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 :ملخص البحث

يعد الخط وسيلة المصمم األولى السهلة والسريعة ليرى افكارة تشكيليا, فجمال التصميم يكون من خالل العالقة بين أشكال  

الخطوط المختلفة ومدى ارتباطها مع بعضها البعض، والخط الكاليجرافى يختص بتجميل الحروف الكتابية وزخرفتها في 

ومن هنا جاءت فكرة جميلة ومعبرة، فهو فن الرسم بالتعبير الحر للكلمة، اشكال هندسية غير مألوفة واخراجها بطريقة 

فى محاولة االستفادة من الجماليات التشكيلية للخط الكاليجرافى كمفردة تصميميه تحقق مداخل ابداعية جديدة من  البحث

على ابتكار العديد من القيم المضافة  خالل استثمار ما يمتلكه الخط الكاليجرافى من قيم جمالية وإيقاعات بصرية مميزة تساعد

إلى اثراء فكر مصمم األزياء  و قد هدفت الدراسةالثراء تصميم األزياء المنفذة باسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان, 

عطى والتشكيل على المانيكان, للتأكيد على الهوية العربية من خالل التمسك بجماليات الخط الكاليجرافى كقيمة تشكيلية ت

تكوينات ابتكارية كوحدات زخرفية. وتوظيفها برؤية فنية معاصرة في مجال ازياء النساء. وبناء على ذلك تم إقتراح عشرون 

( 5تصميما تصلح للتصميم والتشكيل على المانيكان ، ومعرفة اراء المتخصصين فى التصميمات المقترحة ، مع تنفيذ عدد)

لى المانيكان، والتى حصلت على أعلى النسب بالنسبة الراء المحكمين، ثم معرفة تصميمات بأسلوب التصميم و التشكيل ع

وجود فروق ذات داللة احصائية بين آراء المتخصصين  وكان من أهم نتائج البحثاراء المستهلكات فى التصميمات المنفذة . 

لخط الكاليجرافى أعطى قدرة على االبتكار والمستهلكين في التصميمات المقترحة و المنفذة مما يدل على أن االستلهام من ا

مما اعطى ثراء للتصميم المستلهم بحرية تامة مما يحقق النظرة الجمالية لألزياء بهوية عربية اصيلة. والتناغم بين الحروف 

 وأن التصميمات المنفذة تلبى احتياجات المستهلكات برؤية عصرية جديدة.

  الكلمات المفتاحية:

 الخط الكاليجرافى, رؤية جمالية, التصميم على المانيكان ،التشكيل على المانيكان اإليقاع الحركي,

 

Abstract: 

The font is the first easy and fast way for the designer to see plastic ideas and the calligraphy 

fonts specializing in embellishing the written letters and decorating them, hence the idea of 

research in trying to take advantage of the aesthetics of the calligraphic font as a singular design 
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by  the font that owns Creating many added values to enrich the fashion design , and the study 

aimed to enrich the thought of the fashion designer and shaping on the mannequin, to emphasize 

the Arab identity by adhering to the aesthetics of the calligraphic line  given innovative 

configurations as decorative units. And employing them with a contemporary artistic vision in 

the field of women's fashion. Accordingly, twenty designs were proposed that could be used for 

designing and forming on the manikin, and knowing the opinions of specialists in the proposed 

designs, with the implementation of a number (5) designs in the style of design and formation 

on the mannequin, which obtained the highest percentages for the opinions of arbitrators, and 

then knowing the views of consumers in the designs implemented. One of the most important 

results of the research was the presence of statistically significant differences between the 

opinions of specialists and consumers in the proposed and implemented designs, which 

indicates that the inspiration from the caligraphic line gave the ability to innovation and 

harmony between letters, which gave a richness to the design that is inspired with complete 

freedom, which achieves the aesthetic view of fashion with an authentic Arab identity. And that 

the implemented designs meet the needs of consumers with a new modern vision. 

Key words: 

 kinematic rhythm, calligraphic font, aesthetic vision, Design on The Dress- Stand, Modelling 

on The Dress- Stand. 

 

 حثية:بالمقدمة والمشكلة ال

ان المصمم المبدع لديه القدرة على اكتشاف العديد من المصادر المتميزة باالضافة الى قدرتة على التحوير وأعادة الصياغة 

(، 10, 9 – 2014 –من جديد بهدف انتاج عمل فنى مميز يتبلور معه اسلوب المصمم وعملة التصميمى. ) رحاب رجب 

وتساهم جميع عناصر التصميم , من خط ولون وخامة وشكل في التصميم العام للمالبس, ويعتبر الخط هو وسيلة المصمم 

لتصميم يكون من خالل العالقة بين أشكال الخطوط وارتباطها مع األولى والسهلة والسريعة ليرى افكارة تشكيليا, فجمال ا

 ( 72 -2009 –بعضها البعض.) نجوى شكرى , سها أحمد 

ويعتبر الخط الكاليجرافى من الفنون البصرية الذى يختص بتجميل الحروف الكتابية وزخرفتها في اشكال هندسية غير مألوفة 

رسم بالتعبير الحر للكلمة والصورة كما يعتبر احد االفنون الي ظهرت في القرون واخراجها بطريقة جميلة ومعبرة  فهو فن ال

الوسطى , حيث كان الملوك واالمراء يستعينوا بالخبراء لكتابة الرسائل وتزيين الحوائط عن طريق طابعات وادوات خاصة 

 ( (https://forums.way2allah.com .الخراج الفن الكاليجرافي

و يدخل الخط  الكاليجرافي اليوم فى العديد من المجاالت الفنية ،و كما يدخل في المجال الفني و اإلعالني كأحد أجمل 

يعتبر فن الكاليجرافي العربي من أجمل وأعرق اللوحات الفنية ، ويجب على من  اللوحات الفنية في التصميم و الرسم، و

 (https://blog.shift.com الفن أن يفهمه شكالً ومضموناً.) يستخدم هذا

ومن هنا كان البد من التطرق إلى الدراسات السابقة التى لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث ومنها دراسات 

والتي هدفت الى  (2009 -تناولت استخدام الخط العربي  واالستفادة منة في تصميم االزياء مثل دراسة )الهام نفيس سفيان

الكشف عن األبعاد الفنية للتكوينات التحويرية للخط العربي وامكانية توظيفها في نماذج تصميمة لمالبس السهرة للسيدات 

( والتى هدفت الى استلهام القيم التشكيلية لخطى الثلث 2012 -،أما دراسة ) احمد الطحان, نشوى محمد, عمرو احمد

تصميمات ازياء نسائية تتميز باألصالة العربية وابراز قيمة التراث في عملية التواصل الحضاري والديواني في استحداث 

( الخط العربي 2016 –والثقافي والتكنولوجي كمدخل نحو تطوير صناعة المالبس، بينما تناولت دراسة ) مروة السيد 

https://forums.way2allah.com/
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-ات الموضة العالمية، اما دراسة ) نهى حسين كمفردة جمالية تشكيلية في تصميم طباعة أقمشة السيدات من خالل اتجاه

( والتى هدفت الى كيفية إيجاد عالقة بنائية تجمع بين" القيم التشكيلية والتعبيرية للخط العربى باعتباره قيمة وموروث 2018

سلوب الذى ثقافى وطابع عربى وإسالمي ينبغى المحافظة عليه، وتطويع استخداماته فى مجال تصميم الحلى المعدنية، باأل

( هدفت 2019–يعزز من قيمته، ويرفع بدوره من القيمة الجمالية والتعبيرية المضافة على الحلى،أما دراسة ) غادة شاكر 

إلى انتاج تصاميم تيبوغرافية باستخدام جماليات الخط العربي إلثراء تيشرتات الشباب وطباعتها باستخدام  الطباعة الرقمية 

شباب في اختيار مالبسهم مع المساهمة في احياء التراث العربي األسالمى. آما دراسة) انجى محمد لرفع الذوق العام لدى ال

( هدفت الى التعرف على استحداث صياغات  تصميمية من خالل الحركة الفعلية للحروف العربية كمدخل 2019 –سيد 

 الحركة الفعلية في العمل الفني التشكيلي. إلثراء التصميم الزخرفي في األبعاد الثالثية، وذلك من خالل التعرف على

كما أن هناك دراسات تناولت األستلهام من توظيف الخط الكاليجرافى برؤية تشكيلية لخلق تأثيرات بصرية مختلفة ومنها 

( والتى هدفت إلى االستفادة من الحروف العربية بما تتضمنه من طاقات ابداعية ورمزية 2012 -دراسة ) نسرين عزت

الذاكرة بالفن اإلسالمي من جهة وبالهوية اللغوية للمجتمع العربي من جهة اخرى يمكن أن تساعد في خلق تأثيرات  تربط

( 2018 –بصرية تيبوغرافية في تصميم اإلعالن بهدف التأكيد على الهوية العربية، بينما دراسة ) فادية مفلح, عبير إبراهيم 

لجداري )الجرافيتى( وتحليل واستنباط القم الجمالية فيه, إضافة الى التعرف هدفت إلى التعرف على سمات وخصائص الفن ا

على دورة كمصدر لإللهام لمصممي األزياء العالمين, وذلك لالستلهام من جمالياته في التصميم على المانيكان ، بينما اهتمت 

لقوطية برؤية فنية من الكاليجرافى الى ( باستلهام ابجدية عربية معاصرة من الكتابات ا2018–دراسة ) نسرين عزت جمال

التيبوجرافى من خالل االستفادة من الحروف القوطية أو الالتينية القديمة كمصدر الستلهام ابجدية عربية كحروف مفردة 

 من خالل رؤية فنية لتحويل الكاليجرافى في الحروف القوطية الى تيبوغرافى في األبجدية العربية، بينما تناولت دراسة )

( دراسة امكانية الحرف العربي في التشكيل واإلخراج الجرافيكى من خالل الدمج ما بين الحرف 2019 –عائدة حسين 

( التى 2019 –العربي والصورة الرقمية في اإلخراج الجرافيكى بتقديم تجارب تصميمية للباحثة, أما دراسة ) نرمين أحمد 

تخدام الخط العربي في التصميم الداخلي واألثاث من منظور فن سعت لتحقيق الهوية العربية بأسلوب معاصر باس

 الكاليجرافيتى في احياء عناصر التراث بشكل معاصر.

وحيث أن فن التصميم والتشكيل على المانيكان يعتمد اساسا على الخطوط وكيفية توزيعها على الجسم بنسب وأبعاد تتالئم 

مع شكل وقياس المانيكان, كما يعتمد على قدرات الفنان أو الشخص الذى يقوم بعملية التصميم و التشكيل على المانيكان 

شكيلية ويصنف معها ويحتاج الى قدر عالى من التخيل.) نجوى شكرى , سها ،فهو اسلوب تشكيلى ينتمى الى الفنون الت

( حتى يستطيع المصمم تحويل الخطوط والرسومات التى يضع فيها خالصة أفكارة وتجاربة الفنية التى 19 -2009 –احمد

لبعض داخل التصميم يستوحيها من مصادر إلهامه , حتى تتحد الخطوط واألشكال واأللوان والنسيج وتندمج مع بعضها ا

الواحد , فجمال كل عنصر يتوقف على الصلة بينة وبين العناصر اآلخرى وعلى حسن إستخدام المصمم لها وهى عناصر 

 ال تتجزأ وتؤخذ في األعتبار دفعة واحدة . 

, مايسة الكيالنى وهناك دراسات تناولت إثراء التشكيل على المانيكان بأساليب زخرفية مختلفه منها دراسة )منى الدمنهورى

( والتى هدفت إلى توظيف الوحدات الزخرفية لفن التلى في التشكيل على المانيكان بشكل يتناسب مع انحناءات 2012 –

الجسم في محاولة لتقديم تصميمات لمالبس النساء منفذة بأسلوب التصميم والتشكيل  على المانيكان ومطعمة بأسوب التطريز 

( 2014 -السهرة بشكل جمالى حديث,أما دراسة كل من)عال عبدهللا, أمل بسيونى, اسماء السيدبفن التلى تصلح للمساء و

طباعة بالعقد والربط(  –طباعة بالباتيك  -هدفت إلى امكانية الربط بين تقنيات الطباعة اليدوية المختلفة ) طباعة بالشابلونات

إلثراء مالبس السهرة باستخدام اساليب الطباعة اليدوية.. أما  لتلوين الحرير الصناعى وبعض تقنيات التشكيل على المانيكان
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( هدفت الى األستفادة من فن الكروشية اليدوى كخامة جديدة في التشكيل والتصميم على 2016-دراسة )هدى إبراهيم 

التشكيل والتصميم المانيكان بالتوليف مع بعض الخامات اآلخرى وإقتراح تصميمات من فن الكروشية اليدوى للتنفيذ بأسلوب 

( التعرف على الصياغات التشكيلية للفسيفساء وكيفية اإلفادة منها باقتراح 2017 -على المانيكان.كما تناولت )أمانى السيد

أما دراسة )ايمان عبد العزيز,  تصميمات تحمل السمات الفنية والزخرفية لفن الفسيفساء منفذة بأسلوب التشكيل على المانيكان.

هدفت الى اإلستلهام من الزخارف التراثية فى محافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية, فى (2018 -الرحمن نيرمين عبد

اعداد مشغوالت من الخرز مستوحاة من الوحدات الزخرفية للموروث السعودى برؤى فنية معاصرة, واإلستفادة من 

جية المنفذة فى تصميمات لمالبس النساء تصلح لفترة المساء الخصائص الجمالية والتكوينات التشكيلية لمشغوالت الخرز النس

( هدفت 2019 -باسلوب التصميم على نموذج القياس الحياء التراث وحمايتة من اخطار األندثار، أما دراسة )هيفاء إبراهيم

نة باستخدام الخطوط إلى اإلفادة من اسس اإليهام البصرى فى توظيف قطع التطريز وتشكيلها في عمل تصميمات للمرأة البدي

 الطولية والمائلة والمنحنية والتطريز عليها بقطع بالستيكية بألوان غامقة كاألحمر واألزرق واألحمر لتعطى التأثير المطلوب.

ويعتبر فن الكاليجرافى العربى من أجمل وأعرق اللوحات الفنية، كما أنة يتطلب التجديد الدائم وكأنة عالم قائم بذاتة, وحيث 

ن التصميم والتشكيل على المانيكان يعتمد اساسا على الخطوط وتوزيعها على حجم الجسم بنسب وأبعاد تتالئم مع شكل أن ف

وقياس المانيكان، ومن هنا جاءت أهمية ربط الخط الكاليجرافى بتخصص المالبس والنسيج واالستفادة من جمالياته في 

ة بدًء بتاريخه إلى حالة اآلن, ومعرفة توجهاته وأصالته وثقافته , وفهم تصميم أزياء للمساء , وذلك بدراسته دراسة تفصيلي

مدلوالت ومعانى أشكاله ورموزه , وذلك لتصميم أزياء بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان مستلهمة من جماليات 

 وقوة وجرأة وحرية هذا الفن.

