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 الملخص :

واإلكسسوارات وغيرها، للحصوِل على هذه المقتنياِت تصميِم األزياء هو عمليه خلِق أفكار ومفاهيم مرتبطة بأنماط المالبس 

بتصاميم جديدة سواء كان ذلك باألشكال، أو األقمشة، أو األلوان المستخدمة، وتتأثر هذه االختياراِت بأنماط موسميه يطلق 

الموضة العالمية عليها الموضة السائدة، ففى هذه الدراسة البحثية يتم ابتكارتصميمات مصرية معاصرة، ومواكبة التجاهات 

باستخدام جماليات فن اإلبرو وتقنية الخيامية حيث يتم تنفيذ هذه التصميمات باستخدام التشكيل على المانيكان حيث يستخدم 

ويعتبر التشكيل على المانيكان أحد أساليب  (Haut Couture) خاصة المالبس الراقية تصميم المالبس هذا األسلوب في

تصميم وإعداد النماذج المجسمة للمالبس ويستخدم هذا األسلوب في تنفيذ المالبس ذات التصميمات المتميزة، حيث تم عمل 

راء مجموعة من االختبارات بمركز القياس والمعايرة وذلك لقياس ثبات اللون للضوء مجموعات تصميمية متناسقة وتم إج

والغسيل والعرق واالحتكاك وتم التواصل إلى قوة استخدام صباغات اإلبرو ضدد ثبات اللون للضوء والغسيل واالحتكاك 

إلجابة على مشكلة وفروض البحث وكذلك والعرق مما ساعد على مناسبة هذه األقمشة للبيئة. وقد توصلت الدراسة البحثية ل

 النتائج اإلحصائية للتصميمات الملبسية المبتكرة بالمدمج بين فن اإلبرو وتقنية الخيامية.
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 الكلمات االفتتاحية: 

 (Appliqueالخيامية  – Drapingالتشكيل على المانيكان  - Ebru )االبرو

 

Abstract: 

Fashion design is the process of creating ideas and concepts related to clothing styles, 

accessories, etc., to obtain these collectibles with new designs, whether in shapes, fabrics, or 

colors used. These choices are affected by seasonal patterns called the prevailing fashion. In 

this research study, contemporary Egyptian designs are created, keeping up with the trends of 

international fashion using the aesthetics of Ebro art and the Appliqué technique, where these 

designs are implemented using shaping on the mannequin, where this method is used in the 

design of clothes, especially high-end clothes (Haut Couture). With distinct designs, 

harmonious design groups were made and a series of tests were conducted at the Measurement 

and Standardization Center to measure the color fastness to light, washing, sweat and friction. 

The use of ebru dyes against color fastness to light, washing, friction and perspiration helped to 

make these fabrics suitable for the environment. The research study reached an answer to the 

problem and hypothesis of the research, as well as the statistical results of the innovative 

clothing designs combined between Ebro art and Appliqué technique. 
 

Key Words: 

 )Ebru- Fashion Design by Draping- Applique  (  
 

 :Introduction مقدمة  1-1

لمجموعة من اآلليات التنظيمية التى تتصل بخصوصية الشكل التصيمي ومشهدية مفهوم التصميم هو فعل إبداعى ينتج وفقاً 

الطابع االبتكارى للصورة، جمالياً وتقنياً، ويعتمد المصمم إلى اقتران فكرة العمل التصميمي بمعالجات تصميمية بصورة 

طة المستخدمة توضيح فكرة معينة، ، ويعرف التصميم بأنه الخ(1)الشكل وطريقة البناء والتنظيم الخطى واللونى والحجمى

وعملية التصميم هى اختيار وجمع عناصر التصميم وفقاً لمبادئ التصميم بهدف التوصل إلى التناغم المنشودـ ويعتبر تصميم 

األزياء هو اللغة الفنية التى تشكلها عناصر الخط والشكل واللون والنسيج فى تكوين موحد، وتعتبر هذه المتغيرات أساس 

يرها، وتتأثر باألسس ليعطى السيطرة والتكامل والتوازن واإليقاع والنسبة، لكى يحصل الفرد فى النهايه على زى يشعره لتعب

واحد من أجمل الفنون المعروفة في تركيا وينتشر حالياً  ، ويعتبر فن االبرو هو(2)بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذى يعيش فيه

لرسم على الماء المخلوط بمواد معينة لجعله كثيفاً ويستخدم له ألوان خاصة يتم رشها في الكثير من البلدان يعتمد على ا

وتشكيلها على السطح بحيث يمكن فيما بعد أخذ ذلك الرسم على ورق مرمري خاص سميك لتحمل الماء، وفن الخيامية فن 

دم فى عمل السرادقات، وقد كانت مصرى قديم والمصطلح مشتق من كلمه خيام، وهو صناعه األقمشة الملونة التى تستخ

ترتبط الخيامية قديماً بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة، والتى كانت تقوم مصر بتصنيعها حتى فترة ستينيات 

القرن الماضى وإرسالها للحجاز فى موكب مهيب يعرف باسم المحمل وبالقرب من باب زويلة آخر شارع الغورية فى 

صناعه الخيام من أوائل الحرف واألعمال اليدوية التى تعلمها ومارسها اإلنسان لصنع مأوى له من  القاهرة، يعتبر فن

القماش، وذلك بعد أن صنع األكواخ، وقد تطورت صناعة الخيام وبدأ يحيكها من أقمشة ملونة مستعيناً بالتصاميم والزخارف 

 العربية القديمة.
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 :Research Problemsمشكلة البحث  1-2

   صياغة المشكلة من خالل التساؤالت اآلتية: تم

 ما إمكانية الحصول على التأثيرات الجمالية من فن االبرو باستخدام التشكيل على المانيكان؟ -1

 كيف يمكن توظيف األقمشة المطبوعة بتقنية االبرو للحصول على أزياء مواكبة التجاهات الموضة العالمية؟ -2

 االبرو والخيامية بأسلوب التشكيل على المانيكان للحصول على أزياء معاصرة؟ما امكانيه االستفادة من دمج فن  -3

 :Research objectivesأهداف البحث  1-3

 عمل تصميمات ألزياء مصرية معاصرة، ومواكبة التجاهات الموضة العالمية. -1

التقنيات بما يالئم ويناسب طبيعة دراسة تاثير فن االبرو وتقنيات الخيامية على التشكيل على المانيكان، والدمج بين هذه  -2

 التصميم.

