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 الزخرفيةشرائط التكنولوجيا تصميم 
 

 فاطمــــة فايـــــز عثمــــان الفـــــوزانأ. 
 معيدة بقسم االقتصاد المنزلي كلية التربية بجامعة شقراء

 المملكة العربية السعودية

 

 

 الخالصة
لوجية المتبعة ودراسة األساليب التكنو ، لى التعرف على األنواع المختلفة من الشرائط الزخرفيةإيهدف البحث 

وضع تصميمات مبتكرة لشرائط مالبس النساء باستخدام برامج التصميم ،  تصميم وتطريز شرائط مالبس النساء

من  يتبع البحث كالو . وتحليل آراء المتخصصين في تصميمات شرائط مالبس النساء ، والتطريز المتخصصة

 حقيق أهداف الدراسة. المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي لمناسبتهما لت

( وهم من أعضاء هيئة التدريس بكلية التصاميم 02اشتملت عينة البحث على المتخصصيــن وعددهم )و

 التصميمات .جامعة القصيم قسم تصميم األزياء للحكم على  -واإلقتصاد المنزلي 

ختلفة من الشرائط الزخرفية اإلطار النظري ويشمل على : األنواع الم، و طة البحثكما اشتمل البحث على خ    

واألساليب المختلفة  التطور التاريخي لألشرطةو.من حيث الخامات األساسية والمساعدة واألساليب الزخرفية

الهندسية(  -اإلطار التطبيقي ويشمل على :إعداد تصميمات الشرائط الزخرفية )الزخارف النباتية و للتصميم

  Adobe Illustrator CS3.  باستخدام  برنامج الرسم والتصميم

 وجاءت أفضلية التصميمات بالنسبة للمتخصصين كالتالي :،نتائج البحث يشمل اإلجابة على تساؤالت البحث و    

المحور األول/ التصميم السادس كان أفضل التصميمات  يليه التصميم الرابع عشر ثم التصميم الخامس عشر 

رابع كان أفضل التصميمات  يليه التصميم الثامن ثم التصميم الحادي والسابع عشر . المحور الثاني / التصميم ال

عشر ثم التصميم السابع. المحور الثالث / التصميم التاسع أفضل التصميمات يليه التصميم الخامس ثم التصميم 

تفعيل المعامل المخصصة بالحاسب اآللي بكلية التصاميم واإلقتصاد : وجاءت أهم التوصيات. الرابع عشر

 . المنزلي على إدخال أنظمة الرسم والتصميم للتطريز اآللي لتستعملها الطالبات في عمل المشاريع
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Technology Design Ornamentation 

Ribbon 

 

 

 
ABSTRACT 

    To identify the different types of decorative strips, to study the technological 

methods used in designing and embroidering women's clothing ribbons, to develop 

innovative designs for women's clothing ribbons using specialized design and 

embroidery programs, and to analyze the opinions of specialists in women's clothing 

design. 
 

    The research follows both the descriptive analytical approach and the experimental 

approach to achieve the objectives of the study. 
 

    The sample of the research included specialists (20) who are members of the 

Faculty of Design and Home Economics - Qassim University Department of Fashion 

Design to judge the designs. 
 

    The theoretical development includes: Different types of decorative strips in terms 

of raw materials, assistance and decorative methods. The historical development of 

the different tapes and styles of the design and the applied framework includes: 

Preparing the designs of the decorative strips Adobe Illustrator CS3 
 

    The results of the research include answering the research questions, and the 

preference of the design for the specialists as follows: Axis I / Design VI was the best 

designs followed by the design XIV and then design XV and XVII. The second axis / 

the fourth design was the best designs followed by the eighth design and then the 

eleventh design and then the seventh design. The most important recommendations 

were: Activate the computer labs in the Faculty of Designs and Home Economics to 

introduce the drawing and design systems for the embroidery of the machine for use 

by the students in the work of the projects. 
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 : مقدمةال
 

 

ضفي الجمال والحيوية ت إذ نساء،المالبس زخرفة المالبس وبخاصة  أساليبمن أقدم  الزخرفيةالشرائط تعد      

لرفع قيمتها وإكسابها ذوقا وجماال، وتوجد الشرائط الزخرفية فى شكل عروض مختلفة،  القطع الملبسيةعلى 

 مزخرفة وكانت إما ، كالفي عليها يطلق والتي زنطيالبي العصر في مختلفة وبأشكال الشرائط بكثرة وظهرت

 (76 -0220 – نصر ثريا)المالبس.   أللوان مخالفة وبألوان رأسي بشكل مضافة أو المالبس في البيئة بزخارف
 

وقد شاع استخدام الشرائط في زخرفة األزياء في القرن السابع عشر حيث كانت تستخدم األشرطة في عمل     

ات أو بتدكيكها خالل ثقوب بشكل جمالي لتزيين األجزاء المختلفة للمالبس )نجوى شكري العراوي والورد

  (.331 – 0221 –وآخرون 
 

 شرائط التطريز المفرغ )الجبير(فمنها  النساء زخرفة مالبس يالتي تستخدم فالمطرزة تتعدد أنواع الشرائط و    

 عروض وأشكال مختلفة. فمنها ما ي، وتتوفر ف لترتربالخيوط أو الخرز وا المطرزالجالون وامة كالرشرائط و

يستخدم في تجميل األحرف والنهايات أو بين  يمكن تثبيته بعد التشطيب ومنها ما يستخدم أثناء التنفيذ ومنها ما

 يستخدم كوسيلة وصل بين قطعتين أو إضافة خارجية للتجميل. القصات ومنها ما
 

بواسطة الحاسب  ، فقد حققت تكنولوجيا التصميمير الحكم على التقدم العلمتعتبر التكنولوجيا من أهم معاييو    

، فأصبح من اليسير إنتاج تصميمات بواسطة برامج الحاسب المتخصصة بطريقة  اآللي خطوات متقدمة ناجحة

 ليالتصميم باستخدام الحاسب اآل ببرامج ىسهلة نسبيا وبدقة متناهية وبتحكم تام وذلك بالتعامل مع ما يسم

"Computer Aided Design"   وتلك البرامج تتيح عمل الرسومات والتصميمات الزخرفية مستخدمة في ذلك

 (032 – 3111 –برنامج. )مجدي دمحمالكل اإلمكانات والسماحيات التي يتيحها 
 

فة، ثم بإعداد التصميمات باستخدام العناصر والوحدات الزخرفية المختلالتصميم المتخصصة برامج  تقومو    

تقوم هذه البرامج بتحويل الرسومات إلى غرز تطريز بأنواعها المتعددة وبتأثيرات خاصة محددة في ذلك كثافة 

اتجاهها، عدد األلوان المستخدمة فيها، مع عمل التكرارات المطلوبة في التصميم وتحديد بدايات ونهايات والغرز 

د ذلك يأتي دور ماكينات التطريز اآللي في إخراج الغرز بمساعدة برامج خاصة في التطريز اآللي ثم بع

التصميمات المعدة للتطريز في شكل قطع مطرزة باستخدام نوعيات مختلفة من األقمشة والخيوط.)سهام زكي 

 (301 – 0222 –واخرون 
 

ميز به من لما تتبرامج التصميم من إمكانيات  الزخرفية واالستفادةشرائط التصميم  ويتناول البحث تكنولوجيا    

زخرفية يصلح تنفيذها كأشرطة مطرزة  تصميماتعمل لالجودة العالية والدقة في التنفيذ والسرعة في األداء 

للوصول إلي منتج ذو  على الخامات المختلفة للشرائط،اختيار األسلوب األمثل للتطريز و ،تتميز بالدقة واإلبداع

 جودة عالية قادراً على المنافسة العالمية.
 

