مجال السالبذ والشديج وذلج إلبجاء الخأي في محتداىا مخ حيث )دقة وسالمة  (2)ملحق رقح 

الرياغة اللغدية والعلسية، تدلدل وتشثيح ال بارات، ارتبام السفخدات بيجف الكياس، كفاية 
%( مسا يجل علي 65) السفخدات التسام عسلية الكياس(، وجاءت ندب اإلتفاق بيخ السحكسيخ

خاعاة إجخاء التعجيل بشاء علي آراء السحكسيخ بتعجيل صياغة بعا صجق اإلستسارة، مع م
 ال بارات وححف  بارات وقضافة  بارات أخخي لتربح اإلستسارة في صدرتيا الشيائية.

 صدق اإلتداق الداخمي : 

تح حداب صجق األتداق الجاخلي لإلستبانة مخ خالل حداب معامل إرتبام "بيخسدن" بيخ 
 الكلية لإلستبانة والججول التالي يدضح ذلج : درجة كل محدر والجرجة

 قيم معامالت اإلرتباط ب ن درجة كل محهر والدرجة الكمية إلستبانة : (2جدول )

 الداللة االرتباط محاور اإلستبانة
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 1.10 1.108 المحهر األول : أسمهب التطريز

 1.10 1.821 المحهر الثاني : كثافة غرز التطريز

 1.10 1.601 نهع خيط التطريزالمحهر الثالث : 

( ، وبحلج يسكخ 1.10( أن معامالت اإلرتبام كليا دالة عشج مدتدى )2يتزح مخ ججول )
القدل أن ىشاك إتداقًا داخليًا بيخ محاوراإلستبانة، كسا أنيا تكيذ بالفعل ما وضعت لكياسة مسا 

 يجل علي صجقيا وتجانديا . 

 ثبات اإلستبانة :

للسحدر األول،  1.158خالل معامل إرتبام ألفا فكانت قيستة )تح حداب الثبات مخ 
لإلستبانة ككل( وىي قيح ذات داللة  1.161للسحدر الثالث،  1.804للسحدر الثاني،  1.820

(، كسا تح حداب ثبات اإلستبانة عخ بخيق التجدئة الشرفية وكانت قيستويا 1.10عشج مدتدى )
 1.825للسحدر الثاني،   1.862 - 1.151ألول، للسحدر ا 1.800  - 1.121علي التدالي )
(، 1.10لإلستبانة ككل( وىي قيح ذات داللة عشج مدتدى ) 1.810 – 1.141 للسحدر الثالث،

 مسا يذيخ إلي أن اإلستبانة تتستع بجرجة عالية مخ الثبات. 

 نتائج البحث وتفد رها

 والحي يشص على:الفرض األول:  

متدسةي درجات تقييح مثيخية شعار الدي السجرسي السةخز  "تدجج فخوق دالة إحرائيًا بيخ
غيخ  –الدبخي( ببقا الختالف أسلدب التةخيد )مباشخ  –التخيكد  –على القساش )السشددج 

 مباشخ( لرالح غيخ السباشخ".

درجات تقييح مثيخية تحجيج داللة الفخوق بيخ متدسةي و وللتحقق مخ صحة ىحا الفخض 
تح إجخاءاختبار )ت(  الدبخي( –التخيكد –السةخز على القساش )السشددجشعار الدي السجرسي 

 والججول التالي يدضح ذلج:

(: داللة الفروق ب ن متهسطي درجات تق يم مظهرية شعار الزي المدرسي طبقا  3جدول )
 الختالف أسمهب التطريز
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 نهع القماش
أسمهب 
 التطريز

المتهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الع نة 
 ()ن

قيمة 
 )ت(

مدتهى الداللة 
 واتجاهها

 مندهج
 8 5.21 26.10 مباشر

2.416 
لرالح  1.10

 8 4.18 55 غ ر مباشر غيخ السباشخ

 تريكه
 8 2.64 21 مباشر

2.584 
لرالح  1.10

 8 4.18 55 غ ر مباشر غيخ السباشخ

 وبري 
 8 5.21 20.10 مباشر

2.586 
لرالح  1.10

 8 4.18 52 غ ر مباشر غيخ السباشخ
 

يتزح مخ الججول الدابق أن جسيع قيح )ت( بالشدبة للقساش السشددج والتخيكد والودبخي دالوة 
( لرالح أسلدب التةخيود 2.586،  2.584،  2.416وجاءت على التختيب )1.10عشج مدتدى 