 تطبيق فن االبرو إلنتاج أقمشة ذات تصميم متميز تصلح إلنتاج قطعة ملبسية شبابية بأسلوب التشكيل على المانيكان. -3

 :Research Importanceأهمية البحث  1-4

 والتى تواكب اتجاهات الموضة العالمية.االستفاده من فن االبرو للحصول على تاثيرات لونيه مختلفه من فن االبرو  -1

 استحداث تصميمات جديده فى تصميم االزياء وتطبيقها بتقنيه الخياميه وتنفيذها باسلوب التشكيل على المانيكان .  -2

 الحصول على تصميمات عصريه ذات الوان وتاثيرات عصريه ومواكبه للموضه العالميه .  -3

 :Research Hypothesesفروض البحث  1-5

 تطبيق فن االبرو يتم الحصول على أقمشة يمكن استخدامها بتقنية الخيامية.ب -1

 إمكانية تطبيق فن االبرو وتقنية الخيامية على خامات مختلفة. -2

 الدمج بين فن االبرو وتقنية الخيامية يمكن استخدامه بأسلوب التشكيل على المانيكان. -3

 تتناسب مع الفئة العمرية الشبابية. إنتاج تصميمات متنوعة مالئمة لخطوط الموضة العالمية -4

 :Research Limitationsحدود البحث  1-6

 حدود موضوعية:

 (30: 18تصميم مالبس السيدات ) -

 تقنيات الخيامية –تقنيه فن االبرو  -

 التشكيل على المانيكان  -

 حدود مكانيه: 

 ( فى جمهوريه مصر العربيه  30-18تصميمات عصريه لسيدات من عمر )

 زمانية:حدود 

  2021/2022اتجاهات الموضة العالمية  -

 :Research Methodologyمنهجية البحث  1-7

 يتبع البحث المنهج 

 منهج وصفى تحليلى . -

 منهج تجريبى . -

 

 :Previous Studiesالدراسات السابقة  1-8

إسالمياً عثمانياً، مارسه الفنانون ( يهدف هذا البحث إلى دراسة فن اإلبرو من حيث كونه فناً 2010دراسة )هيثم محمد، 

( حيث 2018،دراسة )خلود ياسين، (3)العثمانيون لخدمة فنون أخرى مثل تجليد المخطوطات والخط العربي والتصوير
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، دراسة )نيرمين (4)تستعرض الدراسة إلى استخدام االبرو إلظهار جماليات الجمالية والوظيفية البتكار تصميمات معاصرة

( حيث تم استحداث تصميمات مستوحاه من جماليات فن )االبرو ( باستخدام برامج الحاسب 2019بد الباسط ،عبد الرحمن ع

حيث تهدف الى تطوير وتحسين مالبس السيدات لتواكب المنافسه  2010، دراسة )شيرين صالح الدين سالم (5)االلى 

( تهدف الدراسة إلى الكشف عن عدد من المعالجات الفنيه والتقنيه لفن اإلبرو 2017أمل محروس عبدالغني، (، (6)العالميه 

Art Ebruوتستعرض العديد من الدراسات أسلوب (7)( في تركيا واالستفاده منها في إثراء الثقافة الفنية المصرية المعاصر ،

( حيث تتبنى هذه الدراسة طريقة .Sul, I. H.,& Kang, T. Jة )التصميم باستخدام التشكيل على المانيكان منها دراس

تصميم النمط الحقيقي المتمثلة في "التشكيل على المانيكان" حيث يتم دمجها في التصميم باستخدام التصميم على برامج ثالثية 

( يهدف 2021مرجان، ، دراسة )رشا أحمد (8)األبعاد بحيث يمكن للمستخدم قص القماش وخياطته وإضافته بشكل واقعي

هذا البحث عن استحداث ملونات وطرق أدائية إلثراء الطباعة اليدوية على األسطح المختلفة باإلفادة من ديناميكية فن 

( تناولت الدراسة تاريخ الترخيم وكيفية تنفيذ المساحات الناتجة عن كل نوع من 2012، دراسة )جيهان صالح، (9)الترخيم

 .(10)أزياء مبتكرة للسيداتالملونات وتوظيفها في 

 

 أوالً: اإلطار النظرى:

 تصميم األزياء:  2-1

هو اللغة التى تشكلها عناصر الخط والشكل واللون والنسيج فى تكوين موحد, وتعتبر هذه المتغيرات أساساً لتعبيرها, وتتأثر 

ى النهاية على زى يشعره بالتناسق ويربطه باللمس ليعطى السيطرة والتكامل والتوازن واإليقاع والنسبة, لكى يحصل الفرد ف

 .(11)بالمجتمع الذى يعيش فيه

 ":"Drapingالتشكيل على المانيكان  2-2

ُتعد عملية التشكيل على المانيكان أحد األساليب المستخدمة فى تصميم وإعداد النماذج بطريقة فنية يتم خاللها تطويع أقمشة 

بين التصميم والخامة من ناحية وبين شخصية الفرد وخصائص جسمه من ناحية أخرى النماذج أو المالبس لتحقيق االنسجام 

. وهو أيضاً األسلوب ثالثي األبعاد أشبه بأسلوب النحات (12)وتتيح عملية التشكيل الفرصة البتكار العديد من التصميمات

يل مختلف أجزاء الباترون وتركيبها معا خالل إبداعه لمنحوتاته، حتى يصل إلى أنه يعمل بشكل مباشر على المانيكان لتشك

 .(13)التأثيرات المطلوبة من خالل جمع خطوط الخياطات المختلفة

   

 ( مراحل تشكيل على المانيكان للحصول على النموذج1شكل )

 

