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 ملخص البحث: 

ٌمثل الخط العربً عنصرا هاما من التراث العربً وٌتصل ظهوره بقٌام اإلسالم وانتشاره، فالخط العربً فن وتصمٌم 

الكتابة الذي تتعدد فٌه الخطوط وتتنوع وفق أشكال لها خصائص جمالٌة. وتعتبر التٌبوؼرافٌا علم وفن الهٌئات المطبوعة، 

العناصر الطباعٌة المختلفة، كالحروؾ بمختلؾ أشكالها وأنواعها وٌقصد بها الوحدات الطباعٌة التً تتكون من 

واستخداماتها وبمختلؾ طرق إنتاجها، إضافة إلى الصور الظلٌة والخطٌة فهو فن التشكٌل بالحروؾ. وتعتبر الطباعة 

عد الحاسب اآللً الرقمٌة أحدث أنواع تكنولوجٌا الطباعة حٌث تتم الطباعة من الحاسب مباشرة إلى ماكٌنة الطباعة وٌسا

من على زٌادة اإلنتاجٌة وتحقٌق الجودة مع تخفٌض التكلفة والوقت والجهد الالزمٌن إلنهاء العملٌات الطباعٌة المختلفة 

ما إمكانٌة االستفادة من القٌم الجمالٌة للخط العربً واستخدامه فً بناء هنا جاءت مشكلة البحث فً تساؤل رئٌسً وهو 

إنتاج تصامٌم تٌبوؼرافٌة باستخدام  وهدف البحث إلىفٌا إلثراء التٌشرتات المطبوعة رقمٌا، تصامٌم بفن التٌبوؼرا

جمالٌات الخط العربً إلثراء تٌشرتات الشباب وطباعتها باستخدام الطباعة الرقمٌة، التعرؾ على آراء المتخصصٌن 

ق العام لدى الشباب فً اختٌار مالبسهم، بما ٌؤدي إلى رفع الذو، والمستهلكٌن فً التصامٌم المقترحة وتنفٌذ بعضها

المساهمة فً إحٌاء التراث العربً اإلسالمً من خالل إٌجاد بدائل ملبسٌه عصرٌة بروح تراثٌة للشباب، مواكبة التقدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن وتوصل البحث إلى التكنولوجً الهائل فً الصناعة فً إنتاج وتنفٌذ المالبس، 

تحقٌق مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة  -المقترحة فً )تحقٌق مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب التصامٌم

تحقٌق األداء الوظٌفً فً التصمٌم(، وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن  -تحقٌق األسس الفنٌة -إلنتاج التصامٌم

د فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن  محاور تقٌٌم التصامٌم المقترحة  التصامٌم المقترحة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(، وجو

"وفقا آلراء المتخصصٌن، وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة(، 

لى إمكانٌة تطوٌع الخط وجود عالقة ارتباطٌة بٌن ترتٌب المتخصصٌن وترتٌب الشباب للتصامٌم المنفذة، وتوصل البحث إ

العربً وما ٌحمله من قٌم جمالٌة فً إنتاج تصامٌم تٌبوؼرافٌة إلثراء التٌشرتات باإلضافة إلى مناسبة تقنٌة الطباعة 

الرقمٌة مع التصامٌم المقترحة والتأكٌد على الجوانب الجمالٌة لها، تحقق األسس الفنٌة واألداء الوظٌفً فً التصامٌم، كما 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل( وبٌن  محاور  توصل البحث

تقٌٌم التصامٌم المقترحة  "وفقا آلراء المتخصصٌن، كما توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المنفذة 

رتباطٌة بٌن ترتٌب المتخصصٌن وترتٌب الشباب للتصامٌم وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة(، ووجود عالقة ا

 المقترحة.

 الطباعة الرقمٌة، التٌبوغرافٌا الخط العربً، :الكلمات المفتاحٌة
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Abstract: 

The Arabic calligraphy represents an important element of the Arab heritage and its 

appearance is related to the rise and spread of Islam, hence the Arabic calligraphy is the art 

and design of writing, in which the lines numerous and vary according to forms having 

aesthetic characteristics. The typography considered the science and art of printed elements. It 

means the printed units which consist of the different printed elements, such as various forms, 

shapes and uses- letters, different methods of production , in addition to silhouettes and 

scriptural art. The digital printing is considered the recent type of printing technology, where 

printing from the computer directly to the printing machine and the computer helps to 

increase productivity and quality while reducing the cost, time and effort to finish the various 

printing processes, accordingly, the research problem came in the main question of how to get 

benefit of the aesthetic values of the line and the use of it in making designs by typographic 

designs to enrich digitally printed shirts.  The research aims to produce typographic designs 

using the Arabic calligraphy aesthetics to enrich and print T-shirts for young using digital 

printing , determining the specialists and consumers in the proposed designs and executing 

some of them ,in order to increase the general taste of young people in the selection of their 

clothes , participating in revival of the Arab Islamic heritage through finding modern clothing 

alternatives with the spirit of heritage for young people , run parallel to the enormous 

technological progress in the industry in the production and implementation of clothing , the 

research reached existence of statistical significance differences between the proposed designs 

( in achieving of the appropriate elements of design in the designs of young people “peers”- 

achieving the appropriate digital printing technology for the production of designs – achieving 

the art principles – achieving functional performances in design ) , presence of statistical 

significance differences between the proposed designs in achieving the evaluation aspects (as 

a whole) , presence of presence of statistical significance differences between evaluation 

aspects of the proposed designs „‟according to evaluators‟, presence of statistical significance 

differences between the proposed designs according to opinions of youth   views of the youth 

(the target group ), presence of correlations between the arrangement of specialists and the 

arrangement of youth for the executed designs. The research has reached to the possibility of 

adapting the Arabic calligraphy with its aesthetic values for the production of typographic 

designs to enrich T-shirts, in addition to the suitability of the digital printing technique with 

the proposed designs and emphasizing on their aesthetic aspects, achieving the art principles 

and the functional performance in the designs. The research also found statistically significant 

differences between the proposed designs in achieving the evaluation aspects (as a whole) and 

the proposed design evaluation aspects „according to the opinions of the specialists, also 

reached to statistically significant differences between the designs implemented according to 

the opinions of the youth (the target group) and the existence of a correlation between the 

arrangement of specialists and the arrangement of youth for the proposed designs.    