غيوووخ السباشوووخ حيوووث بلوووت متدسوووط درجوووات تقيووويح مثيخيوووة الذوووعار السةوووخز عشوووج إسوووتخجام اسووولدب 
( مقارنووة بستدسووط 52،  55،  55التةخيوود غيووخ السباشووخ للقسوواش بأنداعووة الثالثووة علووى التختيووب )

(. مسووا يذوويخ لدجوودد 20.10،  21،  26.10درجووات السثيخيووة لالسوولدب السباشووخعلى التختيووب )
فووخوق حكيكيووة بوويخ اسوولدبي التةخيوود فووي مدووتدى مثيخيووة الذووعار السةووخز وبووحلج يتحقووق صووحة 

 الفخض األول.

سكخ إرجاع تلج الشتيجة إلى أن أسلدب التةخيد غيوخ السباشوخ عسول علوى اسوتخجام قةعوة وي 
قسوواش خارجيووة أدت إلووى إلغوواء تووأثيخ السثيووخ الدووةحي للقسوواش السدووتخجم مسووا أدى إلووى إتيووار 

 تجاور الغخز بذكل أرثخ إنتثامية وبالتالي تحقيق مدتدى مثيخية أعلى.

 والذي ينص عمى:: الفرض الثاني 

فخوق دالة إحرائيًا بيخ متدسةي درجات تقييح مثيخية شعار الدي السجرسي السةخز  تدجج"
 –الدبخي( ببقا الختالف كثافة غخز التةخيد )متدسةة   –التخيكد  –على القساش )السشددج 

 ."لرالح السختفعةمختفعة( 
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 درجات تقييح مثيخيةتحجيج داللة الفخوق بيخ متدسةي و وللتحقق مخ صحة ىحا الفخض 
تح إجخاءاختبار )ت(  الدبخي( –التخيكد –شعار الدي السجرسي السةخز على القساش )السشددج 

 والججول التالي يدضح ذلج:

(: داللة الفروق ب ن متهسطي درجات تق يم مظهرية شعار الزي المدرسي المطرز 4جدول )
 طبقا  كثافة غرز التطريز

كثافة غرز  نهع القماش
 التطريز

المتهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الع نة 
 )ن(

قيمة 
 )ت(

مدتهى الداللة 
 واتجاهها

 8 5.21 26.10 متهسطة مندهج
2.000 

لرالح  1.10
 8 4.18 50.24 مرتفعة الكثاقة السختفعة

 8 2.64 21.12 متهسطة تريكه
2.285 

لرالح  1.10
 8 4.18 55.14 مرتفعة الكثافة السختفعة 

 8 5.21 20.10 متهسطة وبري 
2.401 

لرالح  1.10
 8 4.18 50.61 مرتفعة الكثافة السختفعة 

 

يتزح مخ الججول الدابق أن جسيع قيح )ت( بالشدبة للقساش السشددج والتخيكد والدبخي دالة 
( لرالح كثافة الغخز 2.401،  2.285،  2.000وجاءت على التختيب )1.10عشج مدتدى 

مثيخية الذعار السةخز عشج إستخجام الكثافة السختفعة السختفعة حيث بلت متدسط درجات تقييح 
( مقارنة بستدسط درجات 50.61،  55.14،  50.24للقساش بأنداعة الثالثة على التختيب ) 

(. مسا يذيخ لدجدد 20.10،  21.12،  26.10السثيخية للكثافة الستدسةة على التختيب )
السختفعة( في مدتدى مثيخية  –ة )الستدسة فخوق حكيكية بيخ مدتدى كثافة غخز التةخيد

 الذعار السةخز وبحلج يتحقق صحة الفخض الثاني.

ويسكخ إرجاع تلوج الشتيجوة إلوى أن السدوتدى السختفوع لكثافوة غوخز التةخيود عسول علوى تغةيوة 
السدووافات البيشيووة للغووخز بسووا حقووق تجوواور الغووخز بذووكل أرثووخ إنتثاميووة مووع إخفوواء القسوواش أسووفل 
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( 2110)ممةةدوح أحمةةد حقيووق مدووتدى مثيخيووة أعلووى، وتفووق ىووحا مووع دراسووة التةخيوود، وبالتووالي ت
 .(2101)هند إبرا)يم و 

 والحي يشص على:الفرض الثالث 

"تدجج فخوق دالة إحرائيًا بيخ متدسةي درجات تقييح مثيخية شعار الدي السجرسي السةخز 
بدلي  –يد ) رايدن الدبخي ( ببقا الختالف ندع خيط التةخ  –التخيكد  –على القساش )السشددج 
 استخ( لرالح الخايدن . 

