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  : الملخص

الموضة هى أحد أهم العناصر الرئيسية لإلنسان  لما تتتميز به من سمات متعددة  تجعلها  قادرة على تلبيه المتطلبات 

و مريح ، ومن خالل التطور المعرفي في العصر الحديث و ما نشأ عنه من اندماج  اإلنسانية و التفاعل معها على نحو مالئم

، واكتشاف العديد من العلوم الحديثة التى فسرت العديد من الظواهر الكونية والتى  و تكامل العلوم  والتكنولوجيا المتطورة

استخدمها مصممى الموضة فى ابتكار العديد من األفكار المبتكرة الحديثه وعلم الفراكتال يعد أحدى تلك العلوم الحديثة فهو 

في مجال الفنون البصرية و التطبيقية و التي يستطيع  يتسم  بأسس بنائيه خاصة ، مما جعله مدخالً تجريبياً و سمه إبداعية 

مصمم الموضة من خاللها ابتكار تصميمات مبتكرة تتضمن عالقات تشكليه و لونيه غير تقليديه ، و تتحدد مشكله هذا البحث 

ن تعدد في تتمثل فى عدم تسليط الضوء على تطبيقات علم الفراكتال فى تصميم األزياءلدى مصممى األزياء بالرغم م

استخدامهم لها بأشكال متعددة منذ القدم , وعدم ربط مصممى الموضة لهذه التقنيات مع علم الفراكتال ، و يهدف البحث إلى 

تسليط الضوء على تطبيقات علم الفراكتال فى تصميم األزياء، و تتناول الورقة البحثية مفهوم هندسة الفراكتال و أنواعها و 

ا بالطبيعة والنسب الذهبية وتصميم األزياءالمعاصرة وعلم الفراكتال , وكذلك تم تناول ستة خصائصها ، و مدى ارتباطه

وکانت من أهم النتائج أدى   عشر طريقة كتطبيق لعلم الفراكتال فى تصميم األزياء منذ القدم الى األن طبقا لرؤية الباحثة

کتال فى تصميم الموضه على نطاق أکثر تقدما فالربط بين إستخدام برامج الحاسب األلى الى التوسع فى إستخدام علم الفرا

العلم والتکنولوجيا وتصميم الموضة من خالل الطباعة ثالثية األبعاد والتقطيع بالليزرالذى يحققوا مبدء التشابه الذاتى فى 

 کثير من التصميمات تحقيقا لعلم الفراکتال فى تصميم الموضة.
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