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  :ملخص البحث 

ان العمل على اٌجاد الجدٌد فً التصمٌمات المنسوجة من خالل تنمٌة القدرات الذهنٌة و االبتكار للطالب دارسً       

الفنون و التصمٌم من المؤكد انه سوف ٌؤدي الى زٌادة العملٌة االبداعٌة فً التصمٌم و التً تعمل على انتاج اقمشة 

ٌع من خاللها المنافسة فً االسواق المحلٌة و الخروج الى االسواق العالمٌة منسوجات ذات قٌمة فنٌة و جمالٌة عالٌة نستط

و هذا سوف ٌعود على الوطن و المجتمع من خالل زٌادة النمو االقتصادي من ناحٌة و من ناحٌة اخرى العمل على تنمٌة 

الفترة الزمنٌة التً نعٌشها و  ذوق و حس المجتمع فنٌا و ثقافٌا و من ناحٌة اخرى انتاج عناصر زخرفٌة جدٌدة تعبر عن

تترجم فكرنا الثقافً و الفنً و تعمل اٌضا على التاكٌد على الهوٌة الثقافٌة الفنٌة الخاصة بنا فً عصرنا هذا و ٌمكن لنا ان 

نتركها كموروث ثقافً و تراثً فنً لالجٌال القادمة ٌستطٌعوا االستفادة منها فً التصمٌمات المختلفة كما ٌمكن لهم 

تعرف على هذه الفترة الزمنٌة من خالل الموروث الثقافً الذي سنتركه لهم من عناصر زخرفٌة مختلفة فً كل ال

الموضوعات كما سبق و ان ترك لنا االجٌال السابقة و االجٌال القدٌمة تراث زاخر و حً ٌعبر عن تلك الفترات ىفنٌا و 

ٌعد تسجٌل للحركة الفنٌة و العناصر الزخرفٌة فً هذا العصر اٌضا ثقافٌا و الذي قمنا نحن باالستفادة منه اٌضا كما انه 

من خالل ما ان تم تفعٌل دور وزارة الثقافة و قطاع الفنون التشكٌلٌة و الثقافة الجماهٌرٌة فً عمل محٌط لكل الفنون و 

تاجه و ابداعه الفنً فً كل التراث الفنً و المعاصر و الذي ٌشهد كثٌرا من التغٌرات فً المجتمع تؤثر على الفنان و ان

المجاالت مما ٌؤكد على الهوٌة الثقافٌة فً مصر فً هذه الحقبة نتٌجة التغٌرات المختلفة السٌاسٌة و االجتماعٌة و الثقافٌة 

 و الفنٌة و غٌرها.

CONCLUSION 

   The work of creating new designs woven through the development of intellectual abilities 

and innovation for students of arts and design will certainly lead to an increase in the creative 

process in the design, which produces textiles fabrics of high artistic value and aesthetic 

through which we can compete in the markets And to go out to the world markets and this 

will return to the homeland and society through increased economic growth on the one hand 

and on the other hand work to develop the taste and sense of the community technically and 

culturally and on the other hand the production of new decorative elements reflect the time 

period we live and We translate our thought the Artistic and cultural identity. We can also 

leave it as a cultural and heritage legacy for future generations, who can benefit from it in 

different designs. They can also identify this period of time through the cultural heritage that 

we will leave to them. Of different decorative elements in all subjects as has been left to us 
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the previous generations and the generations of ancient heritage of the rich and vivid, which 

reflect those periods in a technical and cultural which we have also benefited from it as it is a 

recording of the movement of art and decorative elements in this era also of During what was 

activated d The Ministry of Culture and the Sector of Fine Arts and Mass Culture in the work 

surrounding all the arts and artistic and contemporary heritage, which witness many changes 

in the society affect the artist and his artistic creativity in all fields, which emphasizes the 

cultural identity in Egypt in this era as a result Various political, social, cultural, artistic and 

other changes 

 

 :مقدمة البحث 

بالرغم من االهمٌة الكبرى التً ٌمثلها علم اسس التصمٌم و التصمٌم فً الكلٌات الفنٌة المتعددة على مستوى       

على مستوى خبرة اعضاء هٌئة التدرٌس من حٌث الممارسات جمهورٌة مصر العربٌة اال ان هذا العلم ٌعتمد بشكل كبٌر 

الفنٌة و المهارات الخاصة لدٌه ، و لٌس على خطط تدرٌس للتصمٌم تمثل موضوعات محددة الهدف واضحة النتائج  ، و 

حث العلمً هذا ناتج عن قلة المراجع فً هذا المجال الن المراجع المتواجدة على الساحة قلٌلة و قد تم استخدامها فً الب

بصورة كبٌرة و لٌس هناك من المراجع الحدٌثة ما ٌكفً لسد هذا المجال فً البحث كما ان المناهج الموجودة تعد قدٌمة 

فً الفكر و الخبرات و التً ال تتوافق مع هذا العصر من تجدٌد و تحدٌث فً فكر المصمم كً ٌبدع فً انتاجه من 

ٌذ النتاج منتجات ذات قٌمة جمالٌة و فنٌة عالٌة تفً بسد حاجة المستهلك من اقمشة التصمٌمات الفنٌة التً تستخدم فً التنف

 تحقق السعر المناسب و الجودة العالٌة و التصمٌم الجٌد الذي ٌتوافق مع ذوق و ثقافة كل مستهلك لهذه المنتجات.

