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 :قدمةامل
تتميز احلضارة االسالمية أبهنا على مر العصور منبعًا خصبًا تلجأ إليها احلضارات العربية       

 اً جديد اً لمون فنوقد أبدع العرب املس ،داهبا وفنوهنا وثقافتها بوجه عامآلالقتباس منها والتعلم من 
سالمية، يعد من أهم الفنون اإل الذيأضافوه إىل الفنون التشكيلية عامة وهو فن اخلط العريب 

وقام بدور هام ال كوسيلة للتفاهم ونقل األفكار واملعاين فحسب ولكن أيضًا كعمل فين له 
 .الفنية وقيمته اجلمالية الرفيعة خصائصه

 )3م، ص 7002 شاكر،)أماين 
اخلط  لويبسأطوط ميثالن استخدم املسلمون منذ بداية العصر اإلسالمي نوعني من اخل فقد      

النسخ  وخط واحلادة،ذو احلروف املستقيمة والزوااي القائمة  )اليابس(العريب، ومها اخلط الكويف
 املرن اللني ذو احلروف املقوسة واملستديرة. 

 )72 م، ص7002،)فداء ابو دبسة وآخرون
ا مل يلبث اخلط إذ ،التنسيق والتحسني من اخلط اللني )النسخ( إىل أسرعيعد اخلط الكويف       

س احلروف و ؤ ى استخدامه يف تدوين املصاحف، فر الكويف ان اختذ أسلوابً منسقاً مما شجع عل
 .خمتلفة ليه إبضافة أشكال زخرفيهوسياقها وأقواسها ومداهتا وخطوطها الرأسية واالفقية أوحت إ
 )22 م، ص7003،الطايش علي)

لفنانون ابسم األرابيسك جماالً خصباً واسعاً عمل فيه اكما تعترب الزخرفة اإلسالمية املعروفة       
املسلمون، وكذلك بعض فناين أورواب ملا وجودوه يف هذه الوحدات الزخرفية من مجال فين رائع 

ألوربيني النباتية اإلسالمية اليت اصطلح ا ةإذ تعد من أشهر األمناط الزخرفي ومهارة صناعية عالية،
باتية اليت ي لفظ فرنسي أطلقه الغربيني على التكوينات الزخرفية النعلى تسميتها )األرابيسك( وه

قوامها األغصان والفروع واألوراق بصوره جمردة حمورة وتكون منتظمة هندسيا على أساس التكرار 
  .والتناظر

  (72و 73 ص م،7002،)فداء أبو دبسه وآخرون
وأوضح ما ميكن ان تعرف به زخارف االرابيسك ابهنا هي الزخارف النباتية اجملردة كل       

 متتابعة.التجريد حبيث ال يبقي من الساق واألوراق اال خطوط منحنية 
 (72 م، ص7002هدى احملمادي،) 
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ن أن يتم بدو  ل فينميكن ألي عم إذ ال الزخريف أحد جماالت النشاط الفين التصميمويعترب       
وتعتمد عملية التصميم يف حمتواها على قدرة املصمم على اإلبداع واالبتكار  ،خطة تصميم جيد

وإذ تعد تلك املرحلة مبثابة اخلطوة األوىل لنجاح املنتج واليت تتطلب من املصمم أن يتوخى الدقة 
  .ويستحضر كافة خرباته ومهاراته لتحقيق اهلدف من التصميم

 (22ص  م،7002،)ماجدة ماضي وآخرون 

 اكما يعد تصميم مكمالت املالبس أحد جماالت التصميم اليت تتميز بطبيعة خاصة ملا هل      
توضح مدى  اعتبارها من العوامل اهلامة اليت ، هذا إىل جانبيمن أثر كبري على املظهر امللبس

ا وزخارفها تعكس بتصميماهت يفه ،بلد من البلدان لزي يواالنتعاش االقتصاد يالتقدم احلضار 
 إليه. تنتمي  الذيوألواهنا حضارة ومعتقدات اجملتمع 

 (2م، ص 2222 خليل، )اندية

إضافة  ،حققت تكنولوجيا احلاسبات اآللية خطوات متقدمة انجحة يف كافة اجملاالتو       
ل الفن يغزو جما همما جيعل يالعمل والنشاط الفين و االبتكار  كتشافه كتقنية آلية متطورة ختدمإل 

ة أصبح من اليسري إنتاج تصميمات مبساعدة برامج احلاسب املتخصصو والتصميم بقدرات هائلة، 
 Computer (CAD) يسمى بربامج التصميم بطريقة سهلة وبدقة متناهية، وذلك ابلتعامل مع ما

Aided Design    لة اصبح كامومع اقرتاب الفنان املصمم لتلك الربامج والتفاعل معها حبرية
أداة مرنة لرفع مستوى التقنية للمصمم وإطالق طاقاته االبتكارية يف العديد من   آليلاحلاسب ا

 التصميمات. 
 (262 م، ص7002،)ماجدة ماضي وآخرون

لى الفنون مها عتصمي تعتمد يف البس احدى الفنون التطبيقية اليتألن مكمالت امل نظراً و       
مكانيات كننا استخدام امي ،اجملال )جمال مكمالت املالبس(تثرى هذا  الزخرفية املختلفة اليت

التجريب واالبتكار واستخدام متغريات الشكل واللون واالجتاهات وما هبا من  احلاسب يف
دمج اخلط  ساء املستندة علىتصميم مكمالت مالبس الن ستفيد يفامكانيات جتريبية متعددة 

  .واملعاصرة لألصالةوزخارف األرابيسك حتقيقا  الكويف
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 :مصطلحات البحث
   Enrichmentإثراء 
 غىن  ،جاء يف املعجم الوسيط إثراء تعين لغة:

 (27م، ص 7002)املعجم الوسيط،
   Designالتصميم 

أن لفظ التصميم مشتق من فعل صمم، ويصاغ هذا الفعل من خالل صمم يف كذا أو عليه،  :لغة
  .اثبتةوتطلق كلمة املصمم علي اإلنسان املاضي يف األمر بعزمية 
 ( 320م، ص7002،املعجم الوسيط )

املنتج ـ  يءللشوتنسيق جمموعة العناصر أو األجزاء الداخلية يف كل متماسك  تنظيمإصطالحاً: 
ر الذي حيقق الشكل املبتكو  ،يف وقت واحدوالذوقي أي التناسق الذي جيمع بني اجلانب اجلمايل 

 الغرض منه. 
 (62م، ص7002،)إمساعيل شوقي 

 Ornament  الزخرفة 
 .الزينة :زخرف لغة:

 (7327 م، ص7002،)ابن منظور 

خمتلف إكساب معظم املنتجات احلرفية و  يفمن أهم الفنون التشكيلية وأعظمها أثراً  اصطالحاً:
 الصناعات قيماً مجالية ونفعية. 

