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 :  (Abstract)  ملخص البحث

مما ال شك فيه ان عصرنا الحالي يسمى عصر التكنولوجيا الحديثه السريع والمتطوره وذلك بسبب دخول التكنولوجيا  

قنيات الجديدة ، ومن  صبحنا يوما بعد يوم نري العديد من الت، فقد أواستخداماتها المتنوعه والمتعدده في كافه مجاالت  الحياه 

ضمن هذة التكنولوجيا الطباعة الثالثية األبعاد)19 ( ، وتعتبر الطباعه ثالثية األبعاد أحد أشكال تكنولوجيا التصنيع باالضافة 

أجزاء متداخله   ةوما زال التطوير بها مستمرا حتى يومنا الحالي ، فهي تتيح القدره على طباع 1993التي تم ابتكارها عام 

ه  ،  الل التصميم على الحاسب ومن ثم طباعتمعقده التركيب حيث يمكن تصنيع منتج ثالثي األبعاد مجسم ملموس من خ

حيث تتم عمليه الطباعه عن طريق رص طبقات الخامه فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل التصميم المطلوب )22 (،  

مع   ةتعتبر ظاهرة التزين من الظواهر االنسانية التي حرص عليها االنسان منذ القدم للظهور بالمظهر األنيق الملفت لالنتباو

وتعتبر مكمالت المالبس هي التفاصيل السحريه للموضة والتي يمكن عن طريقها تغيير الشعور  ، والتفردن التميز بعض م

الكلي بالمظهر الخارجي للفرد ) 5  ( ، حيث يمكنها أن تضفي علي الزي قيمة جمالية ورونق جذاب وتجعلة  ذو طابع خاص  

 ) 3(، لذا تهتم هذة الدراسة بدراسة فن األوريجامي واستخدامة كأداة لتوليد األنماط االبداعية لمكمالت مالبس السيدات  

مجموعات   4تم عمل اعتمادا علي تطبيقات الطباعة ثالثية األبعاد الثراء هذة المكمالت وزيادة قيمتها الجمالية، وقد 

تصميمات مختلفة ، حيث تم دمج مجموعة من  4ثل كل مجموعة في تصميمية مقترحة لمكمالت مالبس السيدات ، وتتم 

كل مجموعة للتعرف علي أفضل الخامات التي تثري هذة اللدائن   فيالخامات المختلفة مع لدائن الطباعة ثالثية األبعاد 

صين واخر للفئة وتزيد من قيمتها الجمالية، وقد تم اعداد استبيان لقياس صالحية التصميمات المقترحة من قبل المتخص

علي   الطباعةالمستهدفة، وبعد العرض والتحليل أظهرت النتائج االحصائية نجاح المجموعة الثالثة التي تم فيها دمج لدائن 

  خامات القماش المختلفة بشكل مباشر.

:)Keywords الكلمات المفتاحية )   

األوريجامي.الطباعة ثالثية األبعاد ، مكمالت المالبس ، فن   

 : (Introduction) مقدمة

علي المناطق  التأكيدقدرة كبيرة على لفت االنتباه لذلك يمكن من خاللها   تعد مكمالت المالبس عنصرا هاما ذو

فالخامات الغريبة غير المعتادة  يمكن أن ينتج عنها تصميماً قوياً   ، الجمالية في الفرد وذلك من خالل خاماتها وألوانها 

اً كذلك باالضافة الي أن  قوة اللون أو التباين أو التكرار للون في مناطق مختلفة أو األلوان غير المألوفة تجذب وجديد

وتسعي المرأة دائما أن تكون موضع انتباه واهتمام اآلخرين، وتستطيع تحقيق ذلك من خالل  ، (  17) االنتباه للمكمل

الواعية تحاول دائما أن يكون لها اسلوبها الخاص المتميز في اختيار مالبسها  فالمرأة ، االستخدام األمثل للمكمالت 

، وبما أن عصرنا الحالي عصر   (18)   ومكمالتها تبعا لمظهرها الشخصي مما يجعلها تظهر دائما بمظهر فريد متميز

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد  التقنيات الجديدة المذهلة ، فاصبح بامكاننا االعتماد علي العديد من التقنيات الجديدة مثل 

ذات تفاصيل كثيرة حيث تتسم بالدقة وجودتها الفائقة ، كمان أنه من السهل التي تمكننا من انتاج أي تصميمات معقدة 

التعديل علي التصميم في أي وقت ، باالضافة الي أنها تقلل من النفايات حيث يمكن اعادة تدوير المواد الخام  

ثالثية األبعاد لطباعة أجزاء مكملة  فقد أصبح بامكاننا استخدام الطابعاتالطباعة مرة أخري ، المستخدمة في عملية 

للزي تضيف لة لمسة جمالية سواء أكانت هذة المكمالت منفصلة أم متصلة ، وذلك من خالل االعتماد علي لدائن  

 .TPUطباعية ذات طبيعة مرنة مثل 
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:)Research problem  ( مشكلة البحث 

 يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية: 

 السيدات؟ مكمالت مالبس ما هي امكانية االستفادة  من تقنية الطباعة ثالثية  األبعاد  في اثراء  •

هل يمكن استخدام فن األوريجامي كأداة لتوليد األنماط االبداعية لمكمالت مالبس السيدات اعتمادا علي تطبيقات   •

 الطباعة ثالثية  األبعاد؟

:)Research aims  ( أهداف البحث 

 االستفادة من تقنية الطباعة ثاالثية األبعاد في اثراء مكمالت مالبس السيدات •

كأداة لتوليد األنماط االبداعية لمكمالت مالبس السيدات اعتمادا علي تطبيقات الطباعة   األوريجامياستخدام فن   •

 ثالثية األبعاد.

:)Research importance( أهمية البحث 

 فتح باب االبداع أمام المصممين لالستفادة من تطبيقات الطباعة ثالثية األبعاد في مكمالت مالبس السيدات. •

العربية بدراسة عن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد في تصميم مكمالت مالبس السيدات للتمكن من  تزويد المكتبات  •

 .اللحاق بالركب العلمي والتكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم في هذا المجال.

:)Research Methodology  ( منهج البحث 

 يتبع هذا البحث المنهج التحليلي والتجريبي

حيث تم تحليل وحدات من فن األوريجامي باالضافة الي تحليل األنماط المختلفة لمكمالت المالبس  المنهج التحليلي : 

سواء المنفصلة أو المتصلة واستخدام هذة الوحدات في وضع مقترحات لتصميمات لمكمالت مالبس السيدات يصلح  

 تطبيقها بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد مع دمجها مع خامات مختلفة .

التجريبي : تم االعتماد علي نتائج الدراسة التحليلية كمدخالت لعملية تصميمية تنتج عنها مجموعة من  المنهج

 التصميمات المقترحة الثراء مكمالت مالبس السيدات. 

 : (Theoretical framework)االطار النظري 

 تعريف الطباعة ثالثية األبعاد: 

باالضافة حيث يمكن الحصول علي منتج مجسم وملموس وذلك من خالل تصميمة علي برامج هي احدي طرق التصنيع 

( أو عن طريق استخدام ماسح ضوئي ثالثي األبعاد ومن ثم طباعتة باستخدام الطابعة  CADالتصميم بالحاسب االلي )

د الي عدة طبقات يتم طباعتها أو تشكيلها  ثالثية األبعاد حيث يتم تلقي األوامر وتحويل الملف الرقمي ببياناتة ثالثية األبعا

 ( 28)  .واحدة تلو األخري بالخامة المحددة للطباعة حتي نحصل علي الشكل المطلوب

 تاريخ التصنيع باالضافة : 

م ، حيث تطور مفهوم الطابعة النافثة للحبر  ١٩٨٣استخدمت الطباعة الثالثية األبعاد في االستهالك التجاري ألول مرة عام 

قام هارلز بالمشاركة في تأسيس   ١٩٨٦وفي عام  ، تخدام الطباعة بالمواد اصبح يتم استخدام الطباعة بمواد ما وبدال من اس

،وهي أول شركة قامت بتسويق تقنية الطباعة ثالثية األبعاد مع أجهزة  3D System incشركة األنظمة ثالثية األبعاد 

، حيث أصبح بامكاننا الحصول علي مجسم ثالثي األبعاد بعد تصميمة علي احدي برامج   SLAالليثوجرافيا الفراغية  

( ، SLSنتقائي بالليزر)التصميم بالكمبيوتر، تم تسويق تقنية أخري للطباعة ثالثية األبعاد تعرف باسم تقنية التلبيد اال

وأصبح يتم استخدامها علي نطاق واسع فأصبح يتم استخدامها في تصنيع منتجات نهائية   (SLA)كماتطور استخدام تقنية 

وفي أواخر التسعينات تزايد استخدام الطباعة ثالثية األبعاد في العديد من المجاالت وعلي نطاق ،  وليست منتجات أولية فقط