حيث " م0223 –شيرين عبدالكريم دمحم أحمد المالبس مثل دراسة " شرائط وتنوعت الدراسات التي تناولت    

الى الدراسة التحليلية والتاريخية والتشكيلية لمنسوجات فنون الحضارات المصرية من خالل العصور هدفت 

حلول  إليجادالدراسة وأسس تناولها  االسالمي( واالستفادة من هذه –القبطي  –الثالثة القديمة )المصري القديم 

،  تشكيلية جديدة مستمدة ومستوحاة منها لتكون وسيلة لتحقيق قيمة جمالية متميزة تصلح لطباعة أقمشة السيدات

التعرف على وسائل زخرفة مالبس األطفال  والتي هدفت الي "م0233 –نهى عبدهللا نور الدين أفغاني ودراسة "

كار وتنفيذ تصميمات لمالبس األطفال من الطبيعة النباتية وإثراء قيمتها الجمالية باستخدام وابت ، باستخدام الشرائط

 . الشرائط الملونة
 

" والتي Tang Yumin – 1999مثل دراسة" التطريز اآلليالتصميم وتناولت  كذلك تنوعت الدراسات التي    

تجعل نظام التشغيل يعمل  يالت يللحاسب اآلتطوير نظام جديد لتصميم غرز التطريز بواسطة برامج اهدفت الي

وتطبيق  يلتطوير تقنيات التطريز اآل يمرونة ويسر وتناولت الدراسة تكنولوجيا الحاسب واستخدامها ف يف

 هدفت " حيثم0220 -لمياء حسن علي حسن  ، ودراسة " التصميمات بطريقة مرنة وادخال التعديالت عليها

يلية من خالل إعداد تصميمات زخرفية مقتبسة من الزخارف اإلسالمية في العصر إلى تحقيق قيم جمالية فنية تشك

 Wing، وأيضا دراسة " العثماني تصلح لتوظيفها كمادة زخرفية إلثراء المالبس والمفروشات بالتطريز اآللي

In TAI- 2010لمعاصرة، ودراسة تقنيات التطريز بالكمبيوتر  ا دراسة التاريخ العام للتطريز " وهدف الي ، 

، واستكشاف وتحليل عملية التصميم من  وتصميم عينات التطريز اإلبداعية مع تقنيات التطريز بالكمبيوتر

دراسة تكنولوجيا  حبث هدف الي "CHEN &  Jian-Hua &  Zheng 2011," ودراسة ، مجموعة التطريز
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ن مجموعة ألوان متوفرة بالحاسب الحاسب في تطريز الغرز غير المنتظمة من حيث طريقة اختيار أفضل لون م

. وتصميم الحشو وتسجيل اللون طبقا لميل الصورة المضيئة والمحاولة والخطأ واللون المكاني ومبدأ الخلط ياآلل

في التطريز وهذا يضع حد الختالف اللون بين الصورة والتطريز األصلي في ماكينة التطريز المستخدمة في 

 تطريز الغرز غير المنتظمة
 

 لة البحث :مشك
ً في إنتاجها سواء كانت  المطرزة تعد صناعة الشرائط     من ألياف من الصناعات التي شهدت تطوراً وإتساعا

ً أنواع طبيعية أو ألياف صناعية بمواصفات متنوعة وألوان متعددة وجذابة، مما جعل كثيرة . وأنتج منها حديثا

 ة. األزياء يستخدمونها في إبتكار تصميمات حديث يمصمم
 

ً  مالبس النساء يالشرائط المطرزة المستخدمة ف صناعة إلى السعودية تفتقر العربية المملكة أن إال      وذلك وفقا

 إال من الشرائط النوعية هذه على الحصول الصعب من يجعل مما،  والصناعة التجارة بوزارة المسجلة للبيانات

 من لكثير الخدمة هذه أنه ال تتوافر كمااإلنترنت، وشبكة الشراء، منافذ عبر مرتفعة بأسعار شرائها طريق عن

 .المستهلكات
 

وتعتبر صناعة الشرائط المطرزة أحد مجاالت الصناعات الصغيرة، حيث أنها صناعة ال تتطلب رؤوس     

عات أموال كبيرة وإنشاءات ضخمة ومن ثم فإن رأس المال المستثمر فيها يعتبر قليالً بالمقارنة بغيرها من الصنا

 فضالً عن أن عائدها سريع .
 

 بالدراسة الكافي اإلهتمام ينل لمأن موضوع تكنولوجيا تصميم وتطريز شرائط مالبس النساء  مما سبق يتضح    

دراسة  خالل من البحث مشكلة تبرز هنا ومن النهائي، المنتج جودة مستوى على كبير أثر ذو باعتباره األكاديمية

التقوية(  –)الغرزةكل من أثر  وتحديدة في مجال التصميم وتطريز شرائط مالبس النساء األساليب العلمية الحديث

 الخامات المختلفة )القطن والنايلون وبدون خامة )التطريز المفرغ(،للشرائط من  يعلى جودة المنتج النهائ

مج التصميم والتطريز برا من إمكانياتالكاملة  ةاإلستفادللوصول إلى  لتعميمها، وتقنيات ومعايير أسس ووضع

مات زخرفية يصلح تنفيذها كأشرطة مطرزة تتميز بالدقة يتصم في عملماكينات التطريز اآللي و المتخصصة

 هذه صادرات ولتنمية المحلية األسواق في للمنافسة الجودة مستوي لرفع الحديثة بالتكنولوجيا وتنفيذها واإلبداع

 الصناعة.

 اآلتي : البحث فيومن هنا يمكن تحديد تساؤالت    
 ؟الزخرفية ما األنواع المختلفة من الشرائط  -3

 المتبعة في تصميم شرائط مالبس النساء ؟ التكنولوجية ما األساليب -0

 ما امكانية وضع تصميمات مبتكرة لشرائط مالبس النساء باستخدام برامج التصميم والتطريز المتخصصة ؟ -1

 ئط مالبس النساء ؟ما آراء المتخصصين في تصميمات المقترحة لشرا -1
 

 أهداف البحث :
 الزخرفية.األنواع المختلفة من الشرائط التعرف على  -3

 .المتبعة في تصميم شرائط مالبس النساء  التكنولوجية األساليب دراسة -0

 وضع تصميمات مبتكرة لشرائط مالبس النساء باستخدام برامج التصميم والتطريز المتخصصة . -1

 يمات شرائط مالبس النساء .تحليل آراء المتخصصين في تصم -1
 

 أهمية البحث :
 تكمن أهمية البحث في ما يلي :    

 صميمعملية تصميم شرائط مالبس النساء الختيار األسلوب األمثل للت علىمساعدة القائمين  يالمساهمة ف -3

 جودة عالية .ات للوصول إلي منتج ذ

 ه تصميم شرائط مالبس النساء.والصعوبات التي تواج التعض المشكلبحلول  المساهمة في وضع  -0

زياء بكلية بقسم تصميم األالتصميم باستخدام الحاسب اآللي االستفادة من نتائج البحث في تدريس مقررات  -1

 التصاميم واالقتصاد المنزلي والكليات المناظرة .
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 مصطلحات البحث :

 Technology : تكنولوجياـ 
 0222 –)أحمد مختارالمتعلقة بإنتاج السلع والخدمات الفنية أو العلمية تقنية أسلوب اإلنتاج أو حصيلة المعرفة   -

–  017) 

)علي  األساليب الفنية التي تطبق في العملية اإلنتاجية والمعرفة السائدة في وتوجيه هذا النوع من اإلنتاج  -

 ( 12 – 3111 –السلمي 

- حبيش علي) اإلنتاجي العائد زيادة إلي ثانيًا وتهدف السلع بإنتاج أوالً  ترتبط التي المعارف من مجموعة  -

3116 -05) 
 

  Design : تصميمـ 
تصميمات )لغير المصدر( وتصاميم لغير المصدر، مصدر صمم/ صمم على/ صمم في  هتصميم مفرد، وجمع   -

  – 0222 –)أحمد مختار)فن( رسم تخطيطي لعمل طباعي يمثل العمل تمثيال دقيقا بكامل شكله ومظهره 

3103) . 

 الذي التناسق أي ـ المنتج للشيء متماسك كل في الداخلية األجزاء أو العناصر مجموعة وتنسيق تنظيم بأنه   -

 فالتصميم إذن.  منه الغرض يحقق الذي المبتكر الشكل واحد. أي وقت في والذوقي الجمالي الجانب بين يجمع

 شـوقـي إسماعيل)تصميم .  بدون وجوده من فني عمل يأل يستحيل إذ الفني النشاط مجاالت أحد المختلفة بأنواعه

-3112-71) 
 

  Design Ornamentationالتصميم الزخرفي : ـ 
ترجمة لموضوع معين أو لفكرة مرسومة هادفة لها عالقة بوسيلة التنفيذ والمكان وتحمل في طياتها قيماً فنية   -

 .( 5 – 0220 –معينة .) ثريا نصر 
 

 Technology Designم : تكنولوجيا التصميـ 
طبقا لمالبس النساء  تصميمات زخرفية يصلح توظيفها لعمل أشرطة مطرزة ابتكاربأنها  إجرائياتعرف    -

مع أسلوب التنفيذ  يتالءمبما اآللي المتخصصة في التصميم الحاسب برامج ألسس وعناصر التصميم باستخدام 

 . اآلليللتطريز 
 

 Ribbon : الشرائطـ 
الشَِّريُط: فتيلة السراج الشَِّريُط: سير من  والجمع  أشرطة و شرائُط و ُشُرط  والشَِّريُط: الحبُل المفتولُ  اسم   -

 http://www.almaany.comنسيج ونحوه ممدود ضيق العرض. 