 (2 ص م، 2223 محودة،)حسن 

 Ornamental Design  الزخريفالتصميم 
مل يف حتترمجة ملوضــــــوع معني أو لفكرة مرســــــومة هادفة هلا عالقة بوســــــيلة التنفيذ واملكان و هو  

 معينة. طياهتا قيماً فنية 

 (7 ص م،7007 نصر، )ثراي
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ط تصميم تكوينات زخرفية قائمة على اجلوانب التشكيلية والفنية لدمج اخل التعريف اإلجرائي:
حتوير التداخل و وزخارف األرابيسك ابستخدام أساليب التكرار والتماس والرتاكب و  الكويف

 .بس النساء إبستخدام احلاسب اآليلمكمالت مال الشكل وتوظيفها يف
  Kuficاخلط الكويف 

  .الكتابة وحنوها مما ُيخَط  اخلط: 
 )2607 م، ص7002 ،منظورابن )

  .الكوفةالرملة احلمراء وهبا مسيت  كويف:
 ) 7026م، ص 7002 ،ابن منظور ( 

اخلط العريب الذي ظهر قبل االسالم املعروف ب "قلم اجلزم" والذي انتشر يف مكة  :إصطالحاً 
ع عليه الصالة والسالم فكتب فيه القرآن الكرمي وشجاملكرمة واملدينة املنورة يف عهد الرسول 

 القائمة اهلندسية مساراته ،رسوم اخلط الكويفما مييز هم أل على تعلمه فشاع بني املسلمني و الرسو 
 ."وط املتوازية"اخلط املتنوعةعلى رسومه  أطلقعلى اسس مستقيمة أصال وعالقات متوازية ولذلك 

 (27 صم، 7002 ،وآخرون أبو دبسه)فداء 
 Arabicscاألرابيسك 

 ( أرابيسك لفظة فرنسية تعين لغواي )العريبلغة: 
 (72، 73م، ص7002،فداء أبو دبسه وآخرون)

تبدو بسبب شدة و  ومتتابعةومتشابكة  منثنيهالزخارف املكونة من فروع نباتية وجذور  إصطالحاً:
  .بعدها عن الطبيعة كأهنا رسوم هندسية

 )227ص م،2222،)ابو صاحل االلفي
   Clothing Accessories    مكمالت املالبس

 َكَمَل. التَّمامخ، لغة كمل:
 (2262 م، ص7007 ،)جمد الدين الفريوزاابدي 

، ابلضم: مصدر قولك لَِبْستخ الثوَب أَْلَبس، واللَّْبس، ابلفتح: مصدر قولك لََبسْ  لبس: ت الل ْبسخ
  عليه اأَلمر أَْلِبسخ َخَلْطت.

 (7232م، ص7002 منظور،)ابن 
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حد ذاهتا  األانقة وإن كانت يف إىلإضافات أو قطع تصاحب امللبس الرئيسي وتؤدي  إصطالحاً:
اثنوية وليست أساسية عدا االحذية، وابلنسبة للمالبس فاملكمالت مثل )احلقائب، األحذية، 

 .كاهلاوأشها ، القفازات، أغطية الرأس، وأخرياً احللي( أبنواعاإليشارابت، األحزمة، اجلوارب
 (7 م، ص2222 خليل،اندية ) 

يقصد هبا يف هذا البحث مكمالت مالبس النساء )حقائب اليد واألحزمة(  :التعريف االجرائي
ك إلكساهبا وزخارف األرابيس خريف هلا من خالل دمج اخلط الكويفاليت سيتم اثراء التصميم الز 

 .اجلمال واألانقة واألصالة العربية
  Computerاآليل احلاسب 

  .الَفعالخ الصَّاِلحخ  :لغة: حسب
 (2226م، ص 7002 منظور،)ابن 

 أسرع.  مبعىن آيل:
 ( 70م، ص2220،)أمساعيل اجلوهري 

ملها آلداء مهمة معاجلة مربجمة متكونة من عدة وحدات متناسقة يف ع آلةهو  إصطالحاً:
استقبال البياانت وختزينها داخليًا ومعاجلتها بواسطة الربامج املخزنة داخلة  ميكنه ،البياانت

عاجلتها املرونة يف التعامل مع البياانت وم تعطيهواملشتملة على جمموعة من االوامر والتعليمات 
 .النتائجبسرعة فائقة وبكفاءة موثوقة فيها من اجل احلصول على 

 (262 م، ص7002وآخرون، ماجدة ماضي ) 
 :مشكلة البحث

بعد ثورة االتصاالت وإلغاء املسافات واقرتاب الناس على اختالف اجناسهم وإلغاء احلواجز       
ة العربية لذا ابت من اهلام واحلتمي أتكيد اهلوية واألصال ،املكانية أصبح العامل قرية صغريةالزمنية و 

واالسالمية من  القيم العربية تتطلبيتطلبه العصر من حداثة وما  واإلسالمية والتوفيق بني ما
ميم وحدات مصدر لتصاصالة، فعلى املصمم الكشف عن القيم الفنية للزخارف االسالمية لتكون 

عهم فاحلفاظ على اهلوية ليس ملواجهة العوملة فقط وإمنا يزيد من انتماء االفراد جملتم ،زخرفية معاصرة
لسابقة كما أن معظم الدراسات والبحوث ا   ،تيةويدفعهم للرقى والتقدم والتمسك ابلشخصية الذا

-عهود امحد )(، 7003 –إبراهيم  )تغريدركزت على دراسة اخلط الكويف فقط مثل دراسة 
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تناولن دراسة املتغريات الشكلية للخط الكويف وأنواعه والقيم البنائية اخلاصة به  ( الاليت7002
وكذلك  ،آليلاب مبتكر إبستخدام احلاسب واالستفادة منها لتحقيق االصالة واملعاصرة أبسلو 

ركزت أغلب الدراسات والبحوث السابقة على دراسة زخارف األرابيسك فقط مثل دراسة )هدى 
هدفت إىل دراسة  اليت( 7002-)يسرى معوض  (،7002-)والء امحد  (،7007-امحد 

ديد شكل إىل حت ابإلضافةاملصطلحات الفنية ومسميات زخرفة األرابيسك واصوهلا وأنواعها 
تكار وشكل املساحات لزخرفة األرابيسك وتطويعها يف اب البنائياملفردات والعناصر والتصميم 

 ما سبقيف ضوء و  س،املالبتصاميم إلثراء التصميم الزخريف ألغطية الرأس )اإليشارابت( وتصميم 
صميمات ت يفزخارف األرابيسك دمج اخلط الكويف كعنصر زخريف مع ميكن االستفادة من 

  . اآليلزخرفية إلثراء مكمالت مالبس النساء إبستخدام برامج التصميم ابحلاسب 
 - :ومن هنا ميكن حتديد تساؤالت البحث يف اآليت

 أبنواعه املختلفة؟ للخط الكويف السمات الفنية ما -2
 ما السمات الفنية لزخارف األرابيسك؟ -7
مالت تصميمات زخرفية تصلح ملك وزخارف األرابيسك يف الكويفما إمكانية دمج اخلط  -3

 احلاسب االيل؟ بس النساء إبستخداممال

 ؟زخرفية املقرتحة ملكمالت املالبسما آراء املتخصصني يف التصميمات ال -2
ما إمكانية تنفيذ بعض التصميمات الزخرفية املقرتحة ملكمالت مالبس النساء اليت تتميز  -7

 وزخارف األرابيسك؟ الكويفابلطابع اإلسالمي من دمج اخلط 
 ما آراء املستهلكات يف قطع مكمالت املالبس املنفذة؟ -6

 :أمهية البحث
 :يفقد يسهم هذا البحث 

إلقاء الضوء على السمات الفنية للخط الكويف، وزخارف األرابيسك لتكون مصدر  -2
 لتصميم مكمالت مالبس النساء.