 ة؟وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتي 

 ما امكانية االستفادة من الجماليات التشكيلية للخط الكاليجرافى كمفردة تصميميه تحقق مداخل ابداعية جديدة؟ -1

ما امكانية اقتراح تصميمات مستوحاة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى منفذة بأسلوب                          التصميم  -2

 والتشكيل على المانيكان؟

 تطويع الحروف العربية في بناء تصاميم بالخط الكاليجرافى ألثراء األزياء المصممة والمشكلة على المانيكان؟ما أمكانية  -3

 ما آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة ؟  -4

 ما درجة تقبل المستهلكات للتصميمات المنفذة؟  -5

 أهداف البحث:

 الكشف عن األبعاد الفنية للتكوينات التشكيلية بالخط الكاليجرافى كمفردة تصميميه تحقق مداخل ابداعية جديدة.  -1

محاولة تقديم رؤية تصميمية مستوحاة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى منفذة بأسلوب التصميم و التشكيل على  -2

 المانيكان.

من خالل الدمج ما بين اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى والحروف العربية تقديم تجارب تصميمية  جديدة للباحثتين  -3

 وتنفيذها بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان.

 قياس آراء المتخصصين  في التصميمات المقترحة . -4

 قياس آراء المستهلكات في التصميمات المنفذة. -5

 أهمية البحث:

 يعتبر البحث الحالي مدخال جديدا لصياغة العالقات التشكيلية للخط الكاليجرافى برؤية فنية معاصرة في مجال األزياء.  -1

 اثراء فكر مصمم األزياء والتشكيل على المانيكان باستخدام عناصر من التراث. -2
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يفها في مجال التصميم والتشكيل على التأكيد على الهوية العربية من خالل التمسك بجماليات الخط الكاليجرافى في توظ -3

 المانيكان.

 يشجع البحث الحالي على استخدام االيقاع الحركي كقيمة تشكيلية تعطى تكوينات ابتكارية كوحدات زخرفية. -4

 فروض البحث:

عناصر وأسس التصميم والقيم االبتكارية  توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين التصميمات المقترحة من حيث تحقق -

جوانب التقنية وامكانية األستفادة من جماليات  اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى كرؤية جمالية في التصميم والتشكيل وال

 على المانيكان ")من وجهة نظر السادة المتخصصين( .

 يجرافي".توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين التصميميات المنفذة والمستلهمة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكال -

 وامكانية االستفادة  منة كرؤية جمالية فى التصميم والتشكيل على المانيكان )من وجهة نظر المستهلكين(".

 منهج البحث:

اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي متضمنا الدراسة التحليلية التى تمثلت  فى تحليل وتوصيف أنواع الخط الكاليجرافى والقيم 

الدراسة التطبيقية من خالل االستلهام من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى في تقديم مقترحات تصميمية الجمالية المتعلقة به , 

 منفذة بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان.

 عينة البحث:

 اشتملت عينة البحث على كل من:

( وهم السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية األقتصاد المنزلى قسم المالبس والنسيج جامعة 15وعددهم )  -المتخصصون :

األزهر والكليات المناظرة للتعرف على آرائهم اتجاة التصاميم المقترحة للتنفيذ باسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان 

  ليجرافى.  والمستلهمة من األيقاع الحركى للخط الكا

( سنة ,  35 -20( وبقصد بهم أفراد المجتمع من النساء والالتى تتراوح اعمارهن من )  15وعددهم )  -المستهلكات:

التصاميم المنفذة بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان على المانيكان والمستلهمة من األيقاع للتعرف على آرائهن تجاة 

 الحركى للخط الكاليجرافى.

 دود البحث:ح

 تقتصر حدود البحث على ما يلى:

 الخط الكاليجرافى. -

اقتراح مجموعة من التصميمات واختيار افضلها للتنفيذ طبقا الراء المحكمين بأسلوب التصميم و التشكيل على المانيكان  -

 مستوحاة من الخط الكاليجرافى.

 أدوات البحث:

 :أدوات مساعدة 

 للتصميم علية.المانيكان واألدوات المطلوبة  -

بألوان متعددة, قماش جلد باللون قماش ستان )االلتامودا(  الخامات المستخدمة لتنفيذ المقترحات التصميمية وتشمل ) -

) أحجام وأشكال مختلفة من فصوص الخرز الذهبي, قماش التل بألوان متنوعة , خيط الالسية باللون الذهبي, قطع الفسيفساء 

 , وردات من الساتان باللون الرمادي واللون الوردي .و الترتر( بألوان متعددة 
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 :أدوات اساسية 

 استبيان لقياس آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة. -

 استبيان لقياس آراء المستهلكات في التصميمات المقترحة. -

 مصطلحات البحث:  

  Kinetic Rhythmاإليقاع الحركي:

الموسيقية وكيفية األحساس بها وترجمتها بطريقة انسيابية عن طريق حركات الجسم هو علم وفن يعتمد على األيقاعات 

( أى أنها استخدام الموسيقى أثناء 262 –2013 –لقدرة كل فرد على األستجابة. )ايمان يحيى, ايمان وجية  االمختلفة طبق

 ( 120 – 2019 –أداء المهارات الحركية األساسية. )إسماعيل زواويد , نور الدين بن حامد 

وترى الباحثتان أن األيقاع الحركى هوعملية تكرار العناصر البنائية كالخط والشكل واللون والمالمس، وغيرها في التصميم 

وفق تزامن معين بتوجية حركة العين في مسارات مختلفة داخل التصميم بداية من بؤرة العمل والعودة إلية,, واأليقاع قد 

شط كليهما عندما يكون هناك تكرار منتظم بشكل معين للعناصر, مما يحقق األستجابة لمكوناته يكون سمعيا أو بصريا وين

 الجمالية من المتلقى.

 Calligraphy Fontالكاليجرافى: الخط 

هو فن الخط الجميل , وهو نوع من أنواع الخطوط اليدوية الذى يحتوى على الكثير من اإلمكانيات التشكيلية فهو فن كتابة 

 ن ورسم الحروف وزخرفتها فى أشكال غير مألوفة , سواء كانت الحروف عربية أو التينية لعمل لوحات فنية جمالية.وتزي

                                                   (Cari Buziak- 2011- 3)    

 Aesthetic Visionرؤية جمالية:

يشير مصطلح الجماليات أو علم الجمال في المعنى التقليدي له إلى دراسة الجمال سواء في الفن أو الطبيعة, أما االستعمال 

الحديث له فيشمل طبيعة التجربة الجمالية وأنماط التعبير الفني وسيكولوجية الفن ) وتعنى عملية األبداع أو التذوق أو كليهما 

 (259 – 2016 –وضوعات. ) هيام ميالد , آمال ميالد معا( وما شابهه ذلك من الم

أما الرؤية الجمالية : يقصد بها إدراك العديد من العالقات التي تؤثر على مشاعر األنسان ،ويحس بسعادة حين يستمتع بها.) 

 (42 -2016 –حسين ميالد 

ة للتفنن والتشكيل  برسم الخط  الكاليجرافى و يقصد بها في هذا البحث الجمال الفني للحروف العربية وقابليتها االبتكاري

وتنوع أشكاله ،ولهذا يعد الحرف العربي أرقى وأجمل الحروف كونه يتمتع بخصائص المد والتشكيل, فضال أن له العديد 

 من سمات الجمال.

 Modelling on The Dress- Standالتشكيل على المانيكان: 

على المانيكان يتم إدراكها عن طريق الحواس والوجدان فهى تمثل مظاهر الفن  هو فن من الفنون البصرية, فعملية التشكيل

وصفاتة النها عملية تنظيم وتخطيط مجتمعة  لعناصر التكوين واندماجها مع العديد من الصفات الفنية إلخراج ابتكار من 

 (32–2001 –خامات القماش مع الجسم أو المانيكان. ) نجوى شكري 

 Design on The Dress- Standالتصميم على المانيكان: 

هو اسلوب  يتم فيه التشكيل على المانيكان مباشرة بدون قص القماش حتى تتضح فكرة التصميم, وفى هذه الحالة تكون 

لمانيكان الخامة هى مصدر االلهام للمصمم , أو قد يتم التصميم على المانيكان بتنفيذ فكرة معينة في ذهن المصمم على ا

باستخدام الدمور , وهو اسلوب يتيح للمصمم إبراز اللمسات الفنية و التعبيرات الخالقة واألبداع بحرية تامة. ) نجوى شكرى, 

 ( 32 -2009-سها عبد الغفار
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 اإلطــــار النظــــري: 

 : الخط 

يعد الخط الذي يمكن تعريفه على أنه فنون كتابة بسيطة بقلم رصاص أو فرشاة أو معدات خاصة على ورق أو مواد مماثلة 

-2014عن طريق ترتيب المسافات بين الحروف وفًقا لقواعد التصميم الجمالية التى تعتبر جزًءا مهًما من الفنون البصرية.) 

42-Özden Pektaş Turgut ( 

باعتباره أساس الحروف المطبوعة ، وعرفت أنماط الكتابة بأنها فنون كتابة )خط( جميلة، و كان الخط مع  كما عرف الخط

  (Özden Pektaş Turgut -2014-40)تنوع أشكاله ،عنصًرا أساسيا في التطبيقات المختلفة للتصميم.

ن وظيفته  فى ابتكار شىء ليس له وجود من أما الخط فى التصميم فهو أكثر أهمية ومنفعة فى التكوينات المختلفة حيث تكم

قبل، كما يحدد شكل التصميم واتجاه القماش وغيرها من التفاصيل الدقيقة للتصميم مثل )الزخارف ،القصات ، الثنيات، 

 -( )نسيبة صالح، وداد أحمد 1التجعيدات المختلفة( و من خالل الخط يمكن أن نعطى إيحاءا وتأثيرا  مميزا كما فى شكل  )

2015-27) 

 
 ( ايحاءات مميزة للخطوط1شكل )

 

وقد لعب الخط دوراً مهما في تنظيم األيقاعات عن طريق الوحدات سواء كانت متكررة أو متنوعة أو متداخلة، حيث ترتبط 

الحركى فكرة االيقاع في األساس بالحركة, وبذلك يكون لاليقاع عالقة متبادلة بين األشكال وما بينها من مسافات فاأليقاع 

 (138 -2008 -موجود فيها بشكل متميز.)شندى محمود

 :الخط العربى 

هناك ثالثة أنواع رئيسية من الخط: الغربية والشرقية والعربية، حيث يعكس كل نوع اللغة والكتابة اليدوية لمنطقة مختلفة 

الشرقي يشمل معظم األبجدية اآلسيوية، من العالم، في حين أن الخط الغربي يوضح الكتابة اليدوية اإلنجليزية ، فإن الخط 

-https://blog.hubspot.com/marketing/calligraphy أما الخط العربي يعتمد بالكامل على األبجدية العربية.

fonts)) 

خط بالقلم اي كتب" وكذلك في حضارات اخرى ايًضا ارتبط الخط ولكي نعرف الخط العربي سنجد ان كلمة خط تعني "

اما حين نقول الخط العربي فنحن هنا  بالكتابة سواء كانت عربية او انجليزية او غيرها، فهذا التعريف فيه نوع من الشمولية

تخرج بصورة فنية نحدد ونخصص اكثر هذا التعريف ونربط الخط بالعربي فيعني رسم الحروف العربية رسًما جمياًل ل

ما نتعرف منه صور : وقد عرفه النقشبندي في كتابه صبح األعشى بأنه، يظهر فيها التناسق والتطابق واالنسياب والتكامل

 .الحروف المفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها

(https://www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-concept-and-evolution-of-

arabic-calligraphy) 

والخط كشكل فني ليس حكراً على الثقافة اإلسالمية فقط، وتشمل األمثلة األخرى الخط الصيني والياباني واألناجيل المضيئة 

ط بطرق متنوعة ومذهلة من شمال غرب أوروبا بما في ذلك كتاب كيلز الشهير في العالم اإلسالمي، ومع ذلك تم استخدام الخ

https://blog.hubspot.com/marketing/calligraphy-fonts
https://blog.hubspot.com/marketing/calligraphy-fonts
file:///D:/ابحاث%20ترقية%20استاذ%20ان%20شاء%20الله/بحث%20المكملات/خط/(https:/www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-concept-and-evolution-of-arabic-calligraphy
file:///D:/ابحاث%20ترقية%20استاذ%20ان%20شاء%20الله/بحث%20المكملات/خط/(https:/www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-concept-and-evolution-of-arabic-calligraphy
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بشكل مدهش، حيث أخذت الكلمة المكتوبة إلى ما هو أبعد من القلم والورقة في جميع األشكال والمواد الفنية، لهذه األسباب، 

 .(2يمكن اعتبار الخط كميزة أصلية فريدة للفن اإلسالمي شكل )

 http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/calligraphy-in-islamic-art)) 

 
 1876-1481. متحف رقم. 1215( بالط عليه نقش عربي ، إيران  2شكل )

 

ويحمل الخط العربي قيًما جمالية في حد ذاته خاصة بالجغرافيا واللغة والثقافات المختلفة مع الكتابة الصينية في ثقافات 

 الشرق األقصى ، والكتابة العربية في الشرق األوسط في الثقافات اإلسالمية والالتينية في الثقافة الغربية.

 (42-2014-Özden Pektaş Turgut ( 

العربي من أهم العناصر التراثية الزخرفية في الفن اإلسالمي؛ وقد تميزت كتاباته بتصميماتها االبتكارية، ودقة  ويعّد الخط

-حسين ) نهيالتنفيذ، ولذلك برز الخط العربي في تاريخ الفن اإلسالمي، واتخذ مكانة مرموقة جعلت منه فناً قائماً بذاته.

2018-222) 

لمين حققوا مستويات عالية من األبداع واالبتكار في فن الخط , وقد دل ذلك على الخيال ونجد أن كثير من الفنانين المس

 (47, 46 -2014 –الخصب وعلى الذوق الفني الرفيع. ) مصطفى محمد 

و للخط العربى مقومات متميزة ساعدت على إزدهاره حيث تكمن في الحروف العربية أسس جمالية عالية , كالحركة والنغم  

 ( 40 -2015 –, والتوازن ووحدة الشكل. ) سليمان الحجرى 

ين , تلك الموسيقى ويذكر اياد الحسينى عن الحروف أنها تشكل ايقاعيا ذا تأثير بصرى , يجعل من الرؤية موسيقى تدركها الع

( فقد ظهرت في السبعينيات 31 -2012-الخفية الناتجة عن ايقاعات الحروف بنسبها وألونها وتبادالتها ) اياد الحسينى 

جماعة الحروفيين الذين تنوعت أعمالم بين الكاليجرافى والتيبوجرافى بمعناها المعاصر والتى تستند إلى الخط العربى مع 

األتجاهات والتقنيات المعاصرة.واتخذتة محورا لتفجير دالالت الخط كعنصر تشكيلى فمنهم من التزم  استيعاب فنانيها لكل

بالقواعد الكتابية للخطوط الكالسكية أو الهندسية , ومنهم من مزج بين الخط والرسم والبعض عمل على تجريد الحرف 

ات وتأثيرات خاصة , ثم ظهر تأثير الحروفية على وغير من هيئتة ومنهم من استخدم برامج الكمبيوتر في اضافة معالج

فنانى الغرب وأعادوا صياغتها من جديد ومنهم من استخدم الكتابة العربية في اعمالهم كقيم تعبيرية وتشكيلية ) نسرين عزت 

– 2018-   ,671،669.) 