جذابا ولها خامات ومقاسات وألوان  وع من أنواع الكلف المضافة التي تضاف على الزي لتعطيه شكالن   -

 (33 – 0231-مختلفة ويكون اختيارها حسب التصميم ونوع القماش. ) منى العمر 

واع محددة من غرز أنب ةالعروض مطرزمختلفة  طولية شرائحعبارة عن  بأنها إجرائياتعرف الشرائط    -

 وإكسابهافي زخرفة المالبس  تستخدم نواع الخاماتأخيوط طبيعية أو صناعية على مختلف بالتطريز اآللي 

 رونقا وجماال .
 

 منهج البحث :

الزخرفية من حيث خاماتها وأساليب ألنواع الشرائط في تجميع المادة العلمية  : يالتحليل يالمنهج الوصف    

ير وتحديد وتحليل نتائج مقياس التقد ، تصميم شرائط مالبس النساءزخرفتها وكذلك األساليب العلمية الحديثة في 

 . مالبس النساء أفضل النتائج لجودة تصميم شرائط
 

 أدوات البحث :
 . استبيان لتحكيم التصميمات المقترحة من قبل المتخصصين 

 

 األدوات والوسائل المساعدة :
  برنامج الرسم والتصميم (Adobe Illustrator CS3) . 

 

 

 

http://www.almaany.com/
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 عينة البحث : 
( ويقصد بهم )األساتذة واألساتذة 02لمتخصصيــن وعددهم )امجموعة من اشتملت عينة البحث على     

 جامعة القصيم قسم تصميم األزياء - اميمالمشاركين والمساعدين والمحاضرين( أعضاء هيئة التدريس بكلية التص

 للحكم على مظهرية عينات الشرائط المطرزة .
 

 حدود البحث :
 

 . الزخارف النباتية والهندسية  
 

 اإلطار النظري:
 : الزخرفية واألساليب والمساعدة األساسية الخامات حيث من الزخرفية الشرائط من المختلفة األنواع

سميت الشرائط باألقمشة الضيقة واألشرطة من الصناعات التي تطورت تطورا ملحوظا على مر العصور بما     

لى تحقيق وظيفة إمم يهدف دائما فالمص، يضفيه المصمم من جديد وما يتطلبه العصر من التزامات واستحداثات 

نوعية بجانب ما يحققه من قيم جمالية ، تشكيلية ، وذلك باستخدام الشرائط كوسيط مادي لديه بمعنى أنه يحقق من 

ليه مع التعبير عن روح العصر وذلك بالتجريب ومحاولة إخاللها المستوى الفني الرفيع أو محاولة الوصول 

 (25 -0233 –احة . ) نهى أفغاني االستفادة من االمكانات المت
 

 Decorative strips الشرائط الزخرفية :
هي نوع من أنواع الكلف التي تستخدم في إنهاء وزخرفة المالبس وتضفي عليها رونقا وجماال ويمكن     

ت استخدامها في أنواع المالبس في المناسبات وتنوع الشرائط الزخرفية يساعد على ابتكار تصميمات وتشكيال

عديدة لزخرفة المالبس ، وهي متوفرة بأشكال وعروض متنوعة مثل شرائط الساتان والمطرزة والمجدولة 

 (5 - 0232-والرفيعة والكردون. ) حنان ضعيف 
 

وتعتبر األشرطة من الصناعات المتطورة والتي حازت على اهتمام كبير من قبل المنتجين لتحيق الهدف       

عدد أنواعها وأشكالها تبعا لنوعية الخامة األساسية المستخدمة فيها والمساعدة وأساليب نتاجها وتتإوالغاية من 

 زخرفتها ومنها اآلتي :
 

  Ribbons Tape   شرائط البيية -3
البييه عبارة عن شريط رفيع من القماش يقص في خطوط مائلة من النسيج الورب وقد يكون البييه من أقمشة     

كاروهات أو المشجر أو حتى السادة بلون مخالف للون الزي وذلك إلعطاء الملبس لمسه فنية متنوعة كالمقلم أو ال

جميلة للقطعة الملبسية ، وقد يقص البييه من األقمشة المختلفة وقد يكون جاهز فيختار من حيث الخامة واللون 

جانب وظيفته األساسية حيث  والعرض وتبعا للتأثير المطلوب على الزي إلعطاء لمسة فنية مميزة باإلضافة إلى

  (322 - 0222 -يستخدم لتنظيف الفتحات واألطراف في الملبس. ) عهود يحيى
         

  Ribbons Taffetaشرائط التفتاه  -0
هي شرائط ذات نسيج عادي وسطح المع قليال ويمكن أن تكون مصنوعة من ألياف مختلفة مثل الحرير     

ويضاف عليها أسالك نحاسية تنسج بحيث تسمح أن يكون لها شكل . وتكون  الصناعي وقد تكون من البولستر

-Elaine Schmidt) لى النور أو من لون واحد إلى آخر عبر عرض الشريط.إأشرطة التفتاه تتدرج من الظل 

2009-12,13,14) 
 

   Satin ribbons   الساتان شرائط -1
 يكون وقد الجانبين من أو واحد جانب من الساتان كوني وقد لمعه إلعطاء الحرير من منسوجة شرائط هي    

 للعديد مناسبة وتكون مختلفة عروض منها ويوجد اآلخر عن يختلف بلون جانب كل أو الجانبين من واحد بلون

 Elaine Schmidt-2009-12,13,14) أيضا..) عليها الطباعة ويمكن والتقنيات التطبيقات من
 

 Lace شرائط الدانتيل - 5
بارة عن شرائط منسوجة جاهزة متعددة األشكال والمقاسات يمكن تشكيلها جماليا في تصميمات إبداعية على ع    

المالبس .ويصنع الدانتيل مثل التريكو والكروشيه والمخرمات ذات العقد من الخيوط المستمرة وال يوجد لها سداء 

المصنوع باإلبرة والدانتيل بالبكر وهناك أشكال  أو لحمه وهناك نوعان من الدانتيل المصنوع يدويا وهو الدانتيل

) نجوى شكري وآخرون  .متعددة من الكلف المصنوعة من الدانتيل والتي يمكن استخدامها بأشكال وطرق مختلفة

– 0221 - 37 ،36)  
 



 

 
351 

 

 

 Ribbon transparent    الشرائط الشفافة -7
ل الهواء وقد ينسج بعضها من األطراف من مثل األورجانزا وتكون منسوجة بدقة وهي خفيفة وتسمح بدخو

 (Elaine Schmidt-2009-15)  .الساتان 
 

    Allasah ribbon شريط الالسية -6
عن الزخرفة بأشرطة جاهزة تسمى بشريط الالسيه وأشرطة تسمى ) سوتاج ( أو بعض أنواع  ةهو عبار      

النوع من التطريز وهي تركب على الخطوط أخرى من األشرطة الخاصة به والتي يمكن استخدامها في هذا 

الرسم الذي يكون عادة مزدوج الخطوط ويتصل بعضها ببعض بواسطة الغرز الخاصة وهي غرزة البريد أي 

     (.106 – 0230–الحفيظ  ) زينب عبد . الحواجز أو األعمدة التي تمر بالخيوط ثم تطرز عليها بغرزة الفستون
 

 Ribbon spiral     األشرطة اللولبية -2
لى إوهي أشرطة يوضع على جانبي الشريط أسالك على طول الجانبين وتساعد هذه األسالك عند سحب الشريط 

 (Elaine Schmidt-2009-17) .األمام تكون شكل لولب للشريط عند لفه وهذا يستخدم في تجميل األزهار 
 

 The winding lines on the footnoteالحاشية  على المتعرج القيطان -1
 عبدالعزيز ليلى) مختلفة وعروض أشكال منه وتتوفر(  الكوشيات)  الوسائد تزيين أساليب أحد اعتباره يمكن    

– 0221 –031) 
 

 Metal ribbon   المعدنية  األشرطة -32
 تكون أن ويمكن األلياف من غيرها مع أو وحدها تستخدم وإما جذابة معدنية بخيوط الشرائط هذه تتكون    

 أو ذهبية بخيوط منسوجة تكون األشرطة وهذه المعدنية األشرطة على الطباعة يمكن كما عقد ذات أو نسوجةم

 . مختلفة وعروض متعددة أشكال لها ويكون فضية
 

  Industrial ribbon  الصناعية األشرطة -31
 منسوجة غير وهي معال غير اآلخر والجانب واحد جانب على المعه وهي صناعية مواد من الشرائط هذه تصنع

 األبعاد ثالثية شكل وتأخذ للهدايا وتستخدم منها األلوان من العديد ويوجد الخام بروبلين البولي مادة من وتصنع

 . تشكيلها أثناء
 

   Natural ribbon     الطبيعية األشرطة -35
 مواد صناعتها في يدخل ألنه البيئة بصديقة وتسمى والجوت الورق مثل طبيعية مواد من مصنوعة وتكون    

 وجه يكون وقد اإللتفاف سهلة بأنها وتتميز أخرى ألياف تركيبها في يدخل األحيان بعض وفي البيئة من طبيعية

 . الساتان من يصنع الشريط من
 

 Historical development of the tapesلألشرطة  التاريخي التطور: ثانيا 
لقديمة في صناعة األقمشة وبذلك تعتبر الشرائط من بين أقدم المواد الحضارات ا ظهرت الشرائط عندما بدأت    

التي تستخدم للزينة ، نظرا لحب الناس وبحثهم عن طرق لتزيين مالبسهم وممتلكاتهم وكانت األقمشة تنسج يدويا 

 (323–0237 –من أجود الخامات وكانت أكثر غلوا .) عبير الخضير 
 

منسوجة أو مظفرة وقد تزين بالتطريز أو اللؤلؤ أو الترتر، وتصنف الشرائط وتكون األشرطة إما مطبوعة أو     

من قبل صناعة الغزل والنسيج بالصناعات الضيقة ، وفي معظم األحيان تستخدم لتكون شرائط زخرفية .) أماني 

 (010 - 0231 –رأفت ، غادة رفعت 
 

 The Byzantinesالبيزنطيين 
 والحيوية الجمال تضفي اذ النساء، مالبس وبخاصة المالبس زخرفة اساليب قدمأ من الزخرفية الشرائط تعد      

 مختلفة، عروض شكل في الزخرفية الشرائط وتوجد وجماال، ذوقا وإكسابها قيمتها لرفع الملبسيه القطع على

 ( ،35كالفي كما في صورة  ) عليها يطلق والتي البيزنطي العصر في مختلفة وبأشكال بكثرة الشرائط وظهرت

 ثريا).المالبس أللوان مخالفة وبألوان رأسي بشكل مضافة أو المالبس في البيئة بزخارف مزخرفة إما وكانت

 (76 -0220 – نصر
 

 :Polarالقبطيين 
تأثرت المالبس القبطية بالعصور السابقة لها كاألزياء اليونانية والرومانية وبذلك لم يختلف القميص الخاص       

ص الرجال فيما عدا اختيار األلوان حيث تميزت ألوان السيدات  األلوان الزاهية مثل األحمر بالنساء عن قمي
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والبنفسجي والقرمزي واألصفر واألحمر وتزين بأشرطة سوداء بينما اللون كان اللون المفضل للرجال هو 

 (057 – 0231 – معوض يسري)الرمادي الفاتح واألخضر يزين بشريطين باللون األسود 
 

 :The Islamic eraعصر اإلسالمي ال
أما األزياء في العصر اإلسالمي نجد أن الزخارف أخذت شكل شريط ففي العصر العثماني ارتدت النساء       

وهذه الزخارف توجد في نهاية القميص وعلى األكمام  ،مالبس مزخرفة بزخارف إسالمية مستخدمة التطريز 

 (320 – 0237 – الخضير عبير)  على شكل شريط.
 

 :The nineteenth centuryالقرن التاسع عشر 
عانت صناعة الشرائط انخفاظا كبيرا بسبب تجنيد النساجون  عشر التاسع القرن في نابليون الحروب وأثناء      

المهرة من انجلترا وغرب أوروبا للخدمة العسكرية وكان الطلب على الشرائط كبير فحظيت الشرائط بشعبية عند 

 (325 – 0237 – الخضير عبير)  الهربين .التجار و

 م : 8181عام 
ظهرت طفرة في صناعة الشرائط وأنتجت شرائط ذات حافتين وتم تطويرها لمدة عامين حيث اتبعت       

اتجاهات الموضة . وفي أوروبا زاد الطلب في المحاكم للشرائط ذات اللون األسود كما استخدمت شرائط 

 لعسكرية لإلشارة إلى رمز معين حيث تمنح كجوائز .الميداليات في المالبس ا
 

 :The Victorian eraالفيكتوري  العصر
 والعروض واأللوان السطح خصائص ذات الشرائط من عديدة أنواع باستخدام الفيكتوري العصر تميز وقد      

 طابع إلكسابها المالبس على ذالتنفي في المتناهية بالدقة تتسم منها عديدة وتشكيالت تصميمات تنفيذ في المختلفة

 (331 -0221 - وآخرون شكري نجوى.) مميز
 

 تتميز الشرائط من أخرى أنواع وهناك(  القطيفة)  المخمل أو الساتان أو الحرير من الشرائط تكون وقد      

 بالطابع ميزتت التي الجلد شرائط جانب إلى هذا مجوهرات أو معدنية بخيوط أو الترتر أو بالخرز سواء بالتطريز

 نجوى. ) معا المالبس أجزاء بتركيب القيام قبل المالبس أجزاء على المسطحة الشرائط تركيب ويفضل الرياضي

 (331 -0221 - وآخرون شكري
 

 : للتصميم المختلفة األساليب
 ليست فهي بينهما الفصل دون معا والعملية الفنية األساليب على تعتمد التي الفنون من التصميم فن يعتبر    

 وقدرته ثقافته يستغل ألنه،  االبتكار على المصمم قدرة على ويعتمد،  معا والنفع الجمال بين تجمع ولكنها مهارة

. )  أجلها من وضع التي الوظيفة أو الغرض تحقيق إلى يؤدي بالجدة ينصف عمل ايجاد في ومهاراته التخيلية

 (11 - 0233 - منشي افتكار
 

 الرسم:  الثاني واألسلوب.  اليدوية الطريقة:  األول األسلوب،  التنفيذ في أسلوبين على تصميموال الرسم يعتمد    

 . اآللي الحاسب باستخدام والتصميم
 

 . اليدوية الطريقة باستخدام والتصميم الرسم:  األول األسلوب

 الزخرفي التصميم إعداد مرحلة
 ويستحضر الدقة يتوخى أن المصمم من تتطلب والتي المنتج لنجاح األولى الخطوة بمثابة المرحلة تلك تعد    

 : كاآلتي وهي متعددة مراحل في وتتم  التصميم من الهدف لتحقيق ومهاراته خبراته كافة
 

 : التصميم اختيار مرحلة : أوال
 للمالبس كان سواء)  الزخرفي التصميم له سيعد الذي المنتج نوعية المصمم الفنان يحدد بأن  المرحلة تلك تبدأ -3

 المفروشات( أو

 الغرض وتناسب تصلح أنها نظرة وجهة من يرى التي الزخرفية والوحدات العناصر من مجموعة يتخير -0

 أو الجلود، لزخرفة يصلح ما ومنها المعمارية، الزخارف فمنها المتسعة، مجاالتها لها الزخارفف . له المعدة

 أو اليدوي التطريز فن بواسطة زخرفته أو نسجه أثناء في لنسيجا زخرفة أو الصيني، أو الخزف، أو األخشاب،

 (31 -ت.د -حمده الغرباوي )المختلفة.  النواحي في استخدامها يتناسب بما الزخارف تصمم ولذلك اآللي ،
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 : والتصميم الرسم مرحلة:  ثانيا
 العصور أحد) من كانت سواء الدقيقة تفاصيلها بكافة األصلية مصادرها من الزخرفية الوحدة المصمم ينقل

 الصامتة(. أو الحية الطبيعة من أو الشعبي الفن من أو – التاريخية
 

 : والتجريب التحوير مرحلة : ثالثا
 السابق قواعده مراعيا األمر لزم إذا الزخرفي والتبسيط للتحوير الزخرفية الوحدة احتياج مدى ذلك بعد يحدد    

 مقترحة زخرفية وتكوينات حلول شكل في ومعالجتها لتناولها معدة ونتك ألن بالوحدة يصل حتى – ذكرها

 عماد ، حسن لمياء ، دمحم أسامة ، ماضي ماجده. ) للتنفيذ والمناسب األفضل منها يتخير ثم المطلوبة وبالمساحة

 (51 – 0225 -جوهر الدين
 

 : اآللي الحاسب باستخدام والتصميم الرسم:  الثاني األسلوب
تكنولوجيا الحاسب اآللي وبرامجها المتخصصة التي تخدم هذا المجال ، لما تقدمه من تسهيالت في  استخدام    

أداء مهمة التصميم وملحقاتها ، ومن أهم هذه التسهيالت ، توفير برامج تحتوي على أدوات تحاكي تلك التي 

 (  376 -0221 –يستخدمها المصمم في عمل رسومه . ) إيهاب فاضل أبو موسى 
 

 والتصميمات الرسومات عمل تتيح البرامج وتلك الحاسب بمساعدة والتصميم الرسم في المستخدمة البرامج    

 . للمصمم الرسم برنامج يتيحها التي والسماحيات اإلمكانيات كل ذلك في مستخدمة الزخرفية
 

 : اآللي الحاسب بمساعدة والتصميم الرسم في المستخدمة البرامج أمثلة ومن
 . اير البنت برنامج -درو كورول برنامج -. براش البنت برنامج - الفوتوشوب جبرنام -

 . أليستريتور األدوب وبرنامج  -استديو وركس آرت برنامج -

 أجزاء من جزء أي إزالة أو كمسح التصميم تعديل بها يمكن التي األوامر من مجموعة على البرامج تلك تشمل

 أماكن في منها متكررة نسخ وعمل أخرى مرة رسمها إعادة دون مةالمرسو األجزاء بعض تكرار التصميم

 من ونقلها تحريكها وإعادة وتجزئتها الزخرفية الوحدات أو األشكال وتكبير تصغير يمكن كما التصميم من مختلفة

 . ومختلفة جديدة تأثيرات إلعطاء أخرى أجزاء مع دمجها وكذلك آلخر مكان

 (371,362 - 0225 - جوهر الدين ، عماد حسن مياء، ل  دمحم أسامة ، ماضي )ماجده
 

 على يحتوي حيث للمكمالت الزخرفي التصميم في اآللي الحاسب في المتمثلة الحديثة التكنولوجيا أثرت ولقد    

 .(337 – 0237 – الحسون عفراء)  Adobe Illustrator  أليستريتور األدوب برنامج منها متعددة برامج
 

   Adobe Illustrator CS5 تيراتورإليس أدوب برنامج
 شهرة ذاعت وقد الرسم، برامج أقوى من ويعد ،" Adobe أدوب"  شركة إنتاج من تطبيقي برنامج      

 يعتمد أنه بجودة عالية حيث المصممين حيث يقدم مجموعة من األدوات التي تساعد على الرسم  بين البرنامج

 (  victor " (Adobe Creative Team- 2007-1) الفيكتور " المتجهات نظام على

 
 

 (Adobe Illustrator CS5 إليستيراتور أدوب) برنامج واجهة
 

 Title Bar   شريط العنوان 

 
 ( شريط العنوان.3صورة )

(Adobe Illustrator CS5) 

: يتضمن مجموعة من  Menu Barشريط القوائم  

هووا مجموعووة موون األواموور القوووائم ينسوودل موون كوول من

 وإختصاراتها بلوحة المفاتيح

 
 ( شريط القوائم .0صورة )

(Adobe Illustrator CS5) 
:  Properties Bar Tool -شريط خصائص األدوات:

يتم من خالله عرض خصائص كل أداة يتم إختيارها من 

 صندوق األدوات

 
 ( شريط خصائص األدوات1صورة )

: يشووتمل علووى  Tools Box -صووندوق األدوات 

مجموعة من أدوات " التحديود ،الرسوم ، التلووين" ، 

وهذه األدوات يمكنا تنظيمهوا فوي عموود أو عموودين 

مووون خوووالل الضوووغط علوووى السوووهم الصوووغير أعلوووى 

ريكهوووا حسوووب الصوووندوق ، كموووا يمكننوووا سوووحبها وتح

 الرغبة
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(Adobe Creative Team- 2007-7) 
 

 (صندوق األدوات1صورة )

(Adobe Illustrator CS5) 

وهى تشمل معظم أوامر قائمة  Palettes -ألواح التحكم 

Windows  ، مثل " أوامر المحاذاة ، الطبقات ، الشفافية

اللونية" ، وبالتالي يمكنا  االختياراتسمك ونوع الخطوط ، 

أو إخفاء أياً منها من خالل الضغط عليها في القائمة إظهار 

، كما يمكن إعادة ترتيبها وإظهار مسمياتها بجانب الشكل 

 الدال عليها حسب الرغبة

 
 ( لوح التحكم.5صورة )

(Adobe Illustrator CS5) 

 صفحة أو منطقة العمل

 
 ( صفحة أو منطقة العمل7صورة )

(Steve Johnson- 2010- 6) 

 

 Stages drawing program  بالبرنامج الرسم مراحل
 

   
 ( المرحلة األولى6صورة )

  رمادي بلون الصفحة تظهر البرنامج فتح عند

 (6) الصورة في كما

 
 الثانيةالمرحلة ( 2) صورة

 ونضغط على الزر األيمن للماوس )الفأره(  file عند قائمة  الماوس نضع

 ( توضح ذلك2صورة ) New على ونضغط جديد ملف لفتح

 
 المرحلة الثالثة( 1) صورة

 خانة في الصفحة اسم لكتابة الصورة في كما نافذة لنا تظهر

 ذلك توضح( 1) صورة Ok على ونضغط االسم

 
 المرحلة الرابعة( 32) صورة 

  العمل بصفحة تسمى بيضاء صفحة لنا تظهر بعدها

 (32) الصورة في كما

 
 المرحلة الخامسة( 33) صورة

كما  Open الثالث اإلختيار ونختار  File نذهب قائمة  ثم -

 (33يبين صورة )

 
 المرحلة السادسة( 30) صورة 

 يتم التي  الزخرفة واختيار الجهاز في الموجودة الصور فتح يتم ثم
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 (30منها كما في صورة) التصميم طبع

 
 المرحلة السابعة( 31) صورة

 من المختارة الزخرفة إدراج يتم ( 31الصورة ) هذه في

 الجهاز في المحفوظة الصور

 
 المرحلة الثامنة( 31) صورة

من  بالضغط أو  Layar كلمة ونختار window نذهب قائمة  ثم

 ( تبين ذلك31صورة ) .F7 لوحة المفاتيح على

 
 المرحلة التاسعة( 35) صورة

 Opacity كلمة إلى ونذهب حديدالت بسهم الزخرفة نحدد ثم

 التي الشفافية درجة على السهم ونحرك السهم على ونضغط

 (35الزخرفة كما هو مبين في صورة ) على نرغبها

 
 المرحلة العاشرة( 37) صورة

الزخرفة  على المطلوبة الشفافية تحديد تم الصورة في نالحظ

 ( توضح ذلك37وصورة )

 
 المرحلة الحادي عشر( 36) صورة

 األول Layer وقفل ثاني Layer فتح تم ( نالحظ36) الصورة في

من لوحة +  و Ctrl على الضغط خالل من الزخرفة تكبير وتم

 -و Ctrl  على نضغط الزخرفة تصغير في الرغبة المفاتيح وعند

 المفاتيح لوحة في

 
 المرحلة الثانية عشر( 32) صورة

 عليها بالضغط واالستمرار سهم شكل على الثالثة األيقونة إلى نذهب

 على يكون الذي السهم ونضغط للرسم األسهم من مجموعة لنا فيظهر

 أسهم على يحتوي مربع ظهور ( تم32) الصورة في نالحظ اليمين

 اآلتي المختارة سمالر أدوات ومن األول السهم ونختار للرسم
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 المباشر التحديد أداة( 31) صورة

 إنشائها تم المسارات من مقاطع أو نقاط تحديد  خاللها من يتم

 الضغط في اإلستمرار خالل ومن ، متقطع أو متصل بشكل

. خطى مسار من أكثر تحديد يتم التحديد أثناء shift مفتاح على

 (31كما في صورة ) delete مفتاح ةبواسط وحذفها

 
 التحديد أداة( 02) صورة

 من ذلك ويتم ، الخطى للمسار المكونة اإلنشاء نقاط جميع لتحديد تستخدم

 تحديده فيتم الخطى المسار في نقطة أي على والضغط األداة إختيار خالل

 تغيير مثل التصميمة المهام من يدالعد إجراء األداة إستخدام ويتيح بالكامل

. ( تبين ذلك02شفافية وصورة ) درجة في والتحكم ، التصميم أبعاد

 (021-0222 – فتحي أحمد ، عبدالحكيم أشرف)

 
 المرحلة الثالثة عشر( 03) صورة

 تم الذي التصميم ( شكل03) الصورة في األسود السهم نالحظ

 رسمه

 
 المرحلة الرابعة عشر( 00) صورة

الضغط على الزر األيسر من  بواسطة سحبها يتم الوحدة تحديد وبعد

 (00كما في صورة ) الصفحة أعلى في لنا لتظهر الماوس ) الفأره(

 
 المرحلة الخامسة عشر( 01) صورة

من  بالضغط على الزر األيمين التحديد سهمب الزخرفية الوحدة ونحدد

 ثم، Reflect نختار ثم. Transform ونختار الماوس ) الفأره(

 ثم Copy على ونضغط  Vertical كلمة ونختار مربع لنا يظهر

 اليمين جهة من التصميم طباعة ( تم01)  الصورة في نالحظ

 
 عشر المرحلة السادسة( 01) صورة

من الماوس  ونضغط على الزر األيمين الزخرفية الوحدة نحدد ذلك بعد ثم

 ذلك بعد ثم Reflect كلمة نختار ثم Transform كلمة ونختار  ) الفأره(

 ( تم01) الصورة في ونالحظCopy على نضغط  ثم Horizontal نختار

 أسفل من الزخرفية الوحدة تكرار

 
 المرحلة السابعة عشر( 05) ورةص

على الزر  الضغط خالل من الزخرفية الوحدة نكرر ذلك بعد ثم

 (05كما في صورة ) Altو   من الماوس ) الفأره( األيمين

 
 المرحلة الثامنة عشر( 07) صورة

 الزر األيمين على نضغط الوحدة في بتلوينه نرغب الذي الجزء بتحديد يتم التلوين

 موجودة تكون التي األلوان من اللون نختار ثم  Shiftو  من الماوس ) الفأره(

 اآلتي ( وهي07) الصورة في كما تلوينها ويتم الصفحة يمين على

 
 لوحة التحكم  باأللوان وتدرجاتها (06) صورة

 
 باأللوان التحكم وحةل (02) صورة
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 : paint pucket tool التلوين أداة
 في كما وتدريجاتها باأللوان الخاص المربع يظهر حيث Fill الملئ خانة على والضغط تلوينه المراد الجزء تحديد خالل من التلوين يتم

من  اللون إختيار ويمكن ، مسبقا معلومة كانت إذا قيمته كتابة أو به التلوين المراد اللون إختيار يتم ثم ومن Color picker( 06) صورة

Swatches المحفوظة اللونية واإلختيارات األلوان بدرجات خاص وهو (02) صورة في كما التحكم بلوحات  ً  بتوجيه القيام ثم ومن مسبقا

 ( 021-0222 – فتحي ، أحمد  عبدالحكيم أشرف) .األيسر بالزر الضغط طريق عن تلوينها المراد األماكن إلى الماوس

 
 المرحلة التاسعة عشر( 01) صورة

 باللون ونلونها تحديدها يتم لم التي األخرى األجزاء نحدد ثم

 (01نختاره كما في صورة ) الذي

 
 المرحلة العشرون( 12) صورة

 من اإلنتهاء بعد ةالزخرفي الوحدة ( شكل12) الصورة في ونالحظ

 التلوين
 

 اإلطار التطبيقي :
 "فازلين"  التقوية - مخلوط قماش يصلح تنفيذها على"  الزخرفية الشرائط ( تصميمات3) جدول     

 التصميم أصل الزخرفة

         
 ( زخرفة هندسية3شكل )

http://www.muslmah 

 

 
 (3التصميم ) 

 
 (0التصميم ) 

   

 
 خرفة نباتية( ز13صورة )

http://elforqan.forumegypt.net 

 
 ( 1التصميم )

 
 ( 1التصميم )

           
 ( زخرفة هندسية0) شكل

http://www.mr-sa.com 

 
 ( 5التصميم )

 
 (7التصميم ) 
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 ( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها على قماش مخلوط التقوية " ورق مقوى "0جدول )

 التصميم فةأصل الزخر
 

 
 ( زخرفة نباتية10صورة )

https://twitter.com 

  /istanbulsteel1 

 
 (6) التصميم

 
 (2التصميم )

 

 
 ( زخرفة هندسية11صورة )

http://ar.gofreedownload.net 

 

 
 (1التصميم )

 
 (32التصميم )

 
 ( زخرفة نباتية11صورة )

http://4photos.net/image 

 

 
 (33)التصميم 

 
 (30التصميم )

 

 ( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها على قماش مخلوط التقوية " القابلة للذوبان في الماء"1جدول )

 التصميم أصل الزخرفة
            

 
 ( زخرفة هندسية1شكل )

http://anlh.tumblr.com 

 

 
 (31التصميم )

 
 (31التصميم )
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 اتية( زخرفة نب15صورة )

http://forums.traneeem.  

 
 (35التصميم )

 
 (37التصميم )

  

 
 ( زخرفة هندسية1شكل )

http://cliparts.co/iowa-hawkeye-

stencil 

 

 
 (36التصميم )

 
 (32التصميم )

 

 

 

 

 التقوية " فازلين". -%322( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها على قماش النايلون 1) جدول

 التصميم أصل الزخرفة

 
 (17صورة )

 زخرفة نباتية

http://kl28.com 

 

 
 (3التصميم )

 
 (0التصميم )

 
 ( زخرفة هندسية5شكل )

http://anlh.tumblr.com 

 

 
 (1التصميم )

 
 (1التصميم )



 

 
372 

 

 

             
 ( زخرفة نباتية30شكل )

http://www.babyblog 

.ru 

 

 
 (5التصميم )

 
 (7يم )التصم

 

 التقوية " ورق مقوى". -%322( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها على قماش النايلون 5جدول )

 التصميم أصل الزخرفة

 
 ( زخرفة هندسية7شكل )

http://anlh.tumblr.com/ 

 

 
 (6التصميم )

 
 (2التصميم )

 

 
 ( زخرفة نباتية16صورة )

http://m.3bir.net 

 

 
 (1)التصميم 

 
 (32التصميم )

 

 
 ( زخرفة هندسية6شكل )

http://lyrics-music.net/ 

 
 (33التصميم )

 
 (30التصميم )
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التقوية " القابلة للذوبان في  -% 322( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها على قماش النايلون 7جدول )

 الماء"

 التصميم أصل الزخرفة

 
 نباتية ( زخرفة12صورة )

http://www.damasgate.com 

 
 (31التصميم )

 
 (31التصميم )

 
 ( زخرفة هندسية2شكل )

https://www.heilpaedagogik-

info.de 

 
 (35التصميم )

 
 (37التصميم )

 

 
 ( زخرفة نباتية11صورة )

http://pinstake.com 

 

 
 (36التصميم )

 
 (32التصميم )

 

 التقوية " فازلين" -لشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها بدون خامة ) التطريز المفرغ( ( تصميمات ا6جدول )

 التصميم أصل الزخرفة
 

 
 ( زخرفة نباتية12صورة )

http://4photos.net/image 

 
 (3التصميم )

 
 (0التصميم )
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 ( زخرفة هندسية1شكل )

http://www.pubzi.com 

 

 
 (1التصميم )

 
 (1التصميم )

 

 
 ( زخرفة نباتية13صورة )

http://elforqan.forumegypt. 

 

 
 (5التصميم )

 
 (7التصميم )

 

 التقوية " ورق مقوى" -( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها بدون خامة ) التطريز المفرغ( 2جدول )

 التصميم أصل الزخرفة

 
 ( زخرفة نباتية10صورة )

http://www.forcabarca. 

 

 
 (6التصميم )

 
 (2التصميم )

 
( زخرفة هندسية. 32شكل )

http://anlh.tumblr.com 

 

 

 
 (1التصميم )

 
 (32التصميم )
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 ( زخرفة نباتية11صورة )

http://pinstake.com 

 

 
 (33التصميم )

 
 (30التصميم )

 

 التقوية " القابلة للذوبان في الماء" -المفرغ(  ( تصميمات الشرائط الزخرفية يصلح تنفيذها بدون خامة ) التطريز1جدول )

 التصميم أصل الزخرفة
 

 
 (33شكل )

 
 (31التصميم )

 
 (31التصميم )

 

 
 (11صورة ) زخرفة نباتية

https://twitter.com/istanbulsteel

1 

 

 
 (35التصميم )

 
 (37التصميم )

 

 
 (15صورة )زخرفة هندسية 

http://lh3.googleusercontent.co

m 

 

 
 (36التصميم )

 
 (32التصميم )
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 نتائج البحث :

 : إلجابة على  تساؤالت  البحثا

 ؟ الزخرفية الشرائط من المختلفة األنواع ما : األول التساؤل 
 العربية الكتب بدراسة(  للبحث النظري اإلطار)  الثاني الفصل في الباحثة قامت  : التساؤل هذا على لإلجابة

 المالبس وزخرفة إنهاء في تستخدم التي الكلف أنواع من نوع وهي  الزخرفية الشرائط فيها ورد التي نبيةواألج

 يساعد الزخرفية الشرائط وتنوع المناسبات في المالبس أنواع في استخدامها ويمكن وجماال رونقا عليها وتضفي

 . متنوعة وعروض بأشكال ةمتوفر وهي ، المالبس لزخرفة عديدة وتشكيالت تصميمات ابتكار على
 

 الهدف لتحيق المنتجين قبل من كبير اهتمام على حازت والتي المتطورة الصناعات من األشرطة وتعتبر      

 وأساليب والمساعدة فيها المستخدمة األساسية الخامة لنوعية تبعا وأشكالها أنواعها وتتعدد انتاجها من والغاية

 على المتعرج والقيطان والدانتيل والساتان التفتاة وشرائط البيكو أو والريشة لبييةا شرائط:   اآلتي ومنها زخرفتها

 الزجزاج شرائط الجاكارد واشرطة والمعدنية اللولبية واألشرطة الالسية وشريط الشفافة والشرائط الحاشية

 لكل مبسط شرح و تعريف مع،  الخياطة وأشرطة الطبيعية واألشرطة الصناعية واألشرطة الحريرية والشرائط

 . المختلفة المراجع من بالصور وتوضيحها منها نوع
 

 ؟ النساء مالبس شرائط تصميم في المتبعة التكنولوجية األساليب ما:   الثاني التساؤل
 العربية الكتب بدراسة(  للبحث النظري اإلطار)  الثاني الفصل في الباحثة قامت : التساؤل هذا على لإلجابة

  :وهما أسلوبين إلى توصلت حيث التصميم في المتبعة األساليب فيها ورد التي السابقة دراساتوال واألجنبية

 : كاآلتي وهي مراحل عدة إلى تقسيمها تم:  اليدوية الطريقة  : األول األسلوب
 

 . الزخرفي التصميم إعداد/  األولى المرحلة

 للمالبس كان سواء)  الزخرفي التصميم له سيعد الذي جالمنت نوعية المصمم الفنان يحدد بأن  المرحلة تلك تبدأ -3

 .)المفروشات أو

 الغرض وتناسب تصلح أنها نظرة وجهة من يرى التي الزخرفية والوحدات العناصر من مجموعة يتخير -0

 . له المعدة
 

 والتصميم الرسم/  الثانية المرحلة

 العصور أحد) من كانت سواء الدقيقة اصيلهاتف بكافة األصلية مصادرها من الزخرفية الوحدة المصمم ينقل

 الصامتة(. أو الحية الطبيعة من أو الشعبي الفن من أو – التاريخية
 

 والتجريب التحوير/  الثالثة المرحلة

 ألن بالوحدة يصل حتى األمر لزم إذا الزخرفي والتبسيط للتحوير الزخرفية الوحدة احتياج مدى ذلك بعد يحدد

 منها يتخير ثم المطلوبة وبالمساحة مقترحة زخرفية وتكوينات حلول شكل في ومعالجتها لتناولها معدة تكون

 . للتنفيذ والمناسب األفضل
 

 : اآللي الحاسب باستخدام والتصميم الرسم:  الثاني األسلوب

 : مثل والتصميم الرسم في المستخدمة البرامج أمثلة ذكر تم حيث

 وركس آرت برنامج – إير البنت برنامج – درو كورول برنامج – شبرا البنت برنامج – الفوتوشوب برنامج

 على والتعرف أليستريتور أدوب برنامج مميزات وذكر تعريف وتم.  أليستريتور األدوب وبرنامج – استديو

 : وهي البرنامج واجهة

 أو فحةص – التحكم ألواح – األدوات صندوق – األدوات خصائص شريط – القوائم شريط – العنوان شريط

 من توضيحية صورة مع التلوين وكيفية التلوين وأدوات بالبرنامج والتصميم الرسم مراحل وعمل.  العمل منطقة

 . الباحثة عمل
 

 برامج باستخدام النساء مالبس لشرائط مبتكرة تصميمات وضع امكانية ما:  الثالث التساؤل

 ؟ المتخصصة والتطريز التصميم
 : باآلتي(  للبحث التطبيقي اإلطار)  الثالث الفصل في الباحثة قامت : التساؤل هذا على لإلجابة

  زخرفية شرائط لتنفيذ تصلح والهندسية النباتية الزخارف من تصميمية مقترحات وضع -3

 رسمت،  والهندسية النباتية الزخارف مستوحاه من تصميما( 51) عددها زخرفية ألشرطة تصميمات رسم -0
 البرنامج سماحيات كل من الكاملة واالستفادة )Adobe Illustrator CS1)    والتصميم مالرس برنامج باستخدام
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 واستخدام الزخرفية الوحدة لمعالجة البرنامج واستخدام معها التعامل المراد الزخرفية الوحدة تناول تم حيث

 والتصغير التكبير كأوامر شةالشا قائمة في الموجودة األوامر اختيار خالل من البرنامج في المتاحة اإلمكانيات

 التصميمات وضع تم األوامر من المجموعة تلك ظل وفي التلوين وكذلك واإلضافة والحذف والتكرار والتعديل

 . النساء مالبس شرائط لتنفيذ تصلح الزخرفية

    والتصميم الرسم برنامج استخدام خالل من زخرفية شرائط تصاميم إلى التوصل من الباحثة تمكنت -1

(1Adobe Illustrator CS   )عرضها: يلي وفيما األول للمحور  مبتكر تصميم( 32) عدد ذلك من نتج 

 
 

 
 

 ( تصميم مبتكر  للمحور الثاني وفيما يلي عرضها :               32كذلك نتج عدد )
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 م الثامن عشرالتصمي      التصميم السابع عشر التصميم السادس عشر                          
 

 

 :      عرضها يلي وفيما الثالث للمحور  مبتكر تصميم( 32) عدد نتج كذلك
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 ما آراء المتخصصين في تصميمات المقترحة لشرائط مالبس النساء؟ : التساؤل الرابع
 

رائط تم التعرف على آراء المتخصصين في التصميمات الزخرفية المقترحة لش  :لإلجابة على هذا التساؤل

 مالبس النساء من خالل االستبيان بعد بناءها والتأكد من صدقها وثباتها وجاءت النتائج كاآلتي:
 

  :نتائج المحور األول: تصميمات الشرائط الزخرفية على قماش مخلوط     
 

 ً  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الثمانية عشر في "التصميم، عناصر وأسس التصميم" وفقا

 .آلراء المتخصصين لمحور خامة القطن
 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر في "التصميم،     

 :عناصر وأسس التصميم" وفقا آلراء المتخصصين والجداول التالية توضح ذلك
 

 

 ة عشر في التصميم وفقا آلراء المتخصصين( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثماني32جدول )

 مجموع المربعات التصميم
متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة )ف(

 30 1.213 12.126 بين المجموعات

 003 2.713 313.776 داخل المجموعات دال 2.2223 1.101

 011 2.237 312.351 المجموع

ً عند مستوى )1.101كانت ) ( إن قيمة )ف(32تضح من جدول )         (، مما 2.2223( وهي قيمة دالة إحصائيا