Key words: Arabic calligraphy, typography, digital printing. 

 :Introductionمقدمة 

إلى أن الكتابة  (1)ٌمثل الخط العربً عنصرا هاما من التراث العربً وٌتصل ظهوره بقٌام اإلسالم وانتشاره، وقد أشار 

الخطٌة وجه من وجوه الحضارة التً تعبر عن وجودها بأشكال جمالٌة وفكرٌة مختلفة فً انتصار لألسس الثقافٌة 

إلى أن المتتبع لتارٌخ الخط العربً منذ نشأته على األرض العربٌة ٌدرك أن لهذا الخط أصول قدٌمة  (2)الممٌزة، وأضافت 

استخدم الخط العربً فً الكتابات فً عهد الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم وفً  تطورت فً الفترة اإلسالمٌة حٌث

الكتابات على الفسٌفساء والمسكوكات اإلسالمٌة وكتابة المصاحؾ األولى، وتنوعت أنواعه من الثلث إلى النسخ، الرقعة، 

مؽربً. وتعتبر التٌبوؼرافٌا علم وفن الهٌئات الدٌوانً، الدٌوانً الجلً، الكوفً، الرٌحانً، الطومار، الفارسً، الكوفً ال
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المطبوعة، وٌقصد بها الوحدات الطباعٌة التً تتكون من العناصر الطباعٌة المختلفة، كالحروؾ بمختلؾ أشكالها وأنواعها 

با ما أن فن التٌبوؼرافٌا ؼال (4)، وأوضحت (3)واستخداماتها وبمختلؾ طرق إنتاجها، إضافة إلى الصور الظلٌة والخطٌة 

ٌستخدمه المصممٌن فً الموضوعات التصمٌمٌة باستخدام الحروؾ بأشكال مختلفة أو التركٌز على كلمة معٌنة داخل 

التصمٌم فهو فن التشكٌل بالحروؾ. وتعد تقنٌات طباعة المنسوجات أحد الركائز األساسٌة للفكر التصمٌمً والذي ٌتوقؾ 

م األمر الذي ٌثري التصمٌم بأفكار جدٌدة ومبتكرة وخصوصا بعد تؽلؽل تأثٌر علٌه تؽٌر الثوابت والبدٌهٌات ألفكار المصم

التكنولوجٌا فً كافة المجاالت الحٌاتٌة، وتعتبر الطباعة الرقمٌة أحدث أنواع تكنولوجٌا الطباعة حٌث تتم الطباعة من 

قٌق الجودة مع تخفٌض التكلفة والوقت الحاسب مباشرة إلى ماكٌنة الطباعة وٌساعد الحاسب اآللً على زٌادة اإلنتاجٌة وتح

االستفادة من وقد تناولت العدٌد من الدراسات السابقة فكرة  (5)والجهد الالزمٌن إلنهاء العملٌات الطباعٌة المختلفة 

والتً تناولت الخط العربً كمدخل إلثراء  (6)كما فً دراسة جمالٌات الخط العربً فً مجال المالبس والمنسوجات 

لزخرفً مع إبراز المقومات التشكٌلٌة والجمالٌة له والمتمثلة فً خصائص المد، البسط، المط، التدوٌر، الضؽط التصمٌم ا

والتً هدفت إلى دراسة إمكانٌة تحقٌق الثراء الفنً والجمالً لتصامٌم  (7)واالستفادة منها فً اللوحات الزخرفٌة، دراسة 

مالٌة مقترحة مستمدة من الخط الكوفً باستخدام تقنٌات الحاسب اآللً، أربطة العنق الرجالً من خالل إحداث تشكٌالت ج

والتً أشارت إلى القٌم الجمالٌة للخط العربً فً مجال المالبس والمفروشات وأهمٌة تكنولوجٌا الحاسب اآللً  (8)دراسة 

سالمٌة وما ٌحمله من قٌم إلى وضع آلٌة لكٌفٌة تطوٌع الخط العربً على المسكوكات اإل (9)فً هذا المجال، وأشارت 

تشكٌلٌة وجمالٌة ٌسترشد بها المصمم أثناء وضعه ألفكار تصامٌم تستخدم فً طباعة القطعة الواحدة ألقمشة المفروشات، 

إلى دراسة القٌم الجمالٌة والتشكٌلٌة للخط العربً وأسالٌب تحقٌقها واستخدامها فً ابتكار تصامٌم  (11)وهدفت دراسة 

إلى أن  (11)شة السٌدات من خالل اتجاهات الموضة العالمٌة باستخدام الحاسب اآللً، وأشارت دراسة تصلح لطباعة أقم

االستفادة من القٌم التشكٌلٌة والجمالٌة للخط العربً تساعد على ابتكار تصامٌم طباعٌة للمعلقات الحائطٌة وتحافظ على 

مدى تأثر فن التٌبوغرافٌا بالقٌم سات السابقة الضوء على كما ألقت الدراالهوٌة الثقافٌة المتوازنة جٌال بعد جٌل. 

والتً تناولت فٌها جمالٌات الخط العربً واستخدامه فً  (12)فً دراسة  كما الجمالٌة للخطوط وأثر ذلك فً مجال التصمٌم

رٌة للخطوط تنفٌذ أشكال بفن التٌبوؼرافٌا إلثراء اللوحة الزخرفٌة وذلك من خالل تجمٌع وتصنٌؾ األشكال التصوٌ

ونماذج من التٌبوؼرافٌا فً الفنون الؽربٌة والعربٌة وأفاد ذلك فً معرفة القٌم الجمالٌة للخط العربً وتأثر فن التٌبوؼرافٌا 

والتً هدفت إلى إلقاء الضوء على أهمٌة جمالٌات فن التٌبوؼرافً فً بناء اللوحة الزخرفٌة الجرافٌكٌة  (4)بذلك، دراسة 

إلى االستفادة من القٌم التشكٌلٌة  (13)ات الفنٌة والتشكٌلٌة لبرامج الجرافٌك فً إنتاجها، وهدفت دراسة واستثمار اإلمكان