 (24)   خدم في العديد من المنتجات االستهالكية والتطبيقات الصناعية وفي المجال الطبي ....الخ.واسع فأصبحت تست

 طرق الطباعة ثالثية األبعاد : 

هناك عدد كبير من التقنيات التي يتم استخدامها في عملية الطباعة ثالثية األبعاد وتختلف كل طريقة عن األخري في طريقة  

 ا وعيوبها ، ويمكن توضيح األنواع المختلفة للطباعة من خالل المخطط التالي تكوين الطبقات ولكل طريقة مزاياه



 
 

 

 

 ( يوضح طرق الطباعة ثالثية األبعاد.1شكل )

 : photopolymerization process) (Vat الطباعة بعمليات البلمرة الضوئية 

تستخدم عمليات البلمرة الضوئية راتنجات سائلة قابلة للعالج باالشعاع حيث تتفاعل هذة البوليمرات مع االشعاع في نطاق  

) DLP  Digitalو  )(SLA   Stereo lithographyويعتبر كال من ،( 26)  (UV)األطوال الموجية فوق البنفسجية  

Light Processing)   هما الطريقتين المعتمدين علي عملية البلمرة الضوئية في الطباعة ثالثية األبعاد، اال انة توجد بعض

 ( 29 ) وتتمثل في بعض النقاط التالية : االختالفات بين الطريقتين

علي شاشة عرض   DLP، بينما تعتمد طابعات  علي استخدام شعاع الليزر فوق البنفسجي SLAتعتمد طابعة  •

 ضوء االشعة فوق البنفسجية لطباعة طبقات النموذج طبقة تلو األخري. رقمية  لتوجية 

وبالتالي فان عمليات المعالجة التي تتم بعد  ،  تسمح بمعالجة سطح الطبقة بالكامل مرة واحدة DLPطابعات  •

 . SLAالطباعة تستغرق وقت قليل جدا بعكس طابعات 

 .SLAطابعات   سمثالية في طباعة جزء كبير دون االهتمام بالتفاصيل المعقدة بعك DLPتعتبر طابعات  •

 .SLAعن طابعات ورخيصة الثمن سهلة الصيانة  DLPطابعات  •

 الطباعة باستخدام النفث الحبري:

 يوجد طريقتان لعملية الطباعة ثالثية األبعاد بواسطة النفث الحبري تتمثل في التالي: 

 :)Jetting Binder (الطباعة باستخدام نفث المادة الرابطة  •

سيراميكية ولكنها تكون في صورة يتم فيها ترسيب طبقة رقيقة من جزيئات المسحوق سواء كانت معدنية أو رملية أو 

حبيبات للحصول علي نماذج عالية القيمة وفريدة من نوعها ، وتتكرر هذة العملية عدة مرات لبناء طبقة تلو األخري 

   (27. )حتي نحصل علي النموذج المطلوب

 
 . الطباعة ثالثية األبعاد باستخدام نفث المادة الرابطة ( يوضح2شكل )



 
 

 ( : jetting) Matrialلطباعة النقطية باستخدام نفث الخامات ا •

يوجد بالطابعة فوهات تتحرك لألمام والخلف وتقذف مادة سائلة فيتم ترسيب طبقات متعددة واحدة تلو األخري ، ويتم  

 ( 32 ) .تعمل علي تماسك الطبقات مع بعضها البعضتسليط اشعة فوق بنفسجية 

 

 .وضح الطباعة النقطية باستخدام نفث الخاماتت (3)  شكل 

 :  Fused deposition modeling (FDM)الطباعة بالتليين الحراري أو الترسيب المنصهر

ملفوف علي بكرة ويتم سحبة من هذة البكرة تعتمد هذة الطريقة علي استخدام خيط من البالستيك أو سلك معدني يكون 

لتغذية فوهة البثق التي تكون مسخنة الي درجة حرارة أعلي من درجة انصهار الخيط بحيث تعمل علي صهره بمجرد 

مروره من خاللها ، ومن ثم يتم تحريكها في االتجاهين األفقي والرأسي بواسطة الة ميكانيكية تعمل بالتحكم الرقمي لتكرار 

 (13 )وتشكيل المجسم المطلوب حيث تتحول الخامة من المصهور الي الحالة الصلبة فور خروجها من الفوهة. لية السابقةالعم

 
 . FDM)رسيب المنصهرتالطباعة باليوضح  (4)  شكل

 :Powder Bed Fusion (PBF (لطباعة بتقنية التلبيد الحراري للخامات ا

مجموعة واسعة من المنتجات المعقدة هندسيا اعتمادا علي مصدر حرارة قد يكون شعاع ليزر أو  تتيح هذة التقنية تصنيع  

تتضمن عملية دمج طبقة المسحوق ،  ( 26)الكترون وذلك لدمج جزيئات المسحوق مع بعضها البعض في صورة طبقات . 

 عدة تقنيات مختلفة تتمثل في التالي : 

• (SLS) Selective laser sintering : 

مثل البوليستر ، السيراميك ، النايلون ، الزجاج وبعض المعادن تعتمد هذة التقنية علي استخدام مواد في صورة مسحوق 

يتم توجية شعاع الليزر حتي ينصهر مسحوق المادة الخام الذي تم ضغطة جيدا  مثل األلومنيوم ،الفوالذ ، الفضة ، حيث 
 بمجرد توجية شعاع الليزر. ) (

 
 .  (SLSالطباعة بطريقة)  يوضح (5) شكل

• (SLM) Selective Laser Melting  : 

، ومن  المباشر ، حيث يتم استخدام هذة الطريقة النتاج أجزاء معدنية  بالليزريطلق علي هذة العملية تلبيد المعادن 

ضمن تطبيقات هذ التقنية صناعة المجوهرات وقطع الغيار والنماذج االولية باالضافة الي استخدامها في مجال طب 

 ( 32)  األسنان.



 
 

 (EBM) : الطباعة باستخدام الصهر بالحزمة االلكترونية 

يتم االعتماد في هذة التقنية علي شعاع االلكترون الذابة مساحيق المعادن ، ومن أهم مميزاتها انة يتم استخدام طاقة أقل من  

، وتستخدم هذة التقنية في الصناعات   SLSالطرق السابقة باالضافة الي امكانية انتاج الطبقات بشكل أسرع من طريقة 

 ( 27 ) وأيضا لصناعة األطراف الصناعية الطبية. عالية القيمة مثل الطيران والسيارات

 (:(Sheet Lamitationالطباعة بتقنية عمليات التبطين  

، وتنتج نماذج مصنوعة من مزيج من والتي تعرف باسم تصنيع الكائن الرقائقي LOMوتعتمد هذة الطابعة علي تقنية 

PVC حيث يتم بناء نموذج ثالثي األبعاد عن طريق رص  (26 )فة. ومادة الصقة مما ينتج عنة نماذج متينة وغير مكل ،

   (25 ) طبقات صفائح رقيقة من المواد تلو بعضها البعض ، ويمكن أن تكون الصفائح معدنية أو ورقية أو بالستيكية

 
 . الطباعة بطريقة التبطينيوضح   (6شكل ) 
 ( 27)  المواد المستخدمة في الطباعة ثالثية األبعاد:

تتعدد المواد التي يمكن استخدامها في عمليات الطباعة ثالثية األبعاد ولكل منها خصائص مختلفة ويمكن تلخيصها من خالل  

 المخطط التالي: 

 

 .المواد المستخدمة في الطباعة ثالثية األبعاد( يوضح 7شكل )

 ( 21)  :االستخدامات العملية للطابعات ثالثية األبعاد في الموضة

 المالبس :االكسسوارات وملحقات  •

هذة   أكانت  سواء  جمالية  لمسة  الية  تضيف  للزى  مكملة  أجزاء  لطباعة  األبعاد  ثالثية  الطابعات  استخدام  يتم  حيث 

مواد   استخدام  الممكن  فمن   ، األبعاد  ثالثية  المالبس  من  كاملة  أجزاء  طباعة  من  بدال  متصلة  أم  منفصلة  المكمالت 

 زى .الضافة لمسة جمالية لل  TPUطباعية ذات طبيعة مرنة مثل 



 
 

 
.( توضح بعض مكمالت الزي المطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية االبعاد8)شكل   

 

 .مطبوعة ثالثية األبعاد  XYZمجموعة حقائب للعالمة التجارية  يوضح (9شكل )

 النماذج األولية :  •

يعتبر عملية انشاء نموذج اولي من اكثر االستخدامات شيوعا للطابعات ثالثية األبعاد وال تستثني صناعة االزياء من 

تقنية الطباعة ثالثية األبعاد لصناعة نماذج اولية من األحذية للتعرف علي   Camperذلك ، حيث استخدمت شركة 

 في عمليات التنفيذ.  مشاكل التصميم وعمل دراسة جدوى لة قبل البدء الفعلي

 تعريفات مكمالت المالبس: 

فهي عبارة عن شئ ثانوي   تأثيرها واضافة رونق وقيمة جمالية اليها ،هي قطع مكملة ألشياء رئيسية تعمل علي زيادة 

 ( 17) .  مساعد يمكن االستغناء عنة ولكن اضافتة تثري من القيمة الجمالية للملبس

 

ويمكن تعريفة لغويا بأنة هو ما ال يحتاج اضافة بعد تكوينة ، ويستخدم الكمال الهدف من استخدام المالبس ، فغالبا ما 

 ( 20)  يستدعي الملبس لوجود مكمل الكمال ما يحتاج الية وحتي ولو كان الهدف منة جماليا فقط.