طابع تصميمات زخرفية تتميز ابلالتمسك ابهلوية واالصالة العربية من خالل ابتكار  -7
 ملواجهة الغزو الثقايف يف ظاهرة العوملة. االسالمي
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االت الفنية اجمل يف التكنولوجيكأحد ضرورايت العصر والتقدم   اآليلاستخدام احلاسب  -3
 .املختلفة للكليات املتخصصة

حملى )حماولة تقدمي منط جديد لتصميم مكمالت املالبس يصلح للمشروعات االنتاجية  -2
 (وتصدير

االستفادة من نتائج هذه الدراسة إلثراء التصميم الزخريف كمرجع لدى الباحثني  -7
 .اجملالواملتخصصني والدارسني يف هذا 

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إيل

 .السمات الفنية للخط الكويف أبنواعه املختلفة دراسة -2
 السمات الفنية لزخارف األرابيسكدراسة  -7
وزخارف األرابيسك تصلح  الكويفة مستوحاة من دمج اخلط وضع مقرتحات تصميمي -3

 .اآليلملكمالت املالبس إبستخدام احلاسب 
 .يف تصميم املكمالت املقرتحة حتديد درجة تقبل املتخصصني -2
ابع اإلسالمي طتنفيذ بعض التصميمات الزخرفية املقرتحة ملكمالت املالبس اليت تتميز ابل -7

 .وزخارف األرابيسك من دمج اخلط الكويف
 .يف القطع املنفذة حتديد درجة تقبل املستهلكات -6

 :حدود البحث
 :يقتصر هذا البحث على

 حدود جغرافية:
 منطقة القصيم يف اململكة العربية السعودية. 

  حدود بشرية:
 (37 إىل 77النساء من سن )املستهلكات من 

 حدود مادية:
-ي املربعاخلط الكويف اهلندس–)اخلط الكويف البسيط  اإلسالميالعصر  يفاخلط الكويف   -2

 اخلط الكويف املزهر(-اخلط الكويف املورق-اخلط الكويف املضفر
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 .زخارف األرابيسك -7
 (األحزمة-اليدمكمالت املالبس النسائية )حقائب  -3
 CS3) (Adobe Illustratorيف التصميم  احلاسب املتخصص انمجر ب -2

 :السابقةالدراسات 
 :كالتايلقسمت الدراسات والبحوث السابقة إىل أربعة حماور  

 .الكويفواخلط  العريباواًل: الدراسات والبحوث اليت تناولت اخلط 
 .اثنياً: الدراسات والبحوث اليت تناولت زخارف األرابيسك
 .اثلثاً: الدراسات والبحوث اليت تناولت مكمالت املالبس

 .اآليلاولت التصميم إبستخدام احلاسب والبحوث اليت تن رابعاً: الدراسات
 ":الكويف"اخلط  العريباواًل: الدراسات والبحوث اليت تناولت اخلط 

 يف ( بعنوان "رؤية تشكيلية حديثة جلماليات اخلط العريب1001- ةدراسة )ميىن محود -1
 تصميم االزايء"

قيم اجلمالية ال أبرزوحللت  هدفت الدراسة إىل التعرف على االسس الفنية للخط العريب      
ة جديدة ميكن إجياد مداخل تطبيقي حلول تشكيلية معاصرة الستثمارها يف دتالتشكيلية واستح

تعرضت الدراسة . و يوتقدميها للسوق السياح االزايء،جمال تصميم  حتقيقها واالستفادة منها يف
ربط مجاليات اخلط  ولةضافة إىل حماإلاب العصر احلديث املتأثرين جبماليات اخلط العريب لفناين
 )الكويف ي وهمبجال تصميم االزايء من خالل االقتباس من اربعة انواع من اخلط العريب العريب

على تراث  توصلت إليها أمهية احملافظة (، ومن أهم النتائج اليتديواين –نسخ  –ثلث  –أبنواعه 
 .ال تصميم األزايءجم يف يبصياغة فن اخلط العر  يف وإمكانية استخدام احلاسب اآليل اخلط العريب

 خدامابست ( بعنوان "املتغريات الشكلية للحرف الكويف1002-دراسة )تغريد حممد  -1
 الكمبيوتر كمدخل الستحداث مشغولة معدنية"

هدفت الدراسة إىل استحداث مشغولة معدنية تقوم على املتغريات الشكلية للحروف       
كاانته من حيث: نشأته، أنواعه إم الكمبيوتر. عرض البحث للخط العريبالكوفية مع إمكاانت 

رض خلصائص ابلقرآن الكرمي، مث ع ، ارتباط اخلط العريبالتشكيلية، نظرايت نشأة اخلط العريب
ك احلروف، والقيم لتل ياحلروف الكوفية، والقيم اجلمالية للحروف الكوفية والتأثري السيكولوج
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ة حتليلية . أجريت دراساخلط اجلميل، كذلك القيم البنائية للخط الكويفاجلمالية هلا، وشروط 
بحث عما معاجلة أسطحها وال يف تعتمد على اخلط الكويف ملختارات من األعمال الرتاثية اليت

حتتويه من قيم مجالية وتشكيلية من خالل حتليل عدد من األعمال املعدنية والنسيج واللوحات 
استخدام  يفية لعصور خمتلفة، مث استعرض اإلمكاانت الفنية التطبيقية اجلصية وخمطوطات إسالم

-Word Art-Paint. Graphic. Free Hand الكمبيوتر ومت عرض إلمكاانت برامج اجلرافيك

Shop- Adobe Photoshop. 

 لعريبااخلط  ( بعنوان "قابلية التحوير كخاصية فنية يف1002-دراسة )حسن طه  -2
 ات الزخرفية"كمدخل إلجراء التصميم

إلثراء  وكمدخل اخلط العريب هدفت الدراسة إىل قابلية التحوير كخاصية فنية يف       
ائج حيث استخدم البحث املنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي توصل نت التصميمات الزخرفية.

 يف يهلام واألساسهلا دورها ا اخلط العريب البحث إىل أن خاصية قابلية التحوير كخاصية فنية يف
إثراء جمال التصميمات الزخرفية وذلك من خالل ما تقوم عليه تلك اخلاصية من أسس فنية ونظم 

وذلك عن طريق  بنائية ومبا تتضمنه من مقومات تشكيلية ومجالية وأساليب فنية للخط العريب
تكوينات  يالت اخلطية يفعمل بعض التشكيالت اخلطية املبتكرة واحملورة وإدخال هذه التشك

ية بغرض استكشاف إمكانياهتا الفنية واجلمال خطية زخرفية عن طريق استخدام احلاسب اآليل
 .لوحات زخرفية واستثمار هذه اإلمكانيات يف

 ة العربيةدياألجب الستخدام( بعنوان "املعايري التصميمية 1002- يدراسة )مها الشيم -4
 " يف املعلق النسجي بفاعلية احلاسب اآليل