 

   :الخط الكاليجرافى 

هو فن بصرى يعتمد على الحرف بامكاناته االبداعية والفنية المتنوعة ، فهو يقوم على معادالت بصرية ال حدود لها قائمة 

 (                      19-2010-على أساس هندسى بديع ) الدسوقى حسن

تابة باستخدام أى أداة يمكن الكتابة بها و يرجع أصل الكلمة إلى اليونانية وتعنى الفن المرئى المرتبط بالكتابة ويقصد بها الك

وتعتمد  calligraphy classicalسواء أكانت قلم أو فرشاة أو قطعة من الخشب, وتتنوع ما بين الكاليجرافى الكالسيكى 

  Modern , والكاليجرافى الحر على استخدام أنواع الخط العربى اللينة مثل خط النسخ , الثلث, الديوانى, الرقعة , الفارسى

 calligraphy . 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/calligraphy-in-islamic-art)
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لتشكيل رموز جميلة باليد وترتيبها بطريقة ترسم الكلمات  حيث تعطى األنسجام والنسب واأليقاع  ويسعى الخط الكاليجرافى 

, فتعطى ابعاداً رائعة وتصميما للحروف والرموز في صور الخط, فالنسب تشير إلى الحفاظ على تراث أشكال الحروف 

التى يستخدمها الخطاطون, أما األيقاع هو تكرار متعمد في الكتابة الخطية يخلق مشاعر من التأكيد داخل والمواد والتقنيات 

عيون المشاهد, وعندما تجتمع كل هذه العوامل، ويتم تجميعها معا تبدأ في اتخاذ شكل من أشكال الخط, ويتفق العديد من 

لية وهو الطابع الفردى لشخصية الخطاط في العمل والذى يجعل الخطاطين على أن هناك مكونا آخر في مزيج الحروف المثا

الخط عنصرا صالحا في الفنون والذى يجعلة مختلفا عن فن الخط التقليدى أو أى شكل الكترونى آخر, من الخبراء يدركون 

 (. 3أن قراءة الخط هى أقرب طريقة يمكن للمرء من خاللها سماع الموسيقى بعيون من المثير لالهتمام شكل)

) https://www.widewalls.ch/magazine (   

 
 Gothic Calligraphy - Image via gixturner.com( 3شكل)

 

 أنواع الخط الكاليجرافى:

أن الخط يمكن تصنيفة منذ فجر الحضارة, كان لكل مجتمع شكلة الخاص من الخط ، ويتفق العديد من المتخصصين على 

 إلى أربع فئات وهى: الكاليجرافى الغربى, كاليجرافى شرق آسيا , وكاليجرافى جنوب آسيا , والكاليجرافى األسالمى.

 Western Calligraphy الكاليجرافى الغربى: -1

ظهر الخط الكاليجرافى الغربى في القرن العاشر وهو فى تطور مستمر الى االن, و يعرف هذا الخط بقواعدة الصارمة 

وأنماطة الهندسية, وهو أحد أبرز األمثلة على فن الخط , واألستخدام األكثر شهرة للحروف الغربية هو في النص الالتينى 

تطلب األنواع المختلفة من الخط أدوات, تشتمل على قلم مسطح أو مستدير الذى خضع لتغيرات جذرية على مر القرون, و ت

 (.  4, فرشاة , حبر مائى ورق عالى الجودة شكل )

 
 ( الخط الكاليجرافى الغربى4شكل)

Latin Calligraphy - Image via holoweb.net  

 Eastern Asian Calligraphy الكاليجرافى لشرق آسيا: -2

الخاص من الحروف الخط الصينى, ويمكن التعرف عليه بسهولة النة ليس من الصعب التميز بين الرموز يشمل هذا النمط 

الشرقية التى تشير إلى كلمات كاملة منطقيا, مخطوطاتها أقصر بكثير من تلك الموجودة في األراضى الغربية, يقدر الخط 

 ( .5العربى الشرقى باعتبارة تراثا مهما جدا شكل )

https://www.widewalls.ch/magazine
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 الخط الكاليجرافى لشرق آسيا( 5شكل)

Eastern Asian Calligraphy - Image via 9610.com 

 

 Southern Asian Calligraphy الكاليجرافى لجنوب آسيا: -3

تتضمن هذه المجموعة من األساليب الناشئة في أراضى الهند ونيبال والتبت, و يمكن وصف قطع من الخط اآلسيوى الجنوبى 

على أنها من أقدم ممارسات الكتابة المكتشفة على األطالق, حيث كان الخط الهندى األكثر تأثيرا ، وقد استخدم العديد من 

 ((Shepherd, M-2001 (. 6شكل )الطرق غير التقليدية طوال فترة وجودة 

 
 ( الخط الكاليجرافى لجنوب آسيا6شكل)

Indian Calligraphy - Image via pinterest.com 

 

 Islamic Calligraphy الكاليجرافى األسالمى: -4

األسالمى يمكن العثور على هذا األسلوب كعنصر أساسى في الفن األسالمى ، ويستخدم أنماط هندسية مميزة، ويعتبر الخط 

أجمل من قبل الكثيرين وقد تطور مع تطور الدين واللغة العربية، وتجدر األشارة إلى أن المسلمين ينظرون إلى الخط على 

أنة نوع من التعبير الفنى ،و يعتبر العصر العثمانى ذورة تطور الخط األسالمى حيث لم تتغير العديد من جوانب الحروف 

د العصر الحديث العديد من التعديالت التى ادخلت على الحروف التقليدية,مما أدى إلى ظهور منذ ذلك الحين ومع ذلك فقد شه

 (.7الخط الكاليجرافى العربى المعاصر الفريد شكل)

Fraser, M., Kwiatowski, W-2006),) 

 
 ( الخط الكاليجرافى األسالمى7شكل)

Sudanese Type Calligraphy - Image via bp.com 
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 The Modern Era of Calligraphy Writing الحديث لكتابة الخط الكاليجرافى:العصر 

بدأ األحياء الحديث للخط في نهاية القرن التاسع عشر وتأثر بجماليات وفلسفة وليام موريس الذى حفز حركة الفنون والحرف 

المخطوطات الموجودة في المتحف وكان المحرك الرئيسى لهذة النهضة الخطية هو إدوارد جونستون، ودرس العديد من 

البريطانى والتى سمحت لة بتدريس دورات في فن الخط, وكان جونستون يصمم أيضا خطوطا , اليزال الكثير منها مستخدما 

اليوم ومن خالل ذلك , أحيا إدوارد بمفردة فن الخط ,وكانت أهم ميزة مثيرة لالهتمام قدمها الخط الحديث هى أن الحروف 

ما مخصصة للقراءة, تم إلهام العديد من الفنانين البصريين في العصر الحديث لتضمين عناصر الخط في عملهم, لم تكن دائ

كما تأثر بعض الفنانين الشباب , أمثال باتريك هارتل وهونغ يو زانغ ووجد الخط أرضية مشتركة مثيرة لألهتمام، حيث أن 

 Marsh, D., -1996) )(8تابة األسلوبية شكل)الكتابة على الجدران هى تقنية مثالية لممارسة الك

 
 ( الخط الكاليجرافى الحديث8شكل)

Niels Shoe Meulman - A Word Is - Image via tomthebackroadstraveller.com 

 

 :أهمية الخط الكاليجرافى في العصر الحديث 

الخط اليدوى, إال أن الخط الكاليجرافى أثبت ساعد دخول أجهزة الكمبيوتر والوسائل التكنولوجية اآلخرى على استبعاد 

مرونة كبيرة وتحديا للعصر الحديث, فهو يستخدم لتصميمات الكتب والدعوات المختلفة والشعارات وتصميم خطوط 

 الشهادات والسجالت, كما يستخدم في الصور المتحركة للسينما والتليفزيون, وللخط الكاليجرافى الهاما فنيا في كتابة الرسائل

المنمقة الجميلة، و بالتالى فإن رسم الحروف واألشكال بالخط الكاليجرافى يعد ميزة هامة، فالخط ليس مجرد حرفة يمكن 

 (10(،)9للمرأ أن يتعلمها بل هو شكل من أشكال الفنون األنيقة التى تنقل الفخامة واألناقة كما في شكل)

) 2013 - ( Thorpe, M. S., 

 

 ( الخط الكاليجرافى العربى الحديث10شكل)                      الكاليجرافى  األوربى الحديث( الخط 9شكل)

 ) (https://en.wikipedia.org                                                

((https://joshberer.wordpress.com 

("deed, certificate"; Manuel Strehl, 2004) Urkunde Calligraphy of the German word 

بالتنوع, ويذكر الفنان يزيد الطالع أن"   الذى يهتميشمل الخط الحر، ((Modern calligraphyوالكاليجرافى الحديث 

الكاليجرافى " هو فن تصميم الكلمات واألبداع في تشكيل الحروف وزخرفتها في أشكال هندسية غير مألوفة وأن ممارسة 

ى , فن الكاليجرافى بالخط العربى يحتاج من الفنان أن يتميز بخطة الجميل في الكتابة, وأن يكون ملما باساسيات الخط العرب

 (https://www.alwatanvoice.com ( )11ليتمكن من تطويع الحروف والخط ،ومن امثلة اعمالة ما يلى : شكل)

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://joshberer.wordpress.com/
https://joshberer.wordpress.com/
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 ( الخط الكاليجرافى العربى الحر للفنان يزيد الطالع11شكل)                              

https://www.alwatanvoice.com 

 :األيقاع الحركى في الخط الكاليجرافى 

 .التصميم وفراغات خطوط امتداد على يصوة منتظمة العين حركة انسياب يوجد فهو ،االتجاهية األسس من اإليقاع يعد

 خالل العينين لحركة مريحاً  مساراً  يصنع حيث ، الجسم، انحناءات على تركز التي المنحنية بالخطوط اإليقاع تحقيق ويسُهل

 أو المتألقة بنغمته إثارة يسبب أن فيمكن للمشاهد، والموسيقى بالنغم يوحي التصميم داخل اإليقاع بقيمة فالشعور، التصميم

 (81 -2015-الناعمة )نسيبة صالح، وداد أحمد  بتموجاته راحة يخلق

 ونادًرا ما نرى في اي عمل فني ايقاًعا واحًدا بل غالًبا ما يشمل عدة ايقاعات لكي ُيكسب اللوحة تجديًدا وتنويًعا في الشكل،

 .لذا تكون الكتابة العربية في اللوحات الخطية دائًما اكثر من العناصر الزخرفية

و يعتبر االيقاع في اللوحة الفنية بمثابة القلب للجسم فانتظام ضربات هذا القلب في دقة وتناغم ينتج عنه سالمة وصحة 

. )arabic-culture/the-calligraphy-https://www.baianat.com/ar/books/arabic-االنسان

)art-of-form-a-as-calligraphy 

وقد تميز الخط الكاليجرافى باالبداع القائم على األيقاع الشكلى, وهو في ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بمعنى الحركة )حركة  

عين المشاهد( من خالل المفردات المتتابعة لتلك الحركة، فاأليقاع قيمة جمالية هامة من أسس التصميم يرتكز على تكرار 

األعمال الفنية, وهو ما يخلق بدورة تواصالً حركيا نتيجة لنظام توزيع العناصر  العنصر المرئى بطريقة معروفة في كل

 (92 – 2005 –التشكيلية ) ايمن فاروق 

 :جماليات الخط الكاليجرافى 

أنة ال يوجد حدود للفن الكاليجرافى فال يمكن أن نصل لنفس الشكل من الكتابة مرتين, النة في معناة البسيط فن كتابة  -

 تبط بفكرة فن الخط بشكل عام.الحروف وير

أهم ما يميز فن الرسم والكتابة بالحروف العربية في الخط الكاليجرافى هو تجريد الخط العربى من النقاط الموجودة فية,  -

مع إمكانية تقليل وإختزال الحركات على أساس أنها من العالمات المميزة للحروف 

 (https://www.arageek.comالعربية.)

الكاليجرافى بالتداخل واألندماج الكامل بين الحروف والكلمات, حتى تكاد تتالشى مالمح كل حرف كعنصر  يتسم الخط -

 مستقل بذاتة.

هو اسلوب تلقائى يقوم فية المصمم بالتشكيل بالخط العربى وحروفة بشكل غير مخطط له مسبقا، وقد يكون الخط مقروء  -

 لوب التحوير في أشكال الحروف والتحريف فيها. أو غير مقروء. ومن آليات التشكيل في هذا األس

يتميز بالتراكب والدوران من خالل تكرار الكلمة أو الجملة عدة مرات, ثم تراكبها فى صورة طبقات, ثم لفها والتالعب  -

تكوين بها فى اتجاهات مختلفة وبإيقاعات سواء دائرية ) حول نقطة مركزية( , أو مربعة أو بزاوية معينة وذلك لتعقيد ال

 –) ميادة فهمى , واصف رضوان  (.12شكل ) وإخفاء شكل الكلمات والعبارات وتحويلها إلى أشكال زخرفية غير مقروءة

2017- 38 ,41) 

file:///D:/ابحاث%20ترقية%20استاذ%20ان%20شاء%20الله/بحث%20المكملات/خط/(https:/www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-arabic-calligraphy-as-a-form-of-art
file:///D:/ابحاث%20ترقية%20استاذ%20ان%20شاء%20الله/بحث%20المكملات/خط/(https:/www.baianat.com/ar/books/arabic-calligraphy-culture/the-arabic-calligraphy-as-a-form-of-art
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                                      https://www.pinterest.com                              https://www.reddit.com 

 ( يوضح الجماليات التشكيلية للخط الكاليجرافى12شكل )

 

 األطار التطبيقى: 

 اتجة البحث الحالى إلى األجراءات التالية:

توظيف السمات الجمالية للخط الكاليجرافى في عمل بعض التصميمات المقترحة للتنفيذ بأسلوب التصميم والتشكيل على  -1

 المانيكان. 

 ( تصميما.20التعرف على أراء المتخصصين فى التصميمات المقترحة وعددهم ) -2

على أعلى الدرجات بالنسبة الراء  ( تصميمات بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان، والتى حصلت5تنفيذ عدد ) -3

 المحكمين.

 اختيار الخامات المناسبة لتشكيل األضافات الجمالية لكل تصميم .  -4

 التعرف على أراء المستهلكات بالنسبة للتصميمات المنفذة . -5

الحركة ويهدف البحث الى استحداث مصادر لالستلهام لتصميم وتشكيل ازياء على المانيكان تصلح للمساء مستفيدة من 

 األيقاعية للحرف بما يحقق التناغم واألنسجام بين الحروف باستخدام األقمشة المتنوعة واألضافات الزخرفية  المختلفة.

