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 ملخص البحث

تأثر الفن اإلسالمى بفنون اإليرانين وصناعتهم بعد الفتح االسالمى إليران ومن المعروف أن العصر الساسانى في إيران 

من ازهي العصور إذ بلغت فيه الفنون والصناعات درجه كبيره من التقدم بفضل رعاية الملوك لها "مما سبق يمكن القول 

الزخارف اإلسالمية اإليرانية واآلثار اإلسالمية هناك هى من أهم اآلثار التى تحث الدارسين على البحث والدراسة فيها أن 

ومن هنا جاءت فكره البحث بتحليل مجموعه من اللوحات اإلسالمية اإليرانية واإلفادة من زخارفها في عمل تصميمات 

ختلفة وقد تم اختيار طرحه الزفاف وذلك ألنها من أهم مكمالت فستان زخرفيه لتطريز طرحة الزفاف البيضاء بألوان م

العروس وال يكتمل المظهر الرائع للعروس في يوم زفافها إال بها فقد حرصت الباحثة على تقديم شئ جديد يضيف قيمة 

 .ز اآللىجمالية لطرحة زفاف العروس من خالل هذا البحث عن طريق تطريزها بمجموعات لونية مختلفة بالتطري

 خامة التل - طرحة الزفاف - التصميم الزخرفى - التصميم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The Islamic art was influenced by the Iranian art and industry after the Islamic conquest of 

Iran. It is known that the Sassanid era in Iran is one of the most exciting times in which arts 

and industries reached a great deal of progress thanks to the patronage of kings. In this case, 

the researcher has decided to study a number of Iranian Islamic paintings and to use their 

decorations in the work of decorative designs to embroider the white wedding scarves in 

different colors. The wedding scarf was chosen because it is one of the most important 

additions to the bride's dress. The wonderful appearance of the bride on her wedding day is 

not complete without it. The researcher is keen to present something new that adds aesthetic 

value to the bride's wedding scarf through this research by means of embroidery with different 

color combinations. 

Keywors:  Design- decorative design - Wedding scarves-  Tull . 

 خطه البحث

 *المقدمة:ـ 

لم يكن فتح إيران من األمور السهلة على العرب إذ كان اإليرانيون قوم من الجنس اآلرى يدينون بعقيدة ثنائية أساسها 

 " 19ص -1982الصراع بين الخير والشر وبين النور والظلمة " م.س.ديماند 

اعتهم ومن أمثلة ما اكتسبه الفنان اإلسالمي من وبعد الفتح اإلسالمي في إيران تأثر الفن اإلسالمي بفنون اإليرانيين وصن

مهارات طريقة الحفر المائل التى ظهرت في المنحوتات الحجرية والخشبية في أوائل العصر العباسي" م.س.ديماند 

 " 35ص -1982



 عشر ثالثالعدد ال                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

643 

لتقدم ومن المعروف أن العصر الساسانى في إيران من ازهي العصور إذ بلغت فيه الفنون والصناعات درجه كبيره من ا

 " 30ص -1982بفضل رعاية الملوك لها " م.س.ديماند 

من كل ما سبق يمكن القول أن زخارف الفنون اإلسالمية اإليرانية واآلثار اإلسالمية هناك هى من أهم اآلثار التى تحث 

مية اإليرانية الدارسين على البحث والدراسة فيها ومن هنا جاءت فكره البحث بتحليل مجموعه من اللوحات الفنية اإلسال

واإلفادة من زخارفها في عمل تصميمات زخرفيه لتطريز طرحة الزفاف البيضاء بألوان مختلفة وقد تم اختيار طرحه 

الزفاف وذلك ألنها من أهم مكمالت فستان العروس وال يكتمل المظهر الرائع للعروس في يوم زفافها إال بها فقد حرصت 

يمة جمالية لطرحة زفاف العروس من خالل هذا البحث عن طريق تطريزها الباحثة على تقديم شئ جديد يضيف ق

 " 113ص  -2016بمجموعات لونية مختلفة ."شيماء محمد كمال أبوالفتح 

 *مشكله البحث :ـ 

هل يمكن االستفادة من تحليل بعض اللوحات الفنية اإلسالمية اإليرانية في الحصول على كم كبير من الزخارف -1

 المتنوعة ؟اإلسالمية 

 ما مدى إمكانية استخدام تلك الزخارف في عمل تصميمات زخرفيه ذات طابع عصري -2

 هل يمكن توظيف تلك التصميات في مجال التطريز اآللى ؟-3

هل يمكن نقل تلك التصميمات بالتطريز على طرحة الزفاف البيضاء المصنوعة من خامة التل إلعطائها قيمة جمالية -4

 أعلى ؟

 *أهداف البحث:ـ 

إجراء الدراسة التحليلة على مجموعه من اللوحات الفنية اإلسالمية اإليرانية للحصول على مجموعه كبيره من  -1

 الزخارف 

استخدام تلك الزخارف المتنوعة في ابتكار مجموعة من التصميمات الزخرفية العصرية باستخدام نظام الشبكة  -2

 الهندسية 

 مات باستخدام برنامج الفوتوشوب وتحويلها إلى أفالم جاهزة للتطريز اآللى تلوين تلك التصمي -3

 تصميم مجموعه من الموديالت المختلفة لطرحة الزفاف العصرية  -4

 استخدام التصميمات الزخرفية لتطريز طرحة الزفاف البيضاء من التل بمجموعات لونيه مختلفة من الخيوط  -5

 *أهمية البحث:ـ

 اث الفني اإلسالمى في إيران بتحليل زخارف مجموعه متنوعة من اللوحات موضوع الدراسة إحياء التر -1

يفيد هذا البحث في إثراء القدرة على التخيل واالبتكار من خالل تحليل هذه اللوحات واستخدام زخارفها في ابتكار  -2

 تصميمات زخرفية متنوعة

 هندسية يفتح مجاالت مستحدثه لالستعماالت المختلفة ابتكار تصميمات زخرفية جديدة بنظام الشبكة ال -3

 ابتكار مجموعه من التصميمات الخاصة بطرحة العروس العصرية -4

 إبراز جماليات تلك الزخارف والتصميمات المبتكرة من خالل توظيفها في تطريز طرحه الزفاف  -5
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 *فروض البحث:ـ

سادة المتخصصين على التصميميات المقترحة فى مدى مالئمة توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين إستجابات ال  -1

 .الوحدة الزخرفيه االسالمية االيرانية لطرحة الزفاف

توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة فى مدى تحقيق  -2

 . عناصر وأسس التصميم

إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة فى مدى تحقيق  توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين -3

 الجانب االبتكاري فى التصميم

توجد فروق ذات داللة إحصائيه بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة فى مدى إمكانية  -4

 الجمالية لطرحة الزفاف بإستخدام التطريز اآللى االستفادة من جماليات الزخارف االسالمية االيرانية فى إثراء القيمة

" يمكن االستفادة من جماليات الزخارف االسالمية االيرانية فى إثراء القيمة الجمالية لطرحة الزفاف بإستخدام التطريز  -5

 اآللى )من وجهة نظر السادة المحكمين(

 *حدود البحث :ـ

 دراسة تحليلية لزخارف الفنون اإليرانية اإلسالمية بشكل عام  -1

 توظيف التصميمات الزخرفية في مجال التطريز اآللى باستخدام ماكينة التطريز االلى  -2

 استخدام طرحة العروس لنقل التصميمات الزخرفية عليها بالتطريز بمجموعات لونيه كبيره من الخيوط  -3

 *منهج البحث:ـ 

 ج التاريخى ، الوصف التحليلى ، والتطبيقى المنه

 *أدوات البحث :ـ 

 (1الكتب والرسائل واألبحاث العلمية المتخصصة في مجال الدراسة واستمارة االستبيان)ملحق  -1

 أدوات وخامات التنفيذ العملى مع استخدام برنامج الفوتوشوب فيرجن سبعه في تلوين التصميمات  -2

 (2)ملحق welcomeالطرح وماكينة التطريز اآللى باستخدام برنامج  خامة التل في تنفيذ -3

 *إجراءات البحث:ـ

 لوحة فنية لهذا العصر  24دراسة وتحليل زخارف الفنون اإلسالمية اإليرانية فى العصور المختلفة وتحليل  -1

 مختلفة تصميم ينفذ منهم عدد من التصميمات بدرجات لونية  15ابتكار  -2

 تنفذ التصميمات الزخرفية على طرحة الزفاف بالتطريز اآللى  -3

 تستخدم خامة التل فى التنفيذ على طرحه الزفاف  -4

 *مصطلحات البحث :ـ 

التصميم : هو عمل ابتكاري يصيغ مجموعة من العناصر والمفردات فى عالقات تشكيلية بإحكام بهدف تحقيق نتيجة  -1

 " 25ص -2013والوظيفية " جماالت بدر محمد الفقى  مرضية من الناحيتين الجمالية

1 - Design: is an innovative work means the formulation of a set of elements and vocabulary 

in the relationships of plastic tightly to use as a means of visual communication to achieve a 
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satisfactory result in terms of aesthetics and functional " Gamalat Badr Mohammed Al-Fiki 2013 - p 

25 " 

التصميم الزخرفى : هو ترجمه الموضوع معين بفكره لها عالقه بوسيله التنفيذ وذات قيمة فنية " جماالت بدر محمد  -2

 " 25ص -2013الفقى 

2 - decorative design: it is translated into a specific subject with a purposeful idea to have a 

relationship with the implementation and carry the values of art " Gamalat Badr Mohammed Al-

Fiki 2013 - p 25 " 

طرحة الزفاف : هى كساء يلقى على الرأس والكتف ويتدلى إلى الوراء ومنه طرحة العروس وقد كانت الطرحة قديما  -3

 "113ص -2016"شيماء محمد كمال أبوالفتح تصنع من الكتان أو القطن الرقيق 

3 - Wedding scarves: is a garment thrown on the head and shoulder and hanging back and 

from the bride's scarves were the old fashioned made of flax or thin cotton " Shaimaa Mohammed 

Kamal Abu-Fadel 2016 - p. 113 

ساتين الزفاف ومكمالتها وهى من األقمشة الفخمة ويمكن إدراجها تحت خامة التل:تستخدم فى األزياء الراقية مثل ف -4

األقمشة ذات الطبيعة الخاصة  وهى تتميز بالثقوب التى تعطيها شكل الشبكة مما يعطيها قيمة جمالية خاصة مع استخدام 

 تقنيات التطريز المختلفة )الباحثة(

4 - Tull: used in high-end clothing such as wedding dresses and supplements, which are 

luxurious fabrics and can be included under the fabrics of a special nature and is characterized 

by the holes given by the form of the network, which gives them aesthetic value, especially 

with the use of different embroidery techniques(researcher) 

 الدراسات السابقه

 م"  2013"دراسة هبه عبد العظيم محمد على البلشه  -1

كانت أهم االهداف القاء الضوء على صناعة السجاد اإليرانى في العصر  -استفاد البحث الحالى من هذه الدراسة اآلتى : 

 فى الفترة موضوع الدراسة التيمورى وذلك من خالل دراسه مخطوطات المدرسة التيمورية 

وقد توصلت الدراسة إلى أن إيران استخدمت الزخارف النباتية بجانب الزخارف الهندسية فى تصميمات السجاد كما -