 .يدل على وجود فروق بين التصميمات الثمانية عشر في التصميم وفقا آلراء المتخصصين

(، فنجد أن التصميم 2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة )صلت النتائج الي وتو

ميمات وفقا آلراء المتخصصين، يليه التصميم الرابع عشر، ثم التصميم الخامس عشر السادس كان أفضل التص

 .والسابع عشر
 

 ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر30جدول )

 في عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين 

عناصر وأسس 

 التصميم

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 الداللة يمة )ف(ق

 30 1.211 12.120 بين المجموعات

 003 2.711 310.222 داخل المجموعات دال 2.2223 1.011

 011 2.236 312.120 المجموع
 

(، مما 2.2223( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )1.011( إن قيمة )ف( كانت )30يتضح من جدول )    

 .الثمانية عشر في عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصينيدل على وجود فروق بين التصميمات 
 

(، فنجد أن التصميم 2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة ) وتوصلت النتائج الي

السادس كان أفضل التصميمات وفقا آلراء المتخصصين، يليه التصميم الرابع عشر، ثم التصميم الخامس عشر 

 .ع عشروالساب
 

 ( متوسط درجات التصميمات الثمانية عشر وفقا آلراء31جدول )

 المتخصصين مرتبة من األعلى فاألقل نسبة في المحور األول 

 النسبة المئوية التصميم رقم التصميم م

8 

 
6 816611 
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2 

 
81 861661 

1 

 
81 811651 

1 

 
81 811651 

 

 :زخرفية على قماش النايلوننتائج المحور الثاني: تصميمات الشرائط ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الثمانية عشر في "التصميم، عناصر وأسس التصميم" وفقا 

 .آلراء المتخصصين لمحور خامة النايلون
 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر في "التصميم،     

 :( التالية توضح ذلك35صر وأسس التصميم" وفقا آلراء المتخصصين والجداول )عنا
 

 

 ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر في التصميم وفقا آلراء المتخصصين35جدول )

 التصميم
مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 درجات الحرية

 قيمة

 )ف(
 الداللة

 30 11.605 121.712 بين المجموعات

0.222 
2.2223 

 دال
 0211 2.561 3312.121 داخل المجموعات

 0325 2.670 3721.226 المجموع

(، مما 2.2223( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )0.222( إن قيمة )ف( كانت )35يتضح من جدول )    

 .المتخصصينيدل على وجود فروق بين التصميمات الثمانية عشر في التصميم وفقا آلراء 
 

(، فنجد أن التصميم 2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة )وتوصلت النتائج الي 

 يم الثامن، ثم التصميم الحادي عشالمتخصصين، يليه التصم الرابع كان أفضل التصميمات وفقا آلراء
 

 

  ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية36جدول )

 عشر في عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين

 مجموع المربعات عناصر وأسس التصميم
متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية

 قيمة

 )ف(
 الداللة

 30 12.211 177.610 بين المجموعات

 0106 2.562 3105.176 داخل المجموعات دال 2.2223 0.316

 0111 2.677 3610.312 المجموع
 

(، مما 2.2223( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )0.316( إن قيمة )ف( كانت )36ح من جدول )يتض    

 .يدل على وجود فروق بين التصميمات الثمانية عشر في عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين
 

نجد أن التصميم ، ف2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة وتوصلت النتائج الي 

 .الرابع كان أفضل التصميمات وفقا آلراء المتخصصين، يليه التصميم الثامن، ثم التصميم الحادي عشر 
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 ( متوسط درجات التصميمات الثمانية عشر وفقا آلراء31جدول )

 المتخصصين مرتبة من األعلى فاألقل نسبة في المحور الثاني 

 يةالنسبة المئو التصميم رقم التصميم م

8 

 
1 811616 

2 

 

1 866611 

1 

 

88 811616 

 

 نتائج المحور الثالث: تصميمات الشرائط الزخرفية بدون خامة )التطريز المفرغ(:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات الثمانية عشر في "التصميم، عناصر وأسس التصميم" وفقا 

 ن خامة(.آلراء المتخصصين لمحور التطريز المفرغ )بدو
 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر في "التصميم،     

 .عناصر وأسس التصميم" وفقا آلراء المتخصصين والجداول التالية توضح ذلك
 

 المتخصصين ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر في التصميم وفقا آلراء02جدول )

 

 التصميم

متوسط  مجموع المربعات

 المربعات

درجات 

 الحرية

 قيمة

 )ف(

 الداللة

 30 11.111 510.621 بين المجموعات

 003 2.565 3020.761 داخل المجموعات دال 2.2223 0.000

 011 2.201 3615.170 المجموع
 

(، مما 2.2223الة إحصائيا عند مستوى )( وهي قيمة د0.000( إن قيمة )ف( كانت )02يتضح من جدول )    

 .يدل على وجود فروق بين التصميمات الثمانية عشر في التصميم وفقا آلراء المتخصصين
 

، فنجد أن التصميم 2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة وتوصلت النتائج الي 

 .، يليه التصميم الخامس، ثم التصميم الرابع عشرالتاسع كان أفضل التصميمات وفقا آلراء المتخصصين
 

 

 ( تحليل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثمانية عشر 00جدول )

 في عناصر وأسس التصميم وفقا آلراء المتخصصين

عناصر وأسس 

 التصميم

 قيمة درجات الحرية متوسط المربعات مجموع المربعات

 )ف(

 الداللة

 30 12.616 521.173 بين المجموعات

 0106 2.567 3111.162 داخل المجموعات دال 2.2223 0.163

 0111 2.201 3101.111 المجموع
 

(، مما 2.2223( وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )0.163( إن قيمة )ف( كانت )00يتضح من جدول )    

 .وفقا آلراء المتخصصينيدل على وجود فروق بين التصميمات الثمانية عشر في عناصر وأسس التصميم 
 



 

 
362 

 

 

، فنجد أن التصميم 2.223وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات عند مستوي داللة وتوصلت النتائج الي 

 .التاسع كان أفضل التصميمات وفقا آلراء المتخصصين، يليه التصميم الخامس، ثم التصميم الرابع عشر 

 

 وفقا آلراء  ( متوسط درجات التصميمات الثمانية عشر01جدول )

 المتخصصين مرتبة من األعلى فاألقل نسبة في المحور الثالث

 النسبة المئوية التصميم رقم التصميم م

8 

 
1 367,66 

2 

 
5 371,27 

1 

 
31 351,52 

 

 :نجد أن ومما سبق 
 

 . مخلوط قماش على الزخرفية الشرائط تصميمات:  األول المحور -3

 ، عشر والسابع عشر الخامس التصميم ثم ، عشر الرابع التصميم يليه ، صميماتالت أفضل كان السادس التصميم

 التصميم ثم ، والتاسع الخامس التصميم ثم ، عشر والثالث العاشر التصميم ثم عشر، والحادي الرابع التصميم ثم

 ثم عشر، والسادس والثامن الثالث التصميم ثم  ، عشر الثاني التصميم ثم ، الثاني التصميم ثم ، عشر الثامن

 . األول التصميم وأخيرا ، السابع التصميم
 

 (.%322) النايلون قماش على الزخرفية الشرائط تصميمات:  الثاني المحور -0

 التصميم ثم عشر الحادي التصميم ثم الثامن، التصميم يليه ، التصميمات أفضل كان الرابع التصميم أن فنجد

 التصميم ثم عشر، الخامس التصميم ثم ، العاشر والتصميم التاسع التصميم ثم عشر، السابع التصميم ثم السابع،

 الثالث التصميم ثم  عشر، السادس التصميم ثم ، عشر الثامن و والخامس الثالث و الثاني التصميم ثم األول،

  .السادس التصميم وأخيرا عشر الثاني التصميم ثم عشر، الرابع التصميم ثم عشر،
 

 (: المفرغ التطريز)  خامة بدون الزخرفية الشرائط تصميمات  الثالث المحور - 1

 التصميم ثم عشر، الرابع التصميم ثم الخامس، التصميم يليه ، التصميمات أفضل كان التاسع التصميم أن فنجد

 التصميم ثم عشر، والحادي الرابع و الثالث التصاميم ثم األول، التصميم ثم عشر، الثاني التصميم ثم عشر، السابع

 والسابع السادس التصاميم ثم عشر، الثالث التصميم ثم  عشر، والثامن العاشر التصاميم ثم عشر، الخامس

 .عشر السادس التصميم وأخيرا الثاني التصميم ثم والثامن،
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