ة لعمل عدة تصورات متباين  من إمكانيات احلاسب اآليل االستفادةهدفت الدراسة إىل       
 ول نشأة اخلط العريب، كما تناةإنتاج املعلقة النسجي يف يملوضوع األجبدية العربية كعنصر تشكيل

خط الرقعة  – يالفارساخلط  –خط الثلث  –اخلط النسخ  – وتطوره وأنواعه وهى )اخلط الكويف
اخلطوط العربية احلديثة( كما تناول املقومات اجلمالية والتشكيلية للخط  – اخلط الديواين –

 –لية الضغط قاب –املطاطية  –التدوير و الرتطيب  –البسط  –)املد  يوهذه املقومات ه العريب
العجم  –حلركة ا –ريف قابلية التح –تعدد شكل احلرف الواحد  –التشابك والتداخل  –التزوية 

جهزة تناول اإلمكانيات الفنية والتطبيقية أل إيلشغل الفراغ( ابإلضافة  –البياض  –الشكل  –
الوصفي  ، واتبعت الدراسة املنهج يالنسج االبتكاريتنمية التصميم  ودورها يف احلاسب اآليل
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قات البحثية وحتليل هذه بيتوصلت اليها عرض التط التحليلي واملنهج التطبيقي واهم النتائج اليت
حصائيا ومناقشتها لتحقيق فروض البحث. وتوصلت نتائج الدراسة إىل إمكانية وضع إالنتائج 

لقة النسجية ابستخدام إنتاج املع يف يعدة تصورات متباينة ملوضوع األجبدية العربية كعنصر تشكيل
 برامج احلاسب املتخصصة يف التصميم.

 كمصدر إلثراء مكمالت املالبس  بعنوان" اخلط الكويف( 1002-دراسة )عهود امحد  -5
  آليل"ابستخدام احلاسب ا

 انواعه،ومميزاته مث توسعت ابخلط الكويف " أبنواعههدفت الدراسة إىل دراسة اخلط العريب       
وتقسيماته وخصائصه، والعناصر واالسس اجلمالية للخط الكويف ودراسة مكمالت املالبس 

حلروف اخلط  واملنفصلة مث عرض التصميمات املقرتحة إبستخدام احلاسب اآليلأبنواعها املتصلة 
الكويف، حيث استخدمت املنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي، وتوصلت النتائج ايل امكانية 

امج ابستخدام بر  استخدام اخلط الكويف إلثراء مكمالت املالبس ابستخدام احلاسب اآليل
 .التصميم

 ( بعنوان " امكانية االستفادة من مجاليات اخلط العريب1012-ويل بدراسة )هالة مت -2
 " إلثراء النواحي اجلمالية والوظيفية ملكمالت مالبس األطفال

هدفت الدراسة إىل احلفاظ على اهلوية العربية ويف اآلونة األخرية اجتهت مالبس االطفال       
راسة ها وانواعها املتصلة واملنفصلة ودإىل تقليد الغرب، تناولت الدراسة مكمالت الزي وتطور 

مبراحل النمو، حيث تناولت مرحلة الطفولة املبكرة والوسطى ،  وخامات البيئة،   هعالقت امللبس و
ث ومجالياته واخريا الدراسات التطبيقية والتصميمات املقرتحة حي هوتناول اخلط العريب وتطور 

الستفادة من لت نتائج الدراسة إىل إمكانية ااتبعت املنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي وتوص
وخامات البيئة وتوظيفها بصورة مناسبة على مكمالت مالبس االطفال  مجاليات اخلط العريب

 .مجالية ووظيفية يلتحقيق نواح
 .""اخلط الكويف العريبالتعليق على الدراسات والبحوث اليت تناولت اخلط 

 :أهنابعد عرض اجملموعة السابقة من الدراسات تبني 
 .أنواعه املتعددة واتريخ تطوره العريبركزت على نشأة اخلط  -
 .قامت بدراسة املتغريات الشكلية للخط الكويف وانواعه والقيم البنائية اخلاصة به -
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 .اجلمالية له مومميزاته وأنواعه والقي اخلط الكويف اجتهت إىل التحليل والتعرف على مسات -
اهتمت بتقدمي مقرتحات تصميمية جديدة جتمع بني القيم الفنية اجلمالية االصيلة للرتاث  -

 .االسالمي وبني حداثة العصر احلايل
صميم االزايء ت -املشغوالت املعدنية  -تنوعت التطبيقات العملية )مكمالت مالبس األطفال -
 مكمالت املالبس( –املعلقة النسجية  –

زت مجيع الدراسات على االستفادة من مجاليات اخلط الكويف لتحقيق االصالة واملعاصرة رك -
 .اآليلأبسلوب مبتكر إبستخدام احلاسب 

 بيقي.اتبعت الدراسات املنهج الوصفي التحليلي مع التط -
 -األرابيسك: اثنيا/ الدراسات والبحوث اليت تناولت زخارف 

 ( بعنوان "التوريق1992-اجملد  جودة وأمحد أبو وعبد العزيزدراسة )مىن املرزوقي  -1
 حتليلية( " )دراسة اإلسالمية:ابعتباره أحد عناصر الزخرفة 

دراسة حتليل زخرفة التوريق االسالمية فنيًا يساعد املصمم على فهم مفردات  إىلهدفت       
دة والبناء يموضوعات تصميمية وفنية جد وعناصر هذه الزخرفة وتركيبها وسهولة صياغتها يف

ا رسم هذه الزخرفة أو ابتكار زخرفة جديدة كم لتلك العناصر لتساعد املصمم يف يالتشكيل
ة إىل حتديد ضافإلتناولت املصطلحات الفنية ومسميات زخرفة األرابيسك واصوهلا وأنواعها اب

دراسة لوشكل املساحات لزخرفة األرابيسك. واتبعت ا يشكل املفردات والعناصر والتصميم البنائ
ة وقد توصلت نتائج الدراسة إىل الكشف عن االسس والقواعد الفني يوالتحليل ياملنهج التارُي

يستند عليها املصمم لبناء وتصميم زخرفة األرابيسك مما يساعد على امكانية االبتكار فيها  اليت
 .وتطويرها

لعصر ا ( بعنوان "دراسة تطبيقية لزخارف التوريق يف1005-دراسة )هدى امحد  -1
 تصميم املالبس" وطباعتها على األقمشة الستخدامها يف ياإلسالم

تخدامها وتطبيقيها وطباعتها الس يهدفت ايل دراسة زخارف األرابيسك يف العصر اإلسالم      
الفن  يف تصميم املالبس. ولتحقيق اهلدف من الدراسة ودراسة عناصر زخارف األرابسك يف

تيار بعض واخ الزخرفية.تكوين بعض التصميمات  ألرابسك يف. واستخدام عناصر اياالسالم
اسة املنهج واتبعت الدر  املوضة،االعتبار اجتاهات  واألخذ يف التصميمات الزخرفية للطباعة.
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الوصفي التحليلي والتطبيقي وتوصلت نتائج الدراسة إىل اختيار التصميمات الزخرفية املبتكرة 
إلحياء  يوكان اختيار زخارف األرابيسك يف العصر االسالماملطبوعة  امللبسةلنجاح املنتجات 

هذا الرتاث الزاخر والربط بني االصالة واملعاصرة يف ضوء اجتاهات املوضة املعاصرة كمدخل 
 .ملواجهة املنافسة العنيفة يف جمال املالبس والنسيج يف ظل العوملة