درجات تقييح مثيخية تحجيج داللة الفخوق بيخ متدسةي و وللتحقق مخ صحة ىحا الفخض 
تح إجخاءاختبار )ت( الدبخي(  –التخيكد  –شعار الدي السجرسي السةخز على القساش )السشددج 

 والججول التالي يدضح ذلج:

متهسطي درجات تق يم مظهرية شعار الزي المدرسي  طبقا  (: داللة الفروق ب ن 5جدول )
 الختالف نهع خيط التطريز

نهع الغرزة 
 والحياكة

 نهع 
 الخيط

المتهسط 
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

 الع نة
 )ن(

 قيمة
 )ت(

مدتهى الداللة 
 واتجاهها

 مندهج
 8 4.20 55.02 رايهن 

 غيخ دال 0.25
 8 5.62 52.10 بهلي استر

 تريكه
 8 4.50 51.22 رايهن 

 غيخ دال 1.180
 8 5.80 26.01 بهلي استر

 وبري 
 8 5.10 28.08 رايهن 

 غيخ دال 0.20
 8 4.02 21.10 بهلي استر

 

يتزح مخ الججول الدابق أن جسيع قيح )ت( بالشدبة للقساش السشددج والتخيكد والدبخي غيوخ 
( حيوث بلوت متدسوط درجوات تقيويح مثيخيوة 0.20،  1.180،  0.25دالة وجاءت علوى التختيوب )

الذووووعار السةووووخز عشووووج إسووووتخجام خوووويط التةخيوووود الخايوووودن  للقسوووواش بأنداعووووة الثالثووووة علووووى التختيووووب 
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( بيشسووا جوواء متدسووط درجووات السثيخيووة للخوويط البوودلي اسووتخ علووى 28.08،  51.22،  55.02)
مسووا يذوويخ لعووجم وجوودد فووخوق بوويخ نوودعي خوويط التةخيوود  (.21.10،  26.01،  52.10التختيووب )

 في مدتدى مثيخية الذعار السةخز وبحلج ال يتحقق صحة الفخض الثالث.

تخجام الخيةوويخ الخايوودن والبوودلي ويسكووخ إرجوواع تلووج الشتيجووة إلووى تقووارب مثيخيووة التةخيوود باسوو
استخوان كان خويط الخايودن يديوج ندوبيا عوخ خويط البودلي اسوتخفي معوجل التغةيوة بدوبب ارتفواع قودة 
شووج خوويط البوودلي اسووتخ. مسووا ييووي الفخصووة الختيووار الخوويط األرثووخ اقترووادا عشووج تةخيوود الذووعار 

 السجرسي.

 : التهصيات

تيجف االرتقاء بسدتدى جددة السشتجات السةخزة ووضع إجخاء السديج مخ الجراسات والبحدث التي تد .1
 أسذ لتقشيات تةخيدىا.

وضع مداصفة قياسية لتةخيد شعار الدي السجرسي بسا يتالءم وتشدع األقسذة السدتخجمة في  .2
 ترشيعو.

 سلدب التةخيد ايلي غيخ السباشخ في تةخيد الدي السجرسي.أاستخجام  .3

لجة السذكالت الفشية في تةخيد العجيج مخ السشتجات التخكيد على الجراسات التي تيتح بسعا .4
 خخى بسا يتساشى مع الستةلبات الدتيفية والجسالية.السلبدية األ
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 :المراجةةةع

وضع مداصفة استخشادية وفشية إلنتاج الدي السجرسي (. 2114) إسالم عبدالمنعم وإيهاب أحمد
بحث مشذدر  -الرغيخة بسحافثة السشدفية للسخحلة اإلبتجائية للسداىسة في تةديخ الرشاعات 

 .0العجد  – 05مجلج  –جامعة السشدفية  –مجلة االقتراد السشدلي  –

تأثيخ بعا التخاريب البشائية لألقسذة على الخداص الدتيفية (. 2110) آية دمحم الذذتاوي 
السشدلي قتراد كلية اإل –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة  –والجسالية لسالبذ الةفل السجرسية 