 أوال : التصميمات المقترحة

قامت الباحثتان باقتراح عشرون تصميما لألزياء مستلهما من األيقاع الحركى للخط الكاليجرافى بتناغم الحروف مكونا 

تشكيال زخرفيا برؤية عصرية ، وتقديم تلك المقترحات للتحكيم من قبل األساتذة المتخصصون في مجال المالبس والنسيج 

( والجدول التالى يوضح مصدر األقتباس والتصميم 1ات المناظرة ملحق رقم )بكلية األقتصاد المنزلى جامعة األزهر والكلي

 (.  1المقترح جدول رقم )

 ( يوضح التصميمات المقترحة1جدول )

 

 مصدر االقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/5588686350058451

03 

 

 مصدر االقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/6493628400074414

58 

 

 مصدر االقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/5588686350058

45103 

 

 

 مصدر االقتباس

https://www.vectorstoc

k.com/royalty-free-

vector/arabic-

calligraphy-masha-

allah-design-vector-

27289268 

https://www.pinterest.com/
https://www.reddit.com/
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 (1التصميم المقترح رقم )
 

 (2التصميم المقترح رقم )

 

 (3رقم )التصميم المقترح 

 

 (4التصميم المقترح رقم )

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/5588686350058451

03 

 
 مصدر األقتباس

https://www.shutterstock

.com/image 

vector/arabic-

calligraphy-word-allah-

spells-god-1377020450/- 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/1151937029551

89803/ 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/5588686350058

45103 

 

 (5التصميم المقترح رقم )

 

 (6التصميم المقترح رقم )

 
 (7التصميم المقترح رقم )

 

 ( 8التصميم المقترح رقم) 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/5588686350058451

03 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/5262879064569560

38 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/5262879064398

66267 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/6393704783268

32938 
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 (9المقترح رقم )التصميم 

 
 (10التصميم المقترح رقم )

 
 (11التصميم المقترح رقم )

 
 (12التصميم المقترح رقم )

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/5518317605657628

64/ 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/6493628400074414

58 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/7478790818449

93423/ 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/6493628400074

41458 

 (13التصميم المقترح رقم )

 

 (16التصميم المقترح رقم) (15التصميم المقترح رقم) (14التصميم المقترح رقم )

 
 مصدر االقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/8629319785893940

87 

 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.co

m/pin/6393704783268329

38 

 مصدر األقتباس

https://www.pinterest.c

om/pin/4357937014357

61246 

 مصدر األقتباس

https://www.vectorstoc

k.com/royalty-free-

vector/arabic-

calligraphy-masha-

allah-design-vector-

27289268 
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 (17لتصميم المقترح رقم )ا
 

 ( 18التصميم المقترح رقم ) 
 

 (19التصميم المقترح رقم)

 

 (20التصميم المقترح رقم )

 

القائم بالتجربة ) الباحثتان ( في صياغة التكوين المتأثر بجماليات الخط وباعتبار أن هذه التصميمات قد عبرت عن ذاتية 

( من التصميمات  وهى التى حصلت على أعلى 5الكاليجرافى، وبناءا على استطالع آراء المتخصصين فقد تم تنفيذ عدد )

ورة تبرز جماليات الخط النسب بالنسبة الراء المتخصصين وذلك للتأكيد على صياغتهما تشكيلياً على المانيكان وبص

الكاليجرافى، بحيث يقتصر التشكيل على توزيع الخطوط كابليكات مره وكقصات مرة آخري مع جعل اإلضافات التشكيلية 

 (2متغيرة فى طريقة تنفيذها بالخامات المتنوعة وكما في العرض التالي:جدول رقم )

 ( يوضح التصميمات المنفذة2جدول )

 ( :1تصميم رقم )

وصف 

 التصميم:

عبارة عن فستان متماثل محبك على الجسم بدون اكمام، يأخذ الديكولتية شكل قصة الصدر بدوران  -

ألعلى من األمام وخطا مستقيما من الخلف ، ويمتد الفستان ليأخذ شكل الجسم , ثم تبدأ قصة دائرية عند 

من الشرائط المضافة من خامة خط الركبة تنتهى بذيل متوسط الطول للفستان في الخلف , كما يعلوه عدد 

الجلد بشكل متعاشق حول الرقبة وفي منطقه الوسط ومنطقة أكبر حجم، تم زخرفتها باستخدام قطع من 

 الفسيفساء من اللون الذهبي و اللون الطوبى.

التصميم 

 المنفذ:

 
 التصميم من األمام

 
 التصميم من الجنب

 
 التصميم من الخلف

األقمشة 

 المستخدمة:

استخدم قماش الدمور كأساس لتشكيل الجسم األساسي للفستان، وقماش الجوخ لقص الشرائط  وتعاشقها  -

بأسلوب فنى متأثر بالخط الكاليجرافى، وذلك لعمل النموذج على المانيكان، وتم التنفيذ النهائي للفستان 

 باستخدام قماش الستان مع الجلد الصناعي.
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 ( 2التصميم رقم ) 

 األلوان:
الفستان بقماش الستان )االلتامودا( مع اللون الذهبي لشرائط الجلد، باإلضافة إلى اللون الزيتي لجسم 

 استخدام وحدات من الفسيفساء باللون االصفر والطوبى.

خطوات 

 التنفيذ:

 تم رسم القصات على المانيكان باستخدام  شرائط األكسرافور لتحديد الخط الخارجي للتصميم. -

تم عمل الباترون األساسي للفستان بتثبيت قماش الدمور على المانيكان وشف حدود اإلكسرافور ونقلها  -

 علي الدمور مع اخذ العالمات بالقلم الرصاص.

 تم رسم الشرائط علي الباترون وتحديد أماكنها باستخدام شرائط األكسرافور. -

 أخذ العالمات بالسراجة علي الساتان . تعشيق الباترون )الدمور( علي قماش الستان ،مع القص ثم  -

تركيب أجزاء  جسم الفستان  علي المانيكان للتأكد من المطابقة وسراجة جميع أجزاء جسم الفستان  -

 )سراجة تمكين( علي جسم المانيكان مباشرة لضمان استمرارية التطابق، ثم التمكين.

ائط الجلد يدويا باستخدام غرزه السراجة تم تعشيق باترونات القصات علي الجلد مع القص، و تثبيت شر -

 السحرية.

 تم زخرفة الشرائط الجلدية باستخدام قطع من الفسيفساء األصفر والطوبى. -

مراحل 

التشكيل 

 بالصور:

       

 تشكيل التصميم باستخدام قماش الدمور وشريط األكسرافور

وصف 

 التصميم:

محبك على الجسم  بدون اكمام ، يأخذ الديكولتيه شكل قصة الصدر بدوران عبارة عن فستان متماثل  -

بسيط من األمام وخطا مستقيما من الخلف ، ويمتد الفستان ليأخذ شكل الجسم  إلى نهاية الفستان لينتهى 

باتساع بسيط , كما يعلوه عدد من الشرائط المضافة )ابليك( من خامة التل، وقد تم زخرفتها باستخدام 

ط الالسية باللون الذهبي الذى يأخذ أشكال دائرية متنوعة، والذى يمتد من خط الكتف ثم الوسط خي

وتتدرج اطوالها إلى أن تنتهى بشكل دائرى إلى بعد خط الركبة، وتتصل تلك الشرائط في األمام من 

 اعلى بالخلف عن طريق مجموعه من السالسل الذهبية.
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التصميم 

 المنفذ:

 
 األمامالتصميم من 

 
 التصميم من الجنب

 
 التصميم من الخلف

األقمشة 

 المستخدمة:

استخدم قماش الدمور كأساس لتشكيل الجسم األساسي للفستان ،وقماش الباتستة لقص الشرائط   -

وتعاشقها بأسلوب متأثر بمصدر االقتباس, وذلك لعمل النموذج على المانيكان ، وتم التنفيذ النهائي 

 قماش الستان مع قماش التل الناشف. للفستان باستخدام

 األلوان:
اللون الزهري  لجسم الفستان بقماش الستان )االلتامودا( ، مع اللون األبيض  للتل باإلضافة إلى  -

 استخدام خيوط الالسية  باللون الذهبي.

خطوات  

 التنفيذ:

األكسرافور لتحديد الشكل الخارجي للتصميم ,ثم  تم رسم التصميم على المانيكان باستخدام  شرائط -

 عمل الباترون األساسي للفستان بتثبيت قماش الدمور على المانيكان.

تم رسم القصات ) الشرائط ( باستخدام شرائط األكسرافور  علي الباترون  بحيث تأخذ شكل خطوط  -

،وهى عبارة عن ثالث قصات,  كاتالتصميم ) القصات( ،والتي سيتم تنفيذها في النهاية علي هيئة أبلي

االولي تبدأ بدوران من خط الكتف ثم تمر علي الصدر ثم تأخذ منحني علي خط الوسط وتنتهي بمنحني 

رفيع عند خط البطن , أما الثانية وهي عبارة عن حرف يشبه حرف الدال يتصل بالثلث االخير من 

وهي عبارة عن خط منحني يتصل بنصف  القصة القصة االولي وينتهي بعد خط البطن بقليل, أما الثالثة 

 االولي ويمر بخط اكبر حجم وتنتهي القصة بخطين تأخذ منحنى رفيع.

تم ضبط منحنيات الشرائط وقصها من قماش الباتسته باللون البمبى مع اخد عالمات التقابل )  -

 .الراكورات ( ليسهل تركيب القصات في مرحلة التنفيذ والتشطيب النهائية

شيق الباترون)الدمور( للفستان علي قماش الساتان، مع القص وأخذ العالمات بالسراجة علي تم تع -

 الساتان.

تم تركيب أجزاء جسم الفستان علي المانيكان للتأكد من المطابقة، مع سراجة جميع أجزاء جسم  -

 ن.الفستان )سراجة تمكين( علي جسم المانيكان مباشرة لضمان استمرارية التطابق ثم التمكي

تم تعشيق باترونات القصات ) الشرائط( علي التل و مع القص، ثم تركيب قطع التل علي جسم  -

الفستان في أماكنها المحددة، و زخرفة الشرائط التل باستخدام خيط الالسية باللون االصفر الذهبي على 

رز جمال هيئة زخارف دائرية حول نفسها وأشرطة ملتفة ودوائر محكمة وتصميمها بشكل جمالي يب

 التصميم بصورة فنية  تتوافق مع مصدر االقتباس.
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 (3التصميم رقم )

وصف 

 التصميم:

عبارة عن فستان متماثل محبك على الجسم بأكمام ، يأخذ الديكولتية شكل استدارة من األمام وتمتد للخلف 

( من قماش التل و يربط جانباه األيمن باأليسر باستخدام السالسل، ثم تبدأ (uلتنتهي على شكل حرف 

من األمام وخطا مستقيما سم تأخذ شكل قصة الكب الدائرية  12قصه آخري اسفل خط الديكولتية  بحوالي 

من الخلف، ويمتد الفستان ليأخذ شكل الجسم, ثم تبدأ قصة دائرية عند خط الركبة تنتهى بجونلة فالونات  

في األمام والخلف, يعلوه عدد من القصات )الشرائط( المضافة من خامة التل تأخذ شكل حرف الواو لتمتد 

ارة دوران الكب وتأخذ انحناء الى ان تنتهى عند خط من اسفل امتالء الصدر األيسر، ثم ترتفع باستد

الوسط، ثم تبدا حرف الواو بامتالء من خط الوسط الى ان تأخذ دوران ينتهى عند خط الركبة، ثم زخرفتها 

 باستخدام قطع من الفسيفساء من اللون األصفر و الطوبى واألبيض والكحلي والموف.

التصميم 

 المنفذ:

 
 التصميم من األمام

 
 التصميم من الجنب

 
 التصميم من الخلف

األقمشة 

 المستخدمة:

استخدم قماش الدمور كأساس لتشكيل الجسم األساسي للفستان وقماش اللينوة  لقص الشرائط  وتعاشقها 

بأسلوب متأثر بالخط الكاليجرافى، وذلك لعمل النموذج على المانيكان, وتم التنفيذ النهائي للفستان باستخدام 

 الستان مع التل .قماش 

مراحل 

التشكيل 

 بالصور:

 

 تشكيل التصميم باستخدام قماش الدمور وشريط األكسرافور
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 األلوان:
اللون التركواز مع الجسم االساسى للفستان بقماش الستان )االلتامودا(  والتل، باإلضافة إلى استخدام 

 وحدات من الفسيفساء باللون االصفر واألبيض والطوبى والكحلي والموف.

خطوات  

 التنفيذ:

 األكسرافور لتحديد الشكل الخارجي للتصميم . تم رسم القصات على المانيكان باستخدام  شرائط -

 تم عمل الباترون األساسي للفستان بتثبيت قماش الدمور على المانيكان مع مراعاة اتجاه النسيج. -

تم رسم القصات)الشرائط( باستخدام شرائط األكسرافور علي الباترون  بحيث تأخذ شكل خطوط  -

 لنهاية علي هيئة أبليكات .التصميم ) القصات ( والتي سيتم تنفيذها في ا

 تم تعشيق الباترون )الدمور( علي قماش الستان ، مع القص وأخذ العالمات بالسراجة علي الساتان. -

تركيب أجزاء  الفستان  علي المانيكان للتأكد من المطابقة، و سراجة جميع أجزاء جسم الفستان  -

 التطابق، ثم التمكين. )سراجة تمكين( علي جسم المانيكان مباشرة لضمان استمرارية

تم تعشيق باترونات القصات علي التل مع القص، ثم تركيب قطع التل علي جسم الفستان في أماكنها  -

 المحددة ، وتثبيت الشرائط يدويا باستخدام غرزه السراجة السحرية.

 تم زخرفة الشرائط التل باستخدام قطع من الفسيفساء األصفر والكحلي والموف. -

 

 

 التصميم باستخدام قماش الدمور وشريط األكسرافورتشكيل 

 

 (4التصميم رقم )

وصف 

 التصميم:

عبارة عن فستان غير متماثل محبك على الجسم بدون اكمام ، يأخذ الديكولتية شكل قصة الصدر بدوران 

الجانب من األمام وبه عدد من الخطوط المنحنية بانسيابية لتمتد بدوران وتناغم مع دوران الصدر من 

األيسر إلى األيمن وتنتهى على شكل حمالة فى األمام لتحقق انسجاما وتناسقا فى ترديد الوان الفستان 

منتهياً بخط مستقيم فى الخلف، ويمتد الفستان ليأخذ شكل الجسم  إلى نهايتة على شكل جونلة بها اتساع 

خلف،و يأخذ شكل الفلونات فى بسيط من أسفل ,وينتهى الخلف بذيل طويل والذى يركب فى خط وسط ال

األمام، وقد تم زخرفة قصة صدر األمام باستخدام وردات من القماش باللون الفضى واللون العنابى 

 بتناسق وابداع.
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التصميم 

 المنفذ:

 
 التصميم من االمام

 
 التصميم من الجنب

 
 التصميم من الخلف

األقمشة 

 المستخدمة:

لتشكيل الجسم األساسي للفستان، وذلك لعمل النموذج على المانيكان ، وتم استخدم قماش الدمور كأساس 

التنفيذ النهائي للفستان باستخدام قماش الستان باللون العنابي مع اللون الفضي واستخدمت وردات من 

ة الستان باللون العنابى والفضى ليتم توزيعها على القصة العلوية فى منطقة الصدر للناحية اليمنى والقص

 السفلية فى منصقة الصدر للناحية اليسرى.