نها واالستفادة م سكلألرابي( بعنوان "النظم التشكيلية 1002-دراسة )والء امحد  -2
 ستنسل"جمال الطباعة ابلشاشة احلريرية واإل يف

 تشكيل مل تعاجل إىل الكشف عن الصور املتميزة لزخارف األرابيسك اليت الدارسةهدفت       
عن االسس  والكشف ستنسلالشاشة احلريرية واإل جمال الطباعة اليدوية من قبل أبسلويب يف

بناء  واملضمون يف الشكل ياألرابيسك. وربط تقنيات الطباعة بعنصر العلمية والفلسفية لزخارف 
امكانية استخدام  يوأهم النتائج ه والتجرييب. يالقطعة الفنية واملنهج املتبع هو املنهج الوصف

وحدة األرابيسك النباتية كوحدة طباعية سواء كانت مفردة أو كانت ضمن سلسلة متشعبة وممتدة 
جمال طباعة املنسوجات اضاف نوع جديد من  خارف األرابيسك يفاستخدام ز و  من الزخارف
 يبقيم تشكيلية لزخارف األرابيسك من خالل الطباعة أبسلو  والتشكيلية. اضافةالقيم احلركية 

 .ستنسلالشاشة احلريرية واإل
 ( بعنوان "عنصر النبات إلثراء التصميمات الزخرفية1002-دراسة )يسرى معوض  -4

 "تصميم أغطية الرأس واالستفادة منها يف
رفية. ثراء التصميمات الزخاالستفادة من العناصر النباتية كمصدر إل هدفت الدراسة إىل      

وكذلك االستفادة من هذه  ودراسة العالقة بني االسس اإلنشائية ومفهوم القيم اجلمالية.
ائية يف اإلنشالتصميمات وتصميم بعض أغطية الرأس )اإليشارابت( مع توضيح دور االسس 

نتاج تصميمات زخرفية. وتوضيح القيمة الفنية لعنصر النبات لكونه مصدر هام من التصميم إل
مصادر اإلهلام للمصمم وميكن تطبيق التصميمات املنتجة على مكمالت الزي. واشتملت فروض 
 البحث على أنه توجد فروق دالة إحصائية بني األسس اإلنشائية املستخدمة يف التصميمات

الصغرية. وأن هناك اختالف يف درجة مسامهة األسس اإلنشائية على التصميمات الزخرفية. وقد 
 .قام الباحث مبناقشة النتائج وقد حتقق الفرضان ومت اإلجابة على تساؤالت البحث
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 .التعليق على الدراسات والبحوث اليت تناولت زخارف األرابيسك
 :أهناتبني بعد عرض اجملموعة السابقة من الدراسات 

  .اإلسالميقامت بدراسة الزخارف األرابيسك يف العصر  -
 .اهتمت إىل التحليل والكشف عن االسس العلمية والفلسفية لزخارف األرابيسك -
 .تكوين بعض التصميمات الزخرفية للطباعة ركزت على استخدام عناصر األرابسك يف -
 .م الزخريفتطويع الزخارف يف ابتكار تصاميم إلثراء التصمي -
 تصميم املالبس( -تنوعت التطبيقات العملية )أغطية الرأس )اإليشارابت(  -
 .واملنهج التجرييب يواملنهج الوصفي التحليل ياتبعت الدراسات املنهج التارُي -

  :اثلثاً: الدراسات والبحوث اليت تناولت مكمالت املالبس
 ( بعنوان "توظيف الوحدات الزخرفية الفرعونية1992 –خليل  )انديةدراسة  -1

 يف يتصميم مكمالت مالبس كتذكارات سياحية لتنشيط االعالم السياح سالمية يفواإل
 مصر"
الدراسة إىل دراسة مناذج من الوحدات الزخرفية الفرعونية واالسالمية وتوظيف هذه  هدفت      

اتجر  270تصميم مكمالت املالبس كتذكارات سياحية وتكونت عينة البحث من  الوحدات يف
 راءهمأمن جتار االسواق السياحية وطبق عليهم االستبيان من عشرة أسئلة هبدف التعرف على 

اجتاهات السائحني العرب واالجانب حنو شراء مكمالت املالبس كتذكارات سياحية. وكانت  يف
صميم وتنفيذ وت االستبيان،التعرف على اجتاهات السائحني من خالل  من أهم النتائج أنه ميكن

 .مناذج مبتكرة من مكمالت املالبس تناسب أذواق السائحني
 ر بعض مكمالت األزايء على مقومات( بعنوان "أث1001-دراسة )صفاء الصعيدي  -1

 لطالبات اجلامعة" امللبسةاألانقة 
األزايء وتطورها عرب العصور وتعترب وسيلة للتزين هدفت الدراسة ايل تناول مكمالت       
م أنواع وكذا تناول أه، أشكاهلا وأنواعها عرب العصور وقد تطورت مكمالت األزايء يف، والتأنق

بات اجلامعة لطال امللبسةمكمالت األزايء وأساليب واستخدامها وكيفية تطويعها إلبراز األانقة 
الطالبة، ومراعاة لون بشرهتا وألوان املوضة السائدة  وفقا ملقاييس جسم استخدامهامن خالل 

ألهم عناصر  تتعرض أخريا ،وكيفية إخفاء عيوب اجلسم عن طريق إستخدام املكمالت املناسبة
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زايء على ملكمالت األ األخرى )املوضة/ األزايء ......( وتناول التأثري اإلجيايب امللبسةاألانقة 
املختلفة  سةامللبظل اإلجتاهات  بعناصر هذه األانقة وذلك يف من خالل عالقتها امللبسةاألانقة 

د حيث اتبعت املنهج التارُيي والوصفي التحليلي مع التطبيق وقد مت حتدي، لطالبات اجلامعة
طالبة من طالبات كلية  600عينة مكونة من  يف استبيان إستمارةنتائج البحث من خالل 

ء لعينة من كما مت تصميم إستمارة استقصا،  جامعة املنصورة ، الرتبية النوعية يفالتجارة، احلقوق
 .جمال املالبس والنسيج، وطالبات مفردة للمتخصصني يف 70
 اإلبرة وإمكانية االستفادة منها ( بعنوان "فنون أشغال1004-دراسة )حنان املصري  -2

 يف عمل مكمالت املالبس"
إىل دراسة األنواع املختلفة لفنون أشغال اإلبرة وتوضيح إمكانية استخدامها  الدراسة هدفت      

شراء  قيمة فنية أو مجالية عالية وتقليل النفقات املستخدمة يف املالبس ذاتعمل مكمالت  يف
مكمالت املالبس واحلصول على مناذج مبتكرة من مكمالت املالبس ابستخدام فنون أشغال 

املالبس  نتائج الدراسة إىل أن مكمالت، وتوصلت التجرييب ينهج الوصفوقد استخدم امل ،اإلبرة
ميكن احلصول على مظهر ملبس أنيق أبقل  للفرد، وأنهاستكمال املظهر  يف يهلا دور أساس

 برة يفم أشغال اإلاأن استخدو  ،النفقات ابستخدام مكمالت املالبس املصنوعة من أشغال اإلبرة
 .إختيار املكمالت ىل التنوع يفعمل مكمالت املالبس يؤدى إ

