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 الموضوع
Subject 

 ع

الدراسة على تحليل بعض الزخارف العثمانية الموجودة على بعض المشغوالت الفنية  تركز 

واالقتباس منها ( المعدن ، الخشب -التحف الفنية من أشغال الخزف  -المفروشات  -األزياء ):مثل

لعمل تصميمات زخرفيه يمكن صياغتها ومعالجتها بأسلوب عصري مبتكرعن طريق استخدام 

" فوتوشوب يأدوب"التقنيات الحديثة المتمثلة في برامج الحاسب اآللي كبرنامج معالجة الصور 

(Adobe PhotoShop 7.O ME ) إلنتاج تصاميم جديدة زخرفيه تجمع بين األصالة والمعاصرة

التطريز )تصلح لزخرفة مكمالت المالبس النسائية، ويمكن تنفيذها بأساليب متنوعة مثل استخدام 

، فن األبليك، التوشية بالخرز، استخدام تقنيات الحرق والتلوين أشغال المعدن، الطباعة الرقميةاآللي،

 (الجلد الطبيعيعلى 

E 

The study concentrated on the analysis of some Ottoman 

ornamentations available in some artistic work, such as fashions, furniture, 

antiques or masterpieces of porcelain, metal and wood, and extracting from 

them ornamental designs  

designs which can be formulated by means of modern styles by using 

modern technology exemplified by computer programs, such as “Adobe 

Photo Shop 7.0 ME”. These programs facilitate producing new ornamental 

designs characterized by genuineness and modernism suitable for decorating 

female clothes accessories and which can be implemented by different 

means, such as mechanical embroidery, metal works, digital, printing 

applique art, beaded embroidery, technology of incineration, and painting on 

natural leather. 
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 المستخلص
Abstract 

 ع

  

هدف البحث إلى تصميم وتنفيذ مكمالت أزياء نسائية مستلهمة من العناصر الزخرفية في العصر 
وذلك من خالل تحليل الزخارف العثمانية الموجودة على بعض المشغوالت الفنية كاألزياء  العثماني،

 Adobe)ج الفنية من خزف ومعدن وخشب وإعادة صياغتها باستخدام برناموالمفروشات والتحف 

Photoshop 7.O ME)  الستلهام تصاميم زخرفيه جديدة تجمع بين األصالة والمعاصرة يمكن تنفيذها
      (. التطريز اآللي، أشغال المعدن، الطباعة الرقمية) بأساليب متنوعة مثل

من خالل تقديم  ا  تطبيقي ا  والوصفي التحليلي، كما تضمنت الدراسة جانبوقد اتبع البحث المنهج التاريخي 
من مجموعة التصاميم المقترحة والمقتبسة من التراث الزخرفي في العصر  ةمكمالت مالبس منفذ

 .العثماني

وتكونت أدوات البحث من جهاز الحاسب اآللي، واستبيانان للتعرف على أراء عينة البحث من 
مفردة  (521)والمستهلكين وعددهم  مفردة،( 51)جال المالبس والنسيج وعددهم المتخصصين في م

سالمي باإلضافة إلى خامات تنفيذ قطع في المقترحات التصميمية المستلهمة من التراث الزخرفي اإل
 . المكمالت

 تصميمات نالت استحسان عينة البحث( 51)مقترحا تصميما تم تنفيذ افضل  (22)وقد قدمت الباحثة 
 .من المستهلكين

بين متوسط  (1011 - 1015)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة  الدراسة أظهرت نتائجو 

 المتخصصين آلراء وفقا  العثماني العصر زخارف من المستحدثةالتصميمات العشر بعض  درجات

متوسط درجات بعض ، كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين والوظيفية الجمالية الناحيتين من

ا إحصائيا عند مستوى داللة  دالة فروق دتوجكما  ،التصميمات وبذلك يكون الفرض األول تحقق جزئي 

 العصر زخارف من المستحدثةالتصميمات العشر  بعض متوسط درجات بين( 1011  - 1015)

درجات بعض  ، كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطالمستهلكين آلراء وفقا العثماني

ا  . التصميمات وبذلك يكون الفرض الثاني تحقق جزئي 

وصت الباحثة بضرورة القيام بمعالجات فنية للزخارف اإلسالمية بأسلوب عصري باستخدام التقنيات أو
 .الحديثة في التصميم والتنفيذ مع األخذ في االعتبار الحفاظ على روح ثقافة وتاريخ المصدر اإلسالمي

 



 
 

 

 املوقع اإللكرتوني

WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 اململكة العربية السعودية
 العاليوزارة التعليم 

 جامعة امللك عبد العزيز

 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005: رقم النموذج

 ثانيال: اإلصـــــــدار

 5 من 3: ةـــــــصفح
 

9552596 

6952960 
 21551جدة           72864. ب.ص

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 جامعة الملك عبد العزيز: برقيا  

Cable: jameatabdulaziz 

 (62)9552669: فاكس

Fax: (02)6952006 

E 

 

This study aims at designing and implementing supplements of female 

fashions inspired by decoration elements during the Ottoman age. This is 

achieved by analyzing the Ottoman decorations on some artistic works, such as 

fashions, furniture, and artistic antiques of porcelain , metal, wood, and re-

formalizing by using image treatment program (Adobe Photoshop 7.0 ME) for 

new designs characterized by originality and modernism.. The implementation 

is facilitated by using different means, such as mechanical embroidery, metal 

works, digital printing.   

The study adopted the historical and analytical descriptive method. The 

study also includes an applied part by introducing supplements of costumes 

from the suggested designs cited from the Ottoman age decoration heritage. 

The study tools consisted of a computer and questionnaires to realize the 

opinions of the sample of the study of “15” specialists in the field of costumes 

and weaving, and a sample of “125” consumers regarding design proposals 

inspired by Islamic decorations heritage; in addition to the raw materials for 

supplementary pieces. 

The researcher exhibited “22” design proposals, out of which the best 

“10” chosen by the sample of consumers were implemented. 

 The study results showed the existence of statistical difference at the 

level indicator (0.01-0.05) between the average grades of some of the ten 

decoration designs renewed from the decorations of the Ottoman era both 

aesthetically and functionally as per the opinion of the specialists. There were 

no statistical differences between the average grades of some of the designs, 

which partially prove the first hypothesis. There were also statistical 

differences at the level indicator (0.01-0.05) between the average grades of 

some of the renewed ten Ottoman era designs according to the opinion of the 

consumers. There were no statistical differences between the average grades of 

some of the designs which partially prove the second hypothesis. 

The researcher recommends the necessity of the technical treatment of 

the Islamic decorations in a contemporary style by using modern techniques of 

design and implementation, and with due consideration for preserving the spirit 

of the culture and history of the Islamic source. 
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