 .جامعة السشدفية –

الدي السجرسي بيخ الكفاءة والتةديخ للسخحلة الثاندية بسجارس (. 0995) خديجة سع د نادر
جامعة أم  –كلية األقتراد السشدلي  –رسالة دكتدراه غيخ مشذدرة  -البشات بسكة السكخمة 

 .القخى 

تو في ترسيح وبخمجيا CAD/CAMإمكانية استخجام نثام (. 2116) رحاب عادل شاكر
جامعة  –كلية األقتراد السشدلي  –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة  -وتةخيد اإليذاربات 

 .السشدفية

أثخ التخاريب الشدجية البديةة على متانة األقسذة السدتخجمة  (.0999) رحاب فاروق محمهد
 -مشذدرة رسالة ماجدتيخ غيخ -في الدي السجرسي لتالميح الحلقة األولى مخ التعليح األساسي

 .جامعة عيخ شسذ –رلية التخبية الشد ية 

الكفاءة السلبدية لدي مخحلة رياض األبفال بسجيشة مكة  (.0995) سه مة حدن اليماني
 .جامعة أم القخى  -كلية األقتراد السشدلي  -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة  -السكخمة 

 -سي بتكخار عسليات الغديلتقييح ألداء قساش الدي السجر  (.2118) عال عبدالدالم بركات
 .أرتدبخ 4العجد  06السجلج  –مجلة علدم وفشدن دراسات وبحدث  –بحث مشذدر

 .(0968)القاهرة  قامهس إلياس العرري 

دار السرةفى  -الةبعة األولى -تكشدلدجيا التةخيد ايلي(. 2106) لمياء حدن عمي حدن
 .القاىخة -والشذخ للةباعة
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 .القاىخة –دار السعارف  –إبجاع الفخ وتحوقو  (.0993) محمهد البد هني

دراسة تةبيكية لسذارل تةخيد مالبذ التخيكد وقمكانية التغلب (. 2110) ممدوح أحمد فؤاد
 -قتراد السشدليرلية اال -رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة -علييا لالرتقاء بسدتدى جددة السشتج

 .جامعة السشدفية

بحث  -استخجاميا كعالمة داللية رمدية في الذعارالشخلة و  (.2117) نجهى يحي العدوي 
 .يشايخ 0العجد  06السجلج  –مجلة علدم وفشدن دراسات وبحدث  -مشذدر

جددة التةخيد االلكتخوني ألقسذة التخيكد السخلدبة بالليكخا والسختبةة (. 2100) )بة دمحم دمحم
جامعة  –خبية الشد ية كلية الت –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة   -باستخجام خامات الحذد 

 .سكشجريةاإل

دراسة تةبيكية لتقشيات التةخيد ايلي لألقسذة الدبخية في مجال (. 2101) هند إبرا)يم حدن
 .جامعة السشدفية –قتراد السشدلي كلية اإل –رسالة ماجدتيخ غيخ مشذدرة  -السالبذ الجاىدة 

Park, J. (2013). Do School Uniforms Lead to Uniform Minds?: School 

Uniforms and Appearance Restrictions in Korean Middle Schools and 

High Schools, Journal of Fashion Theory, Vol.17, Issuu 2. 
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THE IMPACT OF DEFERENCE IN EMBROIDERED LOGO 

TECHNIQUES ON SCHOOL UNIFORM APPEARANCE 

Abstract: 

The research aims to determine the effect of variation logo 

embroidered techniques on the superficial uniforms in terms of style 

embroidery logo (direct - indirect), the level of intensity Stitches 

Embroidery (medium - high), the type of thread embroidery (rayon - 

polyester) on the cloth woven and knitted pile to upgrade quality outfit 

was followed Find descriptive approach consisted search tool in the 

assessment form superficial logo embroidered school uniform by 

professionals in the field of clothing and textiles in different embroidery 

techniques, and the results have resulted in statistically significant 

differences between mean scores of evaluating superficial logo 

embroidered of altered embroidery techniques in favor of style 

embroidery indirect and intensity level high stitches As for the use of 

embroidery thread, rayon and polyester. There were no significant 

differences between the use of each of them in embroidery school logo. 