للحروؾ العربٌة الستحداث تصمٌمات للمعلقات الحروفٌة لما للحروؾ العربٌة من إمكانات للتشكٌل ومرونة للتطوٌع 

أهمٌة الطباعة الرقمٌة وممٌزاتها فً الدراسات السابقة أٌضا وتناولت لالرتقاء بالذوق العام من خالل فنوننا وتراثنا، 

والتً هدفت إلى حصر وتحلٌل ومقارنة النظم المختلفة لطباعة اللٌثو  (14) كما فً دراسة مجال طباعة المالبس والنسٌج

إلى دراسة تطور رابطة ( 15)أوفست والطباعة الرقمٌة مع تحدٌد مدى مالئمة كل منها للسوق المحلً، وأشارت دراسة 

العنق على مر العصور، والتعرؾ على األسس التً تكفل نجاح النظام الرقمً المتكامل وإمكانٌة استخدام تلك األسس 

والتً تناولت  دراسة تقنٌة التصوٌر المباشر  (16)الرقمٌة لتحقٌق قٌم متمٌزة لتصمٌم أربطة العنق المطبوعة، دراسة 

األلواح الطباعٌة( من الحاسوب مباشرة داخل الماكٌنة ومقارنتها بماكٌنات الطباعة المباشرة من للطباعة الرقمٌة )تصوٌر 

 وتقلٌل خطوات التشؽٌل ومالئمة التكنولوجٌا الحدٌثة فً السوق المصري، دراسة حٌث الجودة الطباعٌة وسرعة األداء
فً مجاالت اإلنتاج الطباعً المختلفة ودراسة مقارنة وهدفت تلك الدراسة إلى تطبٌق نظم الطباعة الرقمٌة الشرٌطٌة  (17)

وهدفت إلى  (18)ألنظمة الطباعة الرقمٌة الشرٌطٌة ،ومدى مالئمتها للتطبٌق فً المؤسسات الطباعٌة فً مصر، دراسة 
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الطباعة  محاولة للجمع ما بٌن طرٌقة استخدام األدوات التكنولوجٌة المتاحة برامج الرسوم المساعدة باستخدام الحاسب فً

أٌضا المزج التقنً بٌن الطباعة الرقمٌة وفن األشؽال الٌدوٌة إلثراء فساتٌن  (19)على أقمشة الستان رقمٌاً، وتناولت دراسة 

 السهرة فنٌا وجمالٌا.

أشارت الدراسات السابقة إلى مدى االستفادة من القٌم التشكٌلٌة للحروؾ العربٌة وما بها من إمكانات للتشكٌل ومرونة 

لتطوٌع لما تتسم به من خصائص فنٌة جمالٌة من حٌث االستقامة والرشاقة والتناسق واالمتداد والتدوٌر والتناسب. ل

وتوظٌفها بطرٌقة التٌبوؼرافٌا باعتبارها فن التشكٌل بالحروؾ فً عمل صٌاؼات فنٌة جدٌدة إلثراء القٌم الجمالٌة والفنٌة 

لى أهمٌة الطباعة الرقمٌة ومٌزاتها كتقنٌة من أحدث تقنٌات الطباعة ودورها لتصامٌم المالبس والمنسوجات، كما أشارت إ

   فً ذلك.

وترى الباحثة أن مرحلة الشباب "وباألخص المرحلة الجامعٌة" من أهم مراحل نمو اإلنسان وتتسم هذه المرحلة كؽٌرها 

االنتباه وإبراز معالم الشخصٌة من المراحل العمرٌة بخصائص نفسٌة فأهم ما ٌمٌزها هو مٌل الشباب إلى جذب 

بٌن األقران، كما ٌزداد حبهم للمؽامرة، وتجربة كل ما هو جدٌد وؼرٌب، كما تتسم هذه المرحلة أٌضا بالتأثر  وخصوصا

بالبٌئات والثقافات األخرى وخصوصا الثقافات الؽربٌة وٌساعد على تحقٌق ذلك الظهور بمظهر ملبسً الئق جذاب، 

التٌشرتات التً تحمل عبارات مكتوبة وارتداء الشباب لها بكثرة، جاءت فكرة البحث فً محاولة  ونظرا النتشار موضة

من جمالٌات الخط العربً وفن التٌبوؼرافٌا إلٌجاد صٌاؼات تشكٌلٌة جدٌدة إلثراء تصامٌم تٌشرتات الشباب  االستفادة

لى آفاق وأبعاد جدٌدة تحاكً لؽة العصر وتكشؾ وذلك من خالل ربط المعلومات والخبرات والمهارات التقنٌة ونقلها إ

رؤى متطورة ؼٌر مألوفة شكال ومضمونا،  وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌة إلحٌاء التراث اإلسالمً ومواكبة خطوط 

 الموضة الحدٌثة فً نفس الوقت.

 : statement of the problemمشكلة البحث

 اآلتً ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث فً التساؤل الرئٌسً

ما إمكانٌة االستفادة من جمالٌات الخط العربً واستخدامه فً بناء تصامٌم بفن التٌبوؼرافٌا إلثراء تٌشرتات الشباب 

 المطبوعة؟

 وٌسوقنا هذا التساؤل الرئٌس لمجموعة من التساؤالت الفرعٌة كاآلتً:

تٌبوؼرافٌة إلثراء تٌشرتات الشباب كٌؾ ٌمكن تطوٌع الخط العربً وما ٌحمله من قٌم جمالٌة فً إنتاج تصامٌم  -1

 وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌة؟

 ما هً آراء المتخصصٌن فً التصامٌم المقترحة؟ -2

 ما هً آراء المستهلكٌن "الشباب" فً التصامٌم المقترحة؟ -3

 ما إمكانٌة تنفٌذ مختارات من التصامٌم المقترحة؟ -4

 : Objectivesأهداف البحث

 باستخدام جمالٌات الخط العربً إلثراء تٌشرتات الشباب وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌة. إنتاج تصامٌم تٌبوؼرافٌة -1

 التعرؾ على آراء المتخصصٌن فً التصامٌم المقترحة. -2

 التعرؾ على آراء المستهلكٌن "الشباب" فً التصامٌم المقترحة. -3

 .تنفٌذ بعض التصامٌم المقترحة -4

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

432 

 : Significance أهمٌة البحث

 ة من جمالٌات الخط العربً وفن التٌبوؼرافٌا فً رفع الذوق العام لدى الشباب فً اختٌار مالبسهم.   االستفاد -1

 المساهمة فً إحٌاء التراث العربً اإلسالمً من خالل إٌجاد بدائل ملبسٌه عصرٌة بروح تراثٌة للشباب. -2

 مواكبة التقدم التكنولوجً الهائل فً الصناعة فً إنتاج وتنفٌذ المالبس. -3

 : Research hypotheses فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات  -1

 الشباب وفقا آلراء المتخصصٌن.  