ت يف صناعة مكمال اآليل واستخدامه( بعنوان "التطريز 1005- السيددراسة )اهلام  -4
 تطبيقية(" –املالبس )دراسة ميدانية 

ول إىل وامكانياته على االقمشة واجللود للوص الدراسة ايل تناول أتثري التطريز اآليل هدفت      
شاكل وقد تعرضت الدراسة إىل حتديد امل ،ابتكار تصميمات جديدة تثرى جمال مكمالت املالبس

مت تطبيق استبيان و ، املكمالت ووضع حلول مقرتحة هلا تواجه استخدام التطريز يف واملعوقات اليت
رش مكمالت املالبس للتعرف على املاكينات على عينة البحث املكونة من عدد من مصانع وو 

 تواجه كال من أصحاب مصانع وورش التصنيع املستخدمة واخليوط واخلامات والصعوابت اليت
هذه الدراسة  وتوصلت ،وحيث استخدمت املنهج الوصفي التجرييب ،وإجياد احللول املالئمة هلا

ستوى الذوق ورفع م تطريز اآليلإىل ابتكار تصميمات جديدة ملكمالت املالبس تعتمد على ال
 .احمللىللسوق 
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 ( بعنوان "امكانية االستفادة من نظم احلاسب اآليل1005-دراسة )وسام ابراهيم  -5
تصميم  يقها يفوتطب يثريات مجالية ووظيفية مستوحاة من الفن االسالماحلصول على أت يف

 "الزيمكمالت 
واألصالة مع دراسة مقومات احلضارة  هدفت الدراسة ايل إنتاج مكمالت تتسم ابلذوق      

اإلسالمية والعناصر الزخرفية وخباصة الزخارف النباتية موضوع البحث وذلك من خالل الطرز 
تناول  (، كمااينالعثم –يالفاطم العباسي اململوكي-)األموي ياملصر  ياملختلفة للفن اإلسالم

من التصميم ويتض تنفيذها، دراسة مكمالت املالبس وأنواعها املختلفة واخلامات املستخدمة يف
 مكمالت مث توظيف هذه التصميمات يف (Photoshop – Corel Draw)على برامج التصميم 

ت نتائج البحث إىل وتوصل ،حيث استخدم املنهج الوصفي التحليلي والتارُيي والتطبيقي الزي،
عددة للوحدة واعطاء أشكال مت ،املشغوالت املنفذة فنية جديدة ومتنوعة تتسم ابإلصالة يفصيغ 

دة من خالل املزواجة بني القيم اجلمالية من تكرار الوح الزيالزخرفية اإلسالمية ومت إثراء مكمالت 
 .الزخرفية اإلسالمية ابستخدام احلاسب اآليل

 لطلبة مرحلة امللبسة( بعنوان "دراسة للمكمالت 1002-دراسة )هند القرش  -2
 التعليم االساسي كمدخل لتذوق امللبسي"

تعليم مبتكـرة ألطفـال مرحلة ال ملبسيهالدراسة على دراسة إمكانية تصميم مكمالت  تهدف      
وتناولت التصميم ملكمالت امللبس والتذوق  ،سنة كمدخل للتذوق امللبسى 6- 27 األساسي
ميم واقسامها وبعض املطالب اخلاصة لتص أبنواعهاتناولت املكمالت حيث للمكمالت امللبسي 

ت املنهج اتبع التصميمات، حيثمكمالت مالبس االطفال وأخريا الدراسة التطبيقية وعرض 
وتوصلت ايل اهم النتائج من خالل استمارات التحكيم  ،التحليلي الوصفي والتطبيقي

 .ة ادوات مدرسية وحقيبة وسط وحقيبة نقودللمتخصصني حلقيبة الظهر وحافظ
 :التعليق على الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت مكمالت املالبس

 :أهنابعد عرض اجملموعة السابقة من الدراسات تبني 
 .اهتمت بدراسة الزخارف والتصميم الزخريف والتحوير الزخريف يف جمال تصميم املكمالت -
 .يالفن االسالم اجتهت إىل حتليل زخارف -
 .قامت بدراسة املكمالت وأنواعها والتذوق امللبسي للمكمالت -
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  .ملكمالت امللبس وما يراعى فيها يتناولت التصميم البنائ-
 اشغال –التطريز  – )الطباعةتنوعت أساليب زخرفة املكمالت وذلك ابستخدام أساليب  -

 االبرة االستفادة من بقااي االقمشة(.
هتا صالة ومساير ابأل اآليل تتميزدمي مقرتحات تصميمة جديدة ابستخدام احلاسب اهتمت بتق  -

 .للمكمالتملتطلبات العصر ويتحقق فيها الغرض الوظيفي والنفعي 
 .لوداالقمشة واجل ،اهتصنيع مكمالت املالبس ومن أمه ركزت على اخلامات املستخدمة يف -
جللود( على خامات املكمالت )االقمشة وا اآليل تواجه التطريز حتديد املشاكل واملعوقات اليت -
 .هجياد حلول مقرتحإل
 استخدمت املنهج التارُيي واملنهج الوصفي التحليلي مع التطبيقي.   -

 :رابعاً: الدراسات والبحوث اليت تناولت التصميم ابستخدام احلاسب اآليل
 جاتتصميم املنسو  ( بعنوان "استخدام الكمبيوتر يف1992 –دراسة )ماجدة يوسف  -1

 "مالبس االطفال من الفنون اإلسالمية وتوظيفها يف ةاملستوحا
هدفت الدراسة إىل حتقيق قيم مجالية فنية من خالل تصميمات تصلح لطباعتها على       

، هاما على هيئة اقمشة قبل تفصيلها او تتم طباعتها بعد التفصيل وقبل حياكتاألطفال، إمالبس 
من الفنون االسالمية وذلك ابستخدام الكمبيوتر للوصول إىل افضل النسب وحداهتا مستوحاه 

هو مالبس االطفال املطلوب و  يتتناسب مع الغرض الوظيف الشكل واحلجم واللون والتوزيع اليت يف
إىل جانب  التجرييب يالوصف يواتبعت الدراسة املنهج التارُي ، ( سنة27-6املرحلة السنية ) يف

تصميم  قتصر البحث على استخدام برامج التصميم مبساعدة الكمبيوتر يفوي ،ةالدراسة التطبيقي
 ياململوكو  يالعصرين الفاطم زخارف املنسوجات بوحدات مستوحاه من الفنون االسالمية يف

مرحلة  وخباصة )الزخارف اهلندسية والنباتية واحليوانية( وتوظيفها ملالبس االطفال بنات واوالد يف
 ،سنة وذلك عن طريق الطباعة ابلشبلوانت اليدوية 27-6واملتأخرة من سن الطفولة الوسطى 

ة عموما ودراس يتوصلت اليها الدراسة ان دراسة الفن االسالم وكانت من اهم النتائج اليت
داع اشكال بعناصره الزخرفية من اشكال هندسية وحيوانية ونباتية ولونية تعترب مصدر إل

مت و  ،للبحث يقاجلانب التطبييف قق حتملالبس االطفال وقد  يوتصميمات تالئم الغرض الوظيف
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رحلة السنية امل من الفنون االسالمية نفذت على مالبس االطفال يف مستوحاةابتكار تصميمات 
 .سنة موضوع البحث 27-6من 