 تعددت رسوم الجامات في تصاوير المخطوطات وظهر ذلك جليا فى تصميمات السجاد

 م"  2012"دراسه ايمان عبد اللطيف ابراهيم  -2

كانت أهم األهداف دراسة العناصر الزخرفية المختلفة في العصر  -لحالى من هذه الدراسه اآلتى: استفاد البحث ا   

 الصفوى وإبراز األساليب الفنية في توزيع الزخارف واالستفادة منها في تنفيذ بعض نماذج من مكمالت المالبس 

كانت اهم النتائج االستفادة من األساليب الفنية المتبعة في توزيع وتنفيذ الزخارف فى العصر الصفوى فى إثراء مكمالت  -

 المالبس 

 م" 2003"دراسة فاطمه محمد محمد احمد العجرى  -3

كانت اهم االهداف الوصول الى مدخل جديد يسهم في تحقيق القيم الجمالية  -استفاد البحث االلى من هذه الدراسه االتى 

 عند تدريس النسيج اليدوى واستنباط الخصائص الفنية للسجاد اإليرانى واإلفاده منها كمدخل إلثراء النسجيات الوبرية 

ود عده عوامل لها الفضل في ازدهار السجاد اإليرانى وانه يمكن استخالص كانت أهم النتائج توصلت الباحثة إلى وج-

 جماليات طرق صياغة يمكن االستفادة منها في عمل تصميمات مختلفة

 م"  2008"دراسة أسماء محمود زين الدين  -4
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تقنيات الخاصه بالتطريز كانت أهم األهداف التعرف على مدى التنوع في ال -استفاد البحث الحالى من هذه الدراسة اآلتى: 

 اآللى على الجلود الصناعية وتحديد أسس وتقنيات استخدام التطريز اآللى في زخرفة المالبس الجلدية 

كانت اهم النتائج توصلت إلى أن الخيوط الحريرية المخلوطة أفضل من خيوط السيرما في التطريز على خامة الجلد -

تلفة من غرز التطريز اآللى على الجلد وبتحليل القطع المنفذة توصلت الباحثة الصناعى كما انه يمكن استخدام خامات مخ

 إلى انه تم االستفادة من التطور التكنولوجى لماكينات التطريز اآللى بالكمبيوتر فى هذا البحث

 م " 2009"دراسه لمياء على حسن حسن  -5

التعرف على اثر اختالف مستوى كثافة غرز التطريز ،  كانت أهم األهداف-استفاد البحث الحالى من هذه الدراسه االتى 

 نوع الخيط ، سمك خامة التقوية على اقمشة الساتان عند تطريزها آليا 

كانت أهم النتائج وجود فروق داله احصائيا في مستوى مظهريه التطريز االلى على اقمشة الساتان بوزنه الخفيف لصالح -

 ز البولى استر وسمك التقوية المتوسطكثافة الغرز  المنخفضة وخيط  التطري

 م"2016"دراسة شيماء كمال أبو الفتح  -6

 استفاد البحث الحالى من هذه الدراسة اآلتى:

كانت أهم أهداف الدراسة تطبيق فكرة البحث كنواه لمشروعات صغيرة حيث يهدف البحث الى عمل برنامج تعليمى  -

 تطبيقى لتصميم وتنفيذ مكمالت فستان الزفاف

انت أهم النتائج أثبتت التطبيقات العملية والدراسة اإلحصائية انه يمكن ابتكار وتنفيذ تصميمات مميزة لمكمالت وك -

 فستان الزفاف إلعطاء قيمة جمالية أعلى ولالرتقاء بالذوق العام

الفنون و الصناعات الفنون اإليرانية السابقة على اإلسالم يمثلها في متحف المتروبولتيان مخلفات من الجانب النظري . 

من عصري البارثيين و الساسانيين وقد حكمت أسرة البارثيين بالد إيران و العراق وبعض أقاليم سوريا ويكشف األسلوب 

الفني الذي انتشر في عهد هذه األسرة خليط من العناصر الهيلينية و الشرقية مع أن كثير من العلماء في العهود الماضية 

ن الساساني في تكوين الفن اإلسالمي إال أن أهمية الفنون الساسانية لم تقدر حق قدرها إال في األيام أدركوا مدي تأثير الف

 " 29ص -م 1982األخيرة "م.س. ديماند 

وقد تأثر الفن اإلسالمي إلي حد ما في تطوره بفنون اإليرانيين وصناعتهم كما تأثر بفنون قبائل الترك الرحل في شرق 

كتسب الفن اإلسالمي عناصر و أساليب زخرفية جديدة لم تكن معروفة للمسيحيين الشرقيين أو للفن إيران ووسط آسيا وا

الساساني من قبل ونتج عن هجرة اإليرانيين ودخول قبائل الترك أشكال زخرفية جديدة علي منطقة الشرق األدني مثل 

 "  35ص –م 1982التفريغات الهندسية ذات األوراق المستديرة "م.س. ديماند 

  -أوال :الفنون اإليرانية : العمارة : 

 الزخارف المعمارية في إيران تنقسم إلي :

 .اللون طريقة التلبيس بالخزف و القاشاني وذلك اعتمادا علي تدرج األلوان مما ينتج عنه واجهات متكاملة في الفن و – 1

طريقة استخدام خامات متنوعة او عملية التوليف بين أكثر من خامة حيث جمع في واجهات العمائر بين الرخام و  – 2

 "241ص  -م1989"عبدا لرحيم إبراهيم احمد األخشاب فاستطاع الفنان بذلك أن يؤلف بين أكثر من خامة في براعة و اتقان 

الصفوي نهضة عظيمة في صناعة الخزف من جميع النواحي الفنية  شهد العصر -الخزف االيراني في العصر الصفوي :

و الصناعية فقد أحيا الخزافون الطرق و األساليب القديمة المتوارثة في إيران و لكنهم لم ينقلوها كما هي بل اتخذوها  

سلوب الزخرفي و أساسا وأضافوا عليها من عندهم أسلوب العصر وذلك من حيث المادة الخام وطريقة الصناعة وكذا األ

 " 36ص  –م  1986" سعاد ماهر محمد الفني 
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 ( يمثل طبق من الخزف االيراني1شكل )

يران على لى في إظهرت المنحوتات الجصية والفسيفساء الخزفية والرخام ف العصر المغوالطراز المغولى في إيران :ـ 

صفهان مية بأاألمثلة على ذلك محراب المدرسة اإلما عده منشآت معماريه سواء أكانت المدارس أو المساجد ومن أفضل

ها ه أكثروقد غطت بزخارف فسيفسائية تعتمد على عناصر هندسية وتفريعات نباتية وقد استخدم مجموعه لونيه مميز

  "204ص  -م 1989" عبدالرحيم إبراهيم احمد األبيض واألزرق واألصفر

مقرنصات خدمت الء الخزفية في تغطيه الجدران الخارجية  ولقد استاستخدمت الفسيفساالفسيفساء والخزف البالطى :ـ 

مت اسماعيل "نع كعنصر هام من عناصر الزخارف المعمارية وكانت هذه المقرنصات تغطى بالبالط الخزفي المتعدد األلوان

 " 311ص  –م 1982عالم

ئر ميادين ة وساة في النحت والزخرفاستمرت األساليب السلجوقيفن النحت المغولى على الحجارة والجص في إيران :

ذي شاع ف وأخذ أسلوب الزخارف الجصية ال 1256الفن بعض الوقت في إيران حتى بعد تأسيس األسرة االيلخانية في 

رة بع بظاهيتطور تاريخيا في عصر المغول إلى أشكال معقدة, ازداد تعقيدها شيئا فشيئا حتى أصبحت تنط 12القرن 

 "104ص  -م1982" م س ديماند زخرفىاالزدحام واإلفراط ال

 صرين لعملين المتدل الرسائل المتبادلة بين الدولة الفارسية ومصر على أن ملوك الفرس قد استقدموا المثال*النحت :

تصر ما رسي يقتماثيل يجملون بها قصورهم ولكن لألسف لم يعثر على تماثيل كبيرة تساعدنا على دراسة فن النحت الفا

 بعض رؤوس مصنوعة من الحجر والمعادن لشخصيات فارسيه كما عثر على تماثيل صغيرة أدمية عثر عليه على

 "254ص -م1988" نعمت إسماعيل عالممعدنية

كانت إليران شهرة واسعة في صناعة المعادن في العصر الساسانى وذلك لوفرة مناجم الفضة -المعادن في إيران:

حميدة التى استنها العرب منذ فتحهم الدول واألمصار وهى تركهم الحرف والنحاس والقصدير وجريا على السياسة ال

والصناعات في أيدى اهلها ال يتدخلون فيها فقد ظلت صناعة المعادن في إيران والعراق في أوائل العصر اإلسالمى 

" سعاد ا وتختفي أحيانابالطرق واألساليب التى كانت متبعه في العصر الساسانى اللهم إال بعض كتابات عربيه تظهر أحيان

 "121ص -م1986ماهر محمد

 

 

 

 ( يمثل طبق من الفضه ايران القرن الثالث عشر2شكل )

ظهرت ببالد إيران نهضة في صناعه الزجاج خالل حكم الشاه عباس وقد تكون مرجع ذلك التحف الزجاجية في إيران :ـ 

 "247ص -م1982ديماند " م. س. إلى تأثر تلك البالد بأروبا وعلى األخص بإيطاليا

لعل أقدم ماعثر علية من تحف زجاجيه ترجع إلى إيران في العصر االسالمى ذات مميزات واضحة فقد  *الزجاج االيرانى

وجد بمدينة الرى ويرجع الى القرن الثانى الهجرى وهى المدينة التى استعمل فيها زجاجو إيران في زخرفة األوانى 
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في الزخرفة من ضغط وحفر بارز وغائر وأسالك مضافة وأختام وأقراص مضافة وغيرها الزجاجية شتى أنواع الصناعة 

 "166ص -م1986سعاد ماهر محمد 

نة تبريز هرت مدي: يتميز العصر الصفوى بازدهار فنون الكتابة والتذهيب والتجليد والتصوير واشتالتذهيب والتجليد 

" نعمت الالكر مشابهه لها تحتوى المخططات وكانت الزخارف بألوانوقزوين بصناعة الجلود الفاخرة والمزخرفة بمناظر 

 "342ص -م1982اسماعيل عالم 

 

 

 

 

 ( زخارف من مصحف ايراني3شكل )

هى تتميز فألوسط اكانت االختام االسطوانية من أحسن ما أنتجه حفاره األختام في منطقه الشرق األختام االسطوانية: 

ملكية ربة الجار الكريمة وأحسن المواضيع التى وجدت ما يصور مناظر الملك في العبحفر دقيق يشبه الحفر على األح

 "257ص  -م1988"نعمت إسماعيل عالم وهو يصطاد األسود

نها مفت الكثير يران عرمن المعلوم ان دور الطراز أنشئت في جميع أقطار العالم االسالمى وفى إالمنسوجات اإليرانية :ـ 

قمشة من األ مصانع صدر إلى بقيه بالد العالم االسالمى حتى إن مصر نفسها حصلت على أنواعوان ما ينتج في تلك ال

يران عند إ اإليرانية وفى متحف الفن االسالمى بالقاهرة قطع مؤرخه من العصر العباسي وسارت صناعه نسيج الحرير