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم  -2

 وفقا آلراء المتخصصٌن.  

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة  فً تحقٌق األسس الفنٌة فً التصمٌم وفقا آلراء  -3

 المتخصصٌن.

 ة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة  فً تحقٌق األداء الوظٌفً وفقا آلراء المتخصصٌن.توجد فروق ذات دالل -4

 توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم المقترحة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  وفقا آلراء المتخصصٌن. -5

 لمتخصصٌن.توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن  محاور تقٌٌم التصامٌم المقترحة وفقا آلراء ا -6

 توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصامٌم  المنفذة  وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة(.  -7

 توجد عالقة ارتباطٌة بٌن ترتٌب المتخصصٌن وترتٌب الشباب للتصامٌم  المنفذة.   -8

 مصطلحات البحث:

أشكال لها خصائص جمالٌة تنطوي على حس هو فن وتصمٌم الكتابة الذي تتعدد فٌه الخطوط وتتنوع وفق  الخط العربً:

 (1)الشكل ورونق الهندسة ضمن نسق بدٌع 

: هً إخراج عمل فنً ٌعتمد فً عناصره على الحروؾ كعنصر أساسً، فهو فن التشكٌل بالحروؾ، سواء التٌبوغرافٌا

وإخراج قٌمة فنٌة بسٌطة المظهر كانت حروؾ عربٌة أو انجلٌزٌة لتكوٌن نوع من التناسق المتبادل فٌما بٌنها بتكرارها 

 (12) دون إخالل، أو معقدة تعتمد فً أساسها المطلق على تقنٌات اإلٌضاح

 ( 21): هً جعل المعلومات الرقمٌة مرئٌة أى نقل المعلومات من ذاكرة رقمٌة إلى خامة طباعٌة الطباعة الرقمٌة

 :Theoretical Frameworkاإلطار النظري 

 التً استخدمت فً التشكٌل: أنواع الخطوط العربٌة

: هو أكبر أنواع الخطوط اللٌنة إمكانٌة فً أن ٌتٌح للفنان الخطاط فرص تطوٌعه وموافقته داخل إطارات أو الخط الثلث -1

مساحات هندسٌة أو أشكال عضوٌة وقد استخدمه الخطاطون الفنانون فً كتابة لوحات تشكٌلٌة فنٌة للمساجد وؼٌرها وهو 

 (11)ستخداما فً الزخارؾ اإلسالمٌة من أكثر الخطوط ا

: تمتاز حروفه باالستقامة ٌؽلب علٌها االتجاه الرأسً واألفقً وتصنع فً اتصالها زواٌا قائمة، باإلضافة الخط الكوفً -2

 لكونه ٌتمتع بحظ وافر من الجمال لما فٌه من اللٌونة التً خففت من شدة جفافه.

: وهذا النوع تلحقه زخارؾ تشبه أوراق الشجر  وقد ساعد على هذا التطوٌر طبٌعة حروؾ الخط الكوفً المزخرف -3

 (21)الخط الكوفً الٌابس الجاؾ ذي الزواٌا وقابلٌته للزخرفة 
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ٌعتبر الخط الدٌوانً من الخطوط الجمٌلة ولذا اختاره الخطاطون فً دواوٌن الملوك والخلفاء الخط الدٌوانً:  -4

ت الداخلٌة والخارجٌة، كما استعمله الخطاطون للبطاقات الشخصٌة والمستندات والشهادات والرؤساء فً المراسال

والمعاٌدات ولوحات التحؾ الفنٌة والنحاسٌة، وهو أقرب إلى خط الرقعة وٌتمٌز باستقامة سطوره من األسفل وطواعٌته 

(22) 

ض الحركات اإلعرابٌة والنقط المدورة هو خط تفرع من الخط الدٌوانً وٌمتاز عنه ببعالخط الدٌوانً الجلً:  -5

 (11)الزخرفٌة وتمتاز حروفه باللٌونة واالستدارة والتداخل والتشابك والتنوع والتدرج فً سمك الحرؾ

: أكثر الخطوط العربٌة تداوال واستعماال وهو قلٌل التشكٌالت وٌمتاز بجماله واستقامته وقصر حروفه  خط الرقعة -6

 (21)ه وكتابته وبعده عن التعقٌد وكثرة زواٌاه وسهولة قراءت

 

  : المقومات التشكٌلٌة للخط العربً

 الحركة -المد )االمتداد الرأسً(                           

 الشكل واإلعجام -البسط )االمتداد األفقً(                         

 القابلٌة للتحوٌر  -التدوٌر                                        

 البٌاض -المطاطٌة                                    

 شؽل الفراغ -قابلٌة لالختصار                             

 التزوٌة -التشابك والتداخل                            

 (23)تعدد صور الحرؾ الواحد  

  :جمالٌات الخط العربً وتأثٌرها على فن التٌبوغرافٌا

وهو كاتب وباحث  (24) وقد أشار (4)ٌعتبر الخط العربً من الفنون اإلسالمٌة المتمٌزة فقد برع فنانوه فً تجوٌده وتمٌٌزه 

أستاذ العمارة والفن اإلسالمً  (25)إسالمً إلى األهمٌة الفنٌة للخط العربً حٌث اعتبره أٌقونة العرب والمسلمٌن أما 

لرئٌسً لفن الزخرفة اإلسالمٌة واعتبر الخط العربً جزءا متمما لهذه الزخرفة بجامعة هارفارد فقد أولى اهتمامه ا