 ول املفردة الزخرفيةلتنا ( بعنوان " مدخل جترييب1000 –دراسة )السيد الديب  -1
  "التصميم ابستخدام الكمبيوتر االسالمية يف

، وما يرتبط به من قوانني الرايضة واهلندسة، يهدفت الدراسة إىل تناول الفن اإلسالم      
ريية، التجريب ، الطالقة التعبيوالتحليل األيديولوجياألسس البنائية كمدخل للتجريب، اجلانب 

لعصر )دراسة والثقافية واجلمالية ومفاهيم ا، الدوافع الفكرية يابلفن وارتباطه ابلتجريب العمل
)طبيعة/  يفيكتور فازارىل ودراسة موريس آشر(. أجريت دراسة حتليلية فلسفية للفن اإلسالم

واهم  ستخدم املنهج الوصفي التحليلي واملنهج التطبيقيارايضة/ فلك/حضارات سابقة/ الدين(، 
ج أساسية االبتكار من خالل ثالثة برام يفالنتائج عرض لإلمكانيات الفنية للكمبيوتر ودورها 

يت حتليل املفردة اإلسالمية، تصميم وبناء شبكية، تركيب مفردات اللوحة الزخرفية. أجر  متثلت يف
جتارب البحث )هندسة/ نباتية/ خطية/ متثيلية/ منط تركيب الواحدة/ تصميمات متعددة للوح 

  الزخريف(
 جمال التصميم" يوتر ودوره يفالكمببعنوان "( 1000-دراسة )ايسر نصر  -2

ير جمال تطو  دراسة امكانيات الكمبيوتر كوسيلة وتقنية حديثة يف هدف البحث ايل      
املنسوجات  –جماالت التصميمات الزخرفية املختلفة )طباعة  ومدى االستفادة منه يف التصميم،

لتصميم املنسوجات ا ر يفواستعرض الباحث أمهية الكمبيوت ،من وقت وجهد هملا يوفر  اجلرافيك( –
وصناعتها. ومن أهم نتائج البحث عرض إمكانيات الكمبيوتر كوسيلة وتقنية حديثة تعمل على 

وامكانية تقدمي مناذج من التصميمات املقتبسة من زخارف النباتية  تطوير التصميم الزخريف
  .االسالمية واملناسب للطباعة على املنسوجات

بعنوان "ابتكار تصميمات مقتبسة من الزخارف يف العصر  (1001-دراسة )ملياء حسن -2
 "العثماين وتوظيفها إلثراء تكنولوجيا التصميم الزخريف والتطريز إبستخدام احلاسب اآليل

الدراسة إيل حتقيق مجالية فنية تشكيلة من خالل اعداد تصميمات زخرفية مقتبسة  تدفه       
ي تصلح لتوظيفها كمادة زخرفية إلثراء مقررات من الزخارف االسالمية يف العصر االسالم

وشات واالستفادة والتصميم الزخريف يف املالبس واملفر   التصميم والتطريز وتكنولوجيا التطريز اآليل
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من خالل نظام )الكاد( من خالل ادخال الزخارف   من استخدام امكانيات احلاسب اآليل
والوصفي  يلتارُيحيث اتبعت الباحثة املنهج او  ،كتابية(االسالمية العثمانية )النباتية واهلندسية وال

التحليلي واملنهج التطبيقي، وتوصلت نتائج البحث ايل استخدام الزخارف االسالمية يف العصر 
العثماين كمادة زخرفية هلا اصوهلا ومت حتديثها ومعاجلتها إبسلوب مبتكر حيمل الطابع االسالمي 

 .بتكرسلوب ملتحقيق االصالة واملعاصرة إب  اسب اآليلوذلك ابستخدام نظام الكاد يف احل
زخارف العصر  مستوحاة من( بعنوان "ابتكار شرائط 1005- حامد دراسة )مىن عزت-5

 "التصميم على املانيكان يفوتوظيفها  الفاطمي
واستخالص  يالعصر الفاطم الدراسة إىل االقتباس من السمات الفنية واجلمالية يف تدفه      

العناصر الزخرفية وتطويعها ابستخدام احلاسب للوصول إىل صياغات متعددة ابستخدام اساليب 
وتوظيفها  يالتكرار والتماس والرتاكب والتداخل او حتوير الشكل مع احلفاظ على الشكل اخلارج

العصر  يفوتناولت الدراسة العناصر الزخرفية  ،البتكار تصميمات مستحدثة ابستخدام املانيكان
ديدة تطويع الوحدات الزخرفية وابتكار تكوينات زخرفية ج يف واستخدام احلاسب اآليل يالفاطم

ش( وتطبيقها الرسم أبلوان القما –ابخلرز  )التوشية ابستخدام اساليب خمتلفة من التطريز اآليل
مبقاس ( سنة 37 – 70وقد استهدفت الدراسة املرأة من ) املانيكان،سلوب التشكيل على إب
توصلت إليها الدراسة إمكانية تصميم تكوينات زخرفية  ومن أهم النتائج اليت ،(20-26)

مميز  سلوب التشكيل على املانيكان واعتبار الشرائط اسلوبوتنفيذها إب ابستخدام احلاسب اآليل
 .جمال التصميم والتشكيل على املانيكان يف

 آليل:االتعليق على الدراسات والبحوث اليت تناولت التصميم إبستخدام احلاسب 
 :بعد عرض الدراسة السابقة تبني أهنا      

 .متطوير جمال التصمي دراسة امكانيات الكمبيوتر كوسيلة وتقنية حديثة يف تناولت -
 (يطمالعصر الفا –العثماين  )العصردراسة الزخارف االسالمية وخاصة زخارف  -
 التوشية ابخلرز(. –الطباعة  –تنوعت أساليب زخرفة املنتجات )التطريز اآليل  -
 .اجتهت إىل استخدام احلاسب اآليل يف التصميم الزخريف -
اهتمت بتقدمي مقرتحات تصميمية جديدة جتمع بني القيم الفنية اجلمالية االصيلة للرتاث  -

 .االسالمي وبني حداثة العصر احلايل
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 ات(املفروش –املالبس  -تصميم املنسوجات  -التطبيقات العملية )شرائط  تنوعت -
 .اتبعت املنهج التارُيي والوصفي إىل جانب الدراسة التطبيقية -

 :السابقةالتعليق العام على الدراسات والبحوث 
من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث السابقة اتضح أن معظمها ارتبطت ابلدراسة       

 :احلالية من حيث
 .الكويفاحملور االول/ الدراسات والبحوث اليت تناولت اخلط 

 :اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف
 .دراسة اجلوانب اجلمالية للخط الكويف -
 .آليلاإبستخدام احلاسب  الزخريفتطويع الزخارف إلبتكار تصميمات إلثراء التصميم  -
 .التحليلي إىل جانب الدراسة التطبيقيةاتباع املنهج الوصفي  -

 :يفاختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة 
التصميمات الزخرفية على املشغوالت املعدنية واملعلقة النسجية واقتصرت على استخدام اخلط  -

للمكمالت مع  يةالزخرفالكويف يف حني الدراسة احلالية استخدمت اخلط الكويف يف التصميمات 
 .ارف األرابيسكزخ
األطفال،  على مكمالت مالبس الزخرفيةاختلفت عن الدراسة احلالية يف استخدم التصميمات  -

 .اآليلبينما الدراسة احلالية استخدمت مكمالت مالبس النساء ابستخدام احلاسب 
 :استفادة الدراسة احلالية من الدراسات والبحوث السابقة يف

  .يف الدراسة النظريةأفادت بعض الدراسات الباحثة  -
دراسة املتغريات الشكلية للخط الكويف ، والتعرف على مساته ومميزاته والقيم اجلمالية له  -

 .اآليلواستخدام اخلط الكويف للزخرفة إبستخدام احلاسب 
 ي.تطبيقوالوصفي التحليلي مع ال التارُييحتديد االسلوب املنهجي حيث اتبعت املنهج  -
 حث "استمارة حتكيم"حتديد أدوات الب -
 دراسة حتليلية ملكمالت الزي وتطورها وانواعها املتصلة واملنفصلة. -

  :احملور الثاين: الدراسات والبحوث اليت تناولت زخارف األرابيسك
 :يفاتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 
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 .خرفيةدراسة زخارف األرابيسك واالستفادة منها يف التصميمات الز  -
 ي.مع التطبيق التحليلياتباع املنهج الوصفي  -

  :يفاختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 
استخدامها للتصميمات الزخرفية يف الطباعة على االقمشة والطباعة على الشاشة احلريرية  -

 لزخرفيةايف حني الدراسة احلالية تستخدم زخارف األرابيسك يف التصميمات  واإلستنسل
 .اآليلللمكمالت مع اخلط الكويف ابستخدام احلاسب 

 :يفالسابقة والبحوث استفادة الدراسة احلالية من الدراسات 
والكشف عن االسس العلمية والفلسفية  اإلسالميدراسة لزخارف األرابيسك يف العصر  -

 .تكوين بعض التصميمات الزخرفية لزخارف األرابيسك واستخدام عناصر األرابسك يف
 .لتحليلياوالوصفي  التارُييتتبعه الدراسة احلالية وهو املنهج  اليتحتديد املنهج  -

 احملور الثالث: الدراسات والبحوث اليت تناولت مكمالت املالبس.
 :يفاتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 

 .تطويع الزخارف يف ابتكار تصاميم إلثراء التصميم الزخريف -
 .استخدام اسلوب الزخرفة املختلفة كأحد اساليب التنفيذ -
 .يف تنفيذ التصميمات الزخرفية اآليلاستخدام احلاسب -

 .يمع التطبيق والوصفي التحليلي التارُيياتباع املنهج  -
 :يفاختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 

دراسة ملكمالت املالبس كمدخل لتذوق امللبسي بينما تناولت الدراسة احلالية تطويع زخارف  -
 .األرابيسك واخلط الكويف يف عمل تصميمات زخرفية للمكمالت

 .حلالية اهتمت مبكمالت املالبس للنساءبينما الدراسة ا لألطفالاستخدام مكمالت املالبس -
 :يفالسابقة  والبحوثاستفادة الدراسة احلالية من الدراسات 

دراسة ملكمالت املالبس وانواعها و التصميم ملكمالت امللبس والتذوق امللبسي للمكمالت  -
 .اآليلواقسامها وما يراعي فيها عند تصميمها والتطريز  أبنواعهاوتناولت املكمالت 

 .التصميم الزخريف هلا -
 ي.مع التطبيق حليليوالوصفي الت التارُييتتبعه الدراسة احلالية وهو املنهج  اليتحتديد املنهج  -
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 .آليلاالدراسات والبحوث اليت تناولت التصميم إبستخدام احلاسب  الرابع:احملور 
 :يفاتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 

 يف التصميمات الزخرفية. اآليلاستخدام احلاسب -
 ي.والوصفي التحليلي مع التطبيق التارُيياتباع املنهج -

 :يفاختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات والبحوث السابقة 
تخدمت كتابية( بينما الدراسة احلالية اس-هندسية -العصر العثماين )نباتية زخارفاستخدام  -

 .ع زخارف األرابيسكاخلط الكويف ودجمه م
االستفادة من التصميمات الزخرفية لتوظيفها كمادة زخرفية إلثراء مقررات التصميم والتطريز -

 .بينما الدراسة احلالية توظيفها يف مكمالت املالبس النسائية
 :يف السابقةحيث استفادة الدراسة احلالية من الدراسة 

 .ةيف التصميمات الزخرفي اآليلاستخدام احلاسب -
ي التحليلي والوصف التارُيياستفادة الباحثة من االسلوب املنهجي حيث استخدمت املنهج -

 ي.مع التطبيق
ة والتكنولوجيا احلديثة يف التصميمات الزخرفية وامهية مواكب اآليلامكانية استخدام احلاسب  -

 .التطور التكنولوجي من حولنا
  :وإجراءاتهمنهج البحث 

 :يتبع البحث املنهج اآليت/( منهج البحثأ    
 .والوصفي التحليلي إىل جانب الدراسة التطبيقية التارُيياملنهج       

 التارخيي املنهج-1
 .اإلسالميالعصر  يفأبنواعه وزخارف األرابيسك املختلفة  الكويفدراسة اخلط       

  الوصفي التحليلي املنهج-1
لسمات التشكيلية ا واوزخارف األرابيسك، ملعرفة قيمتهحتليل السمات الفنية للخط الكويف       

 .ودراسة مكمالت املالبس من حيث أنواعها والتصميم الزخريف هلا ،املميزة هلا
 :التطبيقية الدراسة-2
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يسك يف وزخارف األرابوضع جمموعة تصميمات زخرفية مبتكرة من دمج للخط الكو  -2
 .آليلامكمالت مالبس النساء ابستخدام برامج التصميم ابحلاسب  وتوظيفها يف

ة تقبل حصلت على أعلى درج اليتتنفيذ بعض التصميمات الزخرفية املقرتحة   -7
 زخرفية خمتلفة. تنفيذللمتخصصني خبامات وأساليب 

 :علىاشتملت عينة البحث / البحث عينة (ب
ويقصد هبم )األساتذة واألساتذة املشاركني ( 70املتخصصيــن: وعددهم )عينة قصدية من     - 

 - ( أعضاء هيئة التدريس بكلية التصميمات واإلقتصاد املنزيلواملعيدين واملساعدين واحملاضرين
رفية تصميم األزايء والرتبية الفنية للتعرف على آرائهم جتاه التصميمات الزخ سمىقجامعة القصيم 

 .املقرتحة
مدينة  يف سنة( 37-77( مستهلكة من )70ددهم )ات: وعاملستهلكعينة عشوائية من  -  

القصيم ابململكة العربية السعودية، وذلك هبدف التعرف على آرائهم جتاه القطع املنفذة واملستوحاة 
  .مكمالت املالبس إلثراءوزخارف األرابيسك  الكويفمن مجاليات دمج اخلط 

 /البحثج( أدوات 
 .لتحكيم التصميمات املقرتحة من قبل املتخصصني استبانة -2
 .لتحكيم املكمالت املنفذة من قبل املستهلكات استبانة -7
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