 األلوان:
اللون العنابي مع اللون الفضي مع الجسم االساسى للفستان بقماش الستان )االلتامودا(   باإلضافة إلى 

 استخدام ودرات من القماش بنفس الوان الفستان

خطوات  

 التنفيذ:

 األكسرافور لتحديد الشكل الخاجي للتصميم. تم رسم القصات على المانيكان باستخدام  شرائط -

تم عمل الباترون األساسى للفستان بتثبيت قماش الدمور على المانيكان وشف حدود اإلكسرافور  -

 ونقلها علي الدمور مع اخذ العالمات بالقلم الرصاص.

 تم رسم الخطوط المنحية علي الباترون وتحديد أماكنها باستخدام شرائط األكسرافور . -

 يق الباترون )الدمور( علي قماش الستان ،مع القص ، و أخذ العالمات بالسراجه علي الساتان .تعش -

تركيب أجزاء  جسم الفستان  علي المانيكان للتأكد من المطابقة ، وسراجة جميع أجزاء جسم الفستان  -

 )سراجة تمكين( علي جسم المانيكان مباشرة لضمان استمرارية التطابق، ثم التمكين.

تعشيق باترونات القصات علي القماش مع القص وتركيب كل قصة علي جسم الفستان في أماكنها تم  -

 المحدده وتمكينها.

 تم زخرفة القصات المنحنية باستخدام وردات من اللون العنابى والفضى . -
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مراحل 

التشكيل 

 بالصور:

 

 تشكيل التصميم باستخدام قماش الدمور وشريط األكسرافور

 

 (5التصميم رقم )

وصف 

 الموديل:

عبارة عن فستان غير متماثل محبك على الجسم بدون اكمام، يأخذ الديكولتية شكل استدارة من األمام 

والخلف، يبدأ األمام بقصه على شكل القلب من أعلى ومفتوح من طرفة السفلى باستدارة تصل لخط 

بين الصدرين لتأخذ شكل استدارة تمتد الخط الجنب بدوران، ثم تبدأ قصة آخري من منتصف المسافة 

( وتأخذ شكل خط مستدير ، وتنتهى عند خط الذيل على شكل راس Sالجنب األيمن على شكل حرف )

مثلث وينتهى جانبي الفستان من اسفل على شكل مثلث يأخذ استدارة من جانبية، ويمتد الفستان ليأخذ 

شكل مثلث, أما الخلف بسيط ال يوجد به قصات به  شكل الجسم وينتهى ذيل الفستان من األمام على

 تجسيم بسيط لينتهي ذيل الفستان من الخلف على شكل مثلثات وبه سوسته في خط نصف الخلف.

التصميم 

 المنفذ:

 
 التصميم من االمام

 
 التصميم من الجنب

 
 التصميم من الخلف

األقمشة 

 المستخدمة:

الجسم األساسي للفستان وقماش اللينوة  لقص القصات استخدم قماش الدمور كأساس لتشكيل  -

وتعاشقها بأسلوب متأثر بالخط الكاليجرافى, وذلك لعمل النموذج على المانيكان، وتم التنفيذ النهائي 

 للفستان باستخدام قماش الستان مع التل.

 .اللون الباذنجاني  مع اللون الذهبي - األلوان
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خطوات  

 التنفيذ:

 تم رسم القصات على المانيكان باستخدام  شرائط األكسرافور لتحديد الشكل الخارجي للتصميم . -

تم عمل الباترون األساسي للفستان بتثبيت قماش الدمور على المانيكان وشف حدود اإلكسرافور  -

 ونقلها علي الدمور مع اخذ العالمات بالقلم الرصاص.

 ماكنها باستخدام شرائط األكسرافور .تم رسم الشرائط علي الباترون وتحديد أ -

 تعشيق الباترون )الدمور( علي قماش الستان، مع القص و أخذ العالمات بالسراجة علي الساتان . -

تركيب أجزاء  جسم الفستان  علي المانيكان للتأكد من المطابقة، سراجة جميع أجزاء جسم الفستان  -

 استمرارية التطابق، ثم التمكين.)سراجة تمكين( علي جسم المانيكان مباشرة لضمان 

تم تعشيق باترونات القصات علي الجلد ،مع القص، ثم رد قطع الجلد علي جسم الفستان في أماكنها  -

 .المحددة ، وتثبيت شرائط الجلد يدويا باستخدام غرزه السراجة السحرية

 تم زخرفة الشرائط الجلدية باستخدام قطع من الفسيفساء األصفر والطوبى. -

مراحل 

التشكيل 

 بالصور:

   

 تشكيل التصميم باستخدام قماش الدمور وشريط األكسرافور

 

 الدراسة:أدوات 

استبيان مدى إمكانية االستفادة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي كرؤية جمالية فى التصميم والتشكيل على  .1

 المانيكان )الخاص بالمتخصصين( : 

  :صدق االستبيان :  أوالً:تجريب وتقنين االستبيان الخاص بالمحكمين 

( محكم، وذلك إلبداء أرائهم فيما يلى 15تم عرض االستبيان فى صورته األولية على المحكمين وعددهم ) :صدق المحكمين

التعبير للعبارات، شمولية : مدى مالئمة محاور االستبيان لقياس ما وضع من أجله، مدى وضوح الصياغة اللغوية وسالمة 

االستبيان على عبارات لالجابة على مدى تحقق عناصر وأسس التصميم ومدى تحقق القيم االبتكارية والجوانب التقنية، مدى 

إنتماء العبارات للمحاور التابعه لها من عدمها، إمكانية تعديل أو صياغة أو حذف أو إضافة عبارات جديدة ليصبح االستبيان 

 رة على تحقيق الغرض الذي وضع من أجله.أكثر قد

وقد أبدى المحكمين آراءهم وتعليقاتهم، وفى ضوء إتفاق المحكمين أستبقت الباحثتان على العبارات التى حصلت على نسبة 

فأكثر( من عدد المحكمين، وقد تم إجراء التعديالت الالزمه في ضوء آراء المحكمين، فقد أصبح االستبيان في  %80إتفاق )

 ( عبارات موزعة على محورين.10صورته النهائية بعد إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

o تم التحقق من االتساق الداخلي لالستبيان الخاص بالمحكمين وحساب معامالت : صدق االتساق الداخلي لالستبيان

 (3جدول رقم ) والدرجة الكلية لالستبيان: االرتباط بين عبارات االستبيان والدرجة الكلية للمحور، عبارات االستبيان
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 ( معامالت االرتباط بين عبارات االستبيان وكال من )الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية لالستبيان(3جدول رقم )

 العبارة

معامل االرتباط بين 

العبارة والدرجة 

 الكلية لالستبيان

معامل االرتباط بين 

العبارة والدرجة 

 الكلية للمحور

 العبارة

معامل االرتباط بين 

العبارة والدرجة الكلية 

 لالستبيان

معامل االرتباط بين 

العبارة والدرجة الكلية 

 للمحور

1 0.785** 0.856** 6 0.865** 0.878** 

2 0.876** 0.890** 7 0.821** 0.921** 

3 0.801** 0.846** 8 0.917** 0.871** 

4 0.812** 0.855** 9 0.881** 0.856** 

5 0.781** 0.889** 10 0.877** 0.866** 

 

 (0.01** دالة عند مستوى )

**(، 0.917يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية لالستبيان ككل تراوحت ما بين )

**(، 0.846**(، )0.921بين )**(، معامالت االرتباط بين العبارات ودرجة المحور التى تنتمى إليه تراوحت ما 0.781)

 .0.01وجميعها دالة إحصائية عند مستوى 

 

  ثانياً: ثبات االستبيان:

قامت الباحثتان بحساب ثبات اإلستبيان بإستخدام عدة طرق )معامل ألفا كرونباخ ، التجزئة النصفية( وقد تم ذلك على عينة 

 كالتالي:محكم من األساتذة المتخصصين( وكانت النتائج  15قوامها )

:  0.842( أن معامالت الثبات لكل محور من محاور اإلستبيان )4يتضح من الجدول )بالنسبة لمعامل ألفا كرونباخ:  -

 (.0.901(، قيمة معامل ألفا لإلستبيان ككل كانت )0.897

ثبات لكل محور ( أن معامالت ال4(: تبين من الجدول )وبالنسبة لمعامل التجزئة النصفية )معادلة سبيرمان التصحيحية -

 (.0.899(، قيمة ثبات اإلستبيان ككل )0.896:  0.883من المحاور )

وكلها معامالت تدل على تمتع اإلستبيان بدرجة عالية من الثبات لقياس مدى جودة التصميمات ، يدل ذلك على صالحية 

 المقياس للتطبيق.

 ان الخاص بالمحكمين( يبين قيم معامل الثبات لكل محور من محاور اإلسبي4جدول رقم )

 المحاور
عدد 

 العبارات
 معامل ألفا كرونباخ

معامل التجزئة النصفية 

 براون( –)سبيرمان 

 0.883 0.897 6 تحقيق عناصر وأسس التصميم

 0.896 0.842 4 تحقيق القيم االبتكارية والجوانب التقنية

 0.899 0.901 10 اإلستبيان ككل
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استبيان مدى إمكانية االستفادة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي كرؤية جمالية فى التصميم والتشكيل على  .2

 المانيكان )الخاص بالمستهلكين(: 

  : تجريب وتقنين االستبيان الخاص بالمستهلكين: أوالً : صدق االستبيان 

( محكم وذلك إلبداء أرائهم فيما يلى 15المحكمين وعددهم )تم عرض االستبيان فى صورته األولية على صدق المحكمين: 

: مدى وضوح الصياغة اللغوية وسالمة التعبير لعبارات اإلستبيان، شمولية االستبيان على عبارات تقيس ما وضع من أجله، 

ض الذي وضع من إمكانية تعديل أو صياغة أو حذف أو إضافة عبارات جديدة ليصبح االستبيان أكثر قدرة على تحقيق الغر

 أجله .

وقد أبدى المحكمين آراءهم وتعليقاتهم، وفى ضوء إتفاق المحكمين أستبقت الباحثتان على العبارات التى حصلت على  -

فأكثر( من عدد المحكمين، وقد تم إجراء التعديالت الالزمه في ضوء آراء المحكمين، فقد أصبح االستبيان  %80نسبة إتفاق )

 ( عبارات.9عد إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )في صورته النهائية ب

تم التحقق من االتساق الداخلي لالستبيان الخاص بالمستهلكين وحساب معامالت صدق االتساق الداخلي لالستبيان:  -

 ( 5جدول رقم )االرتباط بين عبارات االستبيان والدرجة الكلية للمحور:

 

 ( يوضح معامالت االرتباط بين عبارات االستبيان والدرجة الكلية لإلستبيان الخاص بالمستهلكين 5جدول رقم )

 العبارة
معامل االرتباط بين العبارة والدرجة الكلية 

 لالستبيان

1 0.911** 

2 0.876** 

3 0.846** 

4 0.863** 

5 0.827** 

6 0.746** 

7 0.812** 

8 0.785** 

9 0.932** 

 

 (0.01** دالة عند مستوى )

**(، 0.932يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين العبارات والدرجة الكلية لالستبيان ككل تراوحت ما بين )

 .0.01**(، وجميعها دالة إحصائية عند مستوى 0.746)

  وكانت النتائج كما يلى: تم حساب ثبات المقياس بمعامل ألفا كرونباخ ثانياً: ثبات اإلستبيان:

 .0.965يوضح الجدول قيمة معامل ألفا كرونباخ لالستبيان ككل كانت معامل ألفا كرونباخ: 
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 ( يبين قيم معامل الثبات لالستبيان  الخاص بالمستهلكين ككل6جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد

 0.965 9 االستبيان ككل

 

القيم على أن االستبيان يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس صالحية وجودة التصميمات، ومن ثم ثبات االستبيان وتدل هذه 

 ككل.

تم تحليل البيانات وإجراء المعامالت اإلحصائية باستخدام برنامج : المعامالت اإلحصائية التى استخدمت في تحليل البيانات

spss ض األساليب اإلحصائية المستخدمة :الستخراج النتائج وفيما يلي بع 

 .لحساب صدق المحتوى ) التجانس الداخلى ( لإلستبيان:  معامل إرتباط بيرسون .1

: لحساب الثبات وصالحية االداة ويعتبر من أشهر معامالت الثبات حيث يعتمد على حساب االرتباط  معامل ألفا كرونباخ .2

 الداخلى لإلجابة على العبارات.

)حيث يعتبر من أفضل أساليب قياس االتجاهات للتعرف على مستوى : المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح  .3

 جودة كل عبارة من وجهة نظر المحكمين ويستخدم فى مقاييس وإستبيانات التدرج ( .

 ويكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة من العبارات على النحو التالي:  

 ) مالئم(  3  – 2.36)إلى حد ما ( ،  2.35 - 1.68الئم(، )غير م 1.67 – 1

 في يفيد أنه كما ، الحسابي وسطها عن تشتت البيانات مدى لمعرفة المهمة المقاييس أحد هو :  المعياري االنحراف .4

 .أقل المعياري انحرافها التي للفقرة األفضل الرتبة تعطى حيث ، تساوي بعضها عند المتوسطات ترتيب

هو إحدى االختبارات المعلمية ويستخدم في :  One - Way ANOVAإختبار تحليل التباين األحادى فى إتجاة واحد  .5

 حالة وجود أكثر من عينتين مستقلتين.