وأضفى علٌها سمة الكتابة المقدسة، وقد مر الخط العربً بمراحل متعددة عملت على إثرائه وتنوٌعه وفقا ألنواعه 

أنه تصمٌم عمل فنً ٌعتمد فً  المختلفة، وٌعتبر فن التٌبوؼرافٌا امتدادا لهذا الفن اإلسالمً القدٌم والذي ٌعرؾ على

عناصره على الحروؾ كعنصر أساسً فهو فن التشكٌل بالحروؾ لتكوٌن نوع من التناسق المتبادل فٌما بٌنها بتكرارها 

وإخراج قٌم فنٌة تعتمد فً أساسها على الحاسب اآللً، لذلك ٌعد فن التٌبوؼرافٌا أداة حٌوٌة لألعمال الفنٌة والزخرفٌة 

 خدمه المصممون لضبط الموضوع باستخدام الحروؾ على اختالؾ أنواعها وأحجامها.وؼالبا ما ٌست

تعتبر الطباعة الرقمٌة تحوالً تارٌخٌاً فً عالم الطباعة منذ ظهورها األول، وتعد من أنسب الطرق لتنفٌذ  الطباعة الرقمٌة:

عة ٌتٌح للمصمم مساحة كبٌرة من اإلبداع التصمٌمات حٌث أن االستخدام الواعً لهذا النظام وتطوٌع إمكانٌاته المتنو

والطالقة االبتكارٌة وٌعطٌه مساحة أكبر للتجرٌب والممارسة اإلبداعٌة للوصول إلى حلول فنٌة تشكٌلٌة عالٌة من خالل 

 (26)تكنولوجٌا متمٌزة 

 خصائص وإمكانٌات الطباعة الرقمٌة:

حٌث تتم الطباعة من الحاسوب مباشرة إلى مكنة الطباعة االستؽناء عن مراحل التجهٌز السابقة على عملٌة الطباعة،  -1

 مما ٌوفر الكثٌر من الوقت والجهد والمال.
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 إمكانٌة الطباعة عند الحاجة فقط. -2

 الطباعة بدرجات تباٌن أعلى ومدى لونى أوسع من طرق الطباعة التقلٌدٌة . -3

 دٌة.إنخفاض ملحوظ فً كمٌة الهالك بالمقارنة بطرق الطباعة الملونة التقلٌ -4

تزاٌد االتجاه نحو إنشاء واستخدام شبكات االتصال ونقل المعلومات الرقمٌة بٌن أكثر من جهاز ونظام داخل المكان  -5

، وهى اختصار ISDNالواحد وبٌن مكان وآخر فً مختلؾ أنحاء العالم عبر شبكات اإلنترنت واألقمار الصناعٌة وشبكة 

(Integrated Services Digital Network.) 

( وشرائط السمع DVD( وأقراص الفٌدٌو الرقمً )CDم وتعدد وسائط التخزٌن الرقمٌة مثل األقراص المدمجة)تقد -6

 (.DATالرقمً )

زٌادة معدل دوران العملٌات الطباعٌة بحٌث ٌمكن للعمٌل طلب استالم مطبوعة بعد عدة ساعات من اعتماده ألمر  -7

 (14)الطبع 

طباعٌة وال حدود للتكرار إال عرض الخامة وطباعتها بنفس ظالل ألوانها الدقة المتناهٌة فً تكرار الرسومات ال -8

 وبدرجاتها المتعددة كما رسمت على الحاسب اآللً.

  (7ال ٌوجد أي نوع من االتساخات والملوثات البٌئٌة ) -9

 الخطوات اإلجرائٌة للبحث:

 منهج البحث: -1

اتبع البحث المنهج الوصفً الستطالع أراء كل من المتخصصٌن والشباب فً االستفادة من  المنهج الوصفً: - أ

جمالٌات الخط العربً واستخدامه فً بناء تصامٌم بفن التٌبوؼرافٌا إلثراء تٌشرتات الشباب وطباعتها بالطباعة الرقمٌة، 

 باإلضافة إلى وصؾ التصامٌم المقترحة.

 ذ مختارات من التصامٌم المقترحة للتأكٌد على قابلٌتها للتنفٌذ.: من خالل تنفٌالمنهج التطبٌقً 

 أدوات البحث: -2

فً إمكانٌة االستفادة من جمالٌات  والمستهلكٌن استبانة "الستطالع آراء المتخصصٌن بمجال المالبس والنسٌج - أ

 ة.الخط العربً بفن التٌبوؼرافٌا فً إثراء تٌشرتات الشباب وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌ

لرسم تصامٌم " CC 2015 Adobe Illustratorوتم عمل التصامٌم باستخدام برنامج "أدوبً ألٌسترٌتور 

تٌشرتات الشباب المقترحة، باإلضافة إلى رسم حروؾ اللؽة العربٌة التً استخدمت فً بناء التصامٌم التٌبوؼرافٌة، 

م وإعطاءها التأثٌرات المطلوبة وعمل " لتلوٌن التصامAdobe Photoshop CC 2015ٌ"الفوتوشوب وبرنامج 

 تأثٌرات الظل والنور للوصول ألكبر قدر من المحاكاة وتنفٌذها بالطباعة الرقمٌة.

 حدود البحث: وتضمنت اآلتً: -3

خط الثلث، الخط الكوفً، الخط الكوفً المزخرؾ، الخط الدٌوانً، الدٌوانً : استخدم فً البحث الخطوط العربٌة - أ

 تصامٌم تٌبوؼرافٌة لعبارات أو أشعار من اللؽة العربٌة أو كلمات وحروؾ عشوائٌة. لبناء الجلً، الرقعة

وهً عبارة عن تصامٌم مقترحة لمجموعة من تٌشرتات الشباب سواء األقران أو الشباب المنتج "تٌشرتات للشباب:  - ب

 بصفة عامة، المطبوعة بفن التٌبوؼرافٌا باالستفادة من جمالٌات الخط العربً.