تعتبر اللف على الموضة من أقدم الطرق المستخدمة منذ القرن الثامن عشر حالًيا، يعتبر جانًبا مهًما في عملية تصميم 

األزياء. تتكون هذه العملية من وضع القماش وتثبيته على شكل فستان بالحجم القياسي لتطوير هيكل تصميم المالبس. تم 

اس للنساء والرجال واألطفال لتلبية المتطلبات باستخدام طريقة اللف. يمكن لف تصميم العديد من أنواع وأحجام أشكال اللب

الثوب باستخدام رسم تخطيطي كدعم، أو يمكن لمصمم األزياء أن يلعب بأنواع مختلفة من القماش والطريقة التي يسقط بها 
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ش التويل من شكل الفستان الذي تم إلنشاء تصميمات جديدة في بداية عملية تصميم الفستان بعد اللف ، يتم إخراج قما

استخدامه إلنشاء نمط لصنع مالبس عصرية تناسب الفرد، يتم استخدام األقمشة خفيفة الوزن للغاية من قبل المصممين، 

 " "قماش الشاش".Toileوالتي يطلق عليها "

 مميزات عملية التشكيل على المانيكان:2-2-1

 تعطى اإلحساس بأبعاد الجسم الثالثة -1

 الطرق للحصول على النموذج الهندسى ثنائى األبعاد.أدق  -2

 يمكن تصحيح عيب القماش فى البداية. -3

 تقلل من عمليات الضبط والبروفات للمبس أثناء الحياكة. -4

 رفع كفاءه الباترون الورقي )الدرابيه( باستخدام أسلوب التشكيل على المانيكان لخدمة صناعة المالبس. -5

 

 عناصر التشكيل:2-2-2

لعناصر التشكيلية هي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها الفنان والمصمم وسميت بعناصر التشكيل نسبة إلى إمكانيتها ُتعد ا

 .)12)المرنة في اتخاذ أي هيئة مرنة وقابليتها لالندماج والتآلف والتوحد بعضها معاً للعمل الفني

التي يقوم عليها الفن التشكيلي فالمصمم أو المشكل على إن الضبط والتشكيل الجيدين للزي يعتمد على عناصر التكوين 

المانيكان يقوم بالجمع بين هذه العناصر بطرق مختلفة مبتكرة للتوصل إلى تكوين جمالي ونفعي ألفضل الحلول واألفكار 

ر خالل عملهم التصميمية مثلما يستخدم المهندس المعماري والفنان التشكيلي والمصور ومنسق الحدائق وغيرهم نفس العناص

 .(15)الفني وفي فن التشكيل على المانيكان يضاف إلى هذه العناصر عناصر أخرى خاصة بالضبط والمطابقة للزي

  
 (16)( تطبيقات لتصميم بأسلوب التشكيل على المانيكان2شكل )

 أدوات التشكيل على المانيكان : 2-2-3

 الحزامأداة معدنية مدببة تستخدم لعمل ثقوب في ثقوب  -1

 مسطرة بالستيكية -2

 مسطرة منحنى فرنسية -3

 المكواة -4

5- L-Square         

 الشاش -6

 آلة التقطيع -7

 أقالم الرصاص -8

 وسادة الدبوس أو موزع الدبوس -9

 المقصات والمقصات -10

 شريط القياس  -11

 دبابيس مستقيمة  -12

 أقالم مارك -13

( أدوات التشكيل على المانيكان3شكل )  
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 : Ebru"Marblingاالبرو" 2-3

هى كلمة فارسية تعني الغيوم أو السحاب، وهو تقنية فنية تعتمد على أسلوب الرسم على الماء باستخدام بعض المواد  اإلبرو

( وقد استخدم فن االبرو على مدار عدة قرون  ,2012Naval KARAKUS SAK/N)( 17)إلعطاء تأثيرات فنية مختلفة

البلقان ولقد قمست فى العصر الحديث إلى عدة دول منها صربيا  فى العالم اإلسالمى من أفغانستان إلى اسطنبول وحتى دول

، ولقد عرفت الطباعة (19)والبوسنة والهرسك والجبل االسود وذلك فى عمل األطر والخلفيات ألعمال الخط العربي والتصوير

وع قريب الشبة من اإلبرو نصف الشفافة أو ما يعرف بالعالمة المائية على ورق الكتابة فى الصين منذ فترة مبكرة وهذا الن

المعروف بإبرو الخفيف وقد قاموا بصنع ما سماه الورق المزخرف ببيض السمك، والمصنوع عن الطريق وضع الورق 

على قطعة من القماش بعد رش سطح القماش بقطرات من النشا بلون المخلوط بالماء فنتجت نقاط عشوائية نصف شفافة 

بالتراث الفنى الثقافى الذى تركه السالجقة والعثمانيون، حيث استخدم فن االبرو فى الفن ،ويرتبط فن اإلبرو (18)على الورق

ويمكن القول بأن اإليرانيين هم أول من  (19)العثمانى لتزيين وتلوين أغلفة الكتب والداتر وكذلك فى تزيين اللوحات الخطية

 .(20)م(15هـ/ 9وظف هذا الفن لخدمة حرفة تجليد الكتب وربما يرجع ذلك للقرن )

  
( فن اإلبرو تقنية البطال كتاب حديقة السعداء ) تركيا( 4شكل )

 م16هـ/10
 م15هـ/ 9إيران  –( مخطوط سى جيفان5شكل )

 

 نبذة عن طرق تنفيذية أخرى للرسم على الماء: 2-3-1

م، وهى تختلف عن الطريقة العثمانية فى أنها ال 12هـ/6هى طريقه يابانية ترجع أقدم نماذجها الى القرن  سوميناجاشى: -أ

تستخدم الماء سميك القوام الذى يذاب فيه الصمغ، كما أن األلوان تصبغ الورق صبغاً فعلياً وليست فقط عالقة بالسطح 

 .(21)ة وأكثر امتصاصاً كالطريقة العثمانية وذلك ألن الورق اليابان أكثر نعوم

   
 أسلوب الترخيم ما يسمى )سوميناجاشى( اليابانى ( تنفيذ االبرو6شكل )