 تصميم مكمالت المالبس: 

نشاط ابداعي يتمثل في اصطفاء واعادة ترتيب  العناصر المختلفة للتصميم وإخراجها من أجل الحصول علي مشغولة   هو

وهذا النشاط اإلبداعي  يشمل  مجموعة من المهارات العقلية تصحبها قدرة عالية ،   (9 )مواكبة للعصر فنية تتسم  بقيم جمالية 

جل الحصول علي تصميم  أها تسهم في تهيئة مناخ فعال لتخيل أو تصور تصميم المكمالت من اإلحساس والتي من شأن

و يتوقف  نجاح ،  (2)  فالمصمم غالبا ما يواجه تحديات عديدة  من أجل الحصول علي تصميم ناجح .، متميز فريد من نوعة

المشكالت المرتبطة بأبعاد التصميم وهذا لن التصميم في هذا المجال على مقدرة  المصمم على خلق حلول مالئمة لطبيعة 

يتأتي اال من خالل معرفة المصمم لطبيعة هذا المجال وما يرتبط به من أسس تتعلق ببناء التصميم وذلك من خالل تنظيم  

مفرداتة من خطوط ومساحات وكتل وفراغات  في ضوء القواعد المتعارف عليها في بناء العمل الفني والتي تتمثل في 

ومع ذلك برع خبراء التصميم   ،  (10 ) ازن وااليقاع والوحدة والتناسب وغيرها للحصول علي أفضل صورة للتصميمالتو

 في إبتكار وتوليد العديد من األشكال واألنواع المختلفة  االغير مألوفة  من المكمالت التي تناسب الفرد في مختلف األعمار.
(4) 

 ( 14 ) : مراحل تصميم مكمالت الزي

دائما ما تمر عملية تصميم المكمالت بعدة مراحل متتالية مرتبة حتي نصل في النهاية لتنفيذ المكمل بافضل الطرق واخراجة  

: الصورة المطلوبة ويتمثل ذلك من خالل المخطط التالي   



 
 

 

 مراحل تصميم مكمالت الزي.( يوضح 10شكل )

 قسيم المكمالت :ت

 بالمخطط التالي: يمكننا تقسيم المكمالت الي مكمالت متصلة او منفصلة كما هوة موضح 

 

 ت.مال( يوضح تقسيم المك11شكل )

 

 

 

 



 
 

 مكمالت المالبس الثابته او المتصلة ) الكلف(:   أوال :

 يمكن تلخيصها من خالل الجدول التالي: 

 صورة توضيحية الوصف المسمي 

 ر األزرا

 

في   تحاك  االشكال  متعدده  قطع  عن  عباره  هي 

لتحقيق   بها  الموجوده  الثقوب  خالل  من  الملبس 

، ومع الوقت تطور    هدف ما وهو غلق الملبس

أيضا   جمالي  هدف  لألزرار  فأصبح  الهدف  هذا 

جمالية   قيمة  إضافة  خاللها  من  يمكن  حيث 

بأحجام  األزرار  تتوافر  و   ، الملبسية  للقطعه 

تتالئم مع   وألوان  مختلفة حتي  وأوزان وأشكال 

الهدف  لتحقيق  إلية  المضافة  الملبسي  التصميم 

 ( 4 ) المرجو.

 

أزرار  

تصنع من 

خامات  

 بالستيكية 

 
https://2u.pw/qvaDP 

 

أزرار  

  معدنية 
https://2u.pw/qvaDP 

 

أزرار  

 زجاجية
 

https://2u.pw/qvaDP 

 

أزرار  

تصنع من 

خامة 

 السيراميك

 
https://2u.pw/qvaDP 

 

أزرار  

تصنع من 

خامات  

 طبيعية

 
https://2u.pw/qvaDP 

 

الشرائط 

 الزخرفية 

هي عباره عن قماش من سوق رفيع له برسل من  

 ( 23) . المطلوبالجهتين يتم تصنيعه حسب الغرض 

 

شرائط 

  الستان 
https://2u.pw/rsbwG 

 الكردون 
 

 

 
https://2u.pw/cjQJ0 

 السوتاش

 والضفائر

 
 

https://2u.pw/iyU4F 

 الدانتيل

 
 

https://2u.pw/cWHVl 

 البيية
 

 
https://2u.pw/iAWvp 

 

هو عباره عن شريط من القماش يمكننا عمل  كشكشة  الكرانيش

به او بليسية  ؛ ويصلح االغراض متعدده منها إطالة  

 (  1) .المالبس او زخرفتها باضافة قيمى جمالية اليها

 
 

https://2u.pw/ohujP 

https://2u.pw/qvaDP
https://2u.pw/qvaDP
https://2u.pw/qvaDP
https://2u.pw/qvaDP
https://2u.pw/qvaDP
https://2u.pw/rsbwG
https://2u.pw/cjQJ0
https://2u.pw/iyU4F
https://2u.pw/cWHVl


 
 

يعد من ضمن أنواع الكلف التي تضفي للملبس لمسة  الريش

راقية ؛ يمكن دمجه مع خامات اخرى مثل القطيفه 

 ( 12)  .والشيفون فيظهر الملبس بشكل أكثر أناقة

 

 https://2u.pw/ITACJ 

عباره عن قطعة من القماش يتم سحب  خيوطها   الشراشيب

للحصول على الشراشيب وقد تكون هذه الشراشيب 

من نفس القماش او خارجيه ويتم تثبيتها على القطعة 

 ( 6)  .الملبسية المطلوبة

 

 
 

 
https://2u.pw/sGjkF 

 

المنفصله التي يمكن تثبيتها  يعتبر أحد المكمالت  البادج

خارجياً على القطعة الملبسية ؛ فهو عباره عن وسيلة 

اتصال مرئية  يجب أن تتميز بالسهوله و الوضوح 

 (13)  .من أجل لفت اإلنتباه

 

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/pJTc1 

 

تعتبر من المكمالت المنفصلة الهامة التي تستخدم  السوست

ظاهرة ولكن في بعض كأداة لغلق الثياب وقد تكون 

االحيان تكون غير مرئية خصوصا في الفساتين  

 ( 7)  .والتنانير

 

 سوست 

 معدنية 

 

 
https://2u.pw/Z7pvJ 

سوست  

معدنية  

 فاصلة 

 

 
https://2u.pw/Z7pvJ 

سوست  

 بوليستر 
 

https://2u.pw/Z7pvJ 

 سوست 

 بالستيكية 

 فاصلة 

 

 
https://2u.pw/Z7pvJ 

 سوست 

 الباركا

 

 
https://2u.pw/Z7pvJ 

 سوست 

 سحرية

 
 

https://2u.pw/Z7pvJ 

 

تعتبر من المكمالت المنفصلة التي تستخدم كعنصر  الكبسون

وظيفي في عمليات االغالق باإلضافة ألهميتها  

 (13)   .الزخرفية

 

 

 

https://2u.pw/37iUB 

 



 
 

الحيوانات يعرف الفراء الطبيعي  بأنة معطف أحد  الفراء

،   بما فيها الجلد ؛ اما الفراء الصناعي يكون منسوج

وبشكل عام نجد أن الفراء يعطي  لمرتدية إحساس  

 ( 13)  .باألناقة ويرفع من القيمه الجمالية للملبس

 

 

 

 

 

 

https://2u.pw/6krhX 

 

من المكمالت المتصلة التي تمثل جانب وظيفي هام  الجيوب

استخدامها كجانب جمالي حيث  باإلضافة إلي إمكانية 
 . يتم وضعها بشكل فني علي القطعة الملبسية. )4 (

  
https://2u.pw/bj9MF 

تعد أحد المكمالت المنفصلة الهامة وتتعدد أشكالها   العراوي 

والتي تتمثل في العراوي العادية والملفوفة والفليتو 
 وعراوي الحزام. )  16 (

 

العراوي  

 الملفوفة 

 

 
https://2u.pw/E02Vw 

العراوي  

 الفليتو

 

 
https://2u.pw/VWazf 

 عراوي 

 الحزام 

 