 سنة وحتى نهاٌة العشرٌنات. 18الشباب بداٌة من  الفئة المستهدفة: -ج

 : اشتملت عٌنة البحث على:عٌنة البحث -د
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( وٌقصد بهم السادة أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم المالبس والنسٌج بكلٌة االقتصاد المنزلً 11: عددهم )*المتخصصٌن

االستفادة من جمالٌات الخط العربً واستخدامه فً بناء تصامٌم بفن والكلٌات المناظرة للتعرؾ على آرائهم فً إمكانٌة 

 التٌبوؼرافٌا وأثر ذلك على إثراء تٌشرتات الشباب وطباعتها بالطباعة الرقمٌة

( 29: 18( وٌقصد بهم الشباب "األقران" أو الشباب بصفة عامة الذٌن تتراوح أعمارهم بٌن )31: وعددهم )*المستهلكٌن

رائهم فً فً إمكانٌة االستفادة من جمالٌات الخط العربً إلثراء تٌشرتات الشباب المطبوعة بفن سنة، الستطالع آ

 التٌبوؼرافٌا. 

 خطوات بناء االستبانة:  

 أوالً: استبانة تقٌٌم المتخصصٌن للتصمٌمات المنفذة

والنسٌج فً االستفادة من  هدفت االستبانة إلى التعرؾ على آراء المتخصصٌن فً مجال المالبسالهدف من اإلستبانة: 

 جمالٌات الخط العربً فً إثراء تٌشرتات الشباب المقترحة بفن التٌبوؼرافٌا وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌة.

لتحكٌم التصمٌمات المنفذة  –قامت الباحثة بإعداد استبانة موجهة للمتخصصٌن بمجال المالبس والنسٌج : ةوصف االستبان

شتملت االستبانة علً أربعة محاور، وقد استخدم مٌزان تقدٌر ثالثً المستوٌات بحٌث تعطً ( تصمٌم وا15وعددها )

االجابة مناسب )ثالث درجات( ومناسب إلً حد ما )درجتٌن(، ؼٌر مناسب )درجة واحدة(، وكانت درجة المحور األول 

(، وكانت الدرجة الكلٌة 12) (، والمحور الرابع12( درجات، والمحور الثالث )9( درجة، والمحور الثانً )12)

 ( درجة45لالستبانة )

للتحقق من صدق محتوي االستبانة تم عرضها فً صورتها المبدئٌة علً صدق محتوي االستبانة "صدق المتخصصٌن": 

مجموعة من المتخصصٌن من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسٌج بكلٌات االقتصاد المنزلً والكلٌات المناظرة  

( وذلك للحكم علً مدي مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بها، وكذلك صٌاؼة العبارات 1"ملحق رقم ) 11عددهم وبلػ 

وتحدٌد وإضافة أي عبارات مقترحة، وقد تم التعدٌل بناء علً آراء بعض المتخصصٌن من إضافة بعض العبارات 

 (2"ملحق رقم ) الجدٌدة وتعدٌل الشكل العام لالستبانة،  لٌصبح الشكل النهائً لها

 الصدق باستخدام االتساق الداخلً بٌن الدرجة الكلٌة لكل محور والدرجة الكلٌة لالستبانة:

)مدى تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلً وذلك بحساب معامل ارتباط بٌرسون بٌن الدرجة الكلٌة لكل محور  

"" المقترحة، مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب "األقران

والجدول (  والدرجة الكلٌة لالستبانة، التصامٌم المقترحة، مدى تحقق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة، األداء الوظٌفً

 التالً ٌوضح ذلك:

 : قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل محور ودرجة االستبانة1جدول 

 االرتباط  المحور 

 **0.847 مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة

 **0.798 مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة

 **0.845 مدى تحقق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة

 **0.836 األداء الوظٌفً

 0.01**دالة عند مستوي 

(، ومن ثم ٌمكن القول أن هناك اتساقا داخلٌا 1.11السابق أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي )ٌتضح من الجدول 

 بٌن المحاور المكونة لهذه االستبانة، كما أنه ٌقٌس بالفعل ما وضع لقٌاسه، مما ٌدل علً صدق وتجانس محاور االستبانة.
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 ثبات االستبانة

 Split – half، طرٌقة التجزئة النصفٌة Alpha Cronbachكرونباخ تم حساب الثبات عن طرٌق: معامل ألفا 

 : قٌم معامل الثبات لمحاور االستبانة2جدول 

 التجزئة النصفٌة معامل ألفا  المحور 

  0.925 -0.840 0.845 مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة

 0.935 -0.821 0.865 إلنتاج التصامٌم المقترحةمدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة 

 0.945 -0.832  0.835 مدى تحقق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة

 0.946 -0.810 0.845 األداء الوظٌفً

 0.937 -0.825 0.847 ثبات االستبانة ككل

( مما ٌدل 1.11النصفٌة، دالة عند مستوي )ٌتضح من الجدول السابق أن جمٌع قٌم معامالت الثبات، معامل ألفا، التجزئة 

 علً ثبات االستبانة.

 (:30ثانٌا: استبانة تقٌٌم الشباب )الفئة المستهدفة( للتصمٌمات المنفذة وعددهم )

( عبارات، 11قامت الباحثة بإعداد استبانة الستطالع رأي الشباب فً التصامٌم المنفذة، واشتملت االستبانة علً تقٌٌم )

مٌزان تقدٌر ثالثً المستوٌات بحٌث تعطً االجابة مناسب علً )ثالث درجات( ومناسب إلً حد ما  وقد استخدم

 ( درجة31)درجتٌن(، وؼٌر مناسب )درجة واحدة(، وكانت الدرجة الكلٌة لالستبانة )

 صدق محتوي االستبانة: صدق الشباب )الفئة المستهدفة(:

متخصصٌن من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسٌج، وبلػ تم عرضه فً صورته المبدئٌة علً مجموعة من ال 

(  وذلك ألبداء الرأي فً محتواه ومدي توافر النقاط التالٌة:  صٌاؼة العبارات ومدي صالحٌتها 1"ملحق رقم ) 11عددهم 

 للحكم علً التصمٌمات المنفذة.