 

هى نموذج لطريقة أوروبية تختلف عن الطريقة التركية فى أنها تستخدم ألواناً زيتي وليست معدنية، الطريقة السويدية:  -ب

تستخدم الماء السميك المذاب فيه الصمغ، وفى هذه الطريقة يخفف اللون بمذيب كما أنها تشبه سابقتها اليابانية فى كونها ال 

مثل الترابنتين، وتتميز هذه الطريقة بأنها أسهل وأقل تعقيداً فى التحضير لها من الطريقة العثمانية إال أن التحكم فى األشكال 

 .(3)ال أنه ال يحتاج ألى معالجة وال يتم شطفهالمتكونة يكون محدوداً جداً كما أن الورق يأخذ وقتاً أطول لكى يجف إ
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طريقة بسيطة تستخدم أساساً فى حرفة تجليد الكتب، واألشكال الناتجة عنها تذكر برسوم األصابع،  العجينة الملونة: -ج

ثم تلون العجينة الناتجة باأللوان المائية بأسلوب التمبرا )أى تلوين العجينة  4: 1وفى هذه الطريقة يخلط الدقيق والماء بنسبة 

خدام عصا أو مشط ثم تنشر مباشرة على الورق، ورغم أن نتائج هذه الطريقة بعد جفافها جزيئاً( وذلك إما بإصبع اليد أو بإست

 .(21)أقل حيوية من االبرو التقليدى، إال أنه قد تم إنتاج نماذج متميزة منها

 

 تاثير فن االبرو على المصممين: 2-3-2

يتمتع به من حيوية التصميم  استخدم بعض مصممى األزياء فن اإلبرو )الرسم على الماء( كمصدر اقتباس واستلهام لما

الطباعى ومفرادته وتنوع األشكال واأللوان وتطبيقها فى بعض تصميماتهم الملبسية وتنفيذها كقطع تم عرضها فى عروض 

 .األزياء الخاصة بهم كإحدى وسائل الطباعة على األقمشة وتنفيذها بطرق طباعية مختلفة

   

 2012Fashion Week Spring Carlos Miele at New York  (22)( 7شكل )

 

 فن الخيامية:  2-4

فن الخيامية هو فن مصري والمصطلح مشتق من كلمة خيام، وهو صناعة األقمشة الملونة التي تستخدم قي عمل السرادقات، 

والسيما  وربما يمتد تاريخ هذه المهنة إلى العصر الفرعوني ولكنها بالتأكيد أصبحت أكثر ازدهاراً قي العصر اإلسالمي

 .(23)العصر المملوكي.وقد كانت ترتبط الخيامية قديماً بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة

ويتميز فن الخيامية بالدقة واإلتقان, ويمكن أن ُتعد الخيامية عن طريق مأل النسيج كله حيث تبدو وكأنها منسوجة وليست 

 في العصر الصفوي بإيران, وكان يطلق عليه أحياناً "الرقع المضافة"مطرزة وعرفت باسم "الرشت" وكان بداية هذا الفن 

كما يعتبر فن الخيامية أسلوب محلي وعالمي وتعد مصر وإيران وباكستان من أكثر الدول إشتغاالً بفن الخيامية, مع العلم 

شغال الفنية, ولها مذاق فني كبير ويعد فن الخيامية من فنون األ بأن العصر اإلسالمي يمثل العصر الذهبي ألشغال الخيامية.

 .(24)ويستخدم في مجال صناعة المالبس الجاهزة )العبايات, البيجامات, طوق الشعر, الحجاب, المفارش, وأغطية الرأس(
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 ( يوضح أشكال الخيامية8شكل )

 

سالمى وذلك بهدف تزيين الوحدات تم تطوير تقنية الخيامية منذ المصرى القديم إلى مررورا بالعصر الرومانى والقبطى واإل

 .(25)المصنعة من القماش حتى وصل تطويره إلى طريقيتين أو أسلوبين هما )فن االبليك( وفن )الباتش ورك(

 

 اتجاهات الموضة العالمية:   2-5

صناعة يضع اتجاهات الموضة فى المالبس شركات الموضة المكونة من كبار مصممى األزياء العالميين، وكبار رجال 

 تكنولوجيا ماكينات المالبس ويطلق عليهم مصممى األزياء الذى مقره باريس.

ويبحث المتنبئون بالموضة عن الجديد فى مجال الموضة، أو صناعه المالبس الجاهزة من حيث النسيج والطباعة والصباغة 

قنيات الجديدة للمالبس الجاهزة لمعرفة والجديد فى تكنولوجيا الماكينات المستخدمة لصناعة المالبس الجاهزة لمعرفة الت

التقنيات الجديده للمالبس ووسائل استخدامها مع الخامات المبتكرة على المانيكان، ومن ثم يقوم مجلس المصممين بتحديد 

الخطوط العامة للموضة، ويعطى التنبؤ بالموضة الكثير من المعلومات الشكل الظلى والخامة واللون ومكمالت الزى لبناء 

 عمليه التصميم.

    
 2020/2021( يوضح اتجاهات الموضة العالمية لصيف 9شكل )
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 ثانياً: الخطوات اإلجرائية فى تطبيق عينات الدراسة:

 لقياس مدى مناسبة العينات المنفذ من االبرو لالستخدام 

  30-18ليتناسب مع الفئة العمرية  collectionقامت الباحثة بابتكار تصميمات بأسلوب 

 تم تنفيذها بأسلوب التشكيل على المانيكان ثم تصميم الوحدات الزخرفية التى تم تنفيذها بتقنية الخيامية

 مراحل ضبط المانيكان والنموذج القياسى:

منتصف الخلف وخط  إعداد المانيكان لبدء عملية التشكيل عليه وذلك لتوضيح الخطوط الطولية )خط منتصف األمام وخط

 الجنب وخط البنس( والخطوط األفقية )خط دوران الرقبة وخط دوران الصدر وخط دوران الوسط وخط دوران األرداف(.

 
 ( ضبط المانيكات10شكل )

 

 مراحل إعداد وتحضير عينات االبرو: -2

 تجهيز السطح الطباعي:  -1

الشبه، وهذا المحلول عبارة عن ماء مغلي يضاف إليه مسحوق  ويتم ذلك بتنظيف السطح الطباعي جيداً وغمره في محلول

جرام( لكل لتر ماء، ويترك ليغلى ثم يرفع من على النار، ويغمر فيه األسطح الطباعية  15الشبة الناعم بنسبة معلقة واحدة )

ل على الورق أوالجلد، ثم المختلفة. ماعدا الورق، والجلد، والتوال يتم تجهيزهم بوضع محلول الشبة في بخاخ ويرش المحلو

تترك األسطح لتجف تماماً قبل التطبيق الطباعي عليها. ويجب عدم تعرضها لألتربة حيث أن األتربة تعمل كعازل وتؤثر 

 على ثبات الملونات على السطح الطباعي.

 طريقه تجهيز الماء المستخدم: -2

طر ثم يضرب في خالط كهربي، ويصب في اإلناء المستخدم جرام( لكل لتر ماء مق 5باستخدام مسحوق نبات الكثيرا بنسبة )

 ساعة حتى يتم ذوبان أعشاب الكثيرا تماماً في الماء المقطر. 24في الرسم ويترك لمدة 

 طريقه تجهيز الملونات: -3

ملونات البجمنت يتم تجهيزها بإضافة ماء مقطر وبضع قطرات من البيندر ويترك المزيج حوالي نصف ساعة قبل االستخدام 

 مع التقليب المستمر. 

 إجراء التجربة: -4

في يتم إجراء التجربة بعد تمام تجهيز األسطح المختلفة، وتجهيز الملونات المناسبة لكل سطح، كذلك تجهيز الماء المستخدم 

الرسم، باستخدام الكثيرا، وقد نفذت الممارسات التجريبية باستخدام عدة ملونات منها البجمنت المتوفره فى السوق المصرى, 
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كذلك استخدام ملونات البيجمنت البيور وكذلك باستخدام أدوات تقليدية وطرق أدائية مستحدثة منها تحريك األدوات أو تحريك 

 باعي.الملونات أو تحريك السطح الط

 

 ثالثاً: التطبيقات العملية لفن االبرو والخياميةعلى عينات البحث:

 الخامات المنفذة: -1

 ( توصيف لعينات البحث1جدول )

 م
اسم الخامة عينة 

 الدراسة)االسم التجارى (
 شكل الخامة

 بولى استر )ستان( 1

 

 )شيفون ستان ( 2بولى استر  2

 

 )أورجانزا( 3بولى استر  3

 

 

 توصيف لعينات االبرو على الخامات المختلفة بأساليب مختلفة: -2

 عينات  استخدام االبرو على عينات الستان:

 ( عينة االبرو وتوظيفه على عينة الستان2جدول )

شكل 

 الخامة

   

 ستان ستان ستان الخامة

 بيجمنت بيجمنت بيجمنت الملونات

 التوصيف

تم عمل دوائر متفرقه على 

ثم تم استخدام  سطح الماء

سم  5سنون على بعض 

وتحريكها فى االتجاه االفقى 

ثم تم تحريكها على بعد 

سم ثم تحريكها فى  2.5

 االتجاه المعاكس

تم استخدام اللون األصفر 

كخلفيه لعمل لوحة من 

الورود الملونة باللون 

 األحمر واألزرق

تم عمل دوائر من اللون 

األصفر ثم تكرارها باللون 

حتى يصبح اللون األزرق 

أكثر تركيزاً على سطح 

الماء ثم تم استخدام سن 

لتشكيل الوردة على سطح 

 المياه
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 استخدام االبرو على عينات شيفون: -3

 ( عينة اإلبرو وتوظيفه على عينة الشيفون3جدول )

شكل 

 الخامة

   

 ستان ستان ستان الخامة

 بيجمنت بيجمنت بيجمنت الملونات

 التوصيف

استخدام اللون األبيض 

واألصفر واألزرق وتم نثره 

على سطح الماء عشوائى ثم 

وضع اللون األسود 

واستخدام السن لسحبه 

 وعمل خطوط عرضية

استخدم اللون األصفر 

والبرتقالى والفيروزى وتم 

استخدام سن لعمل خطوط 

على  45عشوائيه في اتجاه 

 طول الحوض

استخدم اللون الفيروزى 

وتم استخدام سن والبرتقالى 

وعمل خطوط فى االتجاه 

 الطولى للحوض

 

 عينات استخدام االبرو على عينات اورجنزا: -

 ( عينة االبرو وتوظيفه على عينة األورجنزا4جدول )

شكل 

 الخامة

   

 أورجنزا أورجنزا أورجنزا الخامة

 بيجمنت بيجمنت بيجمنت الملونات

 التوصيف

تم استخدام اللون األزرق 

واألحمر واألصفر 

واستخدام سن لعمل الورد 

 واألشكال العشوائية

استخدام فرشاه لنثر اللون 

 بطريقة عشوائية

استخدام القطارة لعمل دوائر 

 من األلوان المختلفة
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 عينات الخياميه : 

     
 الشيفون ستان ( –االبرو من خامتى ) الستان ( يوضح عينات الخيامبه على اقمشه الستان .حيث استخدم العينات المطبوعه بفن  11شكل )

 

 التصميمات المبتكرة من فن األبرو: -3

قامت الباحثة بابتكار تصميمات من خالل أسلوب التشكيل على المانيكان والدمج بين تقنية االبرو وفن الخيامية وذلك للحصول 

ومرتبطة باتجاهات الموضة العالمية. وتم استخدام برنامج على تصميمات تتناسب مع الفئة العمرية المحدد فى حدود البحث 

 )مارفيس( ثالثى األبعاد لتطبيق التصميمات المقترحة.