 

 
https://2u.pw/camh8 

األقمشة 

المضافة  

 )األبليك( 

خاللها يعتبر من األساليب التقنية القديمة التي يتم من 

إضافة وحدات من القماش بغرز مختلفة ظاهرة أو 

غير ظاهرة  علي القماش األساسي ؛ ويجب مراعاة 

االنسجام التام بين الخيوط المستخدمة والخامات التي 

   .يتم تركيب األبليك عليها لتحقيق وحدة العمل الفني
 (13 ) 

 

األبليك  

 اليدوي
 

https://2u.pw/yvafk / 

األبليك  

 الجاهز 
 

https://2u.pw/XUCTl / 

تعتبر أقمشة التريكو من االقمشة التي لها تاثير كبير   التريكو 

في صناعة الموضة  وتنوعت التاثيرات اليدوية و  

  .اآللية التي يمكن أن نحصل عليها من  قماش التريكو
 (8 ) 

 

 
 

https://2u.pw/bABt6 

 

 

 

 

 

 

أصبح  تطور الكروشيه في اآلونة االخيرة بحيث  الكروشية

يصنع منه أشكال مختلفه من الكلف في شكل شرائط 

أو وحدات زخرفيه يمكن إضافتها على الملبس فتزيد  

 ( 8)  .من قيمتة الجمالية

 

 
https://2u.pw/XggBi 

 

يعتبر التطريز احد االساليب التي يتم االعتماد عليها   التطريز

الملبسية ؛ وتتعدد أنواعة بين اليدوي  راء القطع ثال

 (  15) . والنصف آلى واآللي

 

تطريز  

 يدوى

 
https://2u.pw/WSdFN 

https://2u.pw/E02Vw
https://2u.pw/camh8
https://2u.pw/XggBi
https://2u.pw/WSdFN


 
 

تطريز   

نصف 

 الي 
 

https://2u.pw/C6Hlm 

تطريز  

 الي 

 
https://2u.pw/ZQT5F 

تطريز  

بالخرز 

  والترتر 
https://2u.pw/5sl6b 

تطريز  

بالفصو

 ص
 

https://2u.pw/5p9at 

المالبس المتصله التي يمكن تعتبر من ضمن مكمالت  الفيونكات 

تصنيعها من نفس القماش الملبس او من خامى أخرى 

تتناسق مع الملبس ؛ وتتعدد أشكالها وأحجامها تبعاً  

 (11)  .للتصميم الذي سيتم تثبيتها علية

 

 

 

 
https://2u.pw/X91fu 

 لة.مكمالت المالبس المتصف تصني ( يوضح 1جدول )

 مكمالت المالبس المنفصلة:  ثانيا :

المخطط السابق ، ويمكن توضيح بعض منها بالتفصيل من خالل  خاللتتنوع  وتتعدد مكمالت المالبس المنفصلة كما تم توضيحها من 

 (30 ) الجداوال التالية.

  : (Hand bags):حقائب اليد •

،  تعد حقيبة اليد من المكمالت األساسىة التي ال غني عنها ؛ فهي تمثل أهم  العناصر التي تساعد علي اكتمال أناقة الملبس 

  وتتنوع اشكال الحقائب ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي:

 

صورة  

 توضيحية 

صورة   المسمي 

 توضيحية 

صورة   المسمي 

 توضيحية 

  صورة المسمي 

 توضيحية 

 المسمي 

 

Backpack 

 
 

Baguette 

 
 

Fringe 

 

Baskrt 

bag 

 

Doctor 

 
 

Camera 

Bag 

 

 

Bracklet 

bag 

 

Beaded 

bag 

 

Duffel 

  

Draw 

String 

 

 

duffel 

bag 
 

carpet 

bag 

 

Frame 

bag 

 

 

Minaudiere 

 
 

chanel 

bag 

 

Canteen 

 

https://2u.pw/C6Hlm
https://2u.pw/ZQT5F
https://2u.pw/5sl6b
https://2u.pw/5p9at


 
 

 

Barrel 

 
 

Fold Over 

 
 

Clutch 

  

Belt -bag 

 

 

Bucket 

 
 

Cross 

Body 

 

 

Pouch 

  

Tote 

 

 

 

Hobo 

 

Messenger 

 
 

Kelly 

 

Box 

 

 

 

Shoppers 

 
 

Envelope 

Clutch 

 
 

Satchel 

  

Trapeze 

 

( يوضح األنماط المختلفة للحقائب. 2جدول )  

  : (Shoes)األحذية •

البد ان يكون مريح  يجب تحري الدقة عند اختيارة ؛   يعتبر من المكمالت األساسية الذي ال يمكن االستغناء عنها ؛ لذلك

؛ وتصنع األحذية من خامات متعددة وأشهرها الجلد الطبيعي والصناعي  وأنيق ذو قيمة عالية الستكمال أناقة مرتدية

؛ وتعددت انواع تصميمات االحذية  حسب استخدامها فمنها ما يتم ارتداؤة في فترة الصباح مثل االحذية  والقماش والشمواه

متوسط االرتفاع و منها ما يناسب فترة المساء والسهرة مثل االحذية ذات الكعب العالي و منها ما  ذات الكعب المنخفض أو  

.يناسب الرياضة وغيرها من االنواع المختلفة  

  : (Belts)األحزمة •

تتعدد أشكالها  تعتبر احد مكمالت المالبس  المنفصلة الهامة التي تساعد على استكمال أناقه الفرد والظهور بمظهر جذاب ؛ 

وتصميماتها فمنها ما يكون مزود بحلقات معدنية أو سالسل ذهبية او فضية ومنها ما يكون مرصع بالعديد من الفصوص  

 : ؛ ويمكن توضيح األنواع المختلفة من خالل الجدول التالي وتتعدد احجامها ايضا فمنها الرفيع جدا والمتوسط والعريض

توضيحية صورة  المسمي  صورة توضيحية   المسمي  صورة توضيحية  المسمي  
 

 
https://2u.pw/7xNzy 

Western 

belt 

 
https://2u.pw/b0uti 

Fringed 

belt 
 

https://2u.pw/3ve

dz 

Classic 

Buckle 

belt 

 

 
https://2u.pw/euw4F 

Animal 

print belt 

 

 
https://2u.pw/Sne3K 

Sash 

belt 

 
https://2u.pw/ms

TWg 

Elastic 

/ 

Stretch 

Waist 

belt 

 

 
https://2u.pw/9yaqK 

 

Handmad

e belt 

 
https://2u.pw/T8gqP 

chain 

belt 

 
https://2u.pw/ES3

7r 

Lace-

up belt 

 



 
 

 

 
https://2u.pw/NlEg

O 

Rope belt 

 
https://2u.pw/t6kQO 

 

Cinch 

belt 

 
https://2u.pw/Q7

KFl 

Cloth / 

Fabric 

belt 

 

 

 
https://2u.pw/hqnN

W 

Obi belt 

 
https://2u.pw/onXcs 

Braided 

belt 

 
https://2u.pw/Jp7

TN 

 

 

 

 

 

 

Thin / 

Skinny 

belt 

 

 جدول )3( يوضح األنماط المختلفة لألحزمة. 

لتجربة التطبيقية : ا  

تصميمات مختلفة ، وقد تم   4مجموعات تصميمية مقترحة لمكمالت مالبس السيدات ، وتتمثل كل مجموعة في  4تم عمل 

 دمج مجموعة من الخامات المختلفة مع لدائن الطباعة ثالثية األبعاد مع كل مجموعة .

مع خامة  الثية األبعاد وقد تم دمج لدائن الطباعة ث 4:1تتمثل في التصمبمات من  األوليالمجموعة  •

 .الخشب

التصميمات 

المقترحة 

للمجموعة 

 األولي

 ( 4تصميم ) ( 3تصميم ) ( 2تصميم ) ( 1تصميم )

الوحدة  

المستلهم 

 منها

 
 

  
 

 
 

المكمالت  

 المقترحة

 المكمالت المنفصلة :

عبارة عن الحزام: 

وحدتين متماثلتين من 

لدائن الطباعة ثالثية 

بعاد يفصل بينهما  األ

 خرزة خشبية .

يتكون من العقد:  

ثالث وحدات من  

، يربط لدائن الطباعة 

بين هذة الوحدات 

وبعضها البعض  

وحدات خشبية يتدلي  

 الت المنفصلة:المكم

عبارة عن  الحزام:

وحدات من  مجموعة

لدائن الطباعة ثالثية 

األبعاد يفصل بينها  

خرزات مجموعة 

 خشبية.

