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  :Keywordsكلمات دالة       :Abstractملخص البحث 
المیة سجال إلبداع األمة، ومن أھم عالمات ھذه الحضارة،  التراث المعماري اإلسالمي  إذ تعتبر الحضارة اإلس

یعد عالمة مضیئة لإلبداع الذي أسھمت بھ الحضارة اإلسالمیة في إثراء الحضارات اإلنسانیة، ونجد ان أھم ما 
تأمل واإلبداع وذلك عن طریق یتوج التراث المعماري زخارفھ، حیث ترتقي الزخرفة اإلسالمیة  بالمتذوق إلى ال

تبسیط األشكال وتجریدھا، مما دفع الباحثین الي اختیار عالمة من عالمات ھذا التراث المعماري وھو مسجد 
الشیخ زاید آل نھیان بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، واإلفادة من زخارفھ في ابتكار تصمیمات زخرفیة قائمة 

إلثراء فساتین الزفاف، ومما ال شك فیھ ان استخدام التكنولوجیا الحدیثة في  علي الشبكات الھندسیة في محاولة
التنفیذ یساعد علي رفع القیمة الجمالیة للمنتج، فكان استخدام تقنیة التفریغ بشعاع اللیزر أكبر األثر في رفع القیمة 

خ زاید دراسة تحلیلیة وذلك دراسة زخارف مسجد الشی وقد أجریت الدراسة بھدفالجمالیة للتصمیمات المنفذة . 
للكشف عن القیم الفنیة والجمالیة لھا، وأیضا استنباط بعض القواعد واألسس الفنیة للزخرفة واالستفادة منھا في 
ابتكار تصمیمات زخرفیة جدیدة مبنیة علي أساس الشبكة الھندسیة، وإثراء مجال التصمیم الزخرفي في مجال 

 واتبع البحث المنھجض فساتین الزفاف باستخدام تقنیة التفریغ بجھاز اللیزر، تصمیم األزیاء وذلك باقتراح  بع
واشتملت الوصفي التحلیلي مع التطبیق، وذلك لمالئمتھ لھذا البحث ولإلجابة علي تساؤالتھ وتحقیق أھدافھ . 

ذه التصمیمات استبیانان وتحلیل إحصائي لقیاس عدة محاور للتصمیمات المقترحة ، وقد تم عرض ھ الدراسة علي
) تصمیم علي مجموعة من السادة المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وكذلك مجموعة من 20وعددھا (

ابتكار مجموعة من التصمیمات الزخرفیة مبنیة علي أساس  وتوصلت الدراسة اليالمستھلكات لإلبداء برأیھم ، 
شیخ زاید، ھذه التصمیمات تصلح للتفریغ باللیزر الشبكة الھندسیة عن طریق الدراسة التحلیلیة لزخارف مسجد ال

علي فساتین الزفاف، وقد تم تحكیم ھذه التصمیمات من قبل السادة المتخصصین والمستھلكات وقد حصلت جمیع 
التصمیمات المقترحة علي استجابات عالیة لدیھم، ومن ثم تم تنفیذ التصمیمات التي حصلت علي أعلي استجابة 

  ) تصمیمات .3المحكمین المتخصصین والمستھلكات وعددھا ( لدي كال من السادة

 دراسة تحلیلیھ   
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   Introduction:مقدمة
یعتبر التراث مصدرا ھاما من مصادر اإللھام في الفنون المختلفة، 
والمحافظة علیھ مھمة الجمیع ، فھو امتداد للحضارات السابقة 
ونجد أن الزخارف من أھم العناصر التي حفظت ھذا التراث، فھي 

افیة والدینیة واالجتماعیة تعبیر حقیقي عن واقع الحیاة الثق
  )  451 – 2017 –واالقتصادیة. ( حنان العسیري وآخرون 

والزخرفة من الفنون اإلنسانیة التي تسر النفس البشریة ، بما تبعثھ 
من انفعاالت إبداعیة وجمالیة، إال أن ما یمیز الزخرفة عن سواھا 

ھا علي من الفنون االخري ھو تأثرھا بالبیئة المحیطة بھا واعتماد
مبدأ اإلعادة والتكرار والتنوع واإلیقاع والتوازن والنمو والوحدة 
وكل ذلك یحفز شعور اإلنسان في متابعة العالقات المتكونة بین 

 -م  2013 –وحدات تلك الزخرفة وعناصرھا . ( یاسمین صالح 
186 (  

ویعد فستان الزفاف أرقي ما تنتجھ صناعة المالبس ، وذلك 
اماتھ من إكسسوارات وأقمشة ، فضال عن ما الرتفاع أسعار خ

یستلزمھ الفستان غالبا من زخرفة وتطریز، وكلھا عوامل جعلت 
من فستان الزفاف سلعة باھظة الثمن رغم أنھا ال تستخدم إال 

  ) 1551 -م 2015 –لساعات معدودة . ( وفاء الصباغ وآخرون 
لعلماء ومع تقدم التكنولوجیا الحدیثة واكتشاف أشعة اللیزر وا

یسعون لالستفادة من مزایاھا في كافة المجاالت، مما ساھم في بیع 
وتوزیع المنتجات النسجیة في األسواق، وأصبحت في أعلى 

درجات المنافسة مقارنة بالمنتجات النسجیة التي تستخدم طرق 
  )244-م  2019   -( رانیا نبیل وآخرون  القص األخرى .

الي أھمیة دراسة التراث  من خالل ما سبق فقد دعت الحاجة 
اإلسالمي، وما یتضمنھ من زخارف ساھمت في إثراء الحضارات 
اإلنسانیة بما تحملھ من قیم جمالیة ومظاھر فنیة، وذلك من خالل 
عمل دراسة تحلیلیة ألحد أشھر المساجد علي اإلطالق في العالم 
 وفي عصرنا الحالي وھو مسجد الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان

 العربیة المتحدة، اإلمارات صرح إسالمي بارز في دولة أكبر
واالستفادة من زخارف المسجد في ابتكار تصمیمات زخرفیة 
إلثراء القیمة الجمالیة لفساتین الزفاف ، وذلك باستخدام أحد أسالیب 

  التكنولوجیا الحدیثة وھو التفریغ باللیزر . 
 : Statement of the problemمشكلة البحث 

  : في األسئلة اآلتیةمشكلة البحث  ء ذلك یمكن صیاغةوعلي ضو
ما إمكانیة الحصول علي زخارف إسالمیة متنوعة بناءا علي  -1

  الدراسة التحلیلیة لزخارف مسجد الشیخ زاید موضوع الدراسة ؟
ما إمكانیة االستفادة من زخارف المسجد في ابتكار تصمیمات  -2

  اللیزر ؟زخرفیة معاصرة تصلح للتفریغ علي جھاز 
ما إمكانیة توظیف األقمشة المفرغة باللیزر في إثراء القیمة  -3

  الجمالیة لفساتین الزفاف ؟
  : Objectives أھداف البحث 

  یھدف ھذا البحث إلى:
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دراسة زخارف مسجد الشیخ زاید دراسة تحلیلیة وذلك للكشف   -1
  عن القیم الفنیة والجمالیة لھا . 

ألسس الفنیة للزخرفة واالستفادة منھا استنباط بعض القواعد وا -2
في ابتكار تصمیمات زخرفیة جدیدة مبنیة علي أساس الشبكة 

  الھندسیة.  
إثراء مجال التصمیم الزخرفي في مجال تصمیم األزیاء وذلك  -3

باقتراح وتنفیذ بعض فساتین الزفاف باستخدام تقنیة التفریغ بجھاز 
  اللیزر .

   -أھمیة البحث:
  لبحث فیما یلي:تتضح أھمیة ا

دراسة الزخارف اإلسالمیة ( دراسة فنیة تحلیلیة ) لمسجد  -1
الشیخ زاید آل نھیان بدولة اإلمارات  باعتبارھا تراث حضاري 

  یعبر عن بیئتنا وھویتنا واستخدامھا بشكل عصري ومبتكر. 
إثراء القدرة علي التخیل واالبتكار من خالل تحلیل الوحدات  -2

ة منھا في عمل تصمیمات زخرفیة مبتكرة تصلح الزخرفیة واإلفاد
  لفساتین الزفاف.  

إثراء مجال تصمیم األزیاء من خالل استخدام تقنیة التفریغ  -3
  بجھاز اللیزر لتنفیذ بعض التصمیمات المختارة .

  : Hypothesis فروض البحث 
توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات السادة  -1

یات المقترحة فى مدى تحقیق المتخصصین على التصمیم
 ، القیم اإلبتكاریة ، عناصر التصمیم ، أسس التصمیم

  . الجوانب التقنیة
توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات السادة  -2

المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى مدى إمكانیة 
االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات فى 

ت زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین إبتكار تصمیما
 الزفاف .

یمكن االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة  -3
االمارات فى إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ 
باللیزر على فساتین الزفاف (من وجھة نظر السادة 

 المحكمین) .
توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات المستھلكین  -4

التصمیمیات المقترحة فى مدى إمكانیة االستفادة من  على
زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات فى إبتكار 
تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین 

 الزفاف .
یمكن االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة  -5

االمارات فى إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ 
فساتین الزفاف(من وجھة نظر السادة  باللیزر على
  المستھلكین) .