 ( المجموعة اللونية األولى المقترحة فى عينة البحث5جدول )

 التصميم الثالث التصميم الثاني التصميم األول

   
 وأورجنزاستان  ستان وأورجنزا الخامة : ستان وأورجنزا
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تم استخدام اللون األخضر والبرتقالى ونثرها 

 على سطح الماء واستخدام سن لتداخلهم

تم استخدام اللون األخضر والبرتقالى ونثرها 

 على سطح الماء واستخدام سن لتداخلهم

استخدام اللون األخضر والبرتقالى ونثرها 

 على سطح الماء واستخدام سن لتداخلهم

 التصميم السادس التصميم الخامس رابعالتصميم ال

   
 ستان وشيفون ستان ستان وشيفون ستان ستان وشيفون ستان

   
عمل الدرابيهات من الستان واستخدام عينه 

 االبرو من الشيفون ستان لعمل الخيامية

عمل الدرابيهات من الستان واستخدام عينه 

 االبرو من الشيفون ستان لعمل الخيامية

عمل الدرابيهات من الستان واستخدام عينه 

 االبرو من الشيفون ستان لعمل الخيامية

 

 : )الخطوات التطبيقية ألسلوب النسيج المضاف )الخيامية -4

 تحديد التصميم المراد تنفيذه من المصادر الفنية المختلفه وتحديد مساحة ومقاس التصميم المراد تنفيذه بدقة. -1

ى ورق كارتون ساده مقوى على باترون التصميم )بالطباشير العادي أو الطباشير الخاص رسم التصميم المراد عل -2

 بالتفصيل والحياكة( الماركر. 

بعد ااالنتهاء من الرسم يتم تخريم حدود التصميم بالعجلة الخاصة بالتفصيل والحياكة )الروليت( أو باإلبرة ويثبت على  -3

مسحوق بودرة يتم توزيعه على سطح كرتونة التصميم يتم نقل التصميم عن طريق قماش األرضية المراد زخرفته وبواسطة 

 الثقوب إلى قماش األرضية بكل تفاصيله وخطوطه.
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بعد أن تزاح كرتونة التصميم )الباترون( يتم توضيح الرسم باستخدام أقالم الرصاص الخاصة بالتفصيل والحياكة كي  -4

 ال تختفى. 

لى بطانة من قماش التيل أو "الدك" بغرزة السراجة الواسعة جداً ثم يبدأ في العمل من يثبت قماش األرضية المرسوم ع -5

 الداخل للخارج أي يبدأ من قلب التصميم. 

نقص قطع النسيج المضاف على هيئة قطع أكبر من حجم الزخرفة المراد تنفيذها لوضعها فوق المكان المخصص لها  -6

نصف سنتيمتر حتى تصل إلى المساحة و الشكل المطلوب ثم يبدأ في ثنى  ثم يقص حولها مع مراعاة ترك مقدار خياطة

مقدار الخياطة المتروك ألسفل ثم خياطته في المكان المحدد و في بعض األحيان يجب أن يتم تحضير وإعداد األقمشة قبل 

ريكها في الخطوط درجة )بالورب(حتى يسهل تح 45استخدامها في الزخرفة إما بقصها على هيئة شرائط بزاوية ميل 

 المنحنية. 

ويتم أخيراً تثبيت قطع النسيج عن طريق غرزة اللقط السحرية من حوافها بخيط من نفس نوع و لون القماش المنفذ منه  -7

 التصميم.

 

 : Resultsرابعاً: النتائج 

 االختبارات المعلمية لعينات البحث:

الجو  القياسية بمعمل النسيج بمركز القياس والمعايرة  طبقاً للمواصفاتتم إجراء جميع االختبارات باستخدام طرق االختبار 

 .2± ٪ 65ودرجة رطوبة  2± درجة مئوية  20القياسى 

 ( المواصفة العلمية لالختبارات المعملية6جدول )

 ثبات اللون للضوء ثبات اللون لالحتكاك ثبات اللون للعرق ثبات اللون للغسيل

2015 "Textiles-- 

Tests for color 

fastness-- Part C10: 

Colour 

fastness to washing 

with soap or soap 

and soda" 

ISO 105-E04: 2018 

"Textiles-- Tests for 

color fastness -- Part 

E04: Colour fastness 

to perspiration" 

ISO 105-

X16:2016 "Textiles -

-Tests for color 

fastness-- Part X16: 

Colour fastness to 

rubbing -- Small 

areas" 

ISO 105-B01: 2014 

"Textiles-Tests for 

color fastness- Part 

B01: Colour fastness 

to light: Daylight" 

 

 ( نتائج االختبارات المعملية لعينات الدراسة7جدول )

 العينات
 ثبات اللون للغسيل

ثبات اللون  للعرقثبات اللون 

 لالحتكاك

ثبات 

اللون 

 للضوء

 قلوي حمضي

 جاف رطب التبقيع التغير في اللون التبقيع التغير في اللون التبقيع التغير في اللون

 6 5-4 4 4 4 4 4 4 4 ستان

ستان 

 شيفون
4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 6 

 6 4 4 4 4 4 4 4 4 أورجنزا

 

إن العينات المختارة من األقمشة مطبوعة بألوان البيجمنت فكانت جيدة جداً ولم يحدث تغير كبير للعينات فى اللون طبقاً 

 . Blue scaleلمواصفات 
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 النتائج اإلحصائية للتصميمات:

)استبيان( وقد قدم كل قد تم تحكيم االستمارة من مجموعة من المتخصصين وذلك للوصول إلى أفضل استمارة استقصاء 

منهم مجموعة من االقتراحات لتعديل االستمارة وقد قام الباحث باألخذ بهذه االقتراحات للوصول إلى أفضل صورة الستمارة 

 محاور رئيسية: 4االستبيان وقد احتوت االستمارة على 

 المحور األول: أسس التصميم والقيم الجمالى: 

 ى المانيكان فى التصميمالمحور الثانى: تقنية التشكيل عل

 المحور الثالث: توظيف فن االبرو فى التصميم

 المحور الرابع: توظيف تقنية الخيامية فى التصميم

غير مناسب( ولحساب نسبة إجابات  –مناسب إلى حد ما –وقد تم وضع ثالثة مستويات اإلجابة عن األسئلة وهى )مناسب

 المحكمين على المحاور األربعة. 

 غير مناسب مناسب إلى حد ما مناسب القياسمعيار 

 1.66إلى  1من  2.33إلى  1.67من  3إلى  2.34من  الدرجة
 

محكمين من المتخصصين وقد استخدمت الدراسة األسلوب اإلحصائى ألنه يعتبر األسلوب  20وتمت دراسة اإلحصائية على 

 األمثل لمعالجة البيانات الناتجة عن فحص االستبيانات بعد عرضها على المتخصصين. 

لتحديد بنود التحكيم يتم تنفيذها  فى حساب ثبات المقيمين 20 استخدمت الباحثة طريقة اتفاق المتخصصين البالغ عددهم

بشرط أن يسجل كل منهم مالحظاته مستقالً عن اآلخر، وتم تحديد عدد مرات االتفاق بين المالحظين باستخدام معادله 

 . cooperكوبر
 

 التحليل اإلحصائى لمعايير دراسة المجموعات التصميمية:

 فيما يلى عرض المحاور األربعة التى تم دراستها بالدراسة اإلحصائية للبحث الختيار األفضل من المجموعات التصميمية. 

( يوضح نتائج التحليل اإلحصائى حول محور أسس التصميم واألداء الجمالى، حيث حصل التصميم 8جدول )المحور األول: 

 %. 59حاز على نسبة  5والتصميم رقم  %65( 2رقم )

 ( نتائج التحليل اإلحصائى حول المحور األول أسس التصميم واألداء الجمالى8جدول )

 التصميمات

 المحور األول

 كا تربيع
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 المرجح

الوزن 
 النسبي

درجة 
 المناسبة

 الترتيب
 مناسب

مناسب 
 إلى حدما

غير 
 مناسب

 1تصميم 
27 

(19%) 
20 

(14%) 
93 

(66%) 

128.88 0.001 

1.53 50.95% 
غير 
 مناسب

6 

 2تصميم 
78 

(56%) 
35 

(25%) 
27 

(19%) 
 1 مناسب 78.81% 2.36

 3تصميم 
40 

(29%) 
24 

(17%) 
76 

(54%) 
1.74 58.10 

مناسب 
 إلى حدما

4 

 4تصميم 
53 

(38%) 
35 

(25%) 
52 

(37%) 
2.01 66.90% 

مناسب 
 إلى حدما

3 

 5تصميم 
82 

(59%) 
25 

(18%) 
33 

(24%) 
 2 مناسب 78.33% 2.35

 6تصميم 
25 

(18%) 
40 

(29%) 
75 

(54%) 
1.64 54.76% 

غير 
 مناسب

5 
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 ( النسبة المئوية لنتائج الستمارة محور أسس التصميم واألداء الجمالى11شكل )

 

يوضح الجدول والشكل البيانى اتفاق آراء السادة المحكمين حول التصميمات المقترحة فى مدى توافر تقنية  المحور الثانى:

 %64( 2التشكيل على المانيكان فى التصميمات ومستوى كل تصميم من التصميمات المقترحة، حيث حصل التصميم رقم )

 . %68( حاز على نسبه 5والتصميم رقم )

 التحليل اإلحصائى لقياس المحور الثانى توظيف تقنية التشكيل على المانيكان فى التصميمات( نتائج 9جدول )

 التصميمات

 المحور الثاني

 كا تربيع
مستوى 

 الداللة

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

درجة 

 المناسبة
 الترتيب

 مناسب
مناسب 

 إلى حدما

غير 

 مناسب

 1تصميم 
16 

(13%) 

19 

(16%) 

85 

(71%) 

216.17 0.001 

1.43 47.50% 
غير 

 مناسب
6 

 2تصميم 
77 

(77%) 

26 

(22%) 

17 

(14%) 
 2 مناسب 83.33% 2.50

 3تصميم 
32 

(27%) 

45 

(38%) 

43 

(36%) 
1.91 63.61% 

مناسب 

 إلى حدما
3 

 4تصميم 
29 

(24%) 

40 

(33%) 

51 

(43%) 
1.82 60.56% 

مناسب 

 إلى حدما
4 

 5تصميم 
81 

(68%) 

27 

(23%) 

12 

(10%) 
 1 مناسب 85.83% 2.58

 6تصميم 
17 

(14%) 

24 

(20%) 

79 

(66%) 
1.48 49.44% 

غير 

 مناسب
5 
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 ( النسبة المئوية لنتائج الستمارة التقييم للتصميمات المبتكرة12شكل )

 

( يوضح نتائج التحليل اإلحصائى حول محور أسس التصميم واألداء الجمالى، حيث حصل 10جدول ) المحور الثالث:

 %. 69حاز على نسبه  5والتصميم رقم  %75( 2التصميم رقم )

 ( نتائج التحليل اإلحصائى للمحور الثالث توظيف فن االبرو فى التصميم10جدول )

 التصميمات

 المحور الثالث

 كا تربيع
مستوى 

 الداللة

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

درجة 

 المناسبة
 الترتيب

 مناسب
مناسب 

 إلى حدما

غير 

 مناسب

 1تصميم 

24 

(24%

) 

15 

(15%) 

61 

(61%) 

204.13 0.001 

1.63 
54.33

% 

غير 

 مناسب
5 

 2تصميم 

75 

(75%

) 

12 

(12%) 

13 

(13%) 
2.62 

78.33

% 
 1 مناسب

 3تصميم 

37 

(37%

) 

41 

(41%) 

22 

(22%) 
2.15 

71.67

% 

مناسب 

 إلى حدما
4 

 4تصميم 

40 

(40%

) 

47 

(47%) 

13 

(13%) 
2.27 

75.67

% 

مناسب 

 إلى حدما
3 

 5تصميم 

69 

(69%

) 

15 

(15%) 

16 

(16%) 
2.53 

84.33

% 
 2 مناسب

 6تصميم 

22 

(22%

) 

13 

(13%) 

65 

(65%) 
1.57 

52.33

% 

غير 

 مناسب
6 
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 لنتائج الستمارة التقييم للتصميمات المبتكرة( النسبة المئوية 13شكل )

 

يوضح الجدول والشكل البيانى اتفاق آراء الساده المحكمين حول التصميمات المقترحة فى مدى توظيف  المحور الرابع:

والتصميم  %79( 2تقنية الخيامية فى التصميمات ومستوى كل تصميم من التصميمات المقترحة، حيث حصل التصميم رقم )

 .%63( حاز على نسبه 5رقم )

 محور الرابع توظيف تقنية الخيامية فى التصميم( نتائج التحليل اإلحصائى ال11جدول )

 التصميمات

 المحور الرابع

 كا تربيع
مستوى 

 الداللة

المتوسط 

 المرجح

الوزن 

 النسبي

درجة 

 المناسبة
 الترتيب

 مناسب
مناسب 

 إلى حدما

غير 

 مناسب

 1تصميم 

24 

(20%

) 

17 

(14%) 

79 

(66%) 

161.60 0.001 

1.54 
51.89

% 

غير 

 مناسب
6 

 2تصميم 

79 

(66%

) 

24 

(20%) 

17 

(14%) 
2.52 

83.89

% 
 2 مناسب

 3تصميم 

44 

(37%

) 

37 

(37%) 

39 

(33%) 
2.04 

68.06

% 

مناسب 

 إلى حدما
3 

 4تصميم 

39 

(33%

) 

35 

(29%) 

46  

(38%) 
1.94 

64.72

% 

مناسب 

 إلى حدما
4 

 5تصميم 

76 

(63%

) 

31 

(26%) 

13 

(11%) 
2.53 

84.17

% 
 1 مناسب

 6 تصميم

29 

(24%

) 

15 

(13%) 

76 

(63%) 
1.61 

53.61

% 

غير 

 مناسب
5 
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 ( رسم البيانى والنسب المئوية محور توظيف تقنية الخيامية14شكل )

 

تبين من الجداول السابقة أن التصميم الثانى والتصميم الخامس حاز أعلى نسبة حيث أنهم حصلوا على أفضل النتائج فى 

 المحاور األربعة. 

 

 العام على الجداول السابقة: التعليق

 ومما سبق يتضح لنا من الجداول السابقة ما يلي:

 التصميم الثاني حاز على أعلى نسبة بين التصميمات  -1

 التصميم الخامس حاز على أعلى نسبة بين التصميمات  -2

 أي أنه غير مناسب  %19التصميم السادس واألول نسبة  -3

 

 اإلحصائية:ترتيب التصميمات وفقاً للنتائج 

ومن خالل النتائج اإلحصائية للتصميمات المقترحة تم تحديد إعادة ترتيب التصميمات طبقاً للنتائج اإلحصائية وذلك للقيام 

 بتنفيذ الموديالت. 

حيث حصل التصميم الخامس على اعلى النتائج حيث توافرت فيه اعلى نسبه اتفاق بين الساده المحكمين بالنسبه للمحاور 

االربعه حيث انه اكثرهم توفيقا من حيث توظيف التاثيرات اللونيه باسلوب التشكيل على المانيكان وتناسب الخامه مع 

 قنيه الخياميه . التصميم والتوفيق فى توزيع القطع المنفذه يت

كما حاز التصميم الثانى على اعلى النتائج ايضا حيث ان اكثرهم توفيقا فى التوزيع اللونى المناسب مع تقنيه الخياميه 

والحصول على تصميم عصرى مناسب ويوضح الجدول التالى ترتيب التصيمات ترتيبا تصاعديا من حيث اتفاق الساده 

 عه .المحكمين بالنسبه للمحاور االرب
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 ( يوضح نتائج تحليل االرتباط بين ستة تصميمات12جدول )

 النسبة المئوية المجموعة التصميم م

 %64 الثانية 5التصميم  1

 %64 األولى 2التصميم  2

 %32 األولى 3التصميم  3

 %34 الثانية 4التصميم  4

 %19 الثانية 6التصميم  5

 %19 األولى 1التصميم  6
 

 

 

 ( الذى حاز على أعلى نسبة اتفاق من السادة المحكمين2حيث يمثل التصميم رقم )(: 1التصميم المنفذ )

   
 ( التصميم المنفذ تبعاً للنتائج اإلحصائية15شكل )
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 ( الذى حاز على أعلى نسبة اتفاق من السادة المحكمين5: يمثل التصميم رقم )(2التصميم المنفذ )

  
 التصميم المنفذ تبعاً للنتائج اإلحصائية( 16شكل )

 

 :summary of resultsخامساً: خالصة النتائج  

أظهرت نتائج أنه يمكن االستفادة من الدمج بين تقنيات فن االبرو وتقينة الخيامية لتصميم مالبس بأسلوب التشكيل على  -

 المانيكان لتناسب السيدات.

 بمالبس السيدات فنياً وجمالياً من خالل الدمج بين فن االبرو وتقنية الخيامية.كما أكدت النتائج أنه يمكن االرتقاء  -

 كما ُيعد نجاح تلك التصميمات المقترحة مدخالً لالرتقاء بالذوق العام للتصميمات.  -

خيامية وقد أكدت النتائج اإلحصائية علي مدى اتفاق آراء السادة المحكمين في إمكانية االستفادة من تقنيات االبرو وال -

 في عمل تصميمات ملبسيه تصلح للسيدات وتساهم في رفع القيمة الجمالية لمالبسهن. 

 وفي ضوء تلك النتائج يوصي الباحثون بما يلي:

 توجيه االهتمام نحو دراسة تاريخ فنون الطباعة عبر التاريخ واياء هذه التقنيات الطباعة. -1

 األدائية المتعلقة بفن االبرو والخيامية.التوسع فى دراسة التقنيات، الملونات، والطرق  -2

 ضرورة االستفادة من فن االبرو الخيامية في تصميم المالبس المعاصرة والتى تتناسب مع اتجاهات الموضة العالمية. -3

إثراء العمل الفنى للتصميمات بفن أصيل من فنون التوليف بالخامات )الخيامية( مما يساعد على الحفاظ على الهوية  -4

 فتقدها فى كثير من مظاهر حياتنا.التى ن
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