يتكون من   العقد:

خمس وحدات  من  

لدائن الطباعة  

متدرجة في الطول  

،يفصل بينها خرزات  

 المنفصلة: المكمالت

يتكون  االنسيال :

وحدات   من مجموعة

من لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد 

متراصة بطريقة ما   

مع بعضها البعض  

 .داخل اطار خشبي

يتكون من العقد:  

وحدة واحدة من 

لدائن الطباعة يحيط 

بيها وحدتين  

 المكمالت المنفصلة:

عبارة عن  الحلق:

قطعة خشبية ذات 

شكل دائري مفرغة  

من النصف العلوي  

علي شكل نصف  

دائرة ، يتدلي من 

نهايتها ثالث وحدات  

 من لدائن الطباعة. 

يتكون من   العقد:

ثالث وحدات من  

،   لدائن الطباعة

https://2u.pw/NlEgO
https://2u.pw/NlEgO


 
 

منها مجموعة من 

السالسل مختلفة 

 األطوال.

عبارة عن الحلق: 

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة يتدلي منها 

مجموعة من السالسل  

، يعلوها وحدة خشبية 

ترتبط معها من خالل 

 مجموعة من الخرز. 

يتكون من النسيال: ا

مجموعة من لدائن  

الطباعة يفصل بينها  

 وحدات خشبية .

مستطيلة  الحقيبة:

الشكل ، مصنوعة من  

الخشب، تم توزيع  

لدائن الطباعة علي  

واجهة الحقيبة 

 وظهرها. 

 خشبية.

وحدة واحدة   الحلق:

من لدائن الطباعة  

 يعلوها خرزة خشبية.

عبارة عن  االنسيال:

ثالث وحدات من  

لدائن الطباعة يفصل  

 بينهم خرزات خشبية. 

مستطيلة   الحقيبة:

الشكل ، تم توزيع  

وحدات الطباعة  

علبها من األطراف 

بترتيب معين، اليد 

علي شكل مثلث 

ليتناسب مع شكل  

 الوحدة .

 : المتصلةالمكمالت 

الجزء المتصل بياقة 

عبارة عن  البلوزة:

ة من  وحدات مبسط

 شكل الوحدة األساسية 

في نهاية كل منها  ،

حلقات ليتم من  

خاللها تثبيتها بياقة  

 البلوزة

 

مستطيلتين الشكل 

 من الخشب.

مكون من    الحلق:

ثالث وحدات من  

لدائن الطباعة ثالثية 

األبعاد مرتبطين مع  

بعضهم البعض  

بشكل متعاكس ،  

يحيط بهم اطار 

خشبي ذو سمك  

صغير، يعلوهم  

وحدة خشبية ثالثية 

 األضالع.

مستطيلة   الحقيبة :

الشكل مصنوعة من  

الخشب ، تم توزيع  

لدائن الطباغة ثالثية 

األبعاد في واجهة 

الشنطة بترتيب  

معين مع بعضهم  

البعض ، جوانب  

الشنطة مصنوعة  

من الخشب ، اليد  

مستطيلة الشكل ذات 

 سمك مناسب. 

يفصل بينهم وحدات 

 خشبية 

تم توزيع   االنسيال :

وحداتة بنفس توزيع  

وحدات العقد ولكن 

 بأحجام أصغر.

يتكون   الحقيبة :

هيكلها بالكامل من 

خشب ، مثبت علي ال

الجزء العلوي وحدة  

كبيرة من نفس الوحدة  

المستخدمة بلدائن 

 الطباعة ثالثية األبعاد 

 ة: المكمالت المتصل

زرار مثبت علي  

عبارة عن البليزر :

وحدة من لدائن  

الطباعة الطباعة  

ثالثية األبعاد بها  

فتحتين عند مقدمة  

ونهاية الوحدة ليتم  

تثبيتها من خاللهما  

علي فتحة البليزر 

 . بواسطة خيط 

        

 . دالجلوقد تم دمج لدائن الطباعة مع خامة  8:5مات من يالمجموعة الثانية تتمثل في التصم •

التصميمات 

المقترحة 

للمجموعة 

 الثانية. 

 ( 8تصميم ) ( 7تصميم ) ( 6تصميم ) ( 5تصميم )

الوحدة  

المستلهم 

 منها

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

المكمالت  

 المقترحة

 المكمالت المنفصلة:

عبارة عن  الحزام:

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة يحيط بها  

وحدتين من الجلد ذات  

 الرصاصي. اللون 

 المكمالت المنفصلة :

عبارة عن  الحلق:

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

مفرغة في بعض 

األجزاء ، يثبت من 

 المنفصلة: تالمكمال

عبارة عن  الحزام :

وحدتين متعاكستين 

من لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد مرتبط  

بهما وحدتين مثلثتين  

  :المكمالت المنفصلة

يتكون من   العقد:

وحدتين متماثلتين في 

الشكل ولكن متفاوتتين  

في الحجم من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 



 
 

يتكون من   العقد:

وحدتين من لدائن 

الطباعة ثالثية األبعاد 

يفصل بينهما وحدة من 

الجلد ، تم الربط بين 

الوحدات وبعضها 

البعض بواسطة حلقات 

 .معدنية فضية اللون

عبارة عن  الحلق:

وحدتين من لدائن 

يفصل  ، الطباعة 

بينهما وحدة من الجلد  

، يتدلي من نهايتة 

 مجموعة سالسل

فضية اللون متفاوتة 

 في الطول . 

يتكون من  االنسيال :

ثالث واحدات من  

، يفصل   لدائن الطباعة

بينهما وحدتين من 

 .الجلد

تتكون من   الحقيبة :

جزئين من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

يفصل بينهما جلد ، 

وقد تم الربط بين 

األجزاء وبعضها  

البعض بتقنية الجدل ،  

عبارة عن  يد الشنطة 

جزء من مثلث مقلوب  

ليتناسب مع شكل  

 الوحدة المستخدمة.

 

ليظهر من أسفلها جلد 

خالل الفراغات لزيادة 

 القيمة الجمالية للحلق.

يتكون من  االنسيال:

وحدات من   ثالث

لدائن الطباعة مفرغة  

الجلد ثبت أيضا ، وي

أسفل الوحدتين  

 الطرفيتين.

صغيرة   الحقيبة  :

الحجم ، مزودة بحزام  

يتم من خاللة ارتداؤها 

علي الخصر ، تم  

توزيع لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد علي  

جانبي الحقيبة ، تم  

اضافة وحدة أيضا  

علي  نهاية الغطاء 

 .الخاص بالحقيبة

 المكمالت المتصلة : 

الجزء المتصل بياقة 

عبارة عن :  البلوزة

الث وحدات من  ث

لدائن الطباعة ثالثية 

األبعاد ، يوجد في 

نهاية  وبداية كل منها  

فتحة ليتم من خاللها 

 تثبيتهما بالياقة. 

 

من الجلد ، يوجد في  

منتصفة وحدتين  

أخرتين من الجلد تم  

ربطهما مع بعضهما  

البعض بواسطة 

 .ةحلقات معدني

يتكون من    العقد:

وحدتين من لدائن 

الطباعة ثالثية األبعاد 

، تم توزيعهما بشكل  

متعاكس يفصل بينهما  

وحدتين علي شكل 

 .مثلث من الجلد

عبارة عن  الحلق:

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

يتدلي من تجويفها  

الداخلي وحدة من 

الجلد مثلثة الشكل ،  

ترتبط الوحدة  

المطبوعة بتقنية 

الطباعة ثالثية األبعاد 

بوحدة أخري مثلثة 

الشكل من الجلد عن  

طريق حجر بسيط  

 . من نفس لون الجلد

تم توزيع   : االنسيال 

حداتة بنفس توزيع  و

وحدات الحزام ولكن  

 بأحجام أصغر.

الحقيبة : مصنوعة 

بالكامل من الجلد ،  

ذو جوانب مستديرة  

الشكل ، مثبت في  

نهايتها من الجهة 

العلوية وحدتين من 

اللدتائن المطبوعة  

بتقنية الطباعة ثالثية 

 . األبعاد

، يفصل بينهما وحدة  

من الجلد ، يتم الربط  

بين اللدائن المطبوعة 

والجلد بواسطة حلقات  

 . معدنية فضية اللون

عبارة عن  الحلق:

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

مرتبطة بوحدة أخري  

رباعية األضالع من 

 . الجلد

يتكون من  االنسيال :

اطار اساسي من الجلد  

، مفرغ من منتصفة 

ليتم تثبيت اللدائن 

ة بتقنية المطبوع

الطباعة ثالثية األبعاد 

في هذا الفراغ ، تم 

توزيع الوحدات بشكل  

مرتب واحدة تلو  

األخري بشكل 

 . متعاكس

صغيرة   الحقيبة :

الحجم بدون مقبض ، 

مصممة ليتم حملها  

باليد ، مزودة في 

باطار مستطيل  نهايتها

الشكل مطبوع بتقنية  

الطباعة ثالثية األبعاد 

 ، موزع بداخلة

مجموعة من وحدات 

مطبوعة أيضا بأحجام 

متفاوتة ومرتبة بشكل  

منسق ومترابطة مع  

 بعضها البعض . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

وقد تم دمج لدائن الطباعة علي خامات القماش   12:9المجموعة الثالثة تتمثل في التصمبمات من  •

 . المختلفة مباشرة

لتصميمات ا

المقترحة 

للمجموعة 

 الثالثة. 