 الستبانة:الصدق باستخدام االتساق الداخلً بٌن درجة كل عبارة والدرجة الكلٌة ل

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلً وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بٌرسون( بٌن درجة كل  

 عبارة، والدرجة الكلٌة لالستبانة، والجدول التالً ٌوضح ذلك:

 

 ( قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل عبارة ودرجة االستبانة3جدول )

 االرتباط  العبارة 

1 0.813** 

2 0.802** 

3 0.824** 

4 0.884** 

5 0.816** 

6 0.888** 

7 0.828** 

8 0.821** 

9 0.803** 

10 0.812** 
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 0.01**دالة عند مستوي 

( ، ومن ثم ٌمكن القول أن هناك اتساقا داخلٌا 1.11ٌكشؾ الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوي )

المكونة لهذه االستبانة، كما أنها تقٌس بالفعل ما وضعت لقٌاسه، مما ٌدل علً صدق وتجانس محاور بٌن العبارات 

 االستبانة.

 – Split، طرٌقة التجزئة النصفٌة Alpha Cronbachحساب الثبات عن طرٌق: معامل ألفا كرونباخ  تمثبات االستبانة: 

half 

 ( قٌم معامل الثبات لمحاور االستبانة4جدول )

 التجزئة النصفٌة معامل ألفا   

 0.923 -0.821 0.845 ثبات االستبانة ككل

(، كما تم 1.11وهً قٌمة ذات داللة عند مستوي ) 1.845تم حساب ثبات االستبانة بمعامل ارتباط ألفا فكانت قٌمته 

( مما ٌشٌر إلً أن 1.11وهً قٌمة ذات داللة عند مستوي ) 1.923 -1.821حساب التجزئة النصفٌة وكانت قٌمته 

 االستبانة تتمتع بدرجة عالٌة من الثبات.

 :نتائج البحث

كٌف ٌمكن تطوٌع الخط العربً وما ٌحمله من قٌم جمالٌة فً إنتاج تصامٌم تٌبوغرافٌة إلثراء تٌشرتات : التساؤل األول

 الشباب وطباعتها بتقنٌة الطباعة الرقمٌة؟

جابة على هذا التساؤل قامت الباحثة بتجمٌع مختارات من الخطوط العربٌة )الثلث، الكوفً، الكوفً المزخرؾ، لإل

الدٌوانً، الدٌوانً الجلً( واستخدامها فً عمل تصامٌم بفن التٌبوؼرافٌا للشباب باستخدام عبارات وأشعار من اللؽة 

التصامٌم كنوع من الزخرفة على تٌشرتات الشباب إلثرائها  العربٌة مع مراعاة أسس وقواعد التصمٌم، واستخدمت هذه

وإلحٌاء التراث اإلسالمً ومواكبة خطوط الموضة الحدٌثة، وقد تم عمل العدٌد من المحاوالت وتعدٌلها حتى ٌمكن 

الرقمٌة الوصول إلى نتائج مرضٌة قبل عرضها على السادة المتخصصٌن والمستهلكٌن لتحكٌمها، مع اقتراح تقنٌة الطباعة 

 كطرٌقة للتنفٌذ، وفٌما ٌلً عرض للمقترحات التصمٌمٌة

 

 ( النماذج المقترحة وتوصٌفها5جدول )

أرقام 

 التصامٌم

نماذج تصمٌمات تٌشرتات الشباب  الخطوط والجمل المستخدمة

 المقترحة بفن التٌبوغرافٌا

 وصف النماذج

استخدمت حروؾ )أ، ب، ج،  1

 د، ه، و، ز، ط(، بخط الثلث

 

 

التصمٌم عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )اإلناث(

بفتحة رقبة دائرٌة متسعة، بنصؾ كم من 

الجهة الٌمنى، بدون كم "كت" من الجهة 

الٌسرى، نهاٌتة منحنٌة وأقصر قلٌال من 

الجهة الٌمنى عن الجهة الٌسرى، به 

تشكٌالت من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة 

بخط الثلث التٌشرت من اللون الرمادي 

باعة بألوان األسود، الوردي، البٌج والط

الؽامق، والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة 

 القطن.
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استخدم الخط الكوفً  2

المزخرؾ لعبارات من اللؽة 

العربٌة والعبارة هً "القلوب 

تتالقى فً السماء لتسعد فً 

 األرض"

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )الذكور(

منتصؾ الرقبة بفتحة رقبة مرتفعة إلى 

على جانبٌها حول منتصفها سحابٌن، 

بنصؾ كم، به تشكٌالت من الحروؾ 

العربٌة اإلسالمٌة بالخط الكوفً المزخرؾ 

التً تكون شكل نصؾ وردة بالتٌبوؼرافٌا، 

التٌشرت من اللون البنً الفاتح والطباعة 

بألوان األصفر، األخضر الفاتح، والخامة 

 قطن.المقترحة للتنفٌذ هً خامة ال

 

استخدم الخط الثلث المزخرؾ  3

فً بناء  والدٌوانً المزخرؾ

جمل للدكتور مصطفى 

محمود واعتبرت هً األساس 

 للتصمٌم التٌبوؼرافً

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )الذكور(

بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم ٌنتهً 

بأسورة رفٌعة وكمر رفٌع أٌضا من اللون 

تشكٌالت من  البنفسجسً الؽامق، به

الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة بخط الثلث 

المزخرؾ والدٌوانً المزخرؾ والتً 

تكون شكل الشعر واللحٌة "التصمٌم 

التٌبوؼرافً"، التٌشرت من اللون البنفسجً 

والطباعة بألوان األصفر، األخضر، 

األزرق، والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة 

 القطن.

 

 

)الدٌوانً  استخدمت حروؾ  4

 والثلث(

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )اإلناث(

بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، به تشكٌالت 

من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة بخط 

الدٌوانً  والثلث تم استخدامها فً تشكٌل 

الجزء األمامً من حرؾ العٌن الذي ٌكتمل 

بقٌة تصمٌمه على تٌشرت الذكور، 

السٌمون والطباعة  التٌشرت من اللون

باللون األسود، والخامة المقترحة للتنفٌذ 

 هً خامة القطن.



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

439 

استخدمت حروؾ )أ، ب، ج،  5

 د، ه، و، ز، ط(، بخط الثلث

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )الذكور(

بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، به تشكٌالت 

من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة بخط الثلث، 

اللون الرمادي والطباعة  التٌشرت من

بألوان األسود، الوردي، البٌج الؽامق، 

 والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة القطن.