 : Methodology منھجیة البحث
  المنھج التطبیقي .    –یتبع ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي     

  -: sample  عینة البحث
مجموعة من األساتذة المتخصصین في مجال المالبس والنسیج  -

كلیات المناظرة وعددھم بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر وال
  ) وذلك بھدف التعرف علي آرائھم في التصمیمات المقترحة  . 15(
) تتراوح أعمارھم بین 15مجموعة من المستھلكات وعددھم ( - 

سنھ وذلك بھدف التعرف علي آرائھم في التصمیمات  35 – 20
  المقترحة.

   - أدوات البحث :
صة في مجال الكتب والرسائل واألبحاث العلمیة المتخص -1

  الدراسة .
أدوات وخامات التنفیذ العملي مع استخدام برنامج الفوتوشوب   -2

  في تلوین التصمیمات .
  جھاز التفریغ باللیزر . -3

استبیانان لتحكیم التصمیمات المقترحة، األول للسادة  -4
المتخصصین في مجال المالبس والنسیج ، والثاني لمجموعة 

  من المستھلكات . 
  : Delimitationsلبحث حدود ا

   2020-2018تم عمل إجراءات البحث في عام  حد زماني : -
تم تنفیذ التطبیقات العملیة في معامل كلیة  حد مكاني : -

 االقتصاد المنزلي جامعة األزھر .
 حد تقني : -

استخدام بعض التصمیمات الزخرفیة الناتجة من الدراسة  -
مارات التحلیلیة لزخارف مسجد الشیخ زاید بدولة اإل

 العربیة المتحدة .
  استخدام تصمیمات منفذة بأسلوب التشكیل علي المانیكان . -
 استخدام خامة الستان وخامة التل الملون . -
للقطع والحفر باللیزر  (meyag )استخدام ماكینة  -

الموجودة بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة األزھر ، والتي 
 100تیوب سم،  140×90مواصفاتھا : ماكینة لیزر مقاس 

وات ، ومرایا عاكسة لشعاع اللیزر، وحدة تبرید (تشیلر 
) تعمل بالفریون ، كما یوجد وحدة شفط لألدخنة  5200
وات ومزودة بمفتاح أمان إلیقاف الماكینة  750بقوة 

  . وكذلك شاشة تحكم وجھاز كمبیوتر
   -: Terminology مصطلحات البحث

  :  design التصمیم -1
ناصر في كل متماسك للشئ المنتج ، أي التناسق تنسیق وتنظیم الع

الذي یجمع بین الجانب الجمالي والذوقي في نفس الوقت ، والشكل 
 - م  2007 –المبتكر الذي یحقق الغرض منھ .(إسماعیل شوقي 

64( 
ھو ترجمة لموضوع  :decorative designالتصمیم الزخرفي  -2

مل في جوانبھا قیما معین بفكرة ھادفة لھا عالقة بوسیلة التنفیذ وتح
 ) 5 - 2002 –فنیة .  ( ثریا نصر 

 Dubai Sheikh Zayed mosqueمسجد الشیخ زاید بدبي  -3
صرح إسالمي بارز  اكبر مسجد الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان :

مدینة أبو یقع المسجد في  ،اإلمارات العربیة المتحدة في دولة
 الكبیر. ویعرف محلیا بمسجد الشیخ زاید أو المسجد  ظبي

https://www.tamm.abudhabi.com  
 lightكلمة تتكون من األحرف األولي للعبارة  :laser اللیزر   -4

amplification by stimulated of radiation 
والقص باللیزر یقصد بھ تركیز شعاع من الضوء في نقطة 
صغیرة جدا، مما ینتج عنھ زیادة في درجة حرارة القماش الذي تم 

 - 2016 –. ( أحمد سالمان وآخرون لیھ وبالتالي فصلھ التركیز ع
442 (  

: ھو ملبس او رداء  wedding dresses فساتین الزفاف -5
ویختلف اللون والتصمیم ومظاھر االحتفال  ،العروس في زفافھا

تبعا لثقافة بلد العروسین, وتتنوع أشكالھ حسب عادات وتقالید كل 
 م)2016 –الفتح  أسرة وكل فئة من المجتمع . (شیماء أبو

  : Literature surveyالدراسات السابقة 
ھناك العدید من الدراسات السابقة التي تناولت الزخرفة في مجال 

والتي ھدفت  م )2007 –جماالت الفقي دراسة  ( المالبس مثل 
الي دراسة الزخارف اإلسالمیة كأحد الفنون الھامة واالستفادة منھا 

( مني عزت  دراسةو، مالبس السھرة في إثراء الجانب الجمالي ل
االستفادة من الدراسة التحلیلیة والتي ھدفت الي  م )2012 –

للوحدات الزخرفیة الجداریھ بمنطقة عسیر في عمل تصمیمات 
(ھبة ودراسة  ، زخرفیة لمالبس النساء تتسم باألصالة والمعاصرة

دراسة تحلیلیة للزخارف في ھدفت الي والتي م) 2016 –سالمة 
صر ملوك الطوائف واإلفادة منھا في ابتكار تصمیمات نسجیة ع

توظف كقطع ملبسیھ مضافة وأیضا دراسة تحلیلیة وتاریخیة 
للزخارف بشكل عام في الفترة مابین القرن الخامس الھجري 

https://www.tamm.abudhabi.com
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 –(فیفان شاكر وآخرون وحتي سقوط الخالفة اإلسالمیة ، ودراسة 
لیات الزخارف والتي ھدفت الي االستفادة من جمام ) 2018

التاریخیة ل (زھرة الحیاة ) في ابتكار تصمیمات زخرفیة لمالبس 
 - الشباب باستخدام تقنیات متنوعة في التنفیذ مثل (الحفر باللیزر

  .األبلیك ) –الكروشیة 
 مثل مجال التفریغ بأشعة اللیزر أما الدراسات التي تناولت  

لیط الضوء ھدفت الي تس والتيم ) 2012 –(عمر بابكر  دراسة
بنوع من التبصر في كیفیة استخدام أجھزة اللیزر ذات العالقة 
بالتطبیقات الفنیة وبأسھل الطرق الممكنة وتحقیق القیم الجمالیة في 

دراسة ( شتي مجاالت الفنون وخاصة الجانب اإلنتاجي ، و
) والتي ھدفت الي تقدیم مكمل منفصل  م2014 –أسمھان النجار 

بة العالیة ) تم تنفیذه بطریقة جدیدة وھي تقنیة ( األحذیة ذات الرق
) والتي  مKairi Lentsius )   - 2015دراسة أشعة اللیزر ، و

ھدفت الي التحقق من عالقة تكنولوجیا القص باللیزر بالنسیج 
المعالج ( بتقنیة الحفر باللیزر) وخلق شكل ثالثي األبعاد بأكثر من 

ت والدرابیھات شكل ، وعالقتھم بالجسم من خالل الطیا
والتي )  م 2017 –سوزان حجازي للمنسوجات ، ودراسة ( 

اقتراح مجموعة من التصمیمات التي تبرز جمالیات ھدفت الي 
الزخرفة باستخدام جھاز اللیزر لخامة الجلد الصناعي المشكلة علي 
المانیكان باستخدام أسلوب زخرفي یختلف عن األسالیب التقلیدیة 

والتي ھدفت م )  2019 –رانیا نبیل وآخرون  (العادیة ، ودراسة 
الي إثراء الجانب الجمالي لمالبس الجینز باستخدام تقنیة القص 

  باللیزر ( التفریغ ) .
مثل  مجال فساتین الزفافالدراسات التي تناولت وھناك العدید من 

ھدفت الي والتي  م ) 2015 –دراسة ( وفاء الصباغ وآخرون 
خامة التایفك في إعداد وتنفیذ فساتین  دراسة إمكانیة استخدام

الزفاف واستغالل إمكانیات ھذه الخامة اقتصادیا وجمالیا من خالل 
 –( زینب الداي ودراسة  تقنیات مستحدثة وقیاس مدي نجاحھا ،

ھدفت الي دراسة المرونة في فساتین الزفاف  ) والتيم  2016
المرونة  والتعرف علي المرونة المتاحة بھا ثم تطویر وزیادة

الموجودة في فستان الزفاف وذلك بعمل عدة تصمیمات لنفس 
 والتيم )  2017 –( شیماء كمال المودیل والخامة ، ودراسة 

ھدفت الي ابتكار وتنفیذ تصمیمات ممیزة لمكمالت فساتین الزفاف 
كذلك االستفادة من التصمیمات المبتكرة لمكمالت فساتین الزفاف 

یة لفستان الزفاف واالرتقاء بالذوق العام ، في تأكید القیمة الجمال
) والتي ھدفت الي استحداث  م 2018 –( ھناء حامد  ودراسة

تصمیمات فنیة لفساتین الزفاف مستخدم فیھا بعض تقنیات فن 
التطریز بالشرائط بھدف إضافة قیمة فنیة وجمالیة لھا وأیضا 

باستخدام الكشف عن االمكانات الجمالیة والتشكیلیة لفن التطریز 
الشرائط وفتح أفاق جدیدة في مجال التطریز والخروج عن 
المألوف ورفع التذوق الفني من خالل المواضیع المختلفة التي 

  تناقشھا .
    اإلطار النظري

فن الزخرفة من أھم الفنون التشكیلیة وأعظمھا أثرا في إكساب 
م معظم األعمال اإلبداعیة قیما جمالیة، كما تعطي الزخرفة معظ

المنتجات الحرفیة وغیرھا من الصناعات قیما جمالیة باإلضافة الي 
   ) 316 -م  2011 –قیمتھا النفعیة ( سوزان جعفر وآخرون 

وتتمیز الزخرفة اإلسالمیة بمبدأ التكرار واالمتداد الالنھائي 
للوحدات التي ترتبط فیما بینھا بعالقات فنیة متوازیة، كما أنھا 

انیة التي تحدد أبعاد العمل الفني . (ثریا نصر تتحرر من القیود المك
  ) 1) شكل رقم ( 160 – 2002 –

التشكیل الفني المختار من المصمم لالستعانة بھا والوحدة الزخرفیة ھي 
في تصمیم التكرار ذو المساحة الموضوعة مسبقا والتي تمثل عرض 

تحدیدھا وارتفاع التكرار بوحدة القیاس (السنتیمتر) والتي یراعي أثناء 
 Saund.E.Moran مقومات التصمیم الجمالیة واإلمكانات التنفیذیة . (

TP-1994- 184 (   
     ویمكن تصنیف الوحدات الزخرفیة إلى نوعین :

وحدات زخرفیة ھندسیة : وھي التي یمكن تكوینھا من العالقات الخطیة 

ذا واألشكال الھندسیة والمضلعات واألشكال النجمیة والدوائر وغیرھا وھ
النوع من الزخرفة یستخدم في تزین األشرطة واألواني والمشغوالت 

  المتعددة . 
وحدات زخرفیة طبیعیة : وھي الوحدات المستمدة من عالم الطبیعة 
ومعظمھا یحمل صفات الشكل الطبیعي الذي أخذت منھ ویحتاج 

آدمیة  –حیوانیة  –رسمھا الي كثیر من العنایة والدقة  ومنھا نباتیة 
  زیة .رم –

  
  الزخرفة اإلسالمیة  )1شكل رقم (

  ) 160 – 2002 –(ثریا نصر 
  

صرح إسالمي بارز في  مسجد الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان :
ویعرف محلیا  مدینة أبو ظبي ي، یقع المسجد فاإلمارات دولة

في  مسجد بمسجد الشیخ زاید أو المسجد الكبیر، ویعد خامس أكبر
والمسجد  المسجد الحرام العالم من حیث المساحة الكلیة بعد

بالدار  ومسجد الحسن الثاني دمشق في الجامع األموي و النبوي
مترا مربعا بدون البحیرات  412،22بمساحة تبلغ  البیضاء

أكبر عشرة مساجد في العالم من حیث حجم  العاكسة حولھ، وأحد
  . المسجد

https://www.tamm.abudhabi.com  ) 2شكل رقم( 

  
  مسجد الشیخ زاید  )2شكل رقم (

https://www.tamm.abudhabi.com  
مصلي في الداخل ولكن من  7000ویتسع المسجد ألكثر من 

الممكن مع استعمال المساحات الخارجیة ان یتسع لحوالي 
ومن معالمھ الممیزة  مصلي لكافة أقسام مبنى المسجد 40،000

أمتار  107وجود أربعة مآذن في أركان الصحن الخارجي بارتفاع 
مد من وبناء المسجد مست،  األبیض بالرخام للمئذنة مكسیة كاملة

الفن المعماري اإلسالمي في التصمیم المعاصر ، ومن أھم مالمح 
ھذا الذوق إحیاء النمط اإلسالمي الذي نراه ا في كثیر من مباني 
أبو ظبي وھو جزء من مالمح العمارة اإلسالمیة وكذلك نظریة 

  )320 - م 2001 –الفناء الداخلي والقباب . ( حمدي تمام 
  الشبكات الھندسیة :

م ھندسي ذو محاور رأسیة وأفقیة ومائلة متساویة نظا ھي -
نظرا األبعاد البینیة ، واستخدمت الشبكات في الفن اإلسالمي بكثرة 

إلمكاناتھا التشكیلیة في تقسیم مسطح الفراغ وتحلیل األسطح من 
. (أمل خالل تكرار مفرداتھا القیاسیة مما یوحي بالحركة المستمرة 

 ) 13 -م  2010-محمود 
)یوضح  568 – 2000 –) ( عزت زكي وآخرون 3وشكل (

نماذج متنوعة لألشكال الھندسیة المختلفة من الخطوط المتقاطعة 
والمتشابكة والخطوط المتموجة التي تمثل الزخارف علي شبكة 

المربعات من القرن الرابع والخامس المیالدي .

https://www.tamm.abudhabi.com
https://www.tamm.abudhabi.com
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  الشبكة الھندسیة ) 3شكل رقم (

  )568 -2000 –( عزت زكي
  الزفاف :فستان 

فستان الزفاف ھو ملبس او رداء العروس في زفافھا ، ویختلف 
اللون والتصمیم ومظاھر االحتفال تبعا لثقافة العروسین وتتنوع 
أشكالھ حسب عادات وتقالید كل أسرة وكل فئة من المجتمع ولم 

م ، بعد  1840یكن اللون األبیض خیارا اجتماعیا إال منذ عام 
ملكة المملكة المتحدة من الملك البیرت حیث  زواج الملكة فیكتوریا

تم اختیار اللون األبیض لكي تظھر التطریز المتمیز للفستان وقد تم 
نشر صورة الزفاف وھي ترتدي ھذا الزى ، وبدأت الكثیرات 
تخترن اللون األبیض اقتداء بالملكة فیكتوریا .( شیماء محمد كمال 

  )109-م  2016 –
بیض سید األلوان المفضل لثوب الفرح مع اللون األلون الفستان : 

كل ما یقاربھ من ألوان مثل العاجي واألبیض الضارب الي الصفرة 
وعلي الرغم من المحاوالت التي أدخلت في مجال تصمیم فستان  ،

الزفاف بألوان مختلفة ، فإن الطلب على فستان الزفاف األبیض 
. ً   )Edwina Ehrman – 2011- 180( التقلیدي ال یزال مزدھرا

یعني تضخیم الشدة الضوئیة بواسطة االنبعاث المستحث  اللیزر :
لإلشعاع وھذا الضوء یصدر من مصادر ضوئیة خاصة وبسبب 
طاقتھا العالیة وزاویة انفراجھا الصغیرة جدا تستخدم أشعة اللیزر 
في عدة مجاالت أھما إنتاج الحرارة لعملیات القص الصناعي 

المالبس ومستلزماتھا، وذلك من خالل لجمیع الخامات الخاصة ب
 )4أجھزة وبرامج الحاسب اآللي. شكل رقم (

  أنواع اللیزر : 
  Laser cutting القص باللیزر:  -1

ھو اإلزالة الكاملة وفصل المادة من السطح العلوي الي السطح 
  السفلي.

  Laser engravingالنقش باللیزر :  -2
من سطح القماش وصوال الي  وھو العملیة التي تزال خاللھا المادة

  عمق محدد .
  Laser markingالرسم باللیزر :  -3

 -وھو تغییر لون السطح دون إزالة أي مادة . (رانیا نبیل وآخرون 
 )245 -م  2019

  
  جھاز اللیزر )4شكل رقم ( 

  )245 -م  2019 -(رانیا نبیل وآخرون 
    

  التطبیق العملي : 
  طوات األساسیة التالیة :تم إجراء التطبیق العملي في الخ

اختیار مسجد الشیخ زاید آل نھیان بدولة اإلمارات العربیة  أوال :
المتحدة لیكون موضوع الدراسة، وتم أخذ صور لمجموعة من 

  )1اللوحات التي تمثل أبرز زخارف المسجد . جدول رقم (
إخضاع لوحات المسجد للدراسة التحلیلیة وذلك للحصول  ثانیا :

زخرفیة متنوعة تم ترتیبھا وتوصیفھا بجدول رقم علي وحدات 
)2 (  

استخدام بعض الوحدات الزخرفیة  التي تم تحلیلھا في عمل  ثالثا :
) تصمیم باستخدام 20تصمیمات زخرفیة مبتكرة وعددھا (

  )3الشبكات الھندسیة . جدول رقم (
عمل تصمیمات مقترحة لفساتین الزفاف باستخدام  رابعا :

) تصمیم مقترح . 20رفیة المبتكرة وعددھا (التصمیمات الزخ
  )4جدول رقم ( 

تحكیم التصمیمات المقترحة من قبل مجموعة من  خامسا :
) 15المحكمین المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وعددھم (

) مستھلك 15محكم ، وكذلك مجموعة من المستھلكات وعددھم (
  إلبداء آرائھم في التصمیمات . 

) تصمیمات والتي حصلت علي اعلي  3عدد (تنفیذ  سادسا :
استجابات من قبل المحكمین والمستھلكات ، وذلك باستخدام تقنیة 

  )14الحفر باللیزر . جدول رقم (
  وفیما یلي شرح تفصیلي لخطوات العمل :

) اللوحات الخاصة بزخارف مسجد الشیخ  1أوال :جدول رقم ( 
  البحث  موضوع زاید والتي خضعت للدراسة التحلیلیة 

  
سجد لوحة الصحن الخارجي للم

  )1رقم (

  
األروقة الخارجیة لصحن 

  )2لوحة رقم ( المسجد

  
  األعمدة الخارجیة

  )3لوحة رقم (

  
  قبة األروقة الخارجیة

  )4لوحة رقم ( 

  
جدران المسجد الخارجیة لوحة 

  ) 5رقم ( 

  
جزء من سجادة المصلي 

  ) 6لوحة (  الجانبي للمسجد

  
المصلي  ب قاعةأحد أبوا

  )7لوحة رقم ( الجانبي

  
  جزء من حائط قاعة الزھور

  )8لوحة رقم ( 
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الثریا التي تزین سقف قاعة 

  )9لوحة رقم (  المدخل الرئیسي

  
باب زجاجي قاعة المصلي 

  )10لوحة رقم (  الجانبي 

  
  قبة المسجد الرئیسیة من الداخل 

  )11لوحة رقم (

  
  قبة المسجد الرئیسیة من 

  )12لوحة رقم (  داخلال

  
ثریا قبة المسجد الرئیسیة لوحة 

  )13رقم (
  

  
أعمدة المسجد الداخلیة لوحة 

  )14رقم ( 
  

  
  قاعدة أعمدة المسجد الداخلیة 

  )15لوحة رقم ( 

  
سقف قاعة المصلي الجانبي 

  )16لوحة رقم (  للمسجد 

  
  سجادة قاعة المصلین الرئیسیة

  )17لوحة رقم ( 

  
دة قاعة المصلین جزء من سجا

  )18لوحة رقم (   الرئیسیة

  
  سقف قاعة المصلین الرئیسیة

  )19لوحة رقم (  

  
جزء من سقف قاعة المصلین 

  )20لوحة رقم (   الرئیسیة

  
شریط جصي یزین قبة المسجد 

 )21لوحة رقم (  الداخل

  
أحد أبواب قاعة المصلین 

لوحة رقم  الرئیسیة من الداخل 
 )22( 

  
حائط المحراب خلف جزء من 

 )23لوحة رقم (   المنبر

  
جزء من زخارف المنبر لوحة 

 )   24رقم (

   
  )  تحلیل وتوصیف الوحدات الزخرفیة :2جدول رقم (

  اسم الوحدة ووصفھا  الوحدة الزخرفیة  م  اسم الوحدة ووصفھا   الوحدة الزخرفیة   م
وحدة زخرفیة مكونة من  1

ساق نباتیة وبراعم زھریة . 
  )8لوحة رقم ( 

وحدة زخرفیة ألوراق نباتیة  2
  )1. لوحة رقم ( 

وحدة زخرفیة لفرع نباتي  3
یخرج منھ أوراق . لوحة 

  ) 1رقم (

4 

  

وحدة زخرفیة لزھرة محورة 
  )17. لوحة رقم ( 

وحدة زخرفیة علي شكل  5
ورقة محورة . لوحة رقم ( 

18(  

6 

  

وحدة زخرفیة لفرع نباتي بھ 
بة . لوحة رقم ( أوراق مرك

17(  
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وحدة زخرفیة علي شكل 
زھرة إسالمیة فارسیة  . 

  )17لوحة رقم ( 

وحدة زخرفي علي شكل  8
زھرة إسالمیة فارسیة . 

  )17لوحة رقم ( 

9 

  

وحدة زخرفیة علي شكل 
زھرة كأسیھ . لوحة رقم 

)17 (  

فرع نباتي مركب ومحور  10
 17عن الطبیعة . لوحة رقم (

(  

11 

  

وحدة زخرفیة مكونة من 
أوراق نباتیة متراكبة 

  ) 17ومحورة. لوحة رقم (

وحدة زخرفیة مكونة من  12
أوراق نباتیة متفرعة 

  )18ومحورة . لوحة رقم ( 

13 

  

وحدة زخرفیة علي شكل 
سیقان نباتیة متقابلة في 
وسطھا أوراق نباتیة 

  )18متجاورة . لوحة  ( 

14 

  

وحدة زخرفیة نباتیة علي 
ل زھرة محورة . لوحة شك

  )18رقم ( 

15 

  

زھرة محورة  . لوحة رقم 
)17 (  

16 

  

وحدة زخرفیة مكونة من 
زھرتین متشابكتین وأوراق 

  )17نباتیة . لوحة رقم ( 

16 

  

وحدة من سیقان غصنیھ  
تنتھي بأحرف مسننة  . لوحة 

  )17رقم (

17 

  

زھرة محورة تنتھي بأحرف 
  )17مسننة . لوحة رقم ( 

18 

  

وحدة زخرفیة مكونة من 
زھور متشابكة . لوحة رقم ( 

17(  

19 

  

نصل ورقة متداخلة ومسننة 
  )18. لوحة رقم ( 

20 

  

وحدة زخرفیة مكونة من 
أوراق نباتیة متفرعة 

  )17ومحورة  . لوحة ( 

21 

  

ورقتین متقابلتین یعلوھما 
برعم مسنن . لوحة رقم ( 

17(  

22 

  

وحدة زخرفیة نجمیھ . لوحة 
  ) 22قم ( ر

23 

  

وحدة زخرفیة نجمیھ . لوحة 
  )23رقم ( 

24 

  

وحدة زخرفیة علي شكل 
  )5زھرة  . لوحة رقم ( 

25 

  

وحدة زخرفیة ألفرع نباتیة 
  ) 5مركبة . لوحة رقم (

26 
  

وحدة زخرفیة لورقة محورة 
  )5. لوحة رقم ( 

27 

  

وحدة زخرفیة لبتلة زھرة 
  ) 5كأسیھ . لوحة رقم (

28 

  

زخرفیة لورقة محورة  وحدة
  )5. لوحة رقم ( 

29 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
  )24. لوحة رقم ( 

وحدة زخرفیة لفرع نباتي   30
  )5مركب  . لوحة رقم ( 

31 

  

وحدة زخرفیة لفرع نباتي  
  )5مركب . لوحة رقم ( 

32 
 

وحدة زخرفیة لورقة محورة 
  )5. لوحة رقم ( 

33 
  

ورة وحدة زخرفیة لورقة مح
  ) 8. لوحة رقم (

34 

 

وحدة زخرفیة علي شكل 
ورقة نباتیة مسننة . لوحة 

  )5رقم ( 

35 

  

وحدة زخرفیة لورقتین 
  ) 5متقابلتین . لوحة رقم (

36 

 

وحدة زخرفیة لفرع نباتي  
  )5مركب . لوحة رقم ( 

37 

  

وحدة زخرفیة لزھرة نباتیة . 
  )5لوحة رقم ( 
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38 

 

رة وحدة زخرفیة نباتیة محو
علي شكل المعین . لوحة 

  )13رقم (

39 

  

وحدة زخرفیة نباتیة كأسیھ . 
  )13لوحة رقم ( 

40 

 

وحدة زخرفیة نباتیة لفرعین 
متقابلین یحمالن زھرة 
كأسیھ محورة  . لوحة رقم ( 

13(  

41 

  

وحدة زخرفیة ألوراق 
  ) 5محورة . لوحة رقم (

42 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
. لوحة علي شكل المعین 

  )13رقم ( 

43 

  

وحدة زخرفیة لفرع نباتي  
  ) 13مركب . لوحة رقم (

44 

 

وحدة زخرفیة لفرع نباتي  
  )13مركب . لوحة رقم ( 

45 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
  )15. لوحة رقم ( 

46 

 

وحدة زخرفیة ألفرع نباتیة 
تحمل ورقة بسیطة  . لوحة 

  )14رقم ( 

47 

  

تأخذ وحدة زخرفیة ھندسیة 
شكل المعین . لوحة رقم ( 

15(  

48 

 

وحدة زخرفیة لزھرة بسیطة  
  )14. لوحة رقم ( 

49 

  

وحدة زخرفیة ھندسیة تأخذ 
شكل نصف دائري . لوحة 

  )15رقم ( 

50 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة  
  . لوحة رقم 

)15 (  

51 

  

وحدة زخرفیة لزھرة بسیطة 
  . لوحة رقم 

 )14(  
52 

 

ھندسیة وحده زخرفیة 
  )15محورة . لوحة رقم ( 

53 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل معین . لوحة رقم 

)15 (  

54 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة   
  . لوحة رقم 

 )15(  

55 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل ورقة مركبة . 

  ) 3لوحة رقم (

56 

 

وحدة زخرفیة لفرع نباتي 
حة ملتف بشكل حلزوني . لو

  )2رقم ( 

57 

  

وحدة زخرفیة لزھرة بسیطة 
محورة عن الطبیعة . لوحة 

  )3رقم ( 

58 

 

وحدة توریق متداخلة  . 
  ) 19لوحة رقم (

59 

  

وحدة زخرفیة علي شكل 
نصل ورقة مركبة . لوحة ( 

19(  

60 

 

وحدة زخرفیة علي شكل 
نصل ورقة  . لوحة رقم 

)19 (  

وحدة زخرفیة علي شكل  61
مزینة ببرعم  نصل ورقة

  )19علوي . لوحة رقم ( 
62 

 

وحدة زخرفیة عبارة عن 
فرعین متقابلین بشكل أفقي 
وتحمل مراوح نخلیة  . لوحة 

  )    19رقم (

وحدة زخرفیة علي شكل  63
وریقة كأسیھ ذات تاج یعلوھا 
وریقات محوره . لوحة رقم 

 )19(  

64 

 

وحدة زخرفیة علي شكل 
أنصال ورقیة محورة عن 

  )19لطبیعة . لوحة  ( ا

65 

  

وحدة زخرفیة من تكرار 
  )21حلزوني . لوحة رقم ( 

66 

 

وحدة زخرفیة علي شكل 
برعم كأسي  . لوحة رقم ( 

20(  

67 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل ورقة كأسیھ بتاج 

  ) 19علوي . لوحة رقم (
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وحدة زخرفیة نباتیة محورة  68
علي شكل نصل ورقة مزینة 

برعم جانبي  . لوحة رقم ( ب
19 (  

69 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل أنصال ورقیة 

  )19متقابلة . لوحة رقم ( 

70 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل نصل ورقة مزینة 
ببرعم جانبي . لوحة رقم ( 

19(  

71  

   

وحدة زخرفیة نباتیة علي  
شكل وریقات محورة 

لوحة لمراوح نخلیھ بسیطة . 
  )4رقم ( 

72 

 

وحدة زخرفیة نباتیة علي 
شكل عقدة یعلوھا زھرة 

  ) 4صغیرة . لوحة رقم (

73 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل فروع مسننة . 