 ( 12)تصميم  ( 11تصميم ) ( 10تصميم ) ( 9تصميم )

الوحدة  

المستلهم 

  منها
 

 
 

  
 

المكمالت  

 المقترحة

 ت المنفصلة:المكمال

عبارة عن  االنسيال :

مجموعة وحدات من 

وعة  المطبلدائن 

الثية نية الطباعة ثبتق 

ع  األبعاد ، ترتبط م

عض  بعضها الب

واسطة حلقات ب

 معدنية. 

عبارة عن  الحلق:

وحدة واحدة من لدائن  

الطباعة ، مثبت في 

بدايتة خطاف ليتم 

 االرتداء من خاللة. 

عبارة عن  الحقيبة :

تم ثلثي دائرة ، 

عة  طباعة لدائن الطبا

ج معين علي  بتدري

التل مباشرة وهو  

ة المصنوع منها  الخام

 الحقيبة.

 ت المتصلة: المكمال

متصل بياقة الجزء ال

 عبارة عن البلوزة:

مجموعة من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

،  متدرجة في الحجم 

طباعتها بشكل  تم 

مباشر علي التل  

وثبيتها مع ياقة 

 البليزر.

جزء مثبت عند  

عبارة عن  وسط:ال

لثي الشكل جزء مث

 :ت المنفصلةالمكمال

عبارة عن  الحلق:

من لدائن  وحدة واحدة 

الطباعة ثالثية األبعاد 

، يتدلي منها سلسة  

في نهايتها خرزة  

 سوداء اللون. 

  صغيرة:  الحقيبة

مزودة  ، الحجم

بمقبض يتم حملها من 

، تم توزيع خاللة 

وحدات لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

في النصف العلوي  

منها بشكل متدرج في 

 الحجم. 

 :المكمالت المتصلة 

تم   اسورة الكم :

طباعة لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد بشكل  

مباشر علي خامة 

 التل . 

جزء متصل بالبلوزة  

تم   : أسفل الياقة

طباعة اللدائن بشكل 

مباشر بطريقة 

تدريجية من ناحية  

الحجم من األكبر 

فاألصغر من الجهة  

 السفلية. 
 

 المكمالت المنفصلة:

عبارة عن وحدة  الحلق:

من لدائن الطباعة  واحدة 

مثبت  ثالثية األبعاد ، 

خلفها قطعة من قماش 

األورجانزا بنفس الشكل  

يعلوها الخارجي لها ، 

خرزة أسفل الخطاف  

 .  مباشرة

 صغيرة الحجم : الحقيبة

تم توزيع لدائن الطباعة  ، 

تي  ثالثية األبعاد في زاوي

الحقيبة ، كما تم اضافتها  

 في نهاية الغطاء.أيضا 

 : المكمالت المتصلة 

تم طباعة   اسورة الكم :

لدائن الطباعة ثالثية 

األبعاد بشكل مباشر  

 عليها.

تتمثل في شكل  األزرار :

الوحدة األساسية المستلهم 

منها ، تم طباعتها بشكل  

مباشر علي المرد  

 المتصل بالبلوزة.

 

:المنفصلة المكمالت  

عبارة عن  الحلق:

وحدتين من لدائن 

الطباعة ثالثية األبعاد 

متصلين ببعضهما  

البعض ، يتدلي من 

الوحدة السفلي ثالث 

سالسل معدنية فضية 

 اللون. 

صغيرة   الحقيبة :

تم توزيع ، الحجم

وحدات لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد بشكل  

تدريجي في الحجم من  

 األسفل لألعلي. 

 : المكمالت المتصلة 

تم   جزء متصل بالكم :

طباعة لدائن الطباعة  

ثالثية األبعاد بشكل  

 مباشر علية.

زرار مثبت علي   

عبارة عن  البليزر :

وحدة من لدائن  

الطباعة الطباعة ثالثية 

عند  ثقبيناألبعاد بها  

مقدمة ونهاية الوحدة 

ليتم تثبيتها من خاللهما  

علي فتحة البليزر 

 ط . بواسطة خي



 
 

من التل ، تم طباعة  

بعض الوحدات علية  

شكل ترتيب معين بب

 . مباشر 
 

وقد تم دمج لدائن الطباعة مع مجموعة من مختلف  16:13لمجموعة الرابعة تتمثل في التصميمات من ا •

 .االكسسورات متمثلة في السالسل والخيوط

التصميمات 

المقترحة 

للمجموعة 

 الثالثة. 

 ( 15تصميم ) ( 14تصميم ) ( 13)تصميم 

 

 ( 16تصميم )

الوحدة  

المستلهم 

    منها

 

 

 

 
 

 

المكمالت  

 المقترحة

 المكمالت المنفصلة :

عبارة عن  الحلق:

من لدائن  وحدة واحدة 

الطباعة ثالثية األبعاد 

مستلهمة بشكل مبسط  

من وحدة األوريجامي  

، يتدلي من تجويفها  

الداخلي مجموعة من 

الخيوط مختلفة 

األطوال ، ينتهي كل 

 خيط بخرزة في أسفلة.

متوسطة   : الحقيبة

الحجم ، شبة اسطوانية  

، مثبت في الجزء  

ن  العلوي بها وحدتي

متعاكستين من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

يحمالن بينهما 

مجموعة من الخيوط 

  في نهايتهامثبت 

 . مجموعة من الخرز

يتكون من  نسيال :اال

وحدتين متعاكستين من 

لدائن الطباعة ثالثية 

، يحمالن  األبعاد 

بينهما في التجويف  

الداخلي مجموعة من 

الخيوط مثبت بداخلها  

 لمنفصلة:ا تالمكمال

عبارة عن  : االنسيال

ثالث وحدات من  

ائن الطباعة ثالثية لد

، يتدلي من   األبعاد

أسفلهم مجموعة من 

الخيوط ، ترتبط  

الوحدات مع بعضها  

عض من خالل الب

مجموعة من 

 ل والخرز . سالسال

توزيع  تم   : العقد 

الوحدات بشكل مماثل  

االنسيال حدات لو

 ن بأحجام أكبر.ولك

الحلق: عبارة عن  

وعة وحدة واحدة مطب

ية الطباعة ثالثية بتقن

األبعاد ، يتدلي من  

أسفلها ثالث  

مجموعات من  

 الخيوط.

مستطيلة  :الحقيبة 

تثبيت  الشكل ، تم 

وحدة الطباعة ثالثية 

األبعاد علي غطاء 

الحقيبة ، يتدلي من 

هذة الوحدة مجموعة 

 ت المنفصلة:المكمال

عبارة عن ثالث االنسيال :

  وحدات من لدائن الطباعة

بنفس شكل الوحدة 

ة المستلهم منها ، األساسي

ترتبط هذة الوحدات مع  

ع  وم بعضها البعض 

وحدات أخري مثلثة الشكل  

بواسطة مجموعة من 

 الخرز. 

يتكون من وحدتين    العقد :

ستين من لدائن  متعاك

الطباعة ، يرتبطان مع 

ما البعض بواسطة بعضه

وحدات مجموعة من 

مثلثية الشكل مرتبة 

ويفصل بينهما  بطريقة ما 

 مجموعة من الخرز. 

وحدة   الحلق: عبارة عن

واحدة من لدائن الطباعة ،  

يتدلي منها مجموعة 

، سالسل بأطوال مختلفة 

في بداية كال منها  مثبت 

 خرزة.

عبارة عن وحدة  الحزام :

،  واحدة من لدائن الطباعة 

بها خيط مجدول ، يحيط 

والطرف االخر يوجد في  

المكمالت المنفصلة 

عبارة عن  العقد :

خمس وحدات من  

  باعةلدائن الط

اثلة الحجم ،  متم

بة بجوار  مرت

بعضها البعض ،  

ات  وحدة الترتبط هذ

عضها البعض  ع بم

بواسطة مجموعة 

 ز. من الخر

بارة عن ع الحلق :

ة مبسطة من  وحد

  وحدة األوريجامي

،  هم منها المستل

مفرغة من الداخل ،  

يتدلي من داخلها 

بت  سلسلة معدنية مث

 بنهايتها خرزة. 

الحزام : عبارة عن  

وحدة مماثلة لوحدة 

من  الحلق يتدلي 

ها الداخلي  ويف تج

ل وحدة لة تحمسلس

أخري مماثلة لها 

أيضا ولكن ذات  

 حجم أصغر. 

مثبت في الحقيبة :



 
 

 

 

أخر للفئة المستهدفة.التصميمات المقترحة من قبل المتخصصين و صالحيةلقياس وقد تم عمل استبيان    

 استبيان خاص بالمتخصصين في المجال   •

، المحور يهدف االستبيان الي التعرف علي اراء السادة األساتذة المتخصصين في مجال المالبس ويتضمن محورين 

األول يشمل عناصر وأسس التصميم واألداء الجمالي ووالمحور الثاني يشمل الجانب االبتكاري في التصميم واألداء 

من حيث  من خاللها قياس نجاح التصميمات المقترحة  عبارة يمكن 15، عدد عبارات االستبيان تتمثل في  الوظيفي

تناسب خطوط وألوان وحجم وحدات الطباعة  ثالثية األبعاد المستخدمة في المكمل وتناسبها مع التصميم الملبسي ككل  

الي قياس مدى تحقق الوحدة والترابط وااليقاع والحركة وغيرها من العوامل األخري . ، باالضافة   

 فئة المستهدفة:استبيان خاص بال •

عبارات يمكن  7سنة  ، وتضمن االستبيان  30:18تم اعداد استبيان خاص بالفئة المستهدفة والتي يتراوح عمرها من 

من خاللها التعرف علي مدى تقبلهم للتصميمات المقترحة من حيث مالئمة الخامات المستخدمة مع لدائن الطباعة  

يم المكمل لخطوط الموضة الحالية ومدى مالئمة التصميمات وتوافقها مع  لطباعة المستخدمة في تصمومالئمة وحدات ا

وامكانية تحقيق هذة التصمبمات للتميز والفردية لمرتديها. الذوق الشخصي   

 نتائج االستبيان: 

 أوال: صدق االستبيان : 

 أ/ بالنسبة لالستبيان الخاص باألساتذة المختصين في المجال: 

عضو هيئة تدريس   ( 15 ) من المكونة العينة على تطبيق المقياس لالستبيان بعد الداخلي االتساق صدق من التحقق جرى

كل عبارة من عبارات المحور  درجات بين ارتباط بيرسون حساب معامل وتم الدراسة، عينة  أفراد من ،من المتخصصين

االرتباط بين كل عباره من عبارات المحور األول ( عالقة 1للبعد ، ويوضح جدول رقم ) الكلية األول والثاتي والدرجة

 (.  SPSSوالثاني ومجموع العبارات وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )

 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

معامل 

 االرتباط 

الجانب  عبارات المحور الثاني) 

االبتكاري في التصميم واألداء 

(. الوظيفي  

 

مستوى 

 الداللة

قيمة 

معامل 

 االرتباط 

لمحور األول )عناصر  عبارات ا

واسس التصميم واألداء  

. الجمالي(  

0.000 .771** 

الحداثة والتجديد في وحدات تصميم    

األبعاد   المستخدمة  الطباعة ثالثية  

 في المكمل الملبسي

0.000 .792** 
وحدات  تناسب خطوط   تصميم 

 الطباعة ثالثية األبعاد

0.000 .805** 

وحدات تصميم   التميز والتفرد في 

األبعاد   المستخدمة  الطباعة ثالثية 

 في المكمل الملبسي

0.000 .773** 

األلوان المستخدمة في  تناسب

تصميم حدات الطباعة   ثالثية 

األبعاد مع تصميم المكمل ومع  

مجموعة من الخرز  

 .ذو أحجام مختلفة

ن وحدة  عبارة ع عقد:ال

واحدة كبيرة من لدائن  

الطباعة ثالثية األبعاد 

، يتدلي من تجويفها  

الداخلي مجموعة من 

الخيوط مختلفة 

 .األطوال

من الخيوط مما يزيد 

جمالية  من القيمة ال

   لهذة اللدائن.

نهايتة وحدة مثلثة الشكل 

مفرغة ليتم مرور طرف 

للتحكم الحزام من خاللها 

 في الغلق والفتح. 

وحدة ة: تم اضافة الحقيب

  واحدة من لدائن الطباعة

علي طرفها ، يتدلي من  

سالسل   عأربهذة الوحدة 

بت  ، مث والمتفاوتة األط

 زة. في بداية كال منها خر

طرفيها وحدتين من  

لدائن الطباعة في  

كلتا الجهتين اليمني  

واليسري ، تم 

ن الوحدتين الربط بي

بواسطة خيوط  

، اليد   جدولةم

عبارة عن مجموعة  

 من الخرز المترابط

 عضة البعض.مع ب



 
 

التصميم الملبسي ككل   

0.000 .780** 

مدى تحقق القيم الجمالية في تصميم 

األبعاد   ثالثية  وحدات   الطباعة 

 المستخدمة في تصميم المكمل

0.000 .806** 

تناسب حجم وحدات الطباعة 

ثالثية األبعاد   المستخدمة في 

المكمل مع حجم المكمل ككل 

وتناسبها أيضا مع التصميم  

 الملبسي ككل

0.000 .759** 

تناسب خطوط وألوان وحدات   

الطباعة ثالثية األبعاد في المكمل 

كل مع الموضة  والتصميم الملبسي ك

 المعاصرة

0.000 .815** 

مدى تحقق الوحدة والترابط   بين 

األبعاد في  وحدات الطباعة ثالثية 

 المكمل والتصميم الملبسي ككل 

0.000 .768** 

دمج   الخامات المختلفة مع لدائن 

الطباعة ثالثية   األبعاد يبرز جماليات 

قيمتة    تصميم المكمل ويثري   من  

 الجمالية 

0.000 .819** 

االيقاع والحركة بين   مدى تحقق 

وحدات تصميم الطباعة   ثالثية  

األبعاد في المكمل وتحقيقهما أيضا 

 مع التصميم

0.000 .764** 

مالئمة تصميم المكمل للفئة   

 المستهدفة جماليا

0.000 .823** 

مدى تحقق االتزان بين وحدات    

دمة المستخ الطباعة ثالثية األبعاد 

في تصميم المكمل  في    

0.000 .763** 

 

0.000 .830** 

توافر عنصر النسبة والتناسب   

بين وحدات تصميم الطباعة ثالثية 

األبعاد وبعضها البعض في 

أيضا مع   المكمل وتناسبها 

 التصميم الملبسي ككل

والدرجة الكلية . ( يوضح معامالت االرتباط بين درجات المحور األول والثاني 4جدول )  

األول والمجموع ككل ، حيث   المحوربين كل فقرة من فقرات   أن هناك ارتباطا ايجابيا قوي السابقيتضح من الجدول 

، كما أن هناك ارتباط قوي بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني  (  (0.773( الى0.830من ) تراوحت معامالت االرتباط 

مما يدلل على  وهى جميعا ذات داللة.  ( (0.763( الى0.827تراوحت معامالت االرتباط من )والمجموع ككل  ، حيث  

 صدق المحور الثانى في قياس ما وضع ألجله. 

 ب/ بالنسبة لالستبيان الخاص بالفئة المستهدفة:

( عالقة االرتباط بين كل عباره من عبارات االستبيان الخاص بالفئة المستهدفة ومجموع العبارات  2رقم ) ويوضح جدول

 (.  SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي )

يان عبارات االستب قيمة معامل   

 االرتباط 

مستوى 

 الداللة

 0.000 **736. توافق المكمل مع الذوق الشخصي 

 0.000 **788. احتواء تصميم المكمل علي أفكار جديدة

الوحدات المطبوعة ثالثية األبعاد مع ألوان المكمل ومع التصميم الملبسي ككلتناسب ألوان   .781** 0.000 

 0.000 **774. مالئمة الخامات المختلفة المستخدمة مع لدائن الطباعة ثالثية األبعاد لتحقيق القيم الجمالية 

لخطوط الموضة الحالية مالئمة وحدات الطباعة ثالثية األبعاد المستخدمة في تصميم المكمل   .790** 0.000 

 0.000 **793. امكانية شراء أحد التصميمات عند توافرها في األسواق المحلية 

 0.000 **736. تحقق التصميمات التميز والفردية 

( يوضح معامالت االرتباط بين درجات استبيان الفئة المستهدفة والدرجة الكلية 5جدول )   

بين كل فقرة من فقرات االستبيان والمجموع ككل ، حيث تراوحت    السابق أن هناك ارتباطا ايجابيا قوييتضح من الجدول 

وهي جميعا ذات داللة ، مما يدلل على صدق االستبيان في قياس ما وضع ألجله. 0.733: 0.793معامالت االرتباط من   

 ثانيا : ثبات بنود )عبارات( االستبيان: 

 أ/ بالنسبة لالستبيان الخاص باألساتذة المختصين في المجال: 



 
 

كما   SPSSاعتمدت الباحثة على طريقة الفا كرونـباخ وطريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس، من خالل برنامـج 

 (7،6هو موضح في الجدول رقم )

 عناصر التقييم  أداة الدراســــــــــــة 

معامل الثبات 

ألفا  بطريقة 

 كرونباخ 

معامل الثبات بطريقة 

 التجزئة النصفية

 
المحور األول  : عناصر واسس التصميم 

 واألداء االجمالي 
7 0.937 0.929 

المحور الثاني: الجانب االبتكاري في التصميم   

 واألداء الوظيفي 
8 0.943 0.923 

 0.924 0.966 15 االجمالى 

يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية لكال من المحورين األول والثاني لقياس ثبات  (  6جدول ) 

 استبيان األساتذة المتخصصسن. 