هذا الجزء يتضمن نتائج الدراسة التطبيقية بهدف الوقوف على مدى إمكانية االستفادة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي 

 جمالية فى التصميم والتشكيل على المانيكان.كرؤية 

 أوال: بالنسية ألراء المتخصصين:

( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعياري وترتيب التصميمات وتقديرها  7جدول رقم )

 طبقاً الستجابات السادة المتخصصين لجميع المحاور

ت
ما

مي
ص

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

ح
ج
مر

 ال
ط
س

تو
لم

ا
ي 

ار
عي

لم
 ا
ف

را
ح
الن

ا
 

المتوسط 

المئوي 

 المرجح

)معامل 

 الجودة(

ترتيب 

 التصميمات

مستوى 

 مالئم التصميم
إلى حد 

 ما

غير 

 مالئم

 مالئم التاسع 88.3% 0.55 2.65 398 6 40 104 1

 مالئم العاشر 87.7% 0.49 2.63 394 0 56 94 2

 مالئم األول 100% 0 3 450 0 0 150 3

 مالئم الثامن 89.7% 0.47 2.69 404 0 46 104 4
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 مالئم الثاني 97.7% 0.25 2.93 440 0 10 140 5

 مالئم السابع 91% 0.45 2.73 410 0 40 110 6

 مالئم السادس 92.3% 0.43 2.77 416 0 34 116 7

8 78 72 0 378 2.52 0.51 84% 
الثالث 

 عشر
 مالئم

9 62 76 12 350 2.33 0.61 77.7% 
الثامن 

 عشر

مالئم إلى حد 

 ما

10 76 68 6 370 2.47 0.57 82.3% 
الرابع 

 عشر
 مالئم

11 60 84 6 354 2.36 0.56 78.7% 
السابع 

 عشر
 مالئم

 مالئم الثالث 96.3% 0.31 2.89 434 0 16 134 12

 العشرون 76.3% 0.64 2.29 344 14 78 58 13
مالئم إلى حد 

 ما

 مالئم الخامس 94.7% 0.38 2.84 426 0 24 126 14

15 88 62 0 388 2.59 0.50 86.3% 
الحادى 

 عشر
 مالئم

16 82 68 0 382 2.55 0.50 85% 
الثاني 

 عشر
 مالئم

17 64 80 6 358 2.39 0.56 79.7% 
السادس 

 عشر
 مالئم

18 62 76 12 350 2.33 0.65 77.7% 
التاسع 

 عشر

مالئم إلى حد 

 ما

 مالئم الرابع 95.7% 0.35 2.87 430 0 20 130 19

20 72 68 10 362 2.41 0.63 80.3% 
الخامس 

 عشر
 مالئم
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 ( يوضح ترتيب التصميمات وتقديرها طبقاً إلستجابات السادة المتخصصين لجميع المحاور13شكل رقم )

 

  ( :13( والشكل رقم )7يوضح الجدول  رقم )

من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي كرؤية جمالية فى التصميم استجابات المتخصصين حول مدى إمكانية االستفادة 

:  3( تصميم قد حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما بين )17والتشكيل على المانيكان وقد تبين أن عدد )

ا تبين أن ( تصميمات حصلوا على مستوى مالئم إلى حد ما، وتعتبر كل التصميمات قابلة للتصميم، كم3(، وعدد )2.36

 أفضل التصميمات كانت مرتبه على النحو التالى:

(، يليه التصميم الخامس حصل على الترتيب الثاني %100( ونسبة )3التصميم الثالث حصل على الترتيب األول بمتوسط ) 

(، %96.3( ونسبة )2.89(، يليهم التصميم الثاني عشر حصل الترتيب الثالث بمتوسط )%97.7( ونسبة )2.93بمتوسط )

(، يليهم التصميم الرابع عشر %95.7( ونسبة )2.87يليهم التصميم التاسع عشر حصل على الترتيب الرابع بمتوسط )

(، يليهم التصميم السابع حصل الترتيب السادس بمتوسط %94.7( ونسبة )2.84حصل على الترتيب الخامس بمتوسط )

(،  يليهم %91( ونسبة )2.73ى الترتيب السابع بمتوسط )(، يليهم التصميم السادس حصل عل%92.3( ونسبة )2.77)

(، يليهم التصميم األول حصل على الترتيب %89.7( ونسبة )2.69التصميم الرابع حصل على الترتيب الثامن بمتوسط )

( ونسبة 2.63(، يليهم التصميم الثاني حصل على الترتيب العاشر بمتوسط )%88.3( ونسبة )2.65التاسع بمتوسط )

(، يليهم %86.3( ونسبة )2.59(، يليهم التصميم الخامس عشر حصل على الترتيب الحادى عشر بمتوسط )87.7%)

(، يليهم التصميم الثامن حصل على %85( ونسبة )2.55التصميم السادس عشر حصل على الترتيب الثاني عشر بمتوسط )

العاشر حصل على الترتيب الرابع عشر بمتوسط (، يليهم التصميم %84( ونسبة )2.52الترتيب الثالث عشر بمتوسط )

(، %80.3( ونسبة )2.41(، يليهم التصميم العشرون حصل على الترتيب الخامس عشر بمتوسط )%82.3( ونسبة )2.47)

(، يليهم التصميم الحادى %79.7( ونسبة )2.39يليهم التصميم السابع عشر حصل على الترتيب السادس عشر بمتوسط )

(، يليهم التصميمان التاسع ، الثامن عشر حصال %78.7( ونسبة )2.36لترتيب السابع عشر بمتوسط )عشر حصل على ا

(، يليهم التصميم الثالث عشر حصل على الترتيب التاسع عشر %77.7( ونسبة )2.33على الترتيب الثامن عشر بمتوسط )

 (،%76.3( ونسبة )2.29بمتوسط )
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لهمة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي وفق إتفاق أراء المتخصصين وبالتالى يكون ترتيب التصميمات المست

(، وكانت أفضل التصميمات 13، 18، 9، 11، 17، 20، 10، 8، 16، 15، 2، 1، 4، 6، 7، 14، 19، 12، 5، 3هى )

 (14، 19، 12، 5، 3والتى سوف يتم تنفيذها ثم عرضها على المستهلكين هم التصميمات ) 

 

 ( يوضح تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات8قم  )جدول ر

 لكل محور من محاور االستبيان واالستبيان ككل المقترحة 

 مصدر التباين محاور االستبيان
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

مستوى 

 الداللة

 مدى تحقيق أسس

 وعناصر التصميم

 28.415 539.880 19 بين التصميمات

3.019 0.000 
دالة عند 

(0.01) 

داخل 

 التصميمات
280 2635.200 9.411 

 - 3175.080 299 اإلجمالى

مدى تحقيق الجوانب 

االبتكارية والجوانب 

 التقنية

 14.201 269.813 19 بين التصميمات

3.851 0.000 
دالة عند 

(0.01) 

داخل 

 التصميمات
280 1032.533 3.688 

 - 1302.347 299 اإلجمالى

 اإلستبيان ككل

 74.540 1416.253 19 بين التصميمات

4.736 0.000 
دالة عند 

(0.01) 

داخل 

 التصميمات
280 4406.933 15.739 

 - 5823.187 299 اإلجمالى

 

 ( :8يوضح الجدول رقم )

( بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة 0.01إحصائيه عند مستوى معنوية )توجد فروق ذات داللة 

( وهو 0.000ومستوى الداللة ) 3.019فى المحور األول )مدى تحقيق أسس وعناصر التصميم( حيث بلغت قيمة )ف( 

ى تحقيق أسس وعناصر التصميم. ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى مد0.05أقل من مستوى المعنوية )

( بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

ومستوى الداللة  3.851فى المحور الثانى ) مدى تحقيق الجوانب االبتكارية والجوانب التقنية( حيث بلغت قيمة )ف( 

( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى مدى تحقيق الجوانب االبتكارية 0.01وى المعنوية )( أقل من مست0.000)

( بين إستجابات السادة المتخصصين على 0.01والجوانب التقنية. توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

ومستوى الداللة  4.736يث بلغت قيمة )ف( التصميميات المقترحة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي ح

 ( مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .0.05( وهو أقل من مستوى المعنوية )0.000)
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 ثانياً: بالنسية الراء المستهلكين:

التصميمات وتقديرها ( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعياري وترتيب 9جدول رقم )

 طبقاً الستجابات السادة المستهلكين لجميع المحاور

ت
ما

مي
ص

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات

مجموع 

ح األوزان
ج
مر

 ال
ط
س

تو
لم

ا
ي 
ار

عي
لم

 ا
ف

را
ح
الن

ا
 

المتوسط 

المئوي 

 المرجح

)معامل 

 الجودة(

ترتيب 

 التصميمات

مستوى 

 مالئم التصميم
إلى حد 

 ما

غير 

 مالئم

 مالئم  الثاني  97.8% 0.258 2.93 396 0 9 126 3

 مالئم  الثالث  93.3% 0.561 2.80 378 9 9 117 5

 مالئم  األول 100% 0 3 405 0 0 135 12

 مالئم الخامس  88.9% 0.617 2.67 360 9 27 99 14

 مالئم  الرابع  91.1% 0.594 2.73 369 9 18 108 19

 
 وتقديرها طبقاً إلستجابات المستهلكين لجميع المحاور( يوضح ترتيب التصميمات 14شكل رقم  )

 

 ( :14( والشكل  رقم )9يوضح الجدول رقم )

استجابات المستهلكين حول حول مدى إمكانية االستفادة من اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي كرؤية جمالية فى التصميم 

( 2.67:  3ا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما بين )والتشكيل على المانيكان وقد تبين أن جميع التصميمات قد حصلو

، وتعتبر كل التصميمات تحقق تميزا في التنفيذ ، وقد تبين أن أفضل التصميمات كانت مرتبه على النحو التالى التصميم 

الثاني  (، يليهم التصميم  الثالث حصل على الترتيب%100( ونسبة )3الثانى عشر حصل على الترتيب األول بمتوسط )

(، %93.3( ونسبة )2.80(، يليهم التصميم الخامس حصل على الترتيب الثالث بمتوسط )%97.8( ونسبة )2.93بمتوسط )

(، يليهم التصميم الرابع عشر %91.1( ونسبة )2.73يليهم التصميم التاسع عشر حصل على الترتيب الرابع بمتوسط )

( وبالتالى يكون ترتيب التصميمات المستحدثة من جماليات %88.9( ونسبة )2.67حصل على الترتيب الخامس بمتوسط )

  (.14، 19، 5، 3، 12اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي وفق إتفاق أراء المستهلكين هى )
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 المقترحة (  يوضح تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات المستهلكين على التصميمات10جدول رقم )

 لالستبيان ككل 

 مصدر التباين محاور االستبيان
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

مستوى 

 الداللة

الفروق بين 

التصميمات من وجهة 

 نظر المستهلكين

بين 

 التصميمات
4 92.880 23.220 

1.286 0.284 

غير 

دالة عند 

(0.05) 

داخل 

 التصميمات
70 1263.60 18.051 

 - 1356.48 74 اإلجمالى

 

 ( :10يوضح الجدول رقم )

( بين إستجابات المستهلكين  على التصميمات المنفذة والمستلهمة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

( وهو أكبر من 0.284ومستوى الداللة ) 1.286من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي حيث بلغت قيمة )ف( 

( مما يدل على عدم وجود فروق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل. مما يبين كفاءة جميع التصميمات 0.05مستوى المعنوية )

 من وجهة نظر المستهلكين.

 

 تفسير النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة األول ومؤداه : .1

عناصر وأسس التصميم والقيم االبتكارية  إحصائيه بين التصميمات المقترحة من حيث تحقق" توجد فروق ذات داللة  -

والجوانب التقنية وامكانية األستفادة من جماليات  اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافى كرؤية جمالية في التصميم والتشكيل 

 على المانيكان ")من وجهة نظر السادة المتخصصين( .

 ئج ما يلى :  وقد أثبتت النتا

 ( بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى معنوية )

 المقترحة فى المحور األول فى مدى تحقيق أسس وعناصر التصميم.

 ( بين إستجابات السادة المتخصصين على 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة ) التصميميات المقترحة

 فى المحور الثانى فى مدى تحقيق الجوانب االبتكارية والجوانب التقنية.

 ( بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )

 وق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي ، مما يدل على وجود فر

حيث يمكن االستفادة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي فى استلهام تصميمات يمكن تصميمها و تشكيلها على 

( 17المانيكان من وجهة نظر المتخصصين، حيث تبين من خالل إستجاباتهم حول التصميمات ما يلى وقد تبين أن عدد )

( تصميمات حصلوا على مستوى 3(، وعدد )2.36:  3حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما بين )تصميم قد 

مالئم إلى حد ما. وتعتبر كل التصميمات قابلة للتنفيذ، وقد كان ترتيب التصميمات المستحدثه من جماليات اإليقاع الحركي 

، 20، 10، 8، 16، 15، 2، 1، 4، 6، 7، 14، 19، 12، 5، 3للخط الكاليجرافي وفق إتفاق أراء المتخصصين كالتالى )
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(، وكانت أفضل التصميمات والتى سوف يتم تنفيذها ثم عرضها على المستهلكين هم التصميمات ) 13، 18، 9، 11، 17

3 ،5 ،12 ،19 ،14) 

" calligraphy ربي"التشكيل بالخط الع ( التي أكد فيها ان175-2020 -ويتفق ذلك مع دراسة )أحمد صالح، جهاد أحمد 

فناً ملهماً، يحمل في طياته أسرار جمال التشكيل الفني، وذلك لما يمتلكه من السمات الفنية الجمالية، التي تميزه عن غيره 

 من من أنواع وأشكال الخطوط و اللغات األخرى، تلك السمات التي تجعل منه قيمة تثري أي عمل فني .

 ثانى ومؤداه :النتائج المتعلقة بفرض الدراسة ال .2

" توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين التصميميات المنفذة والمستلهمة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي  -

 وامكانية االستفادة  منة كرؤية جمالية فى التصميم والتشكيل على المانيكان )من وجهة نظر المستهلكين(".

 وقد أثبتت النتائج ما يلى :  

( بين إستجابات المستهلكين  على التصميمات المنفذة والمستلهمة  0.05فروق ذات داللة إحصائيه عند مستوى داللة )توجد 

( وهو أكبر من 0.284ومستوى الداللة ) 1.286من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي حيث بلغت قيمة )ف( 

 لتصميمات فى اإلستبيان ككل.( مما يدل على وجود فروق بين ا0.01مستوى المعنوية )

( ، كما تبين أن ترتيب 2.67:  3وقد تبين أن جميع التصميمات قد حصلوا على مستوى مالئم بمتوسطات تتراوح ما بين )

، 3، 12التصميمات  المنفذة والمستلهمة من جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي وفق إتفاق أراء المستهلكين هى )

5 ،19 ،14.) 

مما سبق يتضح لنا من نتائج فروض البحث إمكانية االستفادة من جماليات األيقاع الحركى للخط الكاليجرافى في استلهام  •

تصميمات مقترحة من خالل تناغم الحروف كوحدات زخرفية يمكن تنفيذها بأسلوب التصميم والتشكيل على المانيكان من 

(  2019 –(  ودراسة ) انجى محمد سيد 2016 –مع دراسة ) مروة السيد وجهه نظر المتخصصين والمستهلكين، وهذا يتفق 

والتى أكدت على استخدام الحركة الفعلية لحروف الخط العربى كمفردة تشكيلية على األزياء , أما دراسة ) نسرين عزت 

في صورة حروف (هدفت إلى إستلهام تصميمات برؤية فنية حديثة أما 2019 –( ودراسة ) نرمين أحمد 2018 –جمال 

( من Cari Buziak- 2011 -5 كما يتفق مع ما ذكره )ابجدية أو تصميمات معاصرة لفن األثاث من الفن الكاليجرافيتى،

أهمية الخط الذى يعتبر طريقة للتعبير عن النفس وتعلم شيء جديد في مجال فني يحتوي على الكثير من اإلمكانات المتعددة  

 باالضافة الى تعلم أبجدية جديدة ، بلمسات مصنوعة يدوًيا .لالكتشافات الجديدة ، 

 النتائج: لخصم

اعطى االستلهام من الخط الكاليجرافى قدرة على االبتكار والتناغم بين الحروف، مما اعطى ثراء للتصميم المستلهم  -1

 بحرية تامة مما يحقق النظرة الجمالية لألزياء بهوية عربية اصيلة.

جماليات اإليقاع الحركي للخط الكاليجرافي في استلهام تصميمات مقترحة يمكن تشكيلها على المانيكان يمكن االستفادة من  -2

(، يليه التصميم الخامس %100من وجهة نظر المتخصصين، حيث حصل التصميم الثالث على الترتيب األول بنسبة )

(، %96.3ل على الترتيب الثالث بنسبة )(، يليهم التصميم الثاني عشر حص%97.7حصل على الترتيب الثاني بنسبة )

(، يليهم التصميم الرابع عشر حصل على الترتيب %95.7يليهم التصميم التاسع عشر حصل على الترتيب الرابع بنسبة )

 (.%94.7الخامس بنسبة )

كان من وجهة قدمت التصميمات المستلهمة من االيقاع الحركي للخط الكاليجرافى والمنفذة بأسلوب التصميم على الماني -3

 نظر المستهلكات تميزا للتصميم برؤية عصرية جديدة من خالل تطويع الخامات الزخرفية المختلفة لتنفيذ التصميمات.
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تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المستهلكات على التصميمات المنفذة والمستلهمة من جماليات اإليقاع  -4

(، يليهم التصميم  الثالث  %100صل التصميم الثانى عشر على الترتيب األول بنسبة )حيث حالحركي للخط الكاليجرافي, 

(، %93.3(، يليهم التصميم الخامس  وقد حصل على الترتيب الثالث بنسبة )%97.8وقد حصل على الترتيب الثاني بنسبة )

التصميم الرابع عشر وقد حصل على (، يليهم %91.1يليهم التصميم التاسع عشر وقد حصل على الترتيب الرابع بنسبة )

 .(%88.9الترتيب الخامس بنسبة )

ساعدت حركة الخطوط وتناغمها على ابراز الناحية الجمالية باستخدام الخامات الزخرفية مما ساعد على تفضيل  -5

 المستهلكات في اختيارهن للتصميمات المنفذة وانها تتفق مع اذواقهن والموضة العصرية. 

 التوصيات:

 ضرورة ادراج مقرر لتدريس انماط الخطوط بانواعها المختلفة لكى تعد مرجع لالقتباس في مجال األزياء.  -

إجراء العديد من الدراسات حول المفهوم المعاصر للخط الكاليجرافى لالستفادة منة في مجال المالبس والنسيج بصفة  -

 عامة.

 ؤى جديدة مستلهمة من الخط الكاليجرافى العربى الحر.ضرورة االهتمام بتصميم أزياء تحمل الهوية العربية بر -

تفعيل دور الكليات الفنية وكلية األقتصاد المنزلى من خالل عمل معارض للتصميمات المبتكرة وعرض الزخارف  -

 والتصميمات الحديثة في المعارض الفنية للعمل على تنمية ذوق وحس المشاهد فنيا وجماليا.

يستخدمون الخط الكاليجرافى وتخصيص ساحات فنية لهم لثقل موهبتهم مع توثيق اعمالهم بعمل موقع دعم الفنانين اللذين  -

 على النت باعتبارها حقال خصبا للمستلهمين منها من محبى هذا الفن

 

 فى التصميمات المقترحة استمارة اراء المتخصصين( 1ملحق رقم )

 تصميم )    ( اإلستبيان

 غير مالئم مالئم الى حد ما مالئم

    أوالً: تحقيق عناصر وأسس التصميم:

    الخامة( -اللون -الشكل  -الوحدة بين عناصر التصميم األساسية )الخط -1

    ترابط مساحات التصميم -2

    النسبة والتناسب بين أجزاء التصميم -3

    تحقيق االتزان في التصميم -4

    فى التصميم الزخرفى والبنائى.يلعب الخط الكاليجرافى دورا هاما  -5

    تناسب الخامات الزخرفية المستخدمة فى ابراز جماليات التصميم . -6

    ثانياً: تحقيق القيم اإلبتكارية والجوانب التقنية: 

حقق التصميم المقترح ابراز جماليات التكوينات التشكيلية للخط  -1

 الكاليجرافى.

   

حقق األستلهام من الخط الكاليجرافى تميزا في التصميمات المقترحة  -2

 للتصميم والتشكيل على المانيكان. 

   

    سنة. 35:18مالئمة التصميمات المنفذة للسيدات من سن  -3

    مالئمة التصميم مع الذوق العام.  -4
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 استمارة اراء المستهلكات فى التصميمات المنفذة( 2ملحق رقم )

 

 المحاور

 التصميم )  (

 غير مالئم مالئم الى حد ما مالئم

    حقق التصميم الزخرفى تناسبا مع تصميم الزى. -1

    تناسب الخامات الزخرفية مع التصميمات المنفذة.  -2

    تناسب  التقنيات المستخدمة فى التنفيذ مع تصميم الزى.  -3

    للخط الكاليجرافى.التصميمات المنفذة ابرزت االمكانات التشكيلية  -4

    يضيف التصميم المنفذ رؤية جديدة فى مجال األزياء. -5

    يصلح أن يكون التصميم منتجا يمكن تنفيذه وتسويقه . -6

    يتماشى التصميم مع الموضة الحديثة. -7

    يصلح ارتداءه في العديد من المناسبات . -8

    افضل ارتداء التصميم بشكل شخصي. -9

  

(  أسماء المحكمين لالستبيان الخاص بالتصميمات المقترحة والمستلهمة من األيقاع الحركى للخط 3ملحق رقم ) 

 الكاليجرافى

 جهة العمل الدرجة العلمية اسم المحكم م 

أستاذ متفرغ بقسم المالبس والنسيج   أ.د/ والء على دياب 1

ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

المساعدين بكلية األساتذة واألساتذة 

 االقتصاد المنزلي جامعة االزهر

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر

أستاذ متفرغ بكلية الفنون التطبيقية  أ.د / فيروز الجمل    

 جامعة دمياط 

 كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

أ.م.د/ ايناس حمدى عبد  3

 المقصود

 كلية علوم االسرة جامعة طيبة أستاذ مساعد  بقسم المالبس والنسيج 

تصميم أستاذ مساعد بقسم  أ.م.د/هدى أبو ضيف 4

 والنسيج األزياء

 كلية التصاميم والفنون جامعة الطائف

  كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ نفيسة أحمد علوان 5

 كلية علوم االسرة جامعة طيبة أستاذ مساعد المالبس والنسيج  أ.م.د/ هناء عبدهللا النواوي 6

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر  أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/ أماني مصطفى خلف 7

 كلية علوم االسرة جامعة طيبة أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج  أ.م.د/رشا عبد المعطى الشيخ 8

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر أستاذ مساعد المالبس بقسم والنسيج فاطمة السعيد مدينأ.م.د/  9

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر مدرس بقسم المالبس والنسيج  د/ مايسة محمود الكيالني 10
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 جامعة األزهركلية االقتصاد المنزلي  مدرس بقسم المالبس والنسيج  د/ دعاء عبدالقادر القطري 11

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر مدرس بقسم المالبس والنسيج  د/ اسماء جالل عبد العزيز 12

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر مدرس بقسم المالبس والنسيج  د/شيماء محمد عامر ناصف 13

 االقتصاد المنزلي جامعة األزهركلية  مدرس بقسم المالبس والنسيج د/ شيماء عبدالمنعم السخاوى 14

 كلية االقتصاد المنزلي جامعة األزهر مدرس بقسم المالبس والنسيج  د/ هبه عبد هللا سالمة 15

 

 المراجع:

 م.2014ابراهيم , مصطفى محمد رشاد :" جماليات الخط العربى وتطبيقاته المعاصرة" , عالم الكتب ,  -1

1- Ibrahim, Mostafa Mohamed Rashad: "Gamaluat Alkhat alarabi wa tatbekath almoasera", 

alam alkotb, 2014  

اتجاهات ابو األسعاد ,مروة السيد ابراهيم:" الخط العربى كمفردة تشكيلية في تصميم طباعة أقمشة السيدات من خالل  -2

 م.2016,يناير, 3, عدد  6د الموضة العالمية" مجلة التصميم الدولية , المجل

2- Abu Al-Asaad, Marwa El-Sayed Ibrahim: "Alkhat alarabi  kamofrada gamaleya tashkeleya 

fee tasmeem tebaet akmeshat alsayedatmen khelal etegahat almoda alalameia , megalet 

altasmeem aldawalia,, meg6, adad3, yanayer 2016.   

الخير, شندى محمود:" النظم األيقاعية في جداريات الفن المصرى القديم كمصدر إلثراء التصميمات الزخرفية" ابو  -3

 م.2008, اكتوبر  4المجلة المصرية للدراسات المتخصصة , كلية التربية النوعية , جامعة عين شمس , العدد 

3- Abu Al-Khair, Shendi Mahmoud: “Alnozom Alekaghya fee Jadareuat Alfan Almasary 

Alkadem Kamasader Lesaraa Altasamemat Alzokhrofeua"Al megalet Almasarua Leaderasat 

Almotakhsesa,Kulyat Altarbya Alnawaya,Jamaat Ain Shams, Adad 4, October 2008 

نيكان" رسالة ماجستير , كلية األقتصاد أبو سعدة ,أمانى السيد:" فن الفسيفساء كمصدر إلثراء األزياء المشكلة على الما -4

 م.2018المنزلى , جامعة األزهر , 

4- Abu Saada, Amani Al-Sayed: "Fan ALfosaufsaa Kamasdr Leasraa Alazuaa Almosakala Ala 

Amanekan"  Resalt Magstar,Koleuat Alektsad Almanzely, Jamaat Al-Azhar ,2018 

شغال الفنية ودورها في تنمية الرؤية الجمالية لدى الطفل" مجلة علوم التربية الرياضية أبو شعالة ,حسين ميالد:"األ -5

 م.2016, ديسمبر  1والعلوم اآلخرى , كلية التربية البدنية , جامعة المرقب ,العدد 

5- Abu Sha'alah, Hussein Milad: “Alashal Alfaneua Wa Dowraha  Fee Tanmeut Alroeua 

Algamalua Lada Altefal" megalet Olom Altarbua Alrudiua Wa Alolom Alokhra, Koleuat 

Altarabua Albadanua, Gameghat  Al-Marqab, Adad 1, December 2016 

اث صياغات تصميمية من خالل الحركة الفعلية للحروف العربية كمدخل الثراء داحمد ,انجى محمد سيد :" استح -6

 م.2019 ,الثالثية" رسالة ماجستير , كلية التربية النوعية , قسم التربية الفنية , جامعة طنطا التصميم الزخرفى في األبعاد

6- Ahmad, Engy Mohamed Sayed: ", Esthdas Seuaghat Tasmemia Men Khelal Alharka Alfelua 

Lealhorof Alarabia Kamadkhal Lesraa Altasmem Alzokhorofy Fe Alabad Alsolacuia " Resalt 

Magstar ,Kulyat Altarbya Alnawaya Kasm Altarbia Alfania , Gameghat Tanta , 2019 

الحجرى, سلمان عامر:" الحروفية العربية من خالل األدوات الجرافيكية المعاصرة " " تجربة ذاتية"  المؤتمر الدولى  -7

معاصرة( للمجموعة البحثية للفنون البصرية العمانية األول بعنوان) ملتقى الطرق للفنون البصرية الممارسات العمانية ال

بقسم التربية الفنية بكلية التربية وادارة التعاون والعمل الثقافى بالسفارة الفرنسية بعمان الذى نظم بالمركز العمانى الفرنسنى 

 م.2015مارس,  31 – 30مسقط 

7- Al-Hajry, Salman Amer: “Alhorofia Alarabia Men khelal Aladawat Algrafikia Almoghcera" 

Tagroba Zateua” Almuatamer Aldawly Alawal Bianwan( Moltaka Altork Li alfnon Albasaruia 



 2021سبتمبر                    لعدد التاسع والعشرين     ا - المجلد السادس -اإلنسانية عمارة والفنون والعلوم مجلة ال

406 

Almomarasat Alaomaniua Almacera) Lialmagmoaa Albahsia Lialfonon Albasaria Alaomania 

Biksm Altarbia Wa Edart Altaawon Wa Alamal Alsakafy Bi Alcefara Alfrinsia Bi oman Alzew 

Nozem Blmarakaz Alomany Alfirency Muscat  , 30-31 March 2015. 

 2012:" الحروفية قراءة جديدة في الخط العربى " هبة استوديو , عبد هللا الحسينى ,إياد -8

8- Alhossieney, Eyad Iyad: “Alharoufiyya keraat Jadida fee Alkhat alarabi" Heba Studio, 2012 

الدمنهورى ,منى إبرهيم, الكيالنى ,مايسة محمود:"رؤية جديدة إلثراء األزياء المشكلة على المانيكان بأسلوب التطريز  -9

الدولى الرابع( إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكرى في مؤسسات التعليم  –بفن التلى" المؤتمر السنوى ) العربى السابع 

 م. 2012, أبريل12 – 11بية النوعية , جامعة المنصورة , في الفترة من العالى , كلية التر

9-Aldamanhoury, Mona Ibrahim, Al-Kilani, Maysa Mahmoud: “Roia Gadida Liesraa Alazua 

Almoshkala Ala Almanikan Baslob Altatrez By Fan Altaly" ” Almuatamer Alsanwy ( Alarabi 

Alsaba – Aldawly Alraba ) Edart Almaarifa Wa Edart Rais Almal Alfekry Fee Moasasat Altalim 

Alaly , Kulyat Altarbya Alnawaya, Gameghat  Almansoura, Men 11-12 April 2012. 

السنهوري ,الدسوقي حسن عيسى: "الحرف العربي بين المعاصرة والتقليد" رسالة دكتوراه , جامعة السودان للعلوم  -10

 م. 2010والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، 

10- Al-Sanhouri, El-Desouky Hassan Issa: “Alharf Alarabi Bina Almoasarh Wa Altakalid” 

Resalt Doctorah , Gameghat  Alsudan, Lialolom Wa Altekinologia , Kulyat Alfenon Algamila 

Wa Altatbkia, 2010. 

,احمد  السيد , نبيل, نشوى محمد , محمد ,عمرو احمد:"توظيف جماليات  ودالالت خطى الثلث والديوانى الطحان  -11

الدولى الرابع( بعنوان "  –في استحداث تصميمات ازياء نسائية تتميز باألصالة العربية" المؤتم السنوى ) العربى السابع 

عليم العالى في مصر والوطن العربى" كلية التربية النوعية , جامعة ادارة المعرفة وادارة راس المال الفكرى في مؤسسات الت

 م.2012,ابريل  12-11المنصورة من 

11- Al-Tahan, Ahmed El-Sayed, Nabil, Nashwa Mohamed, Mohamed, Amr Ahmed: "Tawazef 

Gamaliuat Wa Delalat Khatiy Alsals Wa Aldewany Fee Estehadas Tasamemat Azauia Nesaeia 

Tatamiuaz Bi Alasala Alarabia" Almuatamer Alsanwy (( Alarabi Alsaba – Aldawly Alraba) 

Bianwan" Edart Almaarifa Wa Edart Rais Almal Alfekry Fee Moasasat Altalim Alaly Fee 

Mesar Wa Alwatan Alarabi , Kulyat Altarbya Alnawaya, Gameghat  Almansoura, Men 11-12 

April 2012. 

المظفر , وئام قيس يونس :"  التشكيالت الحروفية لخزفيات شنيار عبدهللا" المنتدى الوطنى ألبحاث الفكر والثقافة  ,   -12

 م. 2014,  7, العدد  18جامعة الكوفة ,  كلية التربية , المجلد 

12- Al-Mudhafar, Weam Qais Younis: “ Altashkelat Alhorofia Likhzafiuat Shenuar Abadala”  

Almontada Allwatany Liabhas Alfiker Wa Alsakafa , Gameghat  Alkoufa, Kulyat Altarbya  

Almogald 18, Add7, 2014. 

جمال الدين , نسرين عزت:" استلهام ابجدية عربية معاصرة من الكتابات القوطية رؤية فنية من الكاليجرافى الى  -13

اإلنسانية, الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية , العدد العاشر, ابريل ,  والعلوم والفنون العمارة التيبوجرافى" مجلة

 671, 669, ص  م2018

13- Jamal Al-Din, Nisreen Ezzat: “Estlham Abgadia Arabia Moasera Men Alketabat Alkotia 

Roeia Fania Men Alcaligrafy Ela Alteibografy”, megalet Alaemara Wa Alfonon Aleslamia , 

Algameia Alarabia Lialhadara Wa Alfonon Aleslamia , No. 10, April, 2018, pp . 669, 671 

جمال الدين , نسرين عزت:" هوية الحروف العربية األسالمية في األعالن العربى المعاصر لمواجهة تحديات  -14

بعنوان" الفنون التطبيقية والتوقعات المستقبلبة" كلية الفنون التطبيقية , جامعة دمياط ,  فى العولمة"  المؤتمر الدولى الثالث 

 م. 2012نوفمبر ,  23 -12الفترة من 

14- Jamal Al-Din, Nisreen Ezzat: “Haweuat Alhorof Alarabia aleslamia Fee Alealan Alababia 

Almoaser Lemowaghet Tahadiuat Alawlama” " Almuatamer Alsanwy Alsales  Beanwan " 
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Alfenon Altatbkeia Wa Altawkat Almostablia "  Koleuat Alfenon Altatbekia , Gameat Domiat 

, Fee 12-23 November, 2012 

نتائج  –جوخرشة , عائدة حسين أحمد:" دمج الخط العربى مع الصورة الرقمية ودورة في األخراج الجرافيكى  -15

اإلنسانية, الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ,العدد السادس عشر ,  والعلوم والفنون العمارة مجلة وتجارب"

 . 352م, ص 2019جامعة البيترا, كلية العمارة والتصميم , 

15- Jokhrsha, Aida Hussein Ahmad: “ Dameg Alkhat Alarabi Mia Alsora Alsora Alrakameia 

Wa Dawrah Fee Alekhrag Algrafiky – Nataeig Wa Tagarob ” Megalet Al Emara We Al Fenon 

Al Insania , Algameia Alarabia  Lealhadara  Wa Alfenon  Aleslamia , Aladd Alsades Ashar , 

Gameat  Albatra , Koleit  Alemara  We Altasamem  , 2019,pp.352 

البصرى في تشكيل قطع ملبسية للمرأة البدينة باستخدام التطريز بالقطع البالستيكية" حبيب , هيفاء إبراهيم:" األيهام  -16

 م.2019, نوفمبر, 45مجلة الفنون واألدب وعلوم األنسانيات واألجتماع , كلية األمارات للعلوم التربوي , العدد 

16- Habib, Haifa Ibrahim: "Aleham Albasary Fee Tashkil Keta Malabasia Lealmaraa Albadena 

Biestkhdam Altatredh  Be Alketa Albilastekia "Megalt Alfonon We Aladab  We Olom 

Alensanuat We Alegtema, Koleit Elimarat Le Alolom Altarabawia , Aladd 45, November, 

2019. 

 الحلي" جمعية تصميم علي وأثرها المعاصر العربي للخط والتعبيرية التشكيلية أحمد:" القيم حسين حسني , نهي -17

 م.2018, ابريل , 13, مجلد14امسيا , عدد الفن, مجلة طريق عن التربية إمسيا

17- Hosni, Noha Hussein Ahmed: "Alkeuam  Altashkelia We Altabirua Le Alkhat Alarabi 

Almoaser  We Asaraha Ala Tasamem Alholy", Gamaeuat  Emseya  Altarabia An Tarek Alfan 

, Megalet  Emsaya, Adad 14, Mogald 13, April, 2018. 

اصر", المجلة حسين , ميادة فهمى, المومنى , واصف رضوان:" جماليات الفن الجرافيتى في الفراغ الداخلى المع -18

 م.2017األردنية للفنون , المجلد العاشر , العدد األول , 

18- Hussein, Mayada Fahmy, Al-Momani, and Wasif Radwan: "Gamaleuat  Alfan Algerafity  

Fee Alfaragh  Aldakhly Almoaser ", Almegalh Alordenia Le Alfonon , Almogald 10, Aladd  

Alawal , 2017. 

زريبة , هيام ميالد, زريبة , آمال ميالد:" الرؤية الجمالية للطبيعة في التصوير الليبى المعاصر"مجلة علوم وفنون  -19

 م.2016, يناير,  1, العدد 28دراسات وبحوث , جامعة حلوان , المجلد 

19- Zriba, Hayam Milad, Zriba, Amal Milad: "Alroeia Algamaleia Le Altabeia Fee Altasawer 

Alebi  Almoaser " Megalt Olom Wa Fenon Derasat  Wa Behois , Gameat Helwan,  Almogald 

28, Aladd 1, Uanuer, 2016. 

زواويد ,اسماعيل , بن حامد ,نور الدين:" تأثير األيقاع الحركى على بعض مظاهر التطور الحركى لدى أطفال  -20

, اكتوبر  3, العدد 12وتربوية, كلية العلوم بجامعة بومرداس , المجلد ( سنوات , مجلة دراسات نفسية 5-4الروضة ) 

 م.2019

20- Zawaid, Ismail, Bin Hamed, Nour El-Din: "Taser Alekaa Alharky Ala baghd  Madhaher  

Altatawer  Alharaky Lada Atfaal Alrawda ( 4-5) Sanawat , Megalt  Derasat  Nafseia Wa  

Tarbaweia , Coleuat  alolom  Begameat  Bomrades , Almogald 12, Aladd 3, October 2019. 

سفيان ,الهام نفيس :" قابلية توظيف الخط العربى كخاصية فنية وكمدخل الثراء جماليات مالبس السهرة للسيدات"  -21

 م.2009مجلة بحوث التربية النوعية , جامعة المنصورة , العدد الثالث عشر , يناير 

21- Sufyan, Elham Nafis: “Kabelet  Tawdhef  Alkhat  Alarabi Kakhseia  Faniua  Wa Kamadkhal  

Lesraa  Gamaleuat  Malabis  Alsahra Leasaudat ” Megalt Behois Altaebia Alnaweia , Gameat  

Almansoura,  Aladd Alsales Ashar , uanuir 2009. 
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( " الجمهورية اليمنية , وزارة التعليم المهنى , 1، محمد ,توفيق : "تصميم االزياء)صالح , نسيبة ، أحمد , وداد  -22

قطاع المناهج والتعليم المستمر , االدارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية  للمعاهد المهنية , تخصص الخياطة والتفصيل , 

 م.2015السنة الثانية, الطبعة االولى , 

22- Saleh, Nusseibeh, Ahmed, Widad, Muhammad, Tawfiq: " Tasamem Alazuia  (1)" 

Algomhreia  Aluamania ,  Wedhart Ataalim Almehany , Ketaa Almanaheg Wa Altaleim 

Almostamer , Aledara  Alghama  Lealmanahg We Alwacaeil Altghlemia  Alealmaahed  

Almehania , Takhsois  Alkhuata We Altafseial , Elsanh Alsania , Altabiaa Alaola , 2015. 

صالح , هدى إبراهيم على:"دراسة فنية تطبيقية إلمكانية توليف الكروشية اليدوى مع بعض الخامات إلثراء فن  -23

 م.2016التشكيل على المانيكان" رسالة ماجستير, كلية األقتصاد المنزلى , جامعة األزهر , 

23- Saleh, Hoda Ibrahim Ali: "Derash Faneiaa Tatbekia Lemkaniat Tawlef Alkorashiah 

Aluadawy  Mea Bad Alkhamat Lesraa Fan Altashkial Ala Almanekan ",  Resalt ,Magster,  

Coleiat Alektsad Almanzely ,  Gameat Al-Azhar, 2016. 

ابراهيم:" جماليات فن الكتابة على الجدران في التصميم على المانيكان" مجلة  صالح ,فادية مفلح , عبد الحميد ,عبير -24

 م.2018التصميم الدولية ,المجلد الثامن ,العدد األول, يناير 

24- Saleh, Fadia Mufleh, Abdul Hamid, Abeer Ibrahim: " Gamaleuat Fan Alkitaba Ala 

Algodran Fee Altasmeem Ala Almankan " Megalt Altasameim  Aldawalia, Alogald Alsamen , 

Aladd Alawal , uanuir 2018. 

 صبرى , نرمين أحمد :" فن الكاليجرافيتى ودورة في إضفاء الهوية للتصميم الداخلى واألثاث المعاصر" مجلة -25

الرابع عشر , كلية الفنون التطبيقية اإلنسانية, الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية , العدد  والعلوم والفنون العمارة

 . 533م , ص 2019, جامعة حلوان , 

25- Sabry, Nermin Ahmed: " Fan Alkalligrafity Wa Doroh Fee Edhaia Alhaweia Leatasamem 

Aldakhely Wa Alasas Almaser " megalet Alaemara Wa Alfonon Aleslamia , Algameia Alarabia 

Lialhadara Wa Alfonon Aleslamia , Aladd Alrabea Ashar , Kulyat Alfenon Altatbkia, Gameat  

Helwan, 2019 , pp. 533 

 م.2005عبد العظيم , أيمن فاروق:"فن التصميم في الفنون التشكيلية" القاهرة , -26

26- Abdel-Azim, Ayman Farouk: " Fan aAltasamem Fee Alfonon Altashkelia"  Alkahira, 2005. 

عبد الفتاح , غادة شاكر:" األستفادة من جماليات الخط العربى إلثراء تيشرتات الشباب المطبوعة بفن التيبوغرافيا"  -27

اإلنسانية, الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ,العدد الخامس عشر  , كلية التربية  والعلوم والفنون العمارة مجلة

 .428ص  , م2019النوعية , جامعة بنها, 

27- Abdel-Fattah, Ghada Shaker: “Alestefada Men Gamaleuat Alkhat Alarabi Lesraa Tshirtat 

Alshabab Befan Altypographia.”, megalet Alaemara Wa Alfonon Aleslamia , Algameia 

Alarabia Lialhadara Wa Alfonon Aleslamia, , Aladd Alkhams Ashr, , Kulyat Altarbya 

Alnawaya , Gameat  Banha, 2019 , pp. 428.   

عبد الاله ,عال يوسف, عطية ,امل بسيونى, عبد المعطى ,اسماء السيد:" دراسة تأثير أساليب الزخرفة اللونية للحرير  -28

قنيات التشكيل على المانيكان" مجلة بحوث التربية النوعية , كلية التربية النوعية , جامعة المنصورة , العدد الصناعى على ت

 م.2014, أبريل 34

28- Abdellah, Ola Yusef, Attia, Amal Basyouni, Abdel-Moaty, Asmaa El-Sayed: “ Deraset 

Taiser Asaleib Alzakhrafh Alwaneia Lealharer Alsenaghiey Ala Tkanuat Altashkeial On 

Manekain ”Megalt Behoss Altarbya Alnawaya , Kulyat Altarbya Alnawaya, Gameat  

Almansoura, Aladd 34, April 2014.  
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ومكانته بين فنون الكتاب  )الكاليجرافي  (العربيعبد المعطي , صالح ، عبده , جهاد احمد محمد :"التشكيل بالخط  -29

المعاصر" مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية , الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية, المجلد الخامس , العدد 

 .175,ص2020الثاني والعشرون, يوليو 

29- Abd al-Moati, Salih, Abdo, Jihad Ahmad Muhammad:"  Altashkeial Bealkhat Alarabi ( 

Alcalligraphy)  Wa Makanth Baina Fonon Alketab Almoaser", megalet Alaemara Wa Alfonon 

Aleslamia , Algameia Alarabia Lialhadara Wa Alfonon Aleslamia , Almogald Alkhams , Aladd 

Alsany We Alashron , Uoluo,2020 , p. 175. 

يحيى , محمد ,ايمان وجية :" تأثير األيقاع الحركى على تعلم واتقان بعض المهارات الهجومية في كرة  عبدهللا ,ايمان -30

, سبتمبر  69السلة" , المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة , كلية التربية الرياضية للبنين , جامعة حلوان , العدد 

 م.2013

30- Abdullah, Iman Yahya, Muhammad, Iman Wajia: "Taser Alekaa Alharaky Ala Taalom Wa 

Etkan Baad Almahart Alhogomia Fee Corat Alsalah ",Almegalet  Almegala Alealmia Leatrbia 

Albadania Wa Aolom Alrauadah, , Kulyat  Altarbia Alreudia Lealbanin, Gameat Helwan,  

Aladd 69, September 2013. 

معتز عناد:" جماليات التكرار في التصميم الطباعى" مجلة فنون البصيرة , كلية الفنون الجميلة , جامعة غزوان ,  -31

 م.2017بغداد , العدد الرابع عشر , 

31- Ghazwan, Moataz Anad: " Gamaleut Altkrar Fee Altasmem Altbaey " megalet  Fonon 

Albasera, Kulyat Alfonon Algameila, Gameat  Baghdad, Aladd  Alrabegh Asher , 2017. 

محمود ,رحاب رجب: " فن تصميم األزياء دراسات علمية ورؤى فنية" دار العلوم للنشر والتوزيع , الطبعة األولى  -32

 م.2014, ابريل 

32- Mahmoud, Rehab Ragab: "Fonon Tasmem Alazuia Drasat Almeia Wa Roiaa Faneia",  

Altabia Alola, April 2014. 

تقناتة المعاصرة(  –أساليبة  –اسسة  –عناصرة  -" التشكيل على المانيكان") تطورة محمد  , نجوى شكرى مؤمن -33
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