  )14لوحة رقم ( 

74 

 

وحدة زخرفیة نباتیة علي 
شكل وریقات مسننة . لوحة 

  )4رقم ( 

وحدة زخرفیة نباتیة علي  75
یھ ذات شكل مراوح نخیل

  ) 4التفریعات . لوحة رقم (

76 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل زھرة . لوحة رقم 

 )4(  

77 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل وریقة كأسیھ ذات 

  )16تاج . لوحة رقم ( 

78 

 

وحدة زخرفیة نباتیة علي 
شكل وریقة كأسیھ ذات تاج . 

  )16لوحة رقم ( 

79 

  

باتیة محورة وحدة زخرفیة ن
علي شكل زھرة كأسیھ . 

  )11لوحة رقم ( 

80 

 

وحدة زخرفیة نباتیة علي 
شكل وحدة توریق بتحویر 
داخلي ذات قاع أحادي . 

  )12لوحة رقم ( 

81 

  

وحدة زخرفیة نباتیة لمراوح 
نخیلیھ علي شكل تحویرات 
غصنیھ ملتفة بشكل حلزوني 

  ) 11. لوحة رقم (

82 

 

علي وحدة زخرفیة نباتیة 
شكل تحویرات غصنیھ 
تنتھي ببراعم . لوحة رقم ( 

12(  

83 

   

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل أفرع متراكبة . 

  )  11لوحة رقم (

84 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل بتالت زھرة 

  )11كأسیھ . لوحة رقم ( 

85 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
لفرع یحمل زھرة كأسیھ . 

  )12(  لوحة رقم

86 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل أفرع نباتیة  . 

  )11لوحة رقم ( 

87 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل أوراق مركبة . 

  ) 11لوحة رقم (

88 

 

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل طائر . لوحة رقم 

 )12(  

89 

  

وحدة زخرفیة نباتیة محورة 
علي شكل غصن نباتي 

ع وملتف بشكل متفر
  )11حلزوني . لوحة رقم ( 

90 

 

وحدة زخرفیة لنجوم خماسیة  
  )9. لوحة رقم (

91 

  

وحدة زخرفیة نباتیة لزھرة 
  )4كأسیھ . لوحة رقم ( 

  التصمیمات الزخرفیة :
لعمل التصمیمات الزخرفیة قامت الدارسة بتصمیم شبكة ھندسیة 

لیة للتصمیم لكل تصمیم وذلك من خالل تقسیم المساحة األص

سم ) الي مربعات صغیرة ومساحة كل  15سم *  15وقیاسھا (
سم ) بحیث ینشأ عنھا تصمیم ھندسي علي شكل  5× سم  5منھا ( 

شبكة یتم توزیع الوحدات الزخرفیة بداخلھا وقد تم استخدام  نتائج 
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  )3جدول رقم (التحلیل الزخرفي السابق في عمل تصمیمات البحث الزخرفیة . 
  ) یوضح التصمیمات الزخرفیة المبتكرة باستخدام الشبكة الھندسیة والوحدات الزخرفیة المكونة لھا3رقم (جدول 

 التصمیم األول

  

 التصمیم الثاني

  

  
لوحة   
)5 ( 

  
لوحة   ( 

4( 

  
لوحة   

)4 ( 

  
  
لوحة  (  

19( 

   
لوحة   ( 

19( 

  
  

لوحة   
)19( 

  
  )11لوحة   ( 

  
  لوحة

  )5(  

 
  ) 5لوحة  (

  
 12لوحة   (

(  

 
 4لوحة   (

(  
 التصمیم الثالث

  

 التصمیم الرابع

  

 
لوحة  

)15(  

  
  

  لوحة 
   )22(  

   
لوحة   

)15 (  

  
  لوحة 

  )5(  

  
  )5لوحة ( 

 

  
 )12لوحة   ( 

 

  
 )17لوحة (

  
  

 )19لوحة   (

 

  
  لوحة 

   )17( 

  
  

لوحة   
)5( 
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 التصمیم الخامس

  

 التصمیم السادس

  

  
  لوحة     
 )11( 

   
  لوحة  

  )19( 

  
  لوحة  

  )17( 

  
  لوحة  

 )4( 

  
  لوحة  

  )4( 

    
  لوحة  

   )13(  

  
  لوحة  

  )5(  

    
  لوحة 

 )17(  
   

  لوحة  
 )13(  

 

   
لوحة  

)17 (  

  التصمیم السابع

  

 التصمیم الثامن

  

  
  لوحة  
  )13( 

  
 ) 22لوحة(

  
  لوحة

    )4( 

  
  لوحة  

  )23(  
 

  
  لوحة 

   )4( 

  
  لوحة   
   )17(  

  
  لوحة   

 )4(  
  

  لوحة 
  )17(  

 
  لوحة 

 )1(  

 
  لوحة 

 )11(  
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 التصمیم التاسع

  

 التصمیم العاشر

  

  
لوحة   

)19 ( 

  
لوحة   

)19 ( 

  
  لوحة 

 )19( 

  
 18لوحة  (

( 

 
لوحة   

)19 ( 

  
 ) 3لوحة  (

  
  ) 19لوحة  (

  

  
 )4لوحة  ( 

  
  لوحة 

  )4( 

 التصمیم الحادي عشر

  

 التصمیم الثاني عشر

  

  
لوحة   

)17 (  

  
لوحة   

)17 (  

  
  لوحة  

  )17(  

 
  لوحة   

 )14(  

  
  لوحة 

  )4(  

  
  لوحة 

   )11(  

  
لوحة  

)21 (  

  
 19لوحة   (

(  

  
 11لوحة   (

(  

  
  لوحة

   )4(  
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 التصمیم الثالث عشر

  

 التصمیم الرابع عشر

  

  
  وحة ل
)3 (  

  
لوحة   

)12 (  

  
  لوحة  

  )4(  

  
  لوحة  

 )4 (  

  
  لوحة   

)4 (  
  

  لوحة  
  )15(  

  
  لوحة  

 )5(  

   
  لوحة   

 )11(  

  
  )4لوحة  ( 

 
لوحة  

)24 (  

 التصمیم الخامس عشر

  

 التصمیم السادس عشر

  

  
 19لوحة  (

(  

  
  لوحة  

  )19(  

  
  لوحة  

  )19(  

  
لوحة   ( 

13(  

  
 20ة  (لوح
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 التصمیم السابع عشر

  

 التصمیم الثامن عشر

  

  
  لوحة 

  )17( 

  
 17لوحة  (

( 

  
  لوحة  

 )18( 

  
  لوحة  

  )18( 

   
لوحة  

)18( 

  
 )17لوحة   ( 

  
  لوحة 

  )17( 

  
  لوحة 
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 )1لوحة  ( 

  
  لوحة 

  )4( 

 التصمیم التاسع عشر

  

 التصمیم العشرون

  

  
  لوحة

 )5(  

  
لوحة   ( 

19(  

  
لوحة ( 

11(  

  
لوحة   ( 

17(  

  
لوحة  ( 

24(  

  
    )13لوحة  ( 

  )4لوحة  ( 
  

  ) 17لوحة(
  

لوحة  
)13 (  

  التصمیمات المقترحة لفساتین الزفاف : )4جدول رقم ( 
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  أدوات الدراسة :

ً : استمارة استبیان حول مدى إمكانیة االستفادة من زخارف  أوال
مسجد الشیخ زاید بدولة اإلمارات فى ابتكار تصمیمات زخرفیة 
تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین الزفاف (من وجھة نظر السادة 

  المتخصصین) :
 ط االستبیان ) : تجریب وتقنین االستبیان ( ضب 

  تم تقنین االستبیان وذلك بتعیین الصدق والثبات لھ كما یأتي:
  أوالً : صدق االستبیان : 

  . الصدق الظاھري ( صدق المحكمین ) :1
تم عرض االستبیان فى صورتھ األولیة على المحكمین وعددھم 

) محكم وذلك إلبداء أرائھم في عباراتھ وفى ضوء اتفاق 15(
بق الباحثین على البنود التي حصلت على نسبة اتفاق المحكمین است

% فأكثر) من عدد المحكمین ، وتم إعادة صیاغة بعض 80(
ً علي مالحظات العبارات  وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءا
  المحكمین.

 . الصدق البنائي ( التجانس الداخلي ) :2
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 Internalوالصدق البنائي یقاس بالتجانس الداخلي 
Consistency  الختبار مدى تماسك مفرداتھ. وھى تعد كافیة

  للتأكد من صدق االستبیانات الجدیدة.

  ) معامالت االرتباط بین عبارات استبیان المتخصصین وكال من (الدرجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لالستبیان)5جدول (

  العبارة
معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة 

  الكلیة لالستبیان

االرتباط بین  معامل
العبارة والدرجة 

  الكلیة للمحور
  العبارة

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  لالستبیان

معامل االرتباط بین 
العبارة والدرجة الكلیة 

  للمحور
1  0.671**  0.832**  10  0.675**  0.783**  
2  0.643**  0.765**  11  0.712**  0.745**  
3  0.766**  0.811**  12  0.751**  0.711**  
4  0.756**  0.786**  13  0.705**  0.709**  
5  0.714**  0.734**  14  0.693**  0.805**  
6  0.743**  0.832**  15  0.723**  0.855**  
7  0.821**  0.702**  16  0.672**  0.724**  
8  0.752**  0.822**  17  0.705**  0.744**  
9  0.745**  0.810**    

  )0.05* دال إحصائیا عند مستوى (                                       )   0.01** دال إحصائیا عند مستوى (
یتبین من الجدول أن جمیع عبارات االستبیان تتمتع بعالقة 
ً مع الدرجة الكلیة لالستبیان وجمیعھا دالة  ارتباطیھ دالة إحصائیا

)، كما تبین أن عبارات االستبیان تتمتع 0.01عند مستوى داللة (
ً مع درجة المحور التى تنتمي إلیھ بعالقة ار تباطیھ دالة إحصائیا

) وبالتالي فإن 0.05) ، (0.01وجمیعھا دالة عند مستوى داللة (
عبارات االستبیان متماسكة وتنتمي كل عبارة إلى المحور الذي 
یتضمنھا مما یدل على التجانس الداخلي لالستبیان ، واالستبیان 

  یقیس ما وضع من أجلھ .
   ثبات االستبیان:ثانیاً: 

قام الباحثین بحساب ثبات االستبیان باستخدام عدة طرق وھى 
(معامل ألفا كرونباخ ، التجزئة النصفیة) وقد تم ذلك على عینة 

محكم من األساتذة المتخصصین) وكانت النتائج  15قوامھا (
  كالتالي:

  لمتخصصین) قیم معامل الثبات لكل محور من محاور اإلسبیان الخاص با6جدول ( 

  براون) –معامل التجزئة النصفیة (سبیرمان   معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  المحاور 

  0.871  0.819  5 مدي تحقیق عناصر التصمیم
  0.886  0.834  3 مدي تحقیق أسس التصمیم

  0.932  0.773  4 القیم االبتكاریة
  0.901  0.912  5 الجوانب التقنیة
  0.918  0.922  17  االستبیان ككل 

ً: استمارة استبیان حول مدى إمكانیة االستفادة من زخارف  ثانیا
مسجد الشیخ زاید بدولة اإلمارات فى ابتكار تصمیمات زخرفیة 
تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین الزفاف (من وجھة نظر السادة 

  المستھلكین) :
  أوالً : صدق االستبیان : 

  . الصدق الظاھري ( صدق المحكمین ) :1
م عرض االستبیان فى صورتھ األولیة على المحكمین وعددھم ت
) محكم وذلك إلبداء أرائھم في عباراتھ وفى ضوء اتفاق 15(

المحكمین استبق الباحثین على البنود التي حصلت على نسبة اتفاق 
% فأكثر) من عدد المحكمین ، وتم إعادة صیاغة بعض 80(

ً علي مالحظات وأدخل بعض التعدیالت علیھا بناءالعبارات  ا
  المحكمین.

 . الصدق البنائي ( التجانس الداخلي ) :2
 Internalوالصدق البنائي یقاس بالتجانس الداخلي 

Consistency  الختبار مدى تماسك مفرداتھ. وھى تعد كافیة
  للتأكد من صدق االستبیانات الجدیدة.

) معامالت االرتباط بین عبارات االستبیان وكال من 7جدول (
 درجة الكلیة للمحور والدرجة الكلیة لالستبیان)(ال

  معامل االرتباط بین العبارة والدرجة الكلیة   العبارة
1  0.727**  
2  0.698**  
3  0.764**  
4  0.787**  
5  0.841**  

)                                          0.01** دال إحصائیا عند مستوى (
  )0.05* دال إحصائیا عند مستوى (

یتبین من الجدول أن جمیع عبارات االستبیان تتمتع بعالقة 
ً مع الدرجة الكلیة لالستبیان وجمیعھا دالة  ارتباطیھ دالة إحصائیا

)، وبالتالي فإن عبارات االستبیان 0.01عند مستوى داللة (
متماسكة مما یدل على التجانس الداخلي لالستبیان ، واالستبیان 

  یقیس ما وضع من أجلھ .
   اً: ثبات االستبیان:ثانی

) قیم معامل الثبات لكل محور من محاور اإلسبیان  8جدول (
  الخاص بالمستھلكین

استبیان 
  المستھلكین ككل

عدد 
  العبارات

معامل 
ألفا 

  كرونباخ

معامل التجزئة 
 –النصفیة (سبیرمان 

  براون)
5  0.896  0.894  

  المعامالت اإلحصائیة التى استخدمت في تحلیل البیانات:
تم تحلیل البیانات وإجراء المعامالت اإلحصائیة باستخدام برنامج 

spss  الستخراج النتائج وفیما یلي بعض األسالیب اإلحصائیة
  المستخدمة :

: لحساب صدق المحتوى ( التجانس  معامل ارتباط بیرسون . 1
 الداخلي ) لالستبیان.

من : لحساب الثبات وصالحیة األداة ویعتبر  معامل ألفا كرونباخ . 2
أشھر معامالت الثبات حیث یعتمد على حساب االرتباط الداخلي 

 لإلجابة على العبارات
حیث یعتبر من (: المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح  . 3
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للتعرف على مستوى جودة كل  أفضل أسالیب قیاس االتجاھات
تصمیم من وجھة نظر المحكمین والمستھلكین ویستخدم فى مقاییس 

 تدرج ) .واستبیانات ال
تشتت  مدى لمعرفة المھمة المقاییس أحد ھو :  المعیاري االنحراف . 4

 المتوسطات ترتیب في یفید أنھ كما ، الحسابي وسطھا عن البیانات

 التي للفقرة األفضل الرتبة تعطى حیث ، تساوي بعضھا عند
  أقل. المعیاري انحرافھا

 One - Wayاختبار تحلیل التباین األحادي فى اتجاه واحد  . 5
ANOVA  ھو إحدى االختبارات المعملیة ویستخدم في حالة :

 وجود أكثر من عینتین مستقلتین. 
  

) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واالنحراف  المعیاري وترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات 9جدول (
  السادة المتخصصین لجمیع المحاور

ات
یم

صم
الت

  

  راتمستویات المؤش
مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

إلن
ا

رى
عیا

الم
  

المتوسط المئوى 
  المرحج

  (معامل الجودة)

ب 
رتی

ت
ات

یم
صم

الت
  

  مستوى التصمیم
مناسب   مناسب

  إلى حد ما
غیر 

  مناسب
 مالئم الرابع  90.67% 0.452 2.72 695 0 70 185  1
 مالئم الثالث 92.67% 0.404 2.78 709 0 56 199  2
 مالئم الخامس 90.33% 0.454 2.71 689 0 76 179  3
 مالئم السادس 89.67% 0.471 2.69 684 0 81 174  4
 مالئم الرابع عشر 83.67% 0.512 2.51 641 0 124 131  5
 مالئم الثاني عشر 85% 0.507 2.55 649 0 116 139  6
 مالئم األول (م) 99.33% 0.074 2.98 760 0 5 250  7
 مالئم التاسع 87.33% 0.497 2.62 669 0 96 159  8
 مالئم الثاني 98.67% 0.155 2.96 755 0 10 245  9

 مالئم الخامس عشر 82.67% 0.508 2.48 632 0 133 122  10
 مالئم السابع عشر 79.67% 0.431 2.39 615 0 150 105  11
 مالئم السادس عشر 81.67% 0.485 2.45 621 0 144 111  12
 مالئم األول (م) 99.33% 0.077 2.98 758 0 7 248  13
 مالئم الثالث عشر 84.67% 0.493 2.54 647 0 115 139  14
 مالئم الثامن عشر 78.67% 0.471 2.36 604 0 161 94  15
 مالئم إلى حد ما التاسع عشر 77.67% 0.456 2.33 595 0 170 85  16
 مالئم الحادي عشر 85.33% 0.448 2.56 650 0 115 140  17
 مالئم الثامن 87.67% 0.357 2.63 668 0 97 158  18
 مالئم العاشر 85.67% 0.392 2.57 661 0 104 151  19
 مالئم السابع 89% 0.308 2.67 680 0 85 170  20

  
 ) یوضح ترتیب التصمیمات وتقدیرھا طبقاً الستجابات السادة المتخصصین لجمیع المحاور5شكل (

أفضل التصمیمات المقترحة ) 5) والشكل (  9یوضح الجدول (
، 3، 1، 2، 9، 13، 7وفق اتفاق أراء المتخصصین التصمیمات (

) حیث 15، 11، 12، 10، 5، 14، 6، 17، 19، 8، 18، 20، 4

% إلى 99.3حصلوا على مستوى مناسب بنسب تتراوح ما بین (
) حیث حصل على مستوى مناسب إلى 16%) ثم التصمیم ( 78.7

 %).77.67حد ما بنسبة (
) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات السادة المتخصصین على التصمیمات المقترحة لكل محور من محاور 10جدول ( 
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  االستبیان

درجات  مصدر التباین محاور االستبیان
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

مدي تحقیق عناصر 
 التصمیم

 12.354 234.720 19 تصمیماتبین ال
دالة عند  0.000 5.721

 2.160 604.667 280  داخل التصمیمات )0.01(
 - 839.387 299  اإلجمالي

مدي تحقیق أسس 
 التصمیم

 6.669 126.703 19 بین التصمیمات
دالة عند  0.000 5.503

 1.212 339.333 280  داخل التصمیمات )0.01(
 - 466.037 299  اإلجمالي

  القیم االبتكاریة
 11.014 209.263 19 بین التصمیمات

دالة عند  0.000 5.355
 2.057 575.867 280  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 785.130 299  اإلجمالي

  الجوانب التقنیة
 15.877 301.667 19 بین التصمیمات

دالة عند  0.000 7.312
 2.171 608.000 280  داخل التصمیمات  )0.01(

 - 909.667 299  اإلجمالي
  ) :10یوضح الجدول ( 

 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (
إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى 

   مدى تحقیق عناصر التصمیم 
 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

تجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى إس
  .  مدى تحقیق أسس التصمیم 

 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (
إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى مدى 

 . تحقیق القیم االبتكاریة 
 بین 0.01ة (توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى دالل (

إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمات المقترحة فى مدى 
  . تحقیق الجوانب التقنیة 

  
  ) تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات السادة المتخصصین على التصمیمات المقترحة لالستبیان ككل11جدول (

درجات  مصدر التباین االستبیان ككل
 الحریة

مجموع 
 مربعاتال

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

مدى إمكانیة االستفادة من 
زخارف مسجد الشیخ زاید 
بدولة اإلمارات فى ابتكار 
تصمیمات زخرفیة تصلح 
للتفریغ باللیزر على فساتین 

 الزفاف

 157.908 3000.253 19 بین التصمیمات

دالة عند   0.000  10.096
 15.640 4379.333 280  داخل التصمیمات )0.01(

 - 7379.587 299  اإلجمالي
  ) :11یوضح الجدول (

 ) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (
إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة ، مما 

  یدل على وجود فروق بین التصمیمات فى اإلستبیان ككل.
 ً   حول التصمیمات المقترحة :  : أراء المستھلكین ثانیا

  ) یوضح المتوسط المرجح والمتوسط المئوى المرجح واالنحراف المعیاري ألراء المستھلكین حول التصمیمات المقترحة  12جدول ( 

ات
یم

صم
الت

  

  مستویات المؤشرات
مجموع 
ط   األوزان

وس
مت

ال
جح

مر
ال

ف   
حرا

إلن
ا

رى
عیا

الم
  

المتوسط المئوى 
  المرحج

  (معامل الجودة)

رت
ت

ب 
ی

ات
یم

صم
الت

  

  مستوى التصمیم
مناسب   مناسب

  إلى حد ما
غیر 

  مناسب
  مالئم  الرابع 93.33% 0.394 2.80 210 0 15 60  1
  مالئم  الثالث 93.67% 0.337 2.81 211 0 14 61  2
  مالئم  الخامس 93% 0.413 2.79 209 0 16 59  3
  مالئم  الثامن 90.33% 0.465 2.71 203 0 22 53  4
  مالئم  الرابع عشر 83.67% 0.509 2.51 188 0 37 38  5
  مالئم  الثالث عشر 84% 0.513 2.52 189 0 36 39  6
  مالئم  األول (م) 100% 0.000 3.00 225 0 0 75  7
  مالئم  الحادي عشر  86.33% 0.507 2.59 194 0 31 44  8
  مالئم  الثاني 99% 0.103 2.97 223 0 2 73  9

  مالئم  السادس عشر 80.33% 0.507 2.41 181 0 44 31  10
  مالئم  السابع عشر 80% 0.438 2.40 180 0 45 30  11
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  مالئم إلى حد ما  الثامن عشر 77.67% 0.454 2.33 175 0 50 25  12
  مالئم  األول (م) 100% 0.000 3.00 225 0 0 75  13
  مالئم  العاشر 86.33% 0.485 2.59 194 0 28 46  14
  مالئم  الثاني عشر 85% 0.448 2.55 191 0 34 41  15
  مالئم إلى حد ما الثاسع عشر 76.33% 0.465 2.29 172 0 53 22  16
  مالئم  التاسع 88% 0.395 2.64 198 0 27 48  17
  مالئم  السابع  90.33% 0.266 2.71 203 0 22 53  18
  مالئم  الخامس عشر 82.33% 0.472 2.47 185 0 40 35  19
  مالئم  السادس 92.33% 0.193 2.77 208 0 17 58 20

  
  ) یوضح ترتیب التصمیمات المقترحة وفق معامالت الجودة ألراء المستھلكین 6شكل ( 

  
) أفضل التصمیمات المقترحة  6) والشكل (12یوضح الجدول ( 

، 3، 1، 2، 9، 13، 7وفق اتفاق أراء المتخصصین التصمیمات (
) حیث 11، 10، 19، 5، 6، 15، 8، 14، 17، 4، 18، 20

% إلى 100حصلوا على مستوى مناسب بنسب تتراوح ما بین (
) حیث حصال على مستوى 16، 12%) ثم التصمیمان ( 80

  %).76.33، 77.67مناسب إلى حد ما بنسبة (
  

  كل )تحلیل التباین لدراسة معنویة الفروق بین استجابات المستھلكین على التصمیمات المقترحة لالستبیان ك13جدول (

درجات  مصدر التباین االستبیان ككل
 الحریة

مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  الداللة F المربعات

 الداللة

مدى إمكانیة االستفادة من 
زخارف مسجد الشیخ زاید 
بدولة اإلمارات فى ابتكار 
تصمیمات زخرفیة تصلح 
للتفریغ باللیزر على فساتین 

 الزفاف 

 17.246 327.680 19 بین التصمیمات

دالة عند   0.000  11.008
)0.01( 

 1.567 438.667 280  داخل التصمیمات

 - 766.347 299  اإلجمالي

  ) : 13یوضح الجدول (
) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

إستجابات المستھلكین على التصمیمیات المقترحة فى مدى إمكانیة 
الشیخ زاید بدولة االمارات فى إبتكار  االستفادة من زخارف مسجد

تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین الزفاف من حیث 
( الذوق الشخصى، اتجاھات الموضة، الغرض من التصمیم، إمكانیة 

و مستوى الداللة أقل  11.008شراؤه وإرتداؤه) حیث بلغت قیمة (ف) 
وجود فروق بین ) ، مما یدل على 0.01من مستوى المعنویة (

  التصمیمات فى اإلستبیان ككل.
  تفسیر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة األول ومؤداه : . 1
" توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات السادة 
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المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى مدى تحقیق عناصر 
  قیم اإلبتكاریة والجوانب التقنیة ".وأسس التصمیم وال

  وقد أثبتت النتائج ما یلي :  
) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (

إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى 
مدى تحقیق عناصر وأسس التصمیم والقیم اإلبتكاریة والجوانب 

  التقنیة .  
 بفرض الدراسة الثاني ومؤداه : النتائج المتعلقة . 2

" توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات السادة 
المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى مدى إمكانیة 
االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات فى إبتكار 

  تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین الزفاف".
  لنتائج ما یلي :  وقد أثبتت ا

) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (
إستجابات السادة المتخصصین على التصمیمیات المقترحة فى 
مدى إمكانیة االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة 
االمارات فى إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر 

و مستوى  10.096بلغت قیمة (ف) على فساتین الزفاف حیث 
) ، مما یدل على وجود 0.01الداللة أقل من مستوى المعنویة (

  فروق بین التصمیمات فى اإلستبیان ككل.
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه : . 3

" یمكن االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات 
لتفریغ باللیزر على فساتین فى إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح ل

 الزفاف (من وجھة نظر السادة المحكمین) .
ترتیب التصمیمات المقترحة وفق استجابات السادة المتخصصین  

، 4، 3، 1، 2، 9، 13، 7بالنسبة لجمیع المحاور ھي التصمیمات (
) حیث 15، 11، 12، 10، 5، 14، 6، 17، 19، 8، 18، 20

% إلى 99.3تراوح ما بین (حصلوا على مستوى مناسب بنسب ت
) حیث حصل على مستوى مناسب إلى 16%) ثم التصمیم ( 78.7

  %)77.67حد ما بنسبة (
 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الرابع  ومؤداه : . 4

" توجد فروق ذات داللة إحصائیھ بین إستجابات المستھلكین على 
التصمیمیات المقترحة فى مدى إمكانیة االستفادة من زخارف 
مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات فى إبتكار تصمیمات زخرفیة 

  تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین الزفاف ".
  وقد أثبتت النتائج ما یلي :  

) بین 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیھ عند مستوى داللة (
إستجابات المستھلكین على التصمیمیات المقترحة فى مدى 

ارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات إمكانیة االستفادة من زخ
فى إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین 

الزفاف من حیث ( الذوق الشخصى، اتجاھات الموضة، الغرض 
من التصمیم، إمكانیة شراؤه وإرتداؤه) حیث بلغت قیمة (ف) 

) ، 0.01و مستوى الداللة أقل من مستوى المعنویة ( 11.008
  یدل على وجود فروق بین التصمیمات فى اإلستبیان ككل.مما 

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الخامس  ومؤداه : . 5
یمكن االستفادة من زخارف مسجد الشیخ زاید بدولة االمارات فى " 

إبتكار تصمیمات زخرفیة تصلح للتفریغ باللیزر على فساتین 
  الزفاف(من وجھة نظر السادة المستھلكین) .

التصمیمات المقترحة وفق اتفاق أراء المستھلكین ھي   ترتیب
، 8، 14، 17، 4، 18، 20، 3، 1، 2، 9، 13، 7التصمیمات (

) حیث حصلوا على مستوى مناسب 11، 10، 19، 5، 6، 15
، 12%) ثم التصمیمان ( 80% إلى 100بنسب تتراوح ما بین (

، 77.67) حیث حصال على مستوى مناسب إلى حد ما بنسبة (16
76.33.(%  

  یتضح من النتائج المتعلقة بفروض الدراسة األتي :
یمكن االستفادة من الدراسة التحلیلیة  لزخارف مسجد الشیخ  -

زاید في ابتكار تصمیمات زخرفیة تثري فساتین الزفاف مما 
م ) وأھم نتائجھا ابتكار 2012 –یتفق مع دراسة (مني عزت 

یة للتراث تصمیمات زخرفیة ناتجة من الدراسة التحلیل
اإلسالمیة واالستفادة منھا في عمل تصمیمات زخرفیة لمالبس 

م ) وأھم نتائجھا  2016 –النساء، وكذلك دراسة (ھبة سالمة 
ابتكار تصمیمات زخرفیة ناتجة من الدراسة التحلیلیة للزخارف 
في عصر ملوك الطوائف واالستفادة منھا في عمل تصمیمات 

  ھ مضافة .زخرفیة نسجیة توظف كقطع ملبسی
یمكن االستفادة من تقنیة الحفر باللیزر في إثراء القیمة الجمالیة  -

 2017 –لفساتین الزفاف مما یتفق مع دراسة (سوزان حجازي 
م ) وأھم نتائجھا ابتكار مجموعة من التصمیمات التي تبرز 
جمالیات الزخرفة باللیزر لخامة الجلد الصناعي المشكلة علي 

) وأھم  2018 –فیفان شاكر وآخرون المانیكان ، ودراسة (
نتائجھا ابتكار تصمیمات زخرفیة لمالبس الشباب باستخدام 

)  2019 –تقنیة الحفر باللیزر، ودراسة ( رانیا نبیل وآخرون 
وأھم نتائجھا إثراء الجانب الجمالي لمالبس الجینز باستخدام 

  تقنیة الحفر باللیزر (التفریغ ) .
  التصمیمات المنفذة :

تصمیمات والتي  3الل نتائج الدراسة السابقة تم تنفیذ عدد من خ
حصلت علي اعلي استجابات من قبل المحكمین والمستھلكین وھي 

) وفیما 9) والتصمیم رقم ( 13) والتصمیم رقم (7التصمیم رقم (
  خطوات تنفیذ التصمیمات :یلي 

  ) التصمیمات المنفذة :14جدول رقم ( 

  التصمیم األول :
  )7) تصمیم مقترح رقم (1نفذ رقم (تصمیم م 

) ، الكورساج مزخرف ینتھي أسفل خط 7التصمیم عبارة عن فستان طویل متماثل، بأكمام فتحة الدیكولتیھ تأخذ شكل (  وصف التصمیم :
لمزخرف الوسط بقصة علي شكل منحنیات من األمام وشكل دائري من الخلف ، الكم شیفون من أعلي ینتھي من أسفل بنفس القماش ا

  المستخدم في الكورساج، وینتھي الفستان بقصات علي شكل منحنیات  دائریة من األمام والخلف والجانبین .
 ستان لقماش الفستان ، وتل سواریھ لبطانة الجزء المزخرف  الخامة :
 أبیض لقماش الفستان األساسي ونبیتي لقماش البطانة  األلوان :
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  خطوات التنفیذ :
میم علي المانیكان بقماش الدمور وذلك یتم تشكیل التص -

لكل من األمام والخلف، مع مراعاة استخدام قماش بلون 
مختلف في األجزاء المراد زخرفتھا علي جھاز 

 )7اللیزر.شكل رقم (
یتم قص أجزاء التصمیم علي قماش الستان مع تجھیز  -

 القصات الخاصة بالتصمیم الزخرفي .
رنامج یتم تجھیز التصمیم الزخرفي علي ب -

Coreldraw  تمھیدا لعملیة التفریغ باللیزر.شكل رقم
 أ ) -7(
یتم تفریغ قطع التصمیم علي جھاز اللیزر . شكل رقم  -
 ب ) -7(

   
 خلف) –) (التصمیم بالدمور أمام 7شكل رقم ( 

   
  التصمیم الزخرفي )  أ)  -7شكل رقم (

   

    
  )منفذة علي جھاز اللیزر(قطع التصمیم الثالث ال ب )  -7شكل رقم (

 یتم  رد قطع القماش علي المانیكان وتجمیع التصمیم بالسراجة . -
  ثم یتم الحیاكة والكي والتشطیب . -

 الشكل النھائي للتصمیم

   
  أمام                                                                خلف
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  خلف                                                   أمام         

 
  المفرغ التصمیم الزخرفي

  التصمیم الثاني :
  ):13) تصمیم مقترح رقم (2تصمیم منفذ رقم (
التصمیم عبارة عن فستان طویل غیر متماثل، یأخذ الدیكولتیھ شكل منحني، الفستان لھ كم واحد طویل مزخرف باللیزر،  وصف التصمیم :

كما یتصل بھا حزام مزخرف یوجد قصة مزخرفة باللیزر تبدأ من منتصف الجانب األیمن تنتھي جانبیا الي خط األرداف بشكل منحني ، 
علي الوسط ، وعلي الجانب اآلخر توجد قصة زخرفیة  تأخذ شكل دائري بانحناء خفیف تبدأ من خط البطن وینتھي بعد خط الركبة ، یأخذ 

لمانیكان ، الفستان شكل محبك علي الجسم الي خط الركبة ثم ینتھي باتساع من أسفل ، یفضل أن ینفذ ھذا التصمیم بأسلوب التشكیل علي ا
  وذلك لتعدد القصات بھ .

 ستان لقماش الفستان ، وتل سواریھ لبطانة الجزء المزخرف  الخامة :
 أبیض لقماش الفستان األساسي وموف غامق لقماش البطانة  األلوان :

  خطوات التنفیذ :
یتم تشكیل التصمیم علي المانیكان  -

بقماش الدمور وذلك لكل من األمام 
ة استخدام قماش والخلف، مع مراعا

بلون مختلف في األجزاء المراد 
زخرفتھا علي جھاز اللیزر.شكل 

 )8رقم (
یتم قص أجزاء التصمیم علي قماش  -

الستان مع تجھیز القصات الخاصة 
 بالتصمیم الزخرفي .

یتم تجھیز التصمیم الزخرفي علي  -
تمھیدا لعملیة  Coreldrawبرنامج 

 أ ) -8التفریغ باللیزر.شكل رقم (
م تفریغ قطع التصمیم علي جھاز یت -

 ب ) -8اللیزر . شكل رقم (

   
 خلف) –(التصمیم بالدمور أمام    )8شكل رقم (
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  ( التصمیم الزخرفي ) أ)  -8شكل رقم (

  
  ( جھاز اللیزر أثناء التشغیل )

  
  )(قطع التصمیم األول المنفذة علي جھاز اللیزر

  ب ) -8شكل رقم ( 
 لقماش علي المانیكان وتجمیع التصمیم بالسراجة .یتم  رد قطع ا -
  ثم یتم الحیاكة والكي والتشطیب .  -

  الشكل النھائي للتصمیم

   
  أمام                                           خلف

  
    الجنب

  التصمیم الزخرفي المفرغ
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  التصمیم الثالث :  
  ) : 9) تصمیم مقترح رقم (3تصمیم منفذ رقم (

التصمیم عبارة عن فستان طویل غیر متماثل وبدون أكمام ، وبخط كتف من الناحیة الیمني كما یأخذ خط الصدر األیسر  ف التصمیم :وص
شكل منحني مغطي بدرابیھ ضیق من التل ، یوجد قصة عریضة ومنحنیة من الستان المزخرف باللیزر تبدأ من أسفل خط اإلبط مرورا 

ه القصة بخط الوسط وتنتھي باتساع مع نھایة الفستان ، ویقابلھا من الخلف نفس القصة ویلتقیان عند خط بخط منتصف األمام ، تمر ھذ
  الجنب ، تحت القصة طبقة أخري من الساتان تشكل الجونلة وتنتھي باتساع  من أسفل . 

 ستان لقماش الفستان ، وتل سواریھ لبطانة الجزء المزخرف  الخامة :
 ش الفستان األساسي وفیروزي لقماش البطانةأبیض لقما  األلوان :

  خطوات التنفیذ :
یتم تشكیل التصمیم علي المانیكان بقماش  -

الدمور وذلك لكل من األمام والخلف، مع 
مراعاة استخدام قماش بلون مختلف في 
األجزاء المراد زخرفتھا علي جھاز 

 )9اللیزر.شكل رقم (
یتم قص أجزاء التصمیم علي قماش الستان  -

تجھیز القصات الخاصة بالتصمیم  مع
 الزخرفي .

-  
یتم تجھیز التصمیم الزخرفي علي برنامج  -

Coreldraw  تمھیدا لعملیة التفریغ
 أ ) -9باللیزر.شكل رقم (

یتم تفریغ قطع التصمیم علي جھاز اللیزر .  -
 ب ) -9شكل رقم (

  
 خلف) –(التصمیم بالدمور أمام   )9شكل رقم ( 

   
  یم الزخرفي )( التصم ) أ -9شكل رقم (

  
  ( جھاز اللیزر أثناء التشغیل )

      
  )(قطع التصمیم الثاني المنفذة علي جھاز اللیزر  ب ) -9شكل رقم (

 یتم  رد قطع القماش علي المانیكان وتجمیع التصمیم بالسراجة . -
 ثم یتم الحیاكة والكي والتشطیب . -
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  الشكل النھائي للتصمیم

   
  خلف                                                   أمام         

 
  التصمیم الزخرفي المفرغ باللیزر
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