ن ٌعمل على وضع منهج علمً ومن المنطقً  ان ٌقوم و ٌسعى كل عضو هٌئة تدرٌس لمادة اسس التصمٌم و التصمٌم ا

واضح لتدرٌس المادة للطالب لالستناد على منهج ٌمكن الرجوع الٌه البحث و التدرٌس. و نتٌجة لوجود حالة من التنمٌة 

فً المجاالت المختلفة هذه الفترة فً البلد و خاصة فً مجال الصناعة و التً تعتمد على التصمٌم فالبد من الوقوف على 

علمً فً اطار منظم لوضوح رؤٌة التدرٌس للطالب و الوقوف على مفردات المواد الفنٌة بشكل واضح  منهج اكادٌمً و

من خالل اسالٌب و طرق التدرٌس التً تتماشى مع التقدم العلمً و التكنولوجً الذي ٌدعم العملٌة التعلٌمٌة فً مجاالت 

ات المجتمع المصري من اعداد خرٌج له القدرة على التفاعل متعددة فً العالم و بما ٌسٌر فً اتجاه اهداف الدولة و احتٌاج

 مع متغٌرات العصر السرٌع و المشاركة فً البناء االجتماعً و الثقافً و الفنً و اٌضا االقتصادي للدولة المصرٌة.

رات و علٌه ٌمكننا مما سبق الوصول الى تحقٌق زٌادة التحصٌل االكادٌمً و العلمً لدى الطالب و اكسابهم الخبو

المهارات الالزمة النتاج العملٌة التصمٌمة الجٌدة و كل هذا سوف ٌؤثر على العملٌة التعلٌمٌة فً الكلٌات الفنٌة مما ٌؤدي 

الى توفٌر مستوى افضل للطالب و الخرٌجٌن نتٌجة للتاهٌل و التدرٌس و االعداد الجٌد للطالب و اكسابه المهارات الفنٌة 

  و الخبرات.

 

 :رؤية البحث 

 و فً مجال الفن التطبٌقً فً صناعة المنسوجات الذي ٌخضع لعناصر متعددة نستطٌع اٌجازها فٌما ٌلً:

 الموضوع: او المجال الذي ٌقوم المصمم بوضع االسس التصمٌمٌة له و اعنً هنا الوظٌفة. .1

فلسفة خاصة ٌقوم فٌها الفنان الخامات: و االدوات و المعدات الالزمة لتحقٌق فكر و عطاء الفنان المصمم و لكل منها  .2

المصمم باستخدام معرفته و ثقافته و خبراته بخواص الخامات سواء كانت تلك الخامات طبٌعٌة او صناعٌة و ارتباط 

 الفكرة التصمٌمٌة باسلوب التنفٌذ.
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تحقٌق الجانب االسلوب: اسلوب الفنان التطبٌقً المصمم لتحقٌق الفكرة التصمٌمٌة بما ٌتناسب مع الهدف الوظٌفً و  .3

 الجمالً فعلى سبٌل المثال اسلوبه فً اختٌار االسلوب التنفٌذي المناسب.

كما ان ظهور نظرٌات جدٌدة فً الفن و فروعة المختلفة ٌعتمد على التقنٌة العملٌة و االثر االكبر فً تطور الفنون نتٌجة 

امكانٌة دراسة الفنون و تحلٌلها على اسس علمٌة و فنٌة. و الربط بٌنها و بٌن العلوم الحدٌثة و ما بعد الحداثة مما ادى 

الدراسة االكادٌمٌة للفن و التصمٌم تفرض علٌنا االرتقاء بمستوى المنهج الذي ٌؤكد ارتباط المواد بالتطور العلمً السرٌع، 

اع بالقٌم التً تتفق و عقلٌة و ٌركز فً نفس الوقت على االهتمام بقواعد الفن و التصمٌم و دراسة االبتكار لهما و االستمت

 االنسان المتطور فً تركٌب التصمٌمات الفنٌة و بنائها و تحلٌل المعانً الفنٌة و الثقافٌة و االقتصادٌة لها.

و التصمٌم الناجح الذي هو اساس هذه الورقة البحثٌة هوا االبتكار الجمالً او هو عملً و تنشا فً العقل و توجهها ارادة 

هور فً االشكال المادٌة و ال تتوافر هذه القدرة على ذلك النوع من النشاط العقلً اال لدى افراد معٌنة الفرد الى الظ

فالتصمٌم هو ان تصنع تخطٌطا او هدفا او غرضاو هذا التخطٌط هو تصور ٌدرك فً العقل لشئ معٌن تتكٌف فٌه جمٌع 

و تعتبر اصل كل الفنون و تطبٌق لكافة النشاطات  الوسائل حتى نهاٌتها. و كلمة تصمٌم ذات مدلول واسع غٌر محدد

االنسانٌة الهادفة الى الى تنظٌم الوحدات و تكوٌنها كما انها محصلة للقدرات العقلٌة المتمثلة فً الذكاء و القدرات الفنٌة 

 معا.

علم و انشطة الفن ففٌه ارى ان الجمع بٌن الفن و معطٌات التكنولوجٌا هو التصمٌم ، فهو قائم على الخلٌط من انشطة الو

 مقومات الجمال )االستطٌقٌة( و فٌه المنهج العلمً لتجمٌع المعلومات المتعلقة بمجال التصمٌم و تحلٌل هذه المعلومات.   