 ب/ بالنسبة لالستبيان الخاص بالفئة المستهدفة:

معامل الثبات بطريقة  عناصر التقييم  أداة الدراســــــــــــة 

 ألفا كرونباخ 

الثبات بطريقة معامل 

 التجزئة النصفية

 

 0.878 0.884 7 استبانة التصميمات المقترحة

( يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ  وطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات استبيان الفئة المستهدفة.7جدول )  

عباره(   15)االتساق الداخلي لفقرات االستبانة ( كانت قيمة معامل الثبات 6ونجد أنة عند تحليل النتائج  من الجدول رقم )

 بطريقة التجزئة النصفية  0.924بطريقة ألفا كرونباخ و   0.966للعينة تساوى 

بطريقة التجزئة النصفية ،    0.878بطريقة ألفا كرونباخ و   0.884(  للعينة تساوى 7، وعند تحليلها من الجدول رقم )  

واالعتماد على نتائجها ألنها جميعا بالحدود المقبولة مما يطمئن الباحثة لنتائج تطبيق  وهذة النتائج تدل على ثبات األداة 

 االستبانة. 

 ثالثا : المقارنة بين المجموعات: 

 أ/ بالنسبة لالستبيان الخاص باألساتذة المختصين في المجال: 

 

 

 

( يوضح متوسطات التقييم للمجموعات  األربعة بالنسبة لألساتذة المتخصصين في المجال.21شكل رقم )  

, وجاء بالترتيب الثاني المجموعة الثانية بمتوسط حسابى 40.33جاء في الترتيب األول المجموعة الثالثة بمتوسط حسابى 

, وجاء بالترتيب الرابع المجموعة الرابعه  38.98الثالث المجموعة األولي بمتوسط حسابى  , وجاء بالترتيب  39.68

 (. 12كما يوضح الشكل رقم ) 36.65بمتوسط حسابى
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 ب/ بالنسبة لالستبيان الخاص بالفئة المستهدفة:

 

 
المتخصصين في المجال.( يوضح متوسطات التقييم للمجموعات  األربعة بالنسبة لألساتذة 31شكل رقم )  

, وجاء بالترتيب الثاني المجموعة األولي  بمتوسط حسابى  20.20جاء في الترتيب األول المجموعة الثالثة بمتوسط حسابى 

, وجاء بالترتيب الرابع المجموعة الرابعه بمتوسط  19.64, وجاء بالترتيب الثالث المجموعة الثانية بمتوسط حسابى   20.06

 (.13يوضح الشكل رقم )كما  19.22حسابى

 رابعا : داللة الفروق بين متوسطات درجات التصميمات: 

 أ/ بالنسبة لالستبيان الخاص باألساتذة المختصين في المجال: 

 بين فروق على وجود يدل مما 0.01   مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وهى (2.242كانت  )  )ف ( قيمة  عند حساب

 .التصميمات بين نماذج التصميم للجانب االبتكاري في التصميم   واألداء الوظيفيدرجات المتخصصين من حيث 

 

 

( يوضح داللة الفروق بين متوسطات درجات التصميمات المقترحة ككل وفقا الراء األساتذة المتخصصين.  41شكل )   

 جاء ترتيب التصميمات من وجهه نظر المتخصصين كالتالي: 

,  7, وجاء بالترتيب الثالث التصميم رقم  10, وجاء بالترتيب الثاني التصميم رقم 12جاء في الترتيب األول التصميم رقم 

,  2 , وجاء بالترتيب السادس التصميم رقم8, وجاء بالترتيب الخامس التصميم رقم 5وجاء بالترتيب الرابع التصميم رقم 

, 4وجاء بالترتيب  التاسع التصميم رقم  3التصميم رقم  , وجاء بالترتيب  الثامن 13التصميم رقم  السابعوجاء بالترتيب 

 (.14) رقم  كما يوضح الشكل 16كما جاء بالترتيب األخير التصميم رقم  14وجاء بالترتيب العاشر التصميم رقم 

 

 ب/ بالنسبة لالستبيان الخاص بالفئة المستهدفة:

 بين فروق على وجود يدل مما 0.01   مستوى عند إحصائيا دالة قيمة وهى ( 1.756كانت  )  )ف ( قيمة  عند حساب

 .درجات الفئات المستهدفة من حيث التصميمات بين نماذج التصميم 

 جاء ترتيب التصميمات من وجهه نظر الفئات المستهدفة كالتالي: 
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 داللة الفروق بين متوسطات درجات التصميمات المقترحة وفقا الراء الفئة المستهدفة يوضح( 15) شكل

,  3, وجاء بالترتيب الثالث التصميم رقم  2, وجاء بالترتيب الثاني التصميم رقم 12جاء في الترتيب األول التصميم رقم 

,  3 , وجاء بالترتيب السادس التصميم رقم10, وجاء بالترتيب الخامس التصميم رقم 9وجاء بالترتيب الرابع التصميم رقم 

كما   6, وجاء بالترتيب العاشر التصميم رقم 13, وجاء بالترتيب التاسع التصميم رقم  1التصميم رقم  السابعوجاء بالترتيب 

 (.15كما يوضح الشكل رقم ) 15جاء بالترتيب األخير التصميم رقم 

 

وبعد تحليل الجداول واألشكال السابقة يتضح أن المجموعة الثالثة قد حققت أعلي نسبة قبول لدى كال من المتخصصين 

  يم من هذة المجموعةمن هذة المجموعة كان أفضل تصم  12في المجال وأيضا لدى الفئة المستهدفة ، وأن التصميم رقم 

اليات  تصميم المكمل  يبرز جم، مما يؤكد علي أن طباعة لدائن الطباعة بشكل مباشر علي خامات القماش المحتلفة 

 .قيمتة الجمالية ويثري من 

:)Research results نتاائج البحث )    

 تتيح تقنية الطباعة ثالثية األبعاد للمصممين انشاء قطع مميزة فريدة من نوعها بناء علي احتياجات المستهلك.  •

 . األبعاد المستخدمة في المكمل الملبسي تحقيق الحداثة والتجديد في وحدات تصميم الطباعة ثالثية  •

تحقيق تناسب خطوط وألوان وحدات الطباعة ثالثية األبعاد في المكمل والتصميم الملبسي ككل مع الموضة   •

 المعاصرة.

 قيمتة الجمالية. اليات  تصميم المكمل ويثري من الخامات المختلفة مع لدائن الطباعة ثالثية األبعاد يبرز جمدمج  •

 ساهمت تصميم وحدات الطباعة ثالثية االبعاد في  اعطاء قيمة مضافة لتصميم المكمل جماليا ووظيفيا.  •

رفع القيمة الجمالية لمكمالت مالبس السيدات من خالل األنماط االبداعية المختلفة لفن األوريجامي وتطبيقة في  •

 التصميمات المقترحة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد. 

بشكل مباشر في مكمالت المالبس يثري من قيمتها  علي خامات القماش المختلفة  ثالثية األبعاد دمج لدائن الطباعة •

 الجمالية. 

 :(Recommendation) التوصيات

 نطاق واسع في مجال تصميم مكمالت المالبس. تسليط الضوء علي أهمية الطباعة ثالثية األبعاد واستخدامها علي  •

 اجراء المزيد من الدراسات واألبحاث لمعرفة كل ما هو جديد عن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد. •

توجية المصممين والدارسين لالطالع علي التقنيات الحديثة والمتمثلة في الطباعة ثالثية األبعاد واستغاللها في   •

 مجال التخصص. 

توعية المصممين بأن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد تعتبر أداة فعالة لتنفيذ ابتكاراتهم وتوليد األنماط  ضرورة  •

 االبداعية المختلفة. 

من مواكبة التطورات  ضرورة تزويد المكتبات بكل ما هو جديد عن تقنية الطباعة ثالثية األبعاد للتمكن •

 التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم.
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: راجعالم  

 

توظيف لبعض وحداث الوشم إلثراء الجانب الجمـالي للمالبس السياحية (.  ۲۰۰٨أبو الفتح،شيماء محمد كمال.) .1

 .المنوفية، كليه االقتصاد المنزلي ، جامعة ماجيستيررسالة  .ومكمالتها

رسالة دكتوراه غير . االتجاهات الفنية الحديثة وأثرها على الحلي المعدنية (.1996زينب.) ، أحمد منصور .2

 .جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية ،  منشورة 
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