 " 261, 260ص -م1982" م .س. ديماندفي بدايه العصر االسالمى وفق األساليب الساسانية القديمة

ده وجات ساتنقسم المنسوجات في العصر الصفوى إلى منسوجات حريريه ومنسمنسوجات إيران في العصر الصفوى :ـ 

 إما إهداءوغطية ومنسوجات حريريه مخملية واستخدمت هذه األنواع اما في مالبس األمراء والنبالء أو عمل الستائر واأل

 "264ص -م1982"م. س. ديماند من السالطين لمن يريدون تكريمه 

 

 

 

 

 ( يمثل نموذج للمنسوجات االيرانيه4شكل )

من  ها أى نوعلم ينل إن السجاد االسالمى لم يصل غايته إال في العصر الصفوى فقد نال شهره عالميهالسجاد اإليرانى :ـ 

ن ولعل يرانيفي العالم غير اال أنواع السجاد األخرى حتى أن بعض الغربيين اعتقدوا انه ليس هناك من يصنع السجاد

ويين د الصفالسبب في ذلك هو أن صناعة السجاد كانت قبل العصر الصفوى في إيران صناعة أهلية لكنها أصبحت في عه

م ودورهم قصوره صناعه حكوميه تخضع للرقابة واالهتمام الشديد بل إن الملوك واألمراء لم يكتفوا بإنشاء المصانع في

 " 174ص -م1986" سعاد ماهر محمداركو في صناعه السجادومدتهم فحسب بل ش

 

 

 ( يمثل نموذج لسجادة صالة ايرانيه5شكل )
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تظهر في هذا العصر عناية خاصة في صناعه االوانى الذهبية والفضية التى استعملها ملوك بعض الفنون التطبيقيه :ـ 

ى هيئه أسد  ونالحظ ظهور األسلوب الزخرفى الفرس في قصورهم ويتضح هذا من إناء شراب ذهبى مشكله قاعدته عل

الذى تميز به الفنان الفارسي في صناعه هذا الحيوان كما نالحظ اقتباس بعض الوحدات النباتية المصرية في الزخارف 

 "254ص –م 1988"نعمت إسماعيل عالم المنقوشة على فوهة اإلناء 

طهماسب الذى كان مياال للشعر والفنون الجميلة كما كان يهوى ارتفع شان التصوير في تبريز في عهد الشاه التصوير :ـ 

"نعمت اسماعيل عالم التصوير ويرغب في أن يصبح هو نفسه مصورا وأعجب بأسلوب بهزاد الذى كان سائدا في تبريزا

 "327ص -م1982

يه بإحكام بهدف هو عمل ابتكارى يعنى صياغه لمجموعه من عناصر ومفردات فى عالقات تشكيل ثانيا :التصميم :ـ 

 استخدامها كوسيلة اتصال مرئي لتحقيق نتيجة مرضيه من الناحيتين الجمالية والوظيفية 

يعتبر من أهم الفنون التشكيلية وأعظمها أثرا فى إكساب معظم المنتجات الحرفية وغيرها من مختلف التصميم الزخرفى : 

 ج التى استخدمت فيها الزخرفه بطرق عده الصناعات قيما جماليه ومن اهم هذه الصناعات صناعه النسي

 عوامل نجاح التصميم الزخرفى : 

 -3توزيع الوحدات المتنوعة المكونة للشكل العام   -2توزيع الخطوط االساسيه طبقا لألسس والقواعد الفنية الزخرفية   -1

 توزيع األلوان وتنسيق عالقاتها  -4ربط وتنسيق عالقات هذه العناصر ببعضها البعض 

 -ثالثا:التطريز:

 (/https://ar.wikipedia.org/wiki) أو مواد شبيهة به القماش هو فن التزيين بالغرز على ;التطريز

هو عبارة عن زخرفه االقمشه بخيوط مختلفة األلوان باستخدام ماكينات التطريز المبرمجة ومع تعريف التطريز االلى :ـ 

م ووصل التطريز  1828التقدم الفنى تمكن اإلنسان من استخدام اآلله في التطريز ، فظهرت اول ماكينه للتطريز عام 

 " 12ص -م2013" جماالت بدر محمد الفقى امهالى مستوى عال من اإلتقان والتنوع وشاع استخدااللى  في الوقت الحاضر 

تتاثر كفاءه عمليه التطريز بعده عوامل تؤثر بشكل مباشر على مستوى جوده العوامل المؤثره على جوده التطريز االلى :ـ 

 التطريز االلى وهى :

بتمرير خيط التطريز عبر القماش االبره عباره عن ساق معدنيه يم بها تطريز القطعه وذلك ابر ماكينات التطريز االلى :-1

 "20ص –م 2013" جماالت بدر محمد الفقىويعد اختيار االبره المناسبه للتطريز من العناصر الهامه فى صناعه التطريز

تعتبر خيوط التطريز اآللى من العوامل المؤثرة فى جوده وكفاءة المنتجات المطرزة لذا فاالختيار خيوط التطريز االلى :-2

ها تعد خطوه مهمة جدا تتطلب وتعتبر الخيوط التى تمتاز بنعومة ومتانة فائقة هى االختيار األفضل كالخيوط السليم ل

 "21ص –م 2013"جماالت بدر محمد الفقىالحريرية 

نظرا للتطور السريع الحادث فى صناعة األقمشة والمنسوجات وتكنولوجيا التجهيزات خامات التقويه المستخدمه :-3

رت صناعه خامات التقوية وتعددت أنواعها وخصائصها وتنوعت فى درجات سمكها تبعا الختالف مصدرها الحديثة تطو

وطريقه تصنيعها وإنتاجها واألساليب المتبعة فى تثبيتها وتعتبر األقمشة غير المنسوجة هى أنسب الخامات للتقوية نظرا 

 "23ص -م2013"جماالت بدر محمد الفقىاتجاه لعدم احتوائها على اتجاه نسيج وبالتالى يسهل التطريز فى اى 

من الغرز المستخدمة فى التطريز اآللى وأشهرها غرزه الحشو والغرزة المنزلقة الغرز المستخدمة فى التطريز اآللى: -

 "24ص -م2013"جماالت بدر محمد الفقىوالغرزة الحلقية وغرزه السلسلة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
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مكون من كيان مادى يمكنه استقبال البيانات وتخزينها داخليا  هو نظامالتصميم الزخرفى والتطريز االلكترونى : 

ومعالجتها بواسطة البرامج المخزنه بداخله والمشتملة على مجموعه من األوامر والتعليمات بحيث تعطيه المرونة فى 

اسطة الماكينة التعامل مع البيانات ومعالجتها بسرعة وكفاءة من اجل الحصول على النتائج ثم يقوم بزخرفه القماش بو

 "26, 25ص -م2013"جماالت بدر محمد 

 رابعا:المالبس المستخدمه فى السهرات والمناسبات الخاصة كاألفراح :ـ 

وهى المالبس التى تستخدم فى األفراح والمناسبات الخاصة ويتميز هذا النوع من األزياء بتصميمات خاصة ومميزه 

حسب الموضة السائدة واالقمشه تكون ذات طبيعة خاصة  وتستخدم فيها الكلف المختلفة ومكمالت الزينة بدرجه  واضحة 

 وملحوظة 

 ومن أهم خواص هذا النوع من المالبس :

 يرا ما يزركش القماش بالتطريز والخرز والشرائط والدانتيل وغيرها كث-1

 يكمل هذا النوع من المالبس بمكمالت خاصة كالشنط واالحذيه والمجوهرات -2

 تتميز اقمشة هذا النوع من المالبس بالفخامة ويندرج تحت هذا فستان الزفاف -3

س أو رداء العروس فى زفافها ، ويختلف اللون والتصميم فستان الزفاف هو ملبنبذه تاريخيه عن فستان الزفاف :ـ 

ومظاهر االحتفال تبعا لثقافة العروسين وتتنوع أشكاله حسب عادات وتقاليد كل أسره وكل فئة من المجتمع ولم يصبح 

لك البيرت م ، بعد زواج الملكة فيكتوريا ملكه المملكة المتحدة من الم1840اللون األبيض خيارا اجتماعيا إال منذ عام 

حيث اختارت اللون األبيض لكى تظهر التطريزات المتميزه التى تملكها على الفستان وتم نشر لوحه الزفاف وهى ترتدى 

 " 109ص -م2016"شيماء محمد كمال ابو الفتحهذا الزى وبأت الكثيرات تخترن اللون األبيض مقتديات بالملكة فيكتوريا 

 أهمية مكمالت مالبس الزفاف :ـ 

 ضيف لمظهر الشخص بريقا وجاذبيه ت-1

 تعطى اللمسة النهائية التى تجعل الشخص متفردا متكامل المظهر -2

 تجذب االنتباه للمظهر األنيق من خالل توافق الخطوط والمالمس واأللوان-3

 قد يكون فستان الزفاف بسيطا ومن خالل إضافة بعض المكمالت يكتسب االناقه والتميز والفخامه -4

 " 112ص -م2016"شيماء محمد كمال ابو الفتحالتأكيد على خطوط فستان الزفاف وإثراء قيمته الفنية والجمالية-5

 أهم مكمالت فستان الزفاف :ـ طرحة الزفاف 

الطرحة لغويا يقصد بها الطيلسان وهى كساء يلقى على الرأس والكتف ويتدلى إلى الوراء ومنه طرحة طرحة الزفاف: 

انت الطرحة تصنع من الكتان أو القطن الرقيق أو من الشاش الموصلي األبيض المطرز بالحرير الملون العروس وقد ك

المرصع بالذهب وفى مصر العليا كانت الطرحة تصنع من الشاش الموصلى أو الكتان ومازالت الطرحة مستعمله إلى 

لقطن الرقيق وتعود فكره تزيين رأس العروس اآلن وخاصة طرحة العروس فى المناسبات وغالبا ما تكون من الحرير أو ا

وتتويجها  بإكليل الرأس مصنوع من الورود إلى حقبة األنجلوسكسونية حيث كان كال من العروس والعريس يتوجوا 

بإكليل ، أما تقليد ارتداء العروسة لطرحة الزفاف فن المحتمل أن يكون منشأه هو الطرحة المستخدمة فى مواسم الزواج 

أو الطرحة ذات اللون الزعفرانى والتى ارتدتها العرائس الرومانيات أما فى العالم العربى قديما فقد كان لطرحة العبرية 

 "114ص -2016" شيماء محمد كمال ابو الفتحالزفاف دور هام فكانت الحاجز الذى يحجب وجه العوس عن عريسها 
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 أنواع وأطوال طرحة الزفاف :ـ
 رحة الزفاف الشبكية أو القصيرة : وهى تغطى الشعر بأكمله ونصف الوجه وال تصل الى الذقن ط -1

 بوصه  20رحة الزفاف التى تصل إلى الكتفين : وهى اقصر الطرح ويكون أقصى طول لها ط -2

تستند للخلف وطبقه بوصه أو أكثر وتكون طبقتين طبقه طويلة  60-20لطرحة التى تغطى الوجه : يترواح طولها بين ا-3

 قصيرة تغطى وجه العروس 

 بوصه  28صل طولها للكوع : هى الطرحة التى يمتد طولها من الكتف حتى الكوع ويكون طولها يالطرحة التى -4

جى صل حتى أطراف أصابع اليد : هى الطرحة التى يصل طولها الى أطراف األصابع والطول النموذتالطرحة التى -5

 صهبو 36لهذه الطرحة 

 بوصه  56لطرحة الطويلة : تسمى طرحه الفالس ويمتد طولها ما بين الركبة وكاحل القدم وطولها ا-6

بوصه حيث تمتد بطول الفستان حيث تصل إلى األرض  108صل إلى األرض : يصل طولها إلى تالطرحة التى -7

 أقدام  3ويمكن أن يزيد طولها عن 

 أمتار أو أكثر  4:3ح طوال وطولها من واع الطروهى أكثر أن الطرحة الملكية :-8

زيادة ة الطبقات : عن طريق تجميع أكثر من طبقه فوق بعضها من قماش الطرحة بأطوال متدرجة آو بالطرحة متعدد-9

 عدد الطيات والتنويع فيها 

منحها تحيث  فعه : غالبا ما تكون متعددة الطبقات فوق الرأس وهى تناسب العروس القصيرة النحيفةالطرحة ألمرت-10

 "116, 115ص -م2016"شيماء محمد كمال أبو الفتحالمزيد من الطول وتزيد من حجمها 

 

 

 

 

 

 "114, 113ص -م2016( أشكال وأطوال طرحة الزفاف "شيماء محمد كمال أبو الفتح6شكل رقم )

 

 العوامل التى يجب مراعاتها عند اختيار وتصميم طرحة الزفاف :ـ 

أخذ تصميم الفستان بعين االعتبار بالدرجة األولى قبل اختيار الطرحة إذ البد من اختيار الفستان أوال وعلى الطرحة أن -1

 تتناسب معه وتكون مكمله إلطاللة العروس 

جدا أن تحديد النقاط األساسية التي تميز فستان الزفاف والتى يجب إبرازها بحيث ال تقوم الطرحة بتغطيتها فمن المهم -2

 ينتهى طول الطرحة أسفل أو أعلى النقطة المركزية فى فستان الزفاف لكى يبدو متناسق مع الطرحة 

 األخذ فى االعتبار أن تكمل الطرحة مظهر الفستان ال أن تتنافس معه -3

 تناسق لون الطرحة مع لون الفستان -4

 ات الزخرفية تناسب تطريز الطرحة مع تطريز الفستان من حيث الخامات والوحد-5

 مراعاة السمات الشخصية للعروس شكل الوجه ، الصفات الجسدية -6

 اختيار الطول المناسب للطرحة-7

 تحديد عدد الطبقات المتناسبة وكذلك االرتفاع المناسب للطرحة أعلى الرأس -8

 اختيار اإلكسسوار المناسب لتزين وتثبيت الطرحة -9

 "116ص -م2016" شيماء محمد كمال ابو الفتح التى تتناسب مع خامات الفستان اختيار الخامة المناسبة للطرحة و-10
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يه أطباق زخرف نوع بينقامت الباحثة بتجميع لوحات البحث من التراث الفنى اإليراني اإلسالمي وهذه اللوحات تتالجانب العملى: 

فها ثم ا وتوصيثم قامت الباحثة بتحليل هذه اللوحات بتوثيقهوأغلفة مصاحف وسجاد وعدد هذه اللوحات أربعة وعشرون لوحه 

كتابيه  ثم  تحليلها إلى وحدات زخرفيه وتصنيفها فى جداول إلى زخارف نباتيه , زخارف حيوانيه , زخارف هندسيه ,

خدام ستت بااستخدام هذه الوحدات الزخرفية فى عمل تصميمات زخرفيه بنظام الشبكة الهندسية وتلوين هذه التصميما

ن تصميم مبمجموعات لونيه متناسقة ثم توزيع هذه التصميمات على طرحه الزفاف بأكثر 7برنامج الفوتوشوب فيرجن 

 welcomرنامج بللطرحة ثم القيام بعمل أفالم تطريز لهذه التصميمات وتطريزها على ماكينة التطريز اآللي باستخدام 

تاج عام إن 912موديل  MEYAGعلى علما بأن الماكينة المستخدمة مع إضافة الخرز إلعطاء الطرحة قيمة جمالية أ

 م وتعمل بالكمبيوتر بنظام البرمجة وفيما يلى تفصيل للخطوات التطبيقية للبحث2014

 

     توثيق اللوحات التى تم تحليلها:

طبق زخرفى زين برسوم حفرت ف البطانه البيضاء البراز لون الطينه االصلى تحت طالء 

القرن الثانى عشر متحف  –سم ايران  17.7القطر  –زجاجى يميل فى لونه الى االخضر 

 بالكتاب" 9لوحة رقم  -م1999لندن" ايفا ويلسون  –فيكتوريا والبرت 

 1وحه رقم ل                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                            

القطر  -زخرفه فوق طبق خزفى باالسود واالحمر فوق بطانه بيضاء تحت طالء رصاصي شفاف 

القرن العاشر والحادى عشر _مجموعه كيرلندن" ايفا ويلسون  –سم _شرق ايران  28.5

 بالكتاب"63لوحة رقم -م1999

 2وحه رقم ل                                                                                                                         
 

 

القطر  –تصميم محفور داخل صحن برونزى ومطعم بطريقه الحفر والتنزيل من خرسان  

(10.7 ) 

لندن "إيفا ويلسون   -متحف فيكتوريا والبرت  –أواخر القرن الثانى عشرالمصدر  –إيران 

                                                                     "81ص  59لوحة رقم  - 1998

 3قم لوحه ر                                                                                                                   

 

 

دائره فوق طبق فضى صغير _ايران منتصف القرن الثالث عشر _صالة فرير للفن 

 "77لوحة رقم  -م 1999واشنطن" ايفا ويلسون 

 4وحه رقم ل                                                                                                                    

 

 -م1999القرن الثانى عشر "ايفا ويلسون –سعفية وأوراق شجر  خزفيات _إيران زخارف 

 "73لوحة رقم 

     

 5لوحه رقم                                                                                                                                           
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وقد تمازجت الخطوط مع االوراق النباتيه ذات الشكل السعفى وذلك زخارف من المصحف 

"ايفا ويلسون 1313 –للوصول الى عنصر زخرفى حيوى يمال كل االشكال الهندسيه ايران

 "66لوحة رقم  -م1999

 

 6وحه رقم ل                                                                                                                            

  

سم 1حواشي زخرفيه متشابكه ملونه بالذهب واالحمر واالزرق فوق صفحات المصحف حوالى 

لوحة رقم  -م1999_الشرق االدنى  ايران القرن التاسع _ مكتبه جامع نيرسمانيه"ايفا ويلسون

51" 
  

 7وحة رقم ل                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

القرن الرابع عشر  –(_ايران  9.7القطر )  –تصاميم مزخرفه ماخوذه من جلود مصحف 

 "81ص  59لوحة رقم  -م  1998والخامس عشر _المعهد الشرقى لجامعه شيكاغو"ايفا ويلسون 

 

     

 8وحه رقم ل                                                                                                                            

 

زخارف نباتيه فارسيه من الزهور والفروع واالوراق المتكرره لزخرفه اسطح المنسوجات 

 "526ص  -م1998والبالطات الخزفيه _ايران"سامى رزق بشاى 

 

                                                              
 9وحه رقم ل                                                                                                                      

                                                                                      

 "                                  49ص -م 1998تصميم لسجاده صاله _ايران"أسامة النحاس 

 

 
 10وحه رقم ل                                                                                                                     

 

زخارف مرسومه باللون االسود تحت الطالء الشفاف  تزين سلطانيه من خزف القرينه القطر 

لوحة  33ص -م 1998_ ايران النصف الثاني عشر  _المتحف البريطاني بلندن"ايفا ويلسون 20

 "11رقم 

 11وحة رقم ل                                                                                                                        

 

زخارف محفورة  تحت الطالء الشفاف تزين سلطانيه من ايران القرن العاشر والثاني عشر"ايفا 

 بالكتاب 25لوحة رقم 47ص -م 1998ويلسون 

        

 12لوحه رقم                                                                                                                               
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مقطع من تفريعات نباتيه مرسومه علي الجوانب الخارجيه  لسلطانيه باللون االسود تحت 

م _متحف االشمولين باكسفورد"ايفا 1200فاشان بايران الطالء الفيروزي الشفاف مدينه 

 75لوحة رقم 97ص -م1998ويلسون 

   13وحه رقم ل                                                                                                                               

 

تزين سلطانيه من ايران النصف الثاني من القرن الثاني تصميم زخرفي تحت الطالء الفيروزى 

 73لوحة رقم 95ص -م 1998متحف فيكتوريا البرت بلندن"ايفا ويلسون  17عشر القطر 

 بالكتاب"

 14ه رقم وحل                                                                                                                       

 

زخارف تزين سلطانيه مرسومه باللونين االزرق واالسود تحت الطالء القلوى الشفاف حيث 

_مدينه فاشان 20رسمت االشكال النباتيه باللون االسود بينما رسم الصليب باللون االزرق القطر 

 بالكتاب" 75لوحة 97ص -م 1998م متحف االشمولين باكسفورد"ايفا ويلسون1200بايران 

 15لوحه رقم                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

مجموعات زخرفيه معقده لمبدا الدوائر السبعه خراسان _شرق ايران  القرن الرابع عشر"ايفا 

 بالكتاب" 23لوحة رقم 45ص - 1998ويلسون 

 

 16لوحه رقم                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                         

حفورة داخل سلطانيه تحت الطالء الشفاف المبقع بالوان االصفر واالخضر والبني زخارف م

 -م 1998سم بنابور ايران القرن العاشر _ المتحف البريطاني بلندن"ايفا ويلسون32.4القطر 

 بالكتاب"   20لوحة رقم 42ص

 

 17وحه رقم ل                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

المتحف  6*6ايران القرن الثانى عشر  االبعاد تصميم زخرفي مخرم يزين دلو بطريقه الحفر من 

 "58لوحة رقم  80ص - 1998البريطانى بلندن"ايفا ويلسون 

 

  

 18لوحه رقم                                                                                                                           

 

مرسومه فوق ارضيه قشديه باللونين االسود واالحمر تحت الطالء سلطانيه ذات زخارف 

المتحف البريطاني"ايفا  10_9تيشابور ايران القرنان  21.6الرصاصى الشفاف القطر 

 بالكت3لوحة رقم 25ص - 1998ويلسون

                                                                               

 19لوحه رقم                                                                                                                       
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زخارف مرسومه فوق ارضيه بيضاء باللونين االسود او البني تحت الطالء  الرصاصى   

                            8لوحة رقم 30ص  -1998الشفاف ايران القرن العاشر"ايفا ويلسون 

 

                                                                                                          

 20وحه رقم ل                                                                                                                         

                                                                                                    

                                

وقد تدامجت الخطوط مع االوراق  1313زخارف من مصحف دون في ايران سنه 

زخرفي حيوي يملئ كل االشكال الهندسيه النباتيه ذات الشكل السعفي للوصول الى عنصر 

 بالكتاب66لوحة رقم  -م1999"ايفا ويلسون 
 

 

 21وحه رقم ل                                                                                                                   

 

 " 46م ص1998يران "أسامه النحاس تصميمات زخرفية عباره عن سيراميك مزجج مطلي بالماء  إ

                  24وحه رقم ل                                       23لوحه رقم                                     22لوحه رقم                  

  

 

 

 

 

 جداول الزخارف :

 ( الزخارف النباتية1جدول )

 المصدر  ووصفهااسم الوحده  الوحده الزخرفيه

 

 فى ترتيب لوحات البحث 1اللوحه رقم  وحده زخرفيه علي شكل مراوح زهرية 

زهرة محورة عن الطبيعة تشبه زهرة  
 اللوز 

 فى ترتيب لوحات البحث 1اللوحه رقم 

سيقان متموجه طرف منها ينتهي بشكل  
 مضفر والطرف االخر ينتهي بشكل زهره 

 لوحات البحثفى ترتيب  2اللوحه رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث 2اللوحه رقم  اوراق نباتيه متداخله ومتموجه  

شكل نباتى محور عن الطبيعه يشبه زهرة  
 األكانتس

 فى ترتيب لوحات البحث 2اللوحه رقم 

وحده زخرفيه تاخذ شكل كاس وتنتهى  
 بسيقان نباتيه متموجه 

 فى ترتيب لوحات البحث 2اللوحه رقم 

أوراق نباتية تأخذ شكل هندسي دائرى  
 وبداخله زهره 

 فى ترتيب لوحات البحث 4اللوحه رقم 
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وحده نباتيه محوره علي شكل زهره يحيط  
 بها شكل هندسي 

 فى ترتيب لوحات البحث 4اللوحه رقم 

وحدات زخرفيه مكونه من سيقان نباتيه  
 وأوراق محورة عن الطبيعة 

 لوحات البحثفى ترتيب  5اللوحه رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث 5اللوحه رقم   وحده نباتيه محوره  

وحده زخرفيه نباتبه محوره عن الطبيعه  
 تتكون من سيقان ملتفه ومتقاطعه 

 فى ترتيب لوحات البحث 6رقم االوحه  

وحدات زخرفيه نباتيه محوره عن الطبيعه  
 على شكل ساق متعوجه

 ب لوحات البحثفى ترتي 6رقم االوحه  

 وحدات زخرفيه نباتيه محوره عن الطبيعه 

 تتكون من سيقاهن واوراق

 فى ترتيب لوحات البحث 6رقم االوحه  

وحده زخرفيه نباتيه محوره عن الطبيعه  
تتكون من اغصان متداخله وملتفه حول 

 بعضها 

 ف ترتيب لوحات البحث  8اللوحه 

 

الطبيعه  وحدات زخرفيه نباتيه محوره عن
 تشبه الوردة

 فى ترتيب لوحات البحث 9رقم اللوحه 

وحدة نباتية محاطة بجامة مفصصة  
تحتوي من األسفل على أوراق نباتية 

 محورة 

 فى ترتيب لوحات البحث 9رقم اللوحه 

وحده نباتيه بها اوراق محوره عن  
الطبيعه  تشبه الزهرة تحاط بشكل هندسي 

 دائري 

 ترتيب لوحات البحثفى  9رقم اللوحه 

 فى ترتيب لوحات البحث 9رقم اللوحه  وحدات نباتيه محوره عن الطبيعه  

وحده زخرفيه نباتيه مكونه من اوراق  
تشبه طائر من األعلى ومن األسفل محاطة 

 بسيقان محوره عن الطبيعه 

 فى ترتيب لوحات البحث 9رقم اللوحه 

الطبيعه وحدات زخرفيه نباتيه محوره عن  
 بها  شكل معين نباتي

 فى ترتيب لوحات البحث  10رقم اللوحه 

وحدات نباتيه  عبارة عن سيقان متموجه  
وملفوفه ملتفه حول بعضها مكونه شكل 

 ومحوره عن الطبيعه 

 

 فى ترتيب لوحات البحث 10رقم اللوحه 

 لوحات البحثفى ترتيب  10رقم اللوحه  وحدات نباتيه زخرفيه  على شكل ورده  

 

وحدات نباتيه بها أوراق محوره عن 
 الطبيعه 

 فى ترتيب لوحات البحث 10رقم اللوحه 

وحدة نباتية زخرفية على شكل كأس  
 يتوسطها شكل نجمي  

 

 فى ترتيب لوحات البحث 10رقم اللوحه 
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 فى ترتيب لوحات البحث 10رقم اللوحه  وحدة زخرفية نباتية محورة عن الطبيعة 

وحده نباتيه زخرفية على شكل ساق  
 متموجة وبه أوراق وتنتهي بشكل وردة 

 فى ترتيب لوحات البحث 10رقم اللوحه 

اطار دائرى عبارة عن وحدات نباتيه  
 محورة 

 في ترتيب لوحات البحث  11لوحه رقم 

سيقان نباتيه محورة متداخله مع بعضها  
 وفي نهايه كل منهما اوراق نباتيه محورة 

 في ترتيب لوحات البحث  11لوحه رقم 

 في ترتيب لوحات البحث 13لوحه رقم  أوراق متموجة محورة عن الطبيعة 

ساق نباتيه ملفوفه متفرع منها اوراق  
 نباتيه محورة 

 في ترتيب لوحات البحث  13لوحه رقم 

وحده نباتيه محورة بها اشكال مختلفه من  
 اوراق الشجر تشبه الوردة

 فى ترتيب لوحات البحث 14لوحه رقم 

شكل هندسي به مجموعه من اوراق  
 الشجر محورة عن الطبيعه 

 فى ترتيب لوحات البحث 14لوحه رقم 

 

محورة وحدات نباتيه على شكل أوراق 
 عن الطبيعة

 فى ترتيب لوحات البحث 14لوحه رقم 

إطارات عبارة عن سيقان نباتيه متموجة  
 محورة عن الطبيعة على شكل دائرة

 فى ترتيب لوحات البحث 14لوحه رقم 

 

وحدات نباتيه متفرعة بها أشكال مختلفة 
من األوراق وبها وحدات زخرفية تشبه 

 المراوح محورة عن الطبيعة

 فى ترتيب لوحات البحث 15لوحه رقم 

وحده محوره تتخذ شكل دائري عبارة عن  
أوراق محورة وبها سيقان تنتهي بأشكال 
 تشبه الدوائر يتوسطها شكل يشبه الصليب

 فى ترتيب لوحات البحث 15لوحه رقم 

اشكال زخرفيه تتخذ شكل دائري بها  
 وحدات نباتيه محورة

 لوحات البحثفى ترتيب  16لوحه رقم 

وحدات زخرفيه مع بعضها تشبه حرف ال  
بداخلها اوراق نباتيه تشبه زهره ×   

 اللوتس وبداخلها اشكال حلزونيه

 فى ترتيب لوحات البحث 16لوحه رقم 

وحدات زخرفيه نباتيه محورة عباره عن  
 أوراق نباتيه محورة تشبه الزهرة

 فى ترتيب لوحات البحث 17لوحه رقم 

أطباق نجمية علي شكل زهره بداخلها  
وحدات نباتيه محورة ويتوسطها دائرة بها 

 وحدة زخرفية

 فى ترتيب لوحات البحث 17لوحه رقم 
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 فى ترتيب لوحات البحث 17لوحه رقم  شكل نجمى محاط بوحدات نباتيه محورة 

شكل حلزونى بداخله وحده نباتيه زخرفيه  
 محورة ويأخذ شكل الدائرة

 فى ترتيب لوحات البحث 17رقم لوحه 

شكل شبه دائري به وحدات نباتيه زخرفيه  
محورة عن الطبيعه ويتوسطها دائرة 

 حولها أشكال حلزونية محورة

 فى ترتيب لوحات البحث 17لوحه رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث19لوحه رقم  خطوط هندسيه تعطي شكل زخرفي  

  شكل هندسي زخرفي به خطوط منحنيه  
 فى ترتيب لوحات البحث19لوحه رقم 

خطوط هندسيه منحنيه تعطي شكل زخرفي  
 به حروف عربية ووحدات نباتية  محورة

 
 فى ترتيب لوحات البحث19لوحه رقم 

شكل غير منتظم يطلق عليه معين نباتي  
 بداخله وحده نباتيه 

 البحثفى ترتيب لوحات   21لوحه رقم 

وحده نباتيه عبارة عن ساق ملفوفة  
 وتنتهي بأوراق محورة عن الطبيعة

 فى ترتيب لوحات البحث21لوحه رقم

وحدات زخرفيه مكونة من سيقان نباتية   
متشابكة وتعلوها شكل هندسي وباألسفل 

 وحدة محورة تشبه زهرة اللوتس

 فى ترتيب لوحات البحث 21لوحه رقم 

متفرع منها وحدة زخرفية ساق نباتية  
 تشبه الوردة وبها أوراق نباتية

 فى ترتيب لوحات البحث 22لوحة رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث 22لوحة رقم  أوراق شجر محورة عن الطبيعة 

وحدات  نباتيه زخرفيه عباره عن أوراق  
 م متداخله تشبه الزهره

 فى ترتيب لوحات البحث 22لوحة رقم 

تية محورة عن الطبيعة تشبه وحدة نبا 
 الوردة

 فى ترتيب لوحات البحث 23لوحة رقم 

وحدة زخرفية تشبه الهالل وفى المنتصف  
 دائرة

 فى ترتيب لوحات البحث 23لوحة رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث 23لوحة رقم  وحدات على شكل فرع شجرة 

وحدات زخرفية محورة عن الطبيعة تشبه  
 الزهرية

 فى ترتيب لوحات البحث 23رقم لوحة 

وحدة زخرفية نباتية بداخلها شكل هندسي  
متفرع منه سيقان متموجة وبداخله وحدة 

 نجمية الشكل

 فى ترتيب لوحات البحث 24لوحه رقم 

أوراق نباتية تشبه ورق العنب متموجة  
ومتفرع منها سيقان محورة عن 

 الطبيعةتشبه المعين

 لوحات البحثفى ترتيب  24لوحه رقم 

 

وحدات نباتية زخرفية متموجة على شكل 
 هندسي يشبه المعين ونصف المعين

 فى ترتيب لوحات البحث 24لوحه رقم 

 



 عشر ثالثلعدد الا                                                                                  مجلة العمارة والفنون         

659 

 ( الزخارف الهندسية2جدول )
شكل هندسي عبارة عن أشرطة متداخلة مع  

 بعضها مضفر
 فى ترتيب لوحات البحث 2لوحه رقم 

  

 فى ترتيب لوحات البحث 2رقم لوحه  شكل هندسي به دوائر  

 فى ترتيب لوحات البحث  3اللوحه رقم  طبق نجمى  

شكل هندسي على شكل دائره به وحدة زخرفية  
 محورة

 فى ترتيب لوحات البحث 3اللوحه رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث 3اللوحه رقم  شكل هندسي مكون من شكل سداسي منحنى  

وحده زخرفيه عباره عن شكل هندسي به   
 منحنيات ومربعات  

 

 ف ترتيب لوحات البحث 5الوحه رقم 

شكل هندسي به خطوط مستقيمه متداخله علي  
 mشكل يشبه حرف 

 فى ترتيب اللوحات  6رقم اللوحه 

أشكال هندسية على هيئه خطوط منحنيه  
 ومتداخله  تمثل شكل دائرى 

 فى ترتيب لوحات البحث   7رقم اللوحه 

شكل هندسي عباره عن دائرتين متداخلين  
 وبداخلهما خطوط منحنيه 

 فى ترتيب لوحات البحث  7رقم اللوحه 

 فى ترتيب لوحات البحث 8رقم اللوحه  شكل هندسي متقاطع بخطوط منكسره  

شكل هندسي يتكون من جامه مضفرة  
 ومتداخله 

 فى ترتيب لوحات البحث 8رقم اللوحه 

شكل هندسي على هيئه معين بداخله مربعات  
 صغيرة 

 فى ترتيب لوحات البحث 8رقم اللوحه 

أشكال غير منتظمة هندسية زخرفية بداخلها  
 وحدات دائرية صغيرة

 فى ترتيب لوحات البحث 18لوحه رقم 

تشبيكه هندسيه زخرفيه تشبه شكل صدفي  
 من الوحدات المتداخله وتحتوى علي مجموعه

 فى ترتيب لوحات البحث 18لوحه رقم 

شكل غير منتظم هندسي زخرفي عباره عن  
 طبق نجمى

 فى ترتيب لوحات البحث18لوحه رقم

شكل من اشكال الجامات زخرفي به وحدات  
 مضفره 

 فى ترتيب لوحات البحث 18لوحه رقم 

وحدات زخرفية مضفرة ومعقوده مكونه شكل  
زخرفي يتوسطها وحدة على شكل طبق نجمي 

 صغير حوله دوائر صغيرة

 فى ترتيب لوحات البحث18لوحه رقم 

 فى ترتيب لوحات البحث18لوحه رقم  شكل منتظم هندسي زخرفي 
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 (الزخارف الحيوانية3جدول )
 المصدر  اسم الوحده ووصفها  الوحده الزخرفيه 

وحده زخرفيه علي شكل حيوان وتحاط به  
 وحدات نباتيه 

 فى ترتيب لوحات البحث 11لوحه رقم 

وحدة حيوانية محورة عن الطبيعة وحولها  
 جامة مثمنة

 فى ترتيب لوحات البحث 12لوحة رقم 

وحده زخرفيه حيوانيه علي شكل طائر  
 محور عن الطبيعه يلف فى شكل دائرى

 لوحات البحث فى ترتيب 12لوحه رقم 

وحدات مأخوذة من حيوانات زخرفيه محورة  
 عن الطبيعه 

 فى ترتيب لوحات البحث  20لوحه رقم 

وحده زخرفيه حيوانيه  تشبه راس  
 الطاووس محورة عن الطبيعه

 فى ترتيب لوحات البحث20لوحه رقم 
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 التصميمات الزخرفية المبتكرة فى البحث:
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 تصميمات الطرح المبتكرة:

 
 

 نتائج البحث:

 أوال : وصف أدوات الدراسة : إن دقة األداة وصحتها للحصول على بيانات أساس لنجاح أهداف الدراسة . 

 أدوات الدراسة :

 استبيان مدى إثراء القيمة الجمالية لطرحة الزفاف بالتطريز اآللي باستخدام الزخارف اإلسالمية اإليرانية : 

 تم تقنين االستبيان وذلك بالتحقق من صدقها وثباتها:لالستبيان ) ضبط االستبيان ( :  الخصائص السيكوميترية 

 أوالً : صدق االستبيان : 

 . الصدق الظاهرى ) صدق المحكمين ( :1
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المتخصصين فى مجال ( محكمين من 10تم عرض االستبيان أرائهم فى صورته األولية على المحكمين وعددهم )

 وذلك إلبداء فيما يلى : المالبس والنسيج 

 تحديد انتماء كل عبارة من عبارات االستبيان للمحور الذي وردت ضمنه أو عدم انتمائها . .أ

 صالحية العبارات لقياس ما وضعت من أجله . .ب

 شمولية االستبيان لكل جوانب الدراسة . .ج

 كفاية عدد العبارات لتوضيح المحور الذى يتضمنها . .د

وضوح صياغة كل عبارة ألفراد العينة وإمكانية تعديل صياغة أو حذف أو إضافة بنود جديدة ليصبح االستبيان أكثر  .ه

قدرة على تحقيق الغرض الذي وضع من أجله . وفى ضوء اتفاق المحكمين استبقت الباحثة على البنود التي حصلت على 

وأدخال بعض التعديالت عليها بناءاً صياغة بعض العبارات  فأكثر( من عدد المحكمين ، وتم إعادة %80نسبة اتفاق )

 علي مالحظات المحكمين.

 -. الصدق البنائى :2

 والصدق البنائي يقاس بحساب درجة ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية لالستبيان والجدول التالى يوضح ذلك :

 لإلستبيان ( يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية 1جدول )  

 معامل االبعاد

 االرتباط

 الداللة

 0.000 .**815 الوحدة الزخرفيهاألول : 

مدى تحقيق عناصر وأسس الثانى : 

 التصميم

753**. 0.000 

مدى تحقيق الجانب االبتكاري فى الثالث : 

 التصميم

913**. 0.000 

 (          0.01** دال إحصائيا عند مستوى )                      

يتبين من الجدول أن جميع أبعاد االستبيان تتمتع بعالقات إرتباطية دالة إحصائياً مع الدرجة الكلية لالستتبيان وجميعهتا دالتة 

 ( ، وبالتالى فإن االستبيان يقيس ما وضع من أجله.0.01عند مستوى داللة )

درجة كل عبارة مع البعد الذى تنتمى اليه كما هو موضح في يتم بإيجاد معامالت االرتباط بين صدق االتساق الداخلي: -3

 الجدول التالي:

 ( يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذى تنتمي إليه 2جدول ) 

 معامل العبارة

 االرتباط

 معامل العبارة الداللة

 االرتباط

 الداللة

 0.000 **0.691 3 المحور االول 

1 0.835** 0.000 4 0.592** 0.000 

 المحور الثالث 0.000 **0.721 2

3 0.601** 0.000 

4 0.677** 0.000 1 0.651** 0.000 

 0.000 **0.583 2 المحور الثانى

1 0.535** 0.000 3 0.677** 0.000 

2 0.804** 0.000 4 0.855** 0.000 

                         (        0.01** دال إحصائيا عند مستوى )          
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يتبين من الجدول أن جميع عبارات االستبيان تتمتع بعالقة إرتباطية دالة إحصائياً مع درجة البعد الذى تنتمى إليه وجميعهتا 

ماسكة وتنتمي كل عبارة إلى المحور الذي يتضتمنها ممتا ( وبالتالى فإن عبارات االستبيان مت0.01دالة عند مستوى داللة )

 يدل على التجانس الداخلي لالستبيان ، واالستبيان يقيس ما وضع من أجله .

 ( .  3للتأكد من ثبات االستبيان تم حساب معامل ألفا كرونباخ وقد جاءت النتائج كما في جدول ) -ثانياً : ثبات االستبيان:

 ( معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور استبيان المحكمين 3جدول )  

 

الثبات لمحاور االستبيان الثالثة الرئيسة الموضحة بالجدول السابق، لم يتم حذف أي محور من وفي ضوء نتائج معامالت 

، كما يتضح من 0.894و   0.803المحاور، حيث كانت معامالت الثبات مرتفعة في كل المحاور، وتراوحت مابين 

 ، وجميعها دالة . 0.928( أن معامل ثبات االستبيان الكلي  3الجدول رقم ) 

 عامالت اإلحصائية التى استخدمت في تحليل البيانات:الم

الستتخراج النتتائج وفيمتا يلتي بعتض األستاليب  spssتم تحليتل البيانتات وإجتراء المعتامالت اإلحصتائية باستتخدام برنتامج 

 اإلحصائية المستخدمة :

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

: لحستتاب الثبتتات وصتتالحية األداة ويعتبتتر متتن أشتتهر معتتامالت الثبتتات حيتتث يعتمتتد علتتى حستتاب  ألفللا كرونبللاخمعامللل  .2

 االرتباط الداخلى لإلجابة على العبارات

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

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

 فتي يفيتد أنته كمتا ، الحستابي وستطها عتن تشتت البيانتات مدى لمعرفة المهمة المقاييس أحد هو :  المعياري االنحراف .4

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

: هتو إحتدى االختبتارات المعلميتة ويستتخدم فتي حالتة  One - Way ANOVAإختبار تحليل التباين األحادى فى إتجاة واحلد  .5

 وجود أكثر من عينتين مستقلتين 

متدى إمكانيتة االستتفادة متن جماليتات الزختارف اإليرانيتة هذا الجزء يتضمن نتائج الدراستة التطبيقيتة بهتدف الوقتوف علتى 

 تطريز طرحة الزفاف البيضاء بألوان مختلفة .اإلسالمية فى 

 

 

 

 الثباتقيمة معامل  المحاور

 **0.863 الوحدة الزخرفيهاألول : 

 **0.894 مدى تحقيق عناصر وأسس التصميمالثانى : 

 **0.803 مدى تحقيق الجانب االبتكاري فى التصميمالثالث : 

 **0.928 ثبات األداة الكلي
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 12=  ن:  المقترحة التصميمات حول(  التدريس هيئة أعضاء)  المتخصصين أراء

 حول المتخصصين ألراء المعيارى واإلنحراف المرجح المئوى والمتوسط المرجح المتوسط يوضح(  4)  جدول

 (الزخرفيه الوحدة) األول للمحور التصميميات

المحور 

 األول

يم
صم

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات

ن
زا

ألو
 ا
ع
مو

ج
م

 

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عي
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

 مستوى التصميم

مناسب إلى  مناسب

 حد ما

غير 

 مناسب

ي 
ان
ير

ال
 ا
ف

فا
لز

 ا
حة

طر
 ل
يه

رف
خ
لز

 ا
دة

ح
لو

ا
 

 مناسب 98.3% 0.20 2.95 142 0 2 46 1

 مناسب 90% 0.45 2.70 130 4 6 38 2

 مناسب 97.6% 0.11 2.93 140 0 3 45 3

 مناسب 87.3% 0.48 2.62 132 0 18 30 4

 مناسب 88.6% 0.47 2.66 140 0 16 32 5

 مناسب 95.6% 0.33 2.87 132 0 6 42 6

 مناسب 94.3% 0.37 2.83 132 0 8 40 7

 مناسب 91.6% 0.43 2.75 140 0 12 36 8

 مناسب 85.3% 0.61 2.56 144 3 15 30 9

 مناسب 91.6% 0.52 2.75 128 2 8 38 10

( يوضح ترتيب التصميمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء المتخصصين بالنسبة للمحور األول )الوحدة الزخرفيه لطرحة الزفاف 6شكل )

 االيرانى(

 

 

الوحللدة إتفتتاق أراء الستتادة المتخصصتين حتتول التصتميميات المقترحتتة فتتى متدى مناستتبة ( :   6( والشلكل )  4يوضلح الجللدول ) 

 ومستوى كل تصميم من التصميمات . الزخرفيه لطرحة الزفاف اإليرانى

  نجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة تكون مرتفعه حيث تبين أن جميع التصميمات حصلت على معامتل

 ناسب( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح.جودة يقع فى مستوى )م

( ، نستبة 2.95( ويقع فى مستوى مناسب بمتوسط مرجح )1%( للتصميم )98.3تراوحت معامالت االتفاق ما بين نسبة )

مناسللبة الوحللدة الزخرفيلله  ( ،  ممتتا يوضتتح2.56( ويقتتع فتتى مستتتوى مناستتب بمتوستتط متترجح )9%( للتصتتميم ) 85.3)

  .المستخدمة لتصميم الطرحة االيرانى

 

 

 

 

 

 

الوحدة : المحور األول
…الزخرفية لطرحة الزفاف 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 حول المتخصصين ألراء المعيارى واإلنحراف المرجح المئوى والمتوسط المرجح المتوسط يوضح( 5) جدول

 (التصميم وأسس عناصر تحقيق مدى) الثانى للمحور التصميميات

المحور 

 الثانى

يم
صم

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات

ع
مو

ج
م

 
ن
زا

ألو
ا

 

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عي
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

 مستوى التصميم

مناسب إلى  مناسب

 حد ما

غير 

 مناسب

يم
صم

لت
 ا
س

س
وأ

ر 
ص

نا
ع
ق 

قي
ح
 ت
ى

مد
 

 مناسب 100% 0.0 3 144 0 0 48 1

 مناسب 94.3% 0.37 2.83 136 0 8 40 2

 مناسب 96.3% 0.14 2.89 139 0 5 43 3

 مناسب 90.6% 0.61 2.72 131 4 5 39 4

 مناسب 93% 0.41 2.79 134 0 10 38 5

 مناسب 98.3% 0.20 2.95 142 0 2 46 6

 مناسب 95.6% 0.33 2.87 138 0 6 42 7

 مناسب 83.3% 0.71 2.5 120 6 12 30 8

 مناسب 95% 0.35 2.85 137 0 7 41 9

 مناسب 95.6% 0.33 2.87 138 0 6 42 10

( يوضح ترتيب التصميمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء المتخصصين بالنسبة للمحور الثانى )مدى تحقيق عناصر وأسس 7شكل )

 التصميم(

 

 

 

ملدى تحقيلق عناصلر  إتفاق أراء السادة المتخصصتين حتول التصتميميات المقترحتة فتى( :  7( والشكل )     5يوضح الجدول ) 

 ومستوى كل تصميم من التصميمات .وأسس التصميم 

  نجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة تكون مرتفعه حيث تبين أن جميع التصميمات حصلوا علتى معامتل

 جودة يقع فى مستوى )مناسب( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح.

( ، نستتبة 3( ويقتع فتى مستتوى مناستتب بمتوستط مترجح )1%( للتصتتميم )100ين نستبة )تراوحتت معتامالت االتفتاق متتا بت

 .تحقيق عناصر وأسس التصميم( ،  مما يوضح 2.5( ويقع فى مستوى مناسب بمتوسط مرجح )8%( للتصميم)83.3)

 

 

 

 

 

مدى تحقيق : المحور الثانى 
عناصر وأسس التصميم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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المتخصصين حول ( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واإلنحراف المعيارى ألراء  6جدول ) 

 التصميميات للمحور الثالث )مدى تحقيق الجانب االبتكاري فى التصميم(

المحور 

 الثالث

يم
صم

لت
ا

 

 مستويات المؤشرات

ن
زا

ألو
 ا
ع
مو

ج
م

 

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عي
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

 مستوى التصميم

مناسب إلى  مناسب

 حد ما

غير 

 مناسب

يم
صم

لت
 ا
ى
 ف

ي
ار

تك
الب

 ا
ب

ان
ج
 ال

ق
قي

ح
 ت
ى

مد
 

 مناسب 97% 0.27 2.91 140 0 4 44 1

 مناسب 90% 0.45 2.70 130 0 14 34 2

 مناسب 97% 0.13 2.91 140 0 4 44 3

 مناسب 93% 0.41 2.79 134 0 10 38 4

 مناسب 93.6% 0.39 2.81 135 0 9 39 5

 مناسب 94.3% 0.37 2.83 136 0 8 40 6

 مناسب 95% 0.35 2.85 137 0 7 41 7

 مناسب 86% 0.64 2.58 124 4 12 32 8

 مناسب 95% 0.35 2.85 137 0 7 41 9

 مناسب 93.6% 0.49 2.81 135 2 5 41 10

الجانب ( يوضح ترتيب التصميمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء المتخصصين بالنسبة للمحور الثالث )مدى تحقيق   8شكل )  

 االبتكاري فى التصميم(

 

 ( :  8( والشكل )     6يوضح الجدول ) 

ومستتوى كتل  مدى تحقيق الجانلب االبتكلاري فلى التصلميم إتفاق أراء السادة المتخصصين حول التصميميات المقترحة فى

 تصميم من التصميمات .

  تبين أن جميع التصميمات حصلت على معامتل نجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة تكون مرتفعه حيث

 جودة يقع فى مستوى )مناسب( بناءاً على التدرج الثالثى للوزن المرجح.

( 2091( ويقعا فى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )3،  1%( للتصميمان )97تراوحت معامالت االتفاق ما بين نسبة )

تحقيلق الجانلب اإلبتكلارى ( ،  ممتا يوضتح 2.58رجح )( ويقع فى مستوى مناسب بمتوسط م8%( للتصميم )86، نسبة )

 .فى التصميم

 

 

 

 

 

كار مدى تحقيق عناصر اإلبت: المحور الثالث 
فى التصميم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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( يوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واالنحراف  المعياري وترتيب التصميمات وتقديرها   7جدول )  

 طبقاً إلستجابات السادة المتخصصين لجميع المحاور

ت
ما

مي
ص

لت
ا

 

مجموع  مستويات المؤشرات

 األوزان

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عي
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

مستوى  ترتيب التصميمات

مناسب إلى  مناسب التصميم

 حد ما

غير 

 مناسب

 مناسب األول 98.6% 0.15 2.96 426 0 6 138 1

 مناسب السادس )م( 91.6% 0.42 2.75 396 4 28 112 2

 مناسب الثاني 97% 0.12 2.91 420 0 12 132 3

 مناسب السابع 90.3% 0.5 2.71 391 4 33 107 4

 مناسب السادس )م( 91.6% 0.42 2.75 397 0 35 109 5

 مناسب الثالث  96% 0.3 2.88 416 0 16 128 6

 مناسب الرابع 95% 0.35 2.85 411 0 21 123 7

 مناسب الثامن 87% 0.59 2.61 376 10 36 98 8

 مناسب السادس )م( 91.6% 0.43 2.75 397 3 29 112 9

 مناسب الخامس 93.6% 0.44 2.81 405 4 19 121 10

 

 ( يوضح ترتيب التصميمات وتقديرها طبقاً إلستجابات السادة المتخصصين لجميع المحاور  9شكل ) 

 

 

 ( :   9( والشكل )    7يوضح الجدول )   

( علتى 1الستادة المتخصصتين بالنستبة لجميتع المحتاور فقتد حصتل التصتميم )ترتيب التصميمات المقترحة وفتق إستتجابات 

( حصتل علتى مستتوى مناستب 3( وترتيبته األول ، يليته التصتميم )%98.6( ونستبة )3مستوى مناستب بمتوستط مترجح )

( حصتل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح 6%( وترتيبه الثانى ، يليه التصميم )97( ونسبة )2.96بمتوسط مرجح )

( ونستبة 2.85( حصل على مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )7%( وترتيبه الثالث ، يليه التصميم )96( ونسبة )2.88)

( %93.6( ونستبة )2.81( حصتل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )10%( وترتيبه الرابتع ، يليته التصتميم )95)

( %91.6( ونستبة )2.75ستط مترجح )( حصتلت علتى مستتوى مناستب بمتو2،5،9وترتيبه الخامس ، يليه التصتميمات )

( وترتيبته %90.3( ونستبة )2.71( حصل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )4وترتيبها السادس ،  يليها التصميم )

 ( وترتيبه الثامن.%87( ونسبة )2.61( حصل على مستوى مناسب بمتوسط مرجح )8السابع ، يليه التصميم )

( حيلث حصللوا 7،  6،  3،  1ة وفلق إتفلاق أراء المتخصصلين التصلميمات )وبالتالى تكون أفضلل التصلميمات المقترحل

 % (.95إلى  %98.6على مستوى مناسب بنسب تترواح ما بين )

طبقاً ترتيب التصميمات وتقديرها
يع إلستجابات المتخصصين لجم

المحاور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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( تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة لكل   8جدول )  

 محور من محاور االستبيان

درجلللللللات  مصدر التباين تبيانمحاور االس

 الحرية

مجملللللللللللللللللوع 

 المربعات

متوسلللللللللللللللللط 

 المربعات

F مسلللللللللتوى  الداللة

 الداللة

الوحللللدة الزخرفيلللله لطرحللللة 

 الزفاف 

دالة عند  0.000 23.87 26.5 238.76 9 بين التصميمات

 1.11 122.4 110 داخل التصميمات (0.05)

 - 361.16 119 اإلجمالى

 مدى تحقيق عناصر وأسلس

 التصميم

دالة عند   0.000 20.38 21 189.26 9 بين التصميمات

 1.03 113.4 110 داخل التصميمات (0.05)

 - 302.6 119 اإلجمالى

مللللللللدى تحقيللللللللق الجانللللللللب 

 االبتكاري فى التصميم

دالة عند   0.000 34.92 28.5 256.5 9 بين التصميمات

 0.816 89.8 110 داخل التصميمات (0.05)

 - 346.3 119 اإلجمالى

 (:8يوضح الجدول )

 ( بتين إستتجابات الستتادة المتخصصتين علتى التصتتميميات 0.01توجتد فتروق ذات داللتة إحصتتائيه عنتد مستتوى داللتتة )

ومستتوى الداللتة أقتل  23.87المقترحة فى مدى مالئمة الوحدة الزخرفيه لطرحة الزفاف اإليرانى حيتث بلغتت قيمتة )ف( 

 ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور .0.05المعنوية )من مستوى 

  ( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى التصتميميات 0.01توجد فروق ذات داللتة إحصتائيه عنتد مستتوى داللتة )

ومستتتوى الداللتتة أقتتل متتن مستتتوى  20.38المقترحتتة فتتى متتدى تحقيتتق عناصتتر وأستتس التصتتميم حيتتث بلغتتت قيمتتة )ف( 

 ( ، مما يدل على  وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور 0.05المعنوية )

 ( بتتين إستتتجابات الستتادة المتخصصتتين علتتى التصتتميمات 0.05توجتتد فتتروق ذات داللتتة إحصتتائيه عنتتد مستتتوى داللتتة )

ومستتوى الداللتة أقتل متن  34.92قيمتة )ف(  المقترحة فى مدى تحقيتق الجانتب االبتكتاري فتى التصتميم علتى حيتث بلغتت

 ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور.0.05مستوى المعنوية )

 
( تحليل التباين لدراسة معنوية الفروق بين إستجابات السادة المتخصصين على التصميميات المقترحة   9جدول ) 

 لإلستبيان ككل

درجلللات  مصدر التباين اإلستبيان ككل

 الحرية

مجملللللللللللللللللللوع 

 المربعات

متوسللللللللللللللط 

 المربعات

F مسللللللتوى  الداللة

 الداللة

ملللدى إمكانيلللة االسلللتفادة ملللن 

جماليللات الزخللارف االسللالمية 

االيرانيللللة فللللى إثللللراء القيمللللة 

الجماليلللللللة لطرحلللللللة الزفلللللللاف 

 بإستخدام التطريز اآللى .

دالللة عنللد  0.000 42.25 223.96 2015.66 9 بين التصميمات

 5.3 584.2 110 داخل التصميمات (0.05)

 - 2599.8 119 اإلجمالى
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 ( :9يوضح الجدول )

  ( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى التصتميميات 0.05توجد فروق ذات داللتة إحصتائيه عنتد مستتوى داللتة )

المقترحة فى مدى إمكانية االستفادة من جماليات الزختارف االستالمية االيرانيتة فتى إثتراء القيمتة الجماليتة لطرحتة الزفتاف 

( ممتا يتدل علتى 0.05مستوى الداللة أقل متن مستتوى المعنويتة )و 42.25بإستخدام التطريز اآللى حيث بلغت قيمة )ف( 

 وجود فروق بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .

 تفسير النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :

" توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيه بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى النتائج المتعلقلة بفلرض الدراسلة األول وملؤداه : .1

 التصميميات المقترحة فى مدى مالئمة الوحدة الزخرفيه االسالمية االيرانية لطرحة الزفاف ".

( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى 0.05توجد فروق ذات داللة إحصتائيه عنتد مستتوى داللتة )وقد أثبتت النتائج ما يلى :  

ومستتوى  23.87ية االيرانية لطرحة الزفاف حيث بلغت قيمتة )ف( التصميميات المقترحة فى مدى مالئمة الوحدة الزخرفيه االسالم

 ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور .0.05الداللة أقل من مستوى المعنوية )

 " توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيه بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتىالنتائج المتعلقة بفرض الدراسلة الثلانى وملؤداه : .2

 التصميميات المقترحة فى مدى تحقيق عناصر وأسس التصميم ".

( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائيه عند مستتوى داللتة ) وقد أثبتت النتائج ما يلى :  

ومستتوى الداللتة أقتل متن مستتوى  20.38التصميميات المقترحتة فتى متدى تحقيتق عناصتر وأستس التصتميم حيتث بلغتت قيمتة )ف( 

 ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور .0.05المعنوية )

" توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيه بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى النتائج المتعلقة بفرض الدراسلة الثاللث وملؤداه : .3

 ي فى التصميم ".التصميميات المقترحة فى مدى تحقيق الجانب االبتكار

( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى 0.05توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيه عنتد مستتوى داللتة )وقد أثبتت النتائج ما يلى : 

ومستتوى الداللتة أقتل متن  34.92التصميمات المقترحة فى مدى تحقيق الجانب االبتكاري فى التصتميم علتى حيتث بلغتت قيمتة )ف( 

 ( ، مما يدل على وجود فروق بين التصميمات فى هذا المحور 0.05مستوى المعنوية )

" توجتد فتروق ذات داللتة إحصتائيه بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى النتائج المتعلقة بفرض الدراسلة الرابلع وملؤداه : .4

اء القيمة الجماليتة لطرحتة الزفتاف التصميميات المقترحة فى مدى إمكانية االستفادة من جماليات الزخارف االسالمية االيرانية فى إثر

 بإستخدام التطريز اآللى ".

( بتين إستتجابات الستادة المتخصصتين علتى 0.05توجد فروق ذات داللة إحصتائيه عنتد مستتوى داللتة )وقد أثبتت النتائج ما يلى :  

ى إثراء القيمة الجماليتة لطرحتة الزفتاف التصميميات المقترحة فى مدى إمكانية االستفادة من جماليات الزخارف االسالمية االيرانية ف

( مما يدل على وجود فروق 0.05ومستوى الداللة أقل من مستوى المعنوية ) 42.25بإستخدام التطريز اآللى حيث بلغت قيمة )ف( 

 بين التصميمات فى اإلستبيان ككل .

الزخارف االسالمية االيرانيتة فتى إثتراء القيمتة " يمكن االستفادة من جماليات النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الخامس ومؤداه : .5

 الجمالية لطرحة الزفاف بإستخدام التطريز اآللى )من وجهة نظر السادة المحكمين( .

 وقد أثبتت النتائج ما يلى :  

  بالنسبة لمعامالت إتفاق السادة المتخصصين حول التصميمات المقترحتة فتى متدى مناستبة الوحتدة الزخرفيته االستالمية

وجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحة تكون مرتفعه حيث تبين أن جميتع التصتميمات حصتلت علتى  االيرانية

معامل جودة يقع فى مستوى )مناسب( بناءاً على التتدرج الثالثتى للتوزن المترجح تراوحتت معتامالت االتفتاق متا بتين نستبة 

( ويقتع فتى 9%( للتصتميم ) 85.3( ، نستبة )2.95ط مترجح )( ويقع فى مستتوى مناستب بمتوست1%( للتصميم )98.3)
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،  مما يوضح مناسبة الوحدة الزخرفيه االسالمية االيرانية المسلتخدمة لتصلميم ( 2.56مستوى مناسب بمتوسط مرجح )

 . طرحة الزفاف

  م التصتميوبالنسبة لمعامالت إتفاق السادة المتخصصتين حتول التصتميميات المقترحتة فتى متدى تحقيتق عناصتر وأستس

عامتل وجد أن تقييم معامالت الجودة للتصميمات المقترحتة تكتون مرتفعته حيتث تبتين أن جميتع التصتميمات حصتلوا علتى م

نستتبة  جتتودة يقتتع فتتى مستتتوى )مناستتب( بنتتاءاً علتتى التتتدرج الثالثتتى للتتوزن المتترجح ، وتراوحتتت معتتامالت االتفتتاق متتا بتتين

( ويقتع فتى مستتوى 8( للتصتميم)%83.3( ، نستبة )3سط مترجح )( ويقع فى مستوى مناسب بمتو1%( للتصميم )100)

 .تحقيق عناصر وأسس التصميم( ،  مما يوضح 2.5مناسب بمتوسط مرجح )

تصتميم أن وبالنسبة لمعامالت إتفاق السادة المتخصصين حول التصميميات المقترحة متدى تحقيتق الجانتب االبتكتاري فتى ال

ة يقتع رحة تكون مرتفعه حيث تبين أن جميع التصميمات حصتلت علتى معامتل جتودتقييم معامالت الجودة للتصميمات المقت

( %97فتتى مستتتوى )مناستتب( بنتتاءاً علتتى التتتدرج الثالثتتى للتتوزن المتترجح ، وتراوحتتت معتتامالت االتفتتاق متتا بتتين نستتبة )

ى مستتوى ( ويقتع فت8( للتصتميم )%86، نستبة ) (2.91)( ويقعا فى مستوى مناستب بمتوستط مترجح 3،  1للتصميمان )

 .تحقيق الجانب اإلبتكارى فى التصميم( ،  مما يوضح 2.58مناسب بمتوسط مرجح )

لتى ع( 1ترتيب التصميمات المقترحة وفتق إستتجابات الستادة المتخصصتين بالنستبة لجميتع المحتاور فقتد حصتل التصتميم )

حصتل علتى مستتوى مناستب ( 3( وترتيبته األول ، يليته التصتميم )%98.6( ونستبة )3مستوى مناستب بمتوستط مترجح )

( حصتل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح 6%( وترتيبه الثانى ، يليه التصميم )97( ونسبة )2.96بمتوسط مرجح )

 ( ونستبة2.85( حصل على مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )7( وترتيبه الثالث ، يليه التصميم )%96( ونسبة )2.88)

( %93.6( ونستبة )2.81حصتل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )( 10%( وترتيبه الرابتع ، يليته التصتميم )95)

( %91.6( ونستبة )2.75( حصتلت علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )2،5،9وترتيبه الخامس ، يليه التصتميمات )

 ( وترتيبته%90.3( ونستبة )2.71( حصل علتى مستتوى مناستب بمتوستط مترجح )4وترتيبها السادس ،  يليها التصميم )

لى وبالتلا( وترتيبته الثتامن.%87( ونستبة )2.61( حصل على مستوى مناسب بمتوستط مترجح )8يه التصميم )السابع ، يل

صللوا عللى ح( حيلث  7،  6،  3،  1تكون أفضل التصميمات المقترحة وفق إتفاق أراء المتخصصلين هلى التصلميمات )

 % (.95إلى  %98.6مستوى مناسب بنسب تترواح ما بين )

 الثالثة المنفذة بالتطريز اآللى بخيط الحرير والسيرما:موديلالت الطرح 

  

 

 

 

 زخرفى أثناء التطريزشكل التصميم ال                   (  7( تصميم زخرفى رقم )1موديل رقم )                              
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 (مجسم                      3وديل )م      شكل التصميم أثناء التطريز                            (   7( تصميم زخرفى رقم )3موديل رقم )        

 

 

 

 

 (             شكل التصميم أثناء التطريز3( تصميم زخرفى رقم )6موديل رقم )                                  

 : الخالصة

لوحة فنية من اآلثار  25الفنية والحضارية من خالل تحليل ما يقرب من إيران من الناحية  أظهر هذا البحث مدي ثراء -1

 اإلسالمية الموجودة هناك .

نتج عن التحليل الفني للوحات موضوع البحث استخراج كم  كبير من الوحدات الزخرفية بأنواعها المختلفة مما ساعد  -2

 ا البلد.علي ابرزا القيمة الجمالية والتشكيلية للزخارف اإلسالمية بهذ

تصميم زخرفي تم بناؤها بنظام الشبكة الهندسية لتكون مناسبة  15باستخدام هذه الوحدات الزخرفية تم ابتكار عدد  -3

 لنقلها على التصميمات المبتكرة باستخدام ماكينة التطريز اآللى الحديثة.

 تصميمات لطرحة الزفاف العصرية موضوع البحث . 10تم ابتكار  -4

تصميمات  3تبيان ثم تحليل إحصائي لهذا االستبيان أثمر عن اختيار أفضل هذه التصميمات ثم تنفبذ تم عمل اس -5

( 1بالترتيب تبعا لنتيجة التحليل اإلحصائي ووفق استجابات السادة المحكمين بالنسبة لجميع محاور االستبيان وهى رقم )

استخدام خيوط حرير ملونة وخيوط سيرما على ( حيث نفذت التصميمات من خامة التل األبيض وطرزت ب6( ,)3,)

 ماكينة التطريز اآللى مع إضافة الخرز واالسترس بألوان مختلفة مما أدى إلى إثراء القيمة الجمالية لها.

 توصيات البحث:

 إجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالزخارف اإلسالمية اإليرانية . -1

 وإمكانية االستفادة منها في مجال المالبس .االهتمام بالتكنولوجيا الحديثة  -2

 إبراز اإلمكانيات الغير محدودة لماكينات التطريز الحديثة والحث على االستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة  -3

 الحث علي تذوق الفنون المختلفة وخاصة الزخارف لما لها من أصول تاريخيه عريقة . -4

 صميمات  الزخرفية.فتح أفاق أوسع في مجال الت -5

زيادة االهتمام بكل ما يخص العروس من مالبس ومكمالتها فى ليلة الزفاف من خالل عمل الدراسات المختلفة فى  -6

 أكثر من اتجاه.
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