التصمٌم هو نظام او خطة لترتٌب العناصر الصحٌحة للوصول الى القرار السلٌم اي اضافة جدٌدة لجوهر المنج بقدر ما و 

دٌد لبعض جوانب هذا الجوهر و ٌساعد على هذا االكتشاف و ٌتحكم فٌه قدر معرفة المصمم و تطور ٌعنً اكتشاف ج

  الوسائل و االسالٌب التكنولوجٌة التً ٌستخدمها.

 

 :مشكلة البحث 

 تتلخص مشكلة البحث فً النقاط التالٌة:

سس التصمٌم و التصمٌم على اساس االهتمام بتدرٌس االسالٌب و الطرق المختلفة النتاج التصمٌم للطالب دارسً ا .1

 منهج اكادٌمً حدٌث.

تسجٌل التجارب المبتكرة فً اطار نظري للقٌام بتدرٌس الطالب الكسابهم المهارات و الخبرات الالزمة فً اثناء انتاج  .2

 العملٌة التصمٌمٌة

 المختلف.تطوٌر التصمٌم و تحدٌث االفكار التصمٌمٌة و طرحها باالسواق لتتناسب مع ذوق المستهلك  .3

وجود ظاهرة خطٌرة و هً لجوء بعض اصحاب المصانع الى السفر للخارج و احضار متر قماش من كل تصمٌم و  .4

ٌعود به لٌتم تحلٌله و تصنٌعه و طرحه باالسواق و هم ٌعدوا نسبة كبٌرة من اصحاب المصانع و ظهر هذا االمر نتٌجة 

  لفة مثل اتحاد الصناعات و المؤتمرات.للمقابالت المٌدانٌة  و االلتقاء بهم فً اماكن مخت

 

 :هدف البحث 

 تتلخص اهداف البحث في النقاط التالية:

 اٌجاد حلول مختلفة للتصمٌم باستخدام الحروف العربٌة.  .1

االهتمام بنقل الخبرات و اكساب المهارات للطالب عن طرٌق محتوى علمً و منهج علمً حدٌث ٌتم تسجٌله فً  .2

 مراجع.
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 التطوٌر و التحدٌث فً الفكر التصمٌمً لدى الطالب الذي سٌصبح مصمم فً الغد.اظهار اهمٌة  .3

المحافظة على العناصر الزخرفٌة النابعة من البٌئة المصرٌة و االفكار المصرٌة المبتكرة من خالل اٌجاد عناصر  .4

 زخرفٌة حدٌثة تتوافق مع ذوق المستهلك فً االسواق المحلٌة و العالمٌة.

 م و التصمٌم بالعلوم المختلفة لتطوٌر الفكر التصمٌمً.ربط اسس التصمٌ .5

 

 :اهمية البحث 

 ٌمكن تلخٌص اهمٌة البحث فً النقاط التالٌة:

تطوٌر الفكر التصمٌمً للطالب بكلٌات الفنون التطبٌقٌة قسم الغزل و النسٌج للوصول الى تطوٌر منهج اسس التصمٌم  .1

 و مبادىء التصمٌم. 

مسجل بمراجع لالستفادة منه فً التدرٌس لمادة اسس التصمٌم و التصمٌم للطالب بدال من عمل منهج علمً حدٌث و  .2

 االعتماد على الخبرة فً التدرٌس.

 اكساب خبرات و مهارات مختلفة للطالب فً انتاج العملٌة التصمٌمٌة. .3

 انتاج تصمٌمات حدٌثة و متطورة تتوافق مع ذوق المستهلك فً السوق المحلً و العالمً. .4

  الحد من جلب تصمٌمات بعٌدة عن ثقافتنا و هوٌتنا الفنٌة من الخارج عن طرٌق اصحاب بعض المصانع. .5

 

 :حدود البحث 

مكان الدراسة قسم طباعة المنسوجات و الصباغة و التجهٌز بكلٌة الفنون التطبٌقٌة و السوق المصري اوال المستهلك 

 للمنتجات النسجٌة.
 

 :منهج البحث 

 نهج البحث العلمً التجرٌبً مع التحلٌل.ٌتبع هذا البحث م
 

 :مدخل البحث 

مما الشك فٌه ان تعرٌف االبتكار من االمور التً اخذت اهمٌة كبٌرة لدى الفالسفة و المصممٌن و الفالسفة فاصبح لدٌنا 

العدٌد من التعرٌفات لالبتكار و اهمٌته و ان من ضمن هذه هو تعرٌف االبتكار بانه هو قدرة الفرد على االنتاج انتاجا 

المرونة التلقائٌة و االصالة فً التداعٌات البعٌدة و ذلك كاستجابة لحل مشكلة ما او  ٌتمٌز باكبر قدر من الطالقة الفكرٌة و

موقف مثٌر كما انه ٌمكن تعرٌف التفكٌر االبتكاري بانه هو العملٌة التً ٌنتج عنها حلول او افكار تخرج عن االطار 

لسائده فً البٌئة و ذلك بهدف ظهور كل ما هو المعرفً المعلوم سواء بالنسبة لمعلومات الفرد الذي ٌفكر او المعلومات ا

 جدٌد من افكار. 

كما ٌرى العدٌد من العلماء ان االبتكار اصبح مفتاح الحل لمعظم المشكالت المستعصٌة التً تعانً منها البشرٌة لذلك 

مجال تدرٌس  علٌنا كمجتمعات نامٌة ان نفتح االبواب على مصرعٌها لندخل االبتكار فً جمٌع المجاالت و خاصة فً

الفنون من خالل اسس التصمٌم و نظرٌاتها و العملٌة التصمٌمٌة اثناء االبداع الخراجها الى حٌز التنفٌذ الن االبتكار ٌعتبر 

 }1 {من اهم الدعائم االساسٌة التً ٌقوم علٌها النشاط الفنً و االبداعً فً انتاج العملٌة التصمٌمٌة. 

كما هناك تعرٌف اخر لالبتكار الحمد راشدان و فتح الباب عبد الحلٌم بان التصمٌم هو االبتكار التشكٌلً او خلق اشٌاء  

جمٌلة ممتعة  و ان تلك العملٌة الكاملة لتخطٌط شًء ما او انشاؤه بطرٌقة مرضٌة من الناحٌة الوظٌفٌة و تجلب السرور 

و التصمٌم الجٌد هو اساس كل عمل تصمٌمً تطبٌقً او فنً فً كل العصور و  مما ٌشبع حاجة االنسان نفعٌا و جمالٌا

تعتمد عملٌة التصمٌم على مقدرة المصمم على االبتكار النه ٌستغل ثقافته و قدراته التخٌلٌة و مهاراته و خبراته فً خلق 
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تشابك المفاهٌم و التعرٌفات عمل فنً ٌتصف بالجدٌة و ٌؤدي الى تحقٌق الغرض او الوظٌفة التً وضع من اجلها و ت

لتؤكد على اهمٌة تنمٌة االبتكار من خالل االسالٌب المتعدده فً التدرٌس كعمل تجارب مختلفة نابعة من فكر عضو هٌئة 

التدرٌس او ربط العلوم المختلفة بنظرٌات اسس التصمٌم للوصول الى افكار جدٌدة عالوة على قدرة المصمم فً التخٌل و 

 }2 {المختلفة للمشكالت عن طرٌق ابداعه فً العملٌة التصمٌمٌةاٌجاد الحلول 

قد وقع اختٌارنا على حروف الخط العربً النها تعد عناصر زخرفٌة ذات اشكال غٌر منتظمة و بها تنوع ال نهائً مما و

لتشكٌلٌة ذات ٌتٌح التطبٌق العملً لممارسة بعض جوانب االبتكار من حٌث توظٌف امكاناتها المتعددة لطرح الحلول ا

القٌمة الجمالٌة الجدٌدة العالٌة و المتكرة اٌضا و التً تمثل دافع حقٌقً للتفكٌر االبتكاري كما انه ٌظهر بها قٌم جمالٌة 

منعددة بحتة ٌمكن استغاللها فً الحصول على اشكال متعددة و مختلفة الحركة و الشكل و القٌمة الجمالٌة و عند صٌاغة 

ذه االشكال باالسلوب الذي سوف نقوم بعرضه فً البحث من خالل التجارب العملٌة المقدمة من الطالب او المصمم له

المؤكد انه سوف ٌكون لدٌه خبرة الصٌاغة و االبتكار و المهارة فً تطوٌر االشكال بما لدٌه من خبرة و ثقافة و معرفة 

المنتجات النسجٌة المطبوعة و المنسوجة لتصبح عناصر زخرفٌة جدٌدة و مبتكرة ٌمكن االستفادة منها فً تصمٌم 

 كالمفروشات و الستائر و غٌرها.

كما اننا نؤكد على ان لكل شكل مفرد قوة جاذبٌته تجاه االشكال االخرى فً التصمٌم فنجد فً هذه الحالة ٌكون لقوى 

لشد الدٌنامٌكً فعندما ٌظهر الجاذبٌة هذه تاثٌرهاكما لو كانت تعطً اجزاء الشكل المختلفة شحنة من درجات مختلفة من ا

فً التصمٌم شكلٌن متقاربٌن نجد انه ٌتولد بٌنهما قوة جذب معٌنة تتوقف على مدى التباٌن بٌنهمو بٌن االرضٌة و عند 

النظر الى الشكلٌن نجدهما مرتبطٌن برؤٌة عامة و بمظهر مركب و عندما تبتعد االشكال عن بعضها تزول قوة الجذب 

ن تدرٌجٌا و تظهر االشكال مفككة و ٌدعم االحساس بالشد عوامل سٌكولوجٌة تتصل باالدراك و هً ما الرابطة بٌن الشكلٌ

تفسر بمحاولة المشاهد باستمرار تجمٌع عدد من العناصر فً شكل واحد اكبر او اٌجاد صلة بٌنهما لسهولة االدراك 

  }3 {غرٌزٌا. 

التقارب الواجب بٌنهما فعند زٌادة نسبة التباٌن لالشكال بصرٌا  كما تلعب درجة تباٌن اللون لالشكال فً فً تحدٌد مدى

بالنسبة لالرضٌة قد ٌحدث تبادل بٌن الشكل و االرضٌة بصرٌا و قد تتحقق وحدة الشكل اٌضا من خالل االحساس بانتماء 

ء بٌن االشكال من بعض االجزاء الى بعضها او عند تباعٌة قبعض العناصر لبعضها عن طرٌق التماثل و قد ٌتم االنتما

 }4 {خالل عدة طرق منها على سبٌل المثال العناصر التالٌة: 

 االنتماء بطرٌقة التماثل فً الحجم            

 االنتماء بطرٌقة التماثل فً الشكل

 االنتماء بطرٌقة التقارب بٌن االشكال          

 (االنتماء عن طرٌق االفكار اللونٌة )المنسجمة، المتكاملة،.....

 االنتماء عن طرٌق التماثل فً االتجاه        

 االنتماء عن طرٌق التكرار

 االنتماء عن طرٌق نمط ملمس االشكال       

 }5 {االنتماء عن طرٌق اسالٌب تركٌبٌة )التشابك، التقاطع، التراكٌب، التكامل،التماس(. 

كال فٌها للحصول على اشكال جدٌدة و زخرفٌة سوف نقوم فما ٌلً بعرض بعض التجارب التً تم تغٌٌر و تطوٌر االشو

حدٌثة و مستنبطة و مختلفة عن اصلها من خالل بعض الحروف العربٌة التً تم اخراجها بصورة مختلفة عن طرٌق 

التفكٌر المستمر لتغٌٌر حركة الشكل للحصول على عنصر زخرفة جدٌد نستطٌع صٌاغته فً العدٌد من التجارب باستخدام 
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ً توزٌع العنصر للحصول على تصمٌمات جدٌدة متوافقة مع الوظٌفة المطلوبة لالقمشة المستخدمة فً طرق مختلفة ف

 الستائر و المفروشات:

 اوال حروف )ا( ، )ب( ، )ت( ، )ج( ، )د( 

فنجد من خالل التجارب المعروضة التفكٌر المستمر لتغٌٌر حركة الخط فً الحرف العربً للحصول على العدٌد من   

ال الجدٌدة للحرف و التً تعد عناصر زخرفٌة ٌمكن توظٌفها فً تصمٌمات فٌما بعد كما انه ٌمكن لنا الحصول على االشك

العدٌد من الزخارف المختلف و التً تختلف عن الزخارف الموروثة او النمطٌة و هذا لٌس تقلٌال من شان الزخارف 

اٌة للحصول على عناصر زخرفٌة جدٌدة ٌمكن ىاستخدامها الموروثة من التراث البٌئً المصري و لكن وضع اساس و بد

فً التصمٌمات المعاصرة هذا من جانب و من جانب اخر ٌمكن ان تكون تراث زخرفً ٌعبر عن العصر الذي نعٌشه و 

ٌمكن ان ٌترك كموروث ثقافً و عنصر زخرفً لالجٌال القادمة كما ترك لنا السابقون موروث ثقافً و فنً زاخر و حً 

 فً مجاله استفاد منه فً ابتكار تصمٌمات مختلفة.كل 

و سوف نقوم بعرض بعض التجارب االخرى لبعض الحروف العربٌة االبجدٌة باشكال مختلفة و مستنبطة من نفس الشكل 

باشكال جدٌدة و مختلفة و هً عبارة عن االحرف االتٌة )د( ، )ذ( ، )ر( ، )ز( ، )س( ، )ش( ، االصلً للحرف و لكن 

)ك( حٌث تم تحوٌر و تطوٌر شكل الحرف للحصول على اشكال مختلفة عن الشكل االصلً كً تعد   )ف( ، )ق( ،

ت فها فً تجارب و تصمٌماعناصر زخرفٌة جدٌدة مستوحاة و مستنبطة من الحروف االبجدٌة العربٌة نستطٌع توظٌ

 تصلح لالستخدام فً طباعة نسج 

 

 

 

 لحرف التاء 1( : تجربة تصميمية رقم 1شكل )

 

 لحرف التاء 2( : تجربة تصميمية رقم 2شكل )
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 لحرف الخاء و الذال و الدال 3( : تجربة تصميمية رقم 3شكل )

 

 لحرف الراء و السين و الزين 4( : تجربة تصميمية رقم 4شكل )

 

 

 لحرف الغين و الكاف و القاف و الفاءو الالم 5( : تجربة تصميمية رقم 5شكل )
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 لحرف القاف 6( : تجربة تصميمية رقم 6شكل )

 

 لحرف الفاء 7( : تجربة تصميمية رقم 7شكل )

و من خالل التجارب السابقة التً تم الحصول على عناصر زخرفٌة جدٌدة مستنبطة من اصل الشكل لبعض الحروف 

المستخدم فٌها هذه العناصر و سوف نوضح كٌفٌة الحصول االبجدٌة العربٌة ثم نقوم فٌما ٌلً بعرض بعض التصمٌمات 

على تصمٌمات تصلح لالستخدام فً اقمشة المفروشات و الستائر و المالبس كما اٌضا سوف نقوم بعرض تصمٌمات 

اخرى تصلح لالستخدامات المختلفة كمجال السجاد و مفروشات االرضٌة و اٌضا فً مجال المعلقات النسجٌة الحائطٌة و 

نوضح كل تصمٌم على حدا من خالل الحروف و االشكال الزخرفٌة الجدٌدة المستخدمة فً انتاج التصمٌم و سوف سوف 

نوضح اٌضا مجال عمل التصمٌم و الوظٌفة التً ٌستخدم فٌها من خالل تنظٌر بعض التجارب التً تم عملها و استخدام 

 ل الحروف االصلٌة.فٌها العناصر الزخرفٌة المختلفة للحروف المستنبطة من اشكا

 و فيما بلي عرض لبض التجارب التصميمية المستخدم فيها العناصر الزخرفية الجديدة:

فً هذه التجربة قمنا بتوزٌع العناصر الزخرفٌة الناتجة عن حرف النون فً صورة تجربة تصميمية لحرف النون:  (1

عمل تاثٌرات مختلفة على سطح الخط المكون تكوٌن ٌظهر فٌه العنصر الزخرفً باحجام مختلفة و حركات مختلفة مع 

للحرف و الذي ٌظهر بمساحات مختلفة اثناء تكوٌنه مع عمل احجام صغٌرة للحرف و تم تظلٌلها كاملة باالسود هذا 

باالضافة الى التنقٌط و الخطوط ذات الزواٌا المختلفة و الحركات المختلفة الموجودة بالمساحات على سطح الحرف و 

 ام هذه التجربة فً المعلقات النسجٌة.ٌمكن استخد
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 ( : تجربة تصميمية لحرف االنون8شكل )

نجد فً هذه التجربة الشكل الشكل الجدٌد المختلف و المستنط من الشكل االولً لحرف  تجربة تصميمية لحرف االلف: (2

االتجاه الراسً و االفقً كما  االلف حٌث تم صٌاغته و توزٌعه فً تكوٌن ٌظهر فٌه الشكل الجدٌد للعنصر الزخرفً فً

ٌظهر فً صورة تكوٌن متجه بزواٌا مختلفة فً كامل مساحة التجربة كما تم عمل بعض التاثٌرات المختلفة و الناتجة عن 

النقطة و الخظ و الذي ٌظهر فً حركات مختلفة منها المستقٌم و الزجزاجً و المائل و المتقاطع مع عمل تظلٌل لبعض 

لزخرفً كً ٌظهر التباٌن كما ظهر اختالف الملمس من خالل التاثٌرات المختلفة الشكل للنقطة و الخط مساحات العنصر ا

 و ٌمكننا استخدام هذه التجربة التصمٌمٌة فً انتاج اقمشة المفروشات و الستائر.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف االلف9شكل )

فً هذه التجربة تم استخدام العنصر الزخرفً الجدٌد و المستوحى من الحرف اٌضا  تجربة تصميمية لحرف الباء: (3

قمت بتوزٌع الحرف فً تكوٌن ٌظهر فٌه العنصر الزخرفً باحجام و بحركات مختلفة مع عمل مساحات مختلفة على 

ظهر التباٌن فً سطح الحرف و لعمل تاثٌرات مختلفة تظهر الملمس على سطح الخط و عمل مساحات من االسود كً ت

التصمٌم و مع توزٌعه فً المساحة روعً فٌها اظهار الحركة و االتزان فً المساحة الكلٌة للتجربة التصمٌمٌة و هذه 

 التجربة ٌمكن استخدامها فً انتاج المعلقات النسجٌة او اقمشة الستائر.
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 ( : تجربة تصميمية لحرف الباء10شكل )

فً هذه التجربة تم عمل تكوٌن من العنصرٌن الزخرفٌٌن و روعً فً هذا تجربة تصميمية لحرفي التاء و الهاء:  (4

التكوٌن تحقٌق عنصري الحركة و االتزان و اٌضا عنصر الكتلة فً الفراغ و تم توزٌع اثنان من العناصر الزخرفٌة 

صمٌمٌة فً شكل زخرفً نستطٌع استخدامه فً اقمشة المستنبطة من الشكل االصلً للحرفان حٌث تظهر التجربة الت

  المالبس.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرفي التاء و الهاء11شكل )

تم صٌاغة العنصر الزخرفً فً شكل جدٌد عن الشكل االصلً و تم التوزٌع فً  تجربة تصميمية لحرف النون: (5

مساحة التجربة التصمٌمٌة حٌث روعً اثناء التوزٌع عناصر الحركة و االتزان للشكل فً المساحة كما ان هذه التجربة 

هندسً فً حركة  تختلف فً رؤٌة الشكل الزخرفً لها عن التجارب السابقة حٌث تظهر العناصر الزخرفٌة بشكل

الخطوط المكونة للعنصر اكثر من الحركة الحرة للخطوط و التً تظهر بشكل و نسبة اقل كما ٌمكننا االستفادة من هذه 

 التجربة فً اقمشة المفروشات و الستائر كما تستطٌع توظٌفها فً المعلقات النسجٌة الحائطٌة و كذلك فً المالبس.
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 لحرف النون( : تجربة تصميمية 12شكل )

فً هذه التجربة تكوٌنات مختلفة الحركة من العنصر الزخرفً حٌث تم توزٌع  تجربة تصميمية لحرف السين: (6

العنصر فً مساحة التجربة التصمٌمٌة فً اتجاهات و حركات مختلفة و تم وضع العنصر باحجام مختلفة و روعً فً 

ة من هذه التجربة فً انتاج المعلقات النسجٌة او اقمشة المفروشات التزٌع الحركة و االتزان فً المساحة و ٌمكن االستفاد

  و كذلك فً مالبس السٌدات التً تحتاج فً التصمٌم الى عنصر زخرفً كبٌر الحجم نسبٌا.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف السين13شكل )

ورة تجرٌد للحرف بحٌث فً التجربة تم استخدام العنصر الزخرفً الجدٌد فً ص تجربة تصميمية لحرف القاف: (7

ٌظهر روح الشكل للحرف فً اشكال ناتجة عن حركة للخطوط هندسٌة و حرة بحٌث تم عمل تكوٌن موزع فً مساحة 

التجربة التصمٌمة روعً فٌها الحركة و االتزان كما نرى اختالف فً مساحة الخطوط المكونة للشكل للحصول على 

تخدام هذه التجربة فً انتاج اقمشة المفروشات و المعلقات النسجٌة ذات قٌمة الزخرفة المختلفة لشكل الحرف و ٌمكننا اس

 جمالٌة تختلف باختالف التوزٌع للعنصر الزخرفً فً المساحة المستخدمة.
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 ( : تجربة تصميمية لحرف القاف14شكل )

تم عمل التكوٌن من العناصر الزخرفٌة الجدٌدة و تم صٌاغتهم مع  تجربة تصميمية لحرف القاف و النون و التاء: (8

بعضهم البعض فً توزٌع ٌحقق الحركة و االتزان للمساحة المستخدمة مع عمل تاثٌرات مختلفة على اسطح العناصر و تم 

لتصمٌمٌة مع ترك بعض من العناصر الزخرفٌة بمساحات صرٌحة من االسود لتحقٌق التباٌن فً الشكل العام للتجربة ا

التاكٌد على وجود ملمس مختلف السطح العناصر و ٌمكن استخدام هذه التجربة التصمٌمٌة فً انتاج اقمشة الستائر و 

  المفروشات و المعلقات النسٌجٌة الحائطٌة الفنٌة.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف القاف و النون و التاء15شكل )

فً التجربة التصمٌمٌة تم عمل صٌاغة للحرف بحٌث ٌظهر مضاف له بعض الحركات  تجربة تصميمية لحرف الياء: (9

و الخطوط النابعة من جسم الحرف كً تعطً زخرفة مختلفة المساحات لتعطٌنا رؤٌة جدٌدة و مختلفة للخط و قد تم 

م طولٌة و عرضٌة و تم توزٌع العنصر الزخرفً توزٌعا طردٌا فً االتجاه االفقً و الراسً بتوزٌع منتظم فً شكل اقال

عمل تجربة باالبٌض و االسود و اخرى باللون مع االبٌض كً تتضح رؤٌة العنصر باللون مرة مع االبٌض و اخرى 

باالسود مع االبٌض و نرى مدى اختالف الرؤٌة كما ٌمكننا استخدام هذه التجربة التصمٌمٌة فً انتاج اقمشة الستائر و 

  ٌة الحائطٌة الفنٌة.المفروشات و المعلقات النسٌج
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 ( : تجربة تصميمية لحرف الياء16شكل )

تم عمل تكوٌن من العنصر الزخرفً و تم عمل فرد و استطالة من اتجاهات تجربة تصميمية لحرف الجيم:  (10

مختلفة للحرف باطوال و مساحات مختلفة للحصول على شكل جدٌد و تم توزٌعه فً صورة اقالم طولٌة مختلفة السمك 

  خلفٌة سادة و ٌمكننا استخدام هذه التجربة التصمٌمٌة فً انتاج اقمشة الستائر و المفروشات. على

  

 ( : تجربة تصميمية لحرف الجيم17شكل )
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تم صٌاغة العنصر الزخرفً فً صورة ورقة شجر و توزٌعه باسلوب طردي  تجربة تصميمية لحرف الراء: (11

عكسً فً مساحة التصمٌم لٌظهر شكل اقالم طولٌة و تم تلوٌن المساحة المقلمة بلونٌن لون فاتح و اخر غامق بحٌث تم 

ة التصمٌمٌة فً انتاج اقمشة تلوٌن الوحدة الطردي بلون غامق على القلم الفاتح و العكس كا انه ٌمكننا استخدام هذه التجرب

 .الستائر و المفروشات

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف الراء18شكل )

تم صٌاغة العنصر الزخرفً بشكل تجرٌدي هندسً مع اختالف مساحات سطح تجربة تصميمية لحرف الفاء:  (12

الحرف و تم صٌاغته فً تكوٌن عبارة عن توزٌع للعنصر فً مساحة التكوٌن بحجم كبٌر و تم عمل تكوٌنٌن من العنصر 

جربة و فً الزخرفً اسفل و اعلى التجربة من الجهة الٌمنى بمساحات صغٌرة للعنصر فً شكل طردي اسفل ٌمٌن الت

تكوٌن اخر بشكل عكسً للعنصر الزخرفً اعلى ٌمٌن التجربة حتى ٌتسنى توزٌع الزخرفة فً بحر التجربة و فً طرفٌها 

حتى نستطٌع استخدامها فً انتاج مفروشات االرضٌة مثل السجاد او فً المعلقات الفنٌة النسجٌة الحائطٌة و اقمشة 

 الستائر. 

 

 لحرف الفاء( : تجربة تصميمية 19شكل )
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تم عمل زخرفة للحروف ظهرت فً شكل تورٌق او براعم و فروع و تجربة تصميمية لحرف الفاء و العين:  (13

ورق الشجر و تم توزٌع الحرفٌن فً شكل تكوٌن روعً فٌه الحركة و االتزان للعنصرٌٌن الزخرفٌٌن فً مساحة التجربة 

التساقط فً التصمٌم حٌث ٌظهر عنصر على االخر فً مساحة كما تم تركٌب عنصر زخرفً على االخر الحداث عنصر 

و نفس العنصر ٌختفً تحت العنصر االخر فً مساحة اخرى و ٌمكننا استخدام هذه التجربة فً انتاج مفروشات االرضٌة 

  اٌضا و فً المعلقات النسجٌة الحائطٌة.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف الفاء و العين20شكل )

فً هذه التجربة تم اجراء بعض االسالٌب فً تغٌٌر حركة الحرف و صٌاغة لحرف الباء: تجربة تصميمية  (14

شكله بصورة جدٌدة و ذلك باالستفادة من برامج الحاسب االلً فً فرد الشكل احٌانا و ضغطه احٌانا اخرى و تم عمل 

توزٌع الحرف باشكاله المختلفة  تكوٌن من العنصر الزخرفً عبارة عن عمل شبكٌة غٌر منتظمة فً مساحة التجربة و تم

على المساحات المختلفة للشبكٌة غٌر المنتظمة مع تقسٌم بعض مساحات التجربة لتوزٌع العنصر فً حركة اخرى مثل 

حركة الضامات النسجٌة كما تم عمل ظل للعنصر فً بعض المساحات حٌث ٌظهر العنصر فً المساحة و ٌظهر ظله فً 

طٌع استخدام هذه التجربة فً المنتجات المختلفة مثل اقمشة المفروشات و المعلقات النسجٌة مساحة اخرى بلون اخر و نست

 الحائطٌة او فً مفروشات االرضٌة كالكلٌم و السجاد و كذلك فً اقمشة مفارش االسرة و فً مالبس البٌئة الشاطئٌة.

 

 ( : تجربة تصميمية لحرف الباء21شكل )
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 :نتائج البحث 

ثبت ان استخدام االسالٌب و الطرق المختافة فً تدرٌس التصمٌم للطالب فً الكلٌات الفنٌةٌؤدي الى زٌادة االبتكار و  .1

  هذا ناتج عن تنمٌة القدرات الذهنٌة و االبتكارٌة للطالب عن طرٌق تدرٌس االسالٌب و الطرق المختلفة فً التصمٌم.   

 عمل على زٌادة عملٌة التفكٌر لدٌه فٌستطٌع الزٌادة فً عملٌة االبتكار.الحرٌة للطالب فً التخٌل ٌ ثبت ان اعطاء .2

زٌادة تطوٌر و تحدٌث التصمٌم عن طرٌق االبتكار فً العناصر الزخرفٌة ٌعمل على زٌادة بٌع المنتجات باالسواق  .3

   نتٌجة العروض المتنوعة من التصمٌمات المنفذة و التً تناسب ذوق كل مستهلك.

التصمٌمٌة المبتكرة سوف ٌحد من اقبال اصحاب المصانع على السفر لشراء اقمشة بها تصمٌمات حدٌثة  زٌادة االفكار .4

   للتنفٌذ فً االسواق المحلٌة و من الممكن ان ال تتوافق مع ذوق بعض المستهلكٌن.

ر عن الفترة ان ابتكار بعض العناصر الزخرفٌة و المستوحاة من الخٌال المصري ٌعمل على وجود تراث زخرفً ٌعب .5

الزمنٌة التً نستقً منها و ٌعمل على تاكٌد الهوٌة الثقافٌة الفنٌة لتلك الحقبة و عند تجمٌع تلك العناصر الزخرفٌة بعد كل 

مرة من انتاجها المؤكد اننا سنترك لالجٌال القادمة موروث ثقافً ٌعبر عن عصرنا و ٌمكن لهم استخدامه فً اعمالهم 

 راث العصور السابقة. الفنٌة كما ورثنا نحن ت

نقل الخبرات من القائمٌن على تدرٌس مادة التصمٌم و اسس التصمٌم الى الطالب من المؤكد انه سوف ٌعمل على  .6

تنمٌة و تطوٌر القدرات الذهنٌة و العقلٌة فً االبداع و االبتكار لدى الطالب الذي هو نواة لمصمم الغد فٌعمل هذا اٌضا 

  تطٌع بها ان ٌواجه االسواق عند تخرجه.على اعطاؤه خبرة كبٌرة ٌس

  
 :توصيات البحث 

 زٌادة االهتمام بنقل الخبرات من القائمٌن على تدرٌس مادة اسس التصمٌم و التصمٌم للطالب فً الكلٌات الفنٌة.   .1

عناصر زخرفٌة زٌادة الدراسة و البحث فً العلوم المختلفة و ربطها بالتصمٌم و اسس التصمٌم حتى ٌتسنى لنا ابتكار  .2

جدٌدة مثل علم المرفولوجً و الباٌومتركس و الهندسة الوراثٌة مما لها من عناصر ٌمكن تطوٌرها و تحدٌثها فً انتاج 

 زخارف جدٌدة.

 اعطاء الحرٌة للطالب فً التفكٌر فً حل لبمساحات و تقسٌمها البتكار عناصر زخرفٌة جدٌدة.   .3

كز االنتاج و هذا سوف ٌعمل على تحقٌق الحلول المختلفة لكل مشكالت ربط المؤسسات التعلٌمٌة و العلمٌة بمرا .4

 الصناعة من تصمٌم و تنفٌذ. 

تفعٌل دور وزارة الثقافة و قطاعاتها المختلفة مثل قطاع الفنون التشكٌلٌة و قطاع الثقافة الجماهٌرٌة فً انشاء محٌط  .5

لتصمٌم و اسس التصمٌم و الطالب و تنظٌر هذه ٌضم كل العناصر الزخرفٌة المبتكرة من القائمٌن على تدرٌس ا

الزخارف و طرحها فً المواسم الثقافٌة الخاصة بقصور الثقافة و تسجٌلها لتركها لالجٌال القادمة كل عناصر زخرفٌة 

  حدٌثة و مبتكرة نابعة من كل فً تخصصه.

المكتبات الفنٌة و عرض الزخارف تفعٌل دور الكلٌات الفنٌة من خالل عمل معارض للتصمٌمات المبتكرة الثراء   .6

  الحدٌثة و تصمٌماتها فً المحافل الفنٌة الثراء الحركة الفنٌة اٌضا و التً تعمل على تنمٌة ذوق و حس المواطن فنٌا.
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