 

استخدم الخط الكوفً  6

المزخرؾ لعبارات من اللؽة 

العربٌة والعبارة هً "القلوب 

تتالقى فً السماء لتسعد فً 

 األرض"

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )اإلناث(

بفتحة رقبة دائرٌة عمٌقة على جانبً 

منتصفها سحابٌن، بربع كم، متسع قلٌال 

أسفل خط الوسط، به تشكٌالت من 

الكوفً الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة بالخط 

التً تكون شكل نصؾ وردة  المزخرؾ

بالتٌبوؼرافٌا، التٌشرت من اللون البنً 

الفاتح والطباعة بألوان األصفر، األخضر 

امة المقترحة للتنفٌذ هً خامة الفاتح، والخ

 القطن.

 

استخدم الخط الدٌوانً لكتابة  7

جملة "تمسك بالصدٌق بكلتا 

 ٌدٌك"

 
 

التصمٌم عبارة عن تٌشرت للشباب 

 V)اإلناث( بفتحة رقبة على شكل حرؾ 

ونصؾ كم، طوٌل من األجناب وأقصر من 

المنتصؾ، به تشكٌالت من الحروؾ 

العربٌة اإلسالمٌة التً استخدم فٌها الخط 

الدٌوانً للتتصمٌم التٌبوؼرافً وهو عبارة 

عن فتاتٌن تمسكان بٌدي بعضهما مما ٌدل 

على الصداقة، التٌشرت من اللون الرمادي 

المتداخل مع الوردي والطباعة بألوان 

ألصفر، األخضر، األزرق، األحمر، ا

 والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة القطن.
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استخدمت حروؾ اللؽة  8

العربٌة من األلؾ إلى الٌاء 

وتم تشكٌلها بالخط الدٌوانً 

 المزخرؾ 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )الذكور(

بنصؾ كم، به تشكٌالت ، بفتحة رقبة دائرٌة

اإلسالمٌة بالخط من الحروؾ العربٌة 

الدٌوانً المزخرؾ لتكون الشكل 

التٌبوؼرافً الذي ٌبدأ من أسفل جهة خط 

الجنب األٌسر وٌنتهً إلى أعلى عند خط 

الكتؾ األٌسر، التٌشرت من اللون الرمادي 

ونصؾ الكم من اللون األخضر والطباعة 

باأللوان األسود واألبٌض، والخامة 

 المقترحة للتنفٌذ هً خامة القطن.

استخدم الخط الثلث لكتابة  9

 جمل من اللؽة العربٌة

"أعرؾ أن الطرٌق إلى 

المستحٌل طوٌـل وأعرؾ أنك 

  ست النساء ولٌس لدي بدٌـل"

  

 التصمٌم عبارة عن تٌشرت للشباب)اإلناث( 

بفتحة رقبة دائرٌة عمٌقة ٌوجد أسفلها 

أشرطة على شكل شبكة من نفس قماش 

كم، متسع قلٌال التٌشرت، التصمٌم بربع 

بعد خط الوسط، به تشكٌالت من الخط 

الثلث التً  تكون التصمٌم التٌبوؼرافً، 

التٌشرت من اللون التركواز الؽامق 

واألشرطة من البنً الفاتح واألصفر، 

 والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة القطن.

 

استخدمت حروؾ من  خطً  10

الثلث والرقعة وهً "ت، ح، 

ص، ض، ر، و" 

 
 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )الذكور(

بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، به تشكٌالت 

من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة بخطً 

الثلث والرقعة لتكون الشكل التٌبوؼرافً 

الذي ٌبدأ من أعلى وٌنتهً عند خط 

المنتصؾ من ناحٌة الٌسار، التٌشرت من 

سود، اللون الكافٌة والطباعة باأللوان األ

درجات من )البنفسجً،  األخضر، 

التٌراكواز(، والخامة المقترحة للتنفٌذ هً 

 خامة القطن.
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استخدم الخط الدٌوانً الجلً  11

 لكتابة جمل من اللؽة العربٌة

شكوت إلى وكٌـع سـؤ "

 حفظـً

فأرشدنً إلـى تـرك 

 المعاصـً

 وأخبرنـً بـأن العـلـم نــور

ونـور هللا ال ٌـهـدى 

 ..."لعـاصـً

 

 

 

التصمٌم عبارة عن تٌشرت للشباب 

)اإلناث( مكون من قطعتٌن، القطعة العلوٌة 

بفتحة رقبة دائرٌة  وبدون كم "كت" داخل 

القطعة األخرى السفلٌة  وهً بقصة على 

وبثالثة أرباع  Vالصدر على شكل حرؾ 

كم وتنتهً أسفل خط الكتؾ بقلٌل، به 

تشكٌالت من الخط الدٌوانً الجلً لكتابة 

جمل من اللؽة العربٌة التً تكون التصمٌم 

التٌبوؼرافً، التٌشرت من اللون األخضر 

الؽامق بالقطعة العلوٌة واللون السٌمون 

الفاتح بالقطعة السفلٌة، التصمٌم 

برتقالً الفاتح التٌبوؼرافً من ألوان ال

واألسود، والخامة المقترحة للتنفٌذ هً 

 خامة القطن.

استخدمت حروؾ اللؽة  12

العربٌة من األلؾ إلى الٌاء 

وتم تشكٌلها بالخط الدٌوانً 

 المزخرؾ 

 

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

 )اإلناث(

بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، به تشكٌالت 

اإلسالمٌة بالخط من الحروؾ العربٌة 

الدٌوانً المزخرؾ لتكون الشكل 

التٌبوؼرافً الذي ٌبدأ من أسفل جهة خط 

الجنب األٌمن وٌنتهً عند خط الكتؾ 

األٌمن واألكمام من اللون الوردي، 

والزخارؾ من اللونٌن األسود واألبٌض، 

 والخامة المقترحة للتنفٌذ هً خامة القطن.
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 الكوفًاستخدم الخط  13

فً بناء جمل المزخرؾ 

للدكتور مصطفى محمود 

واعتبرت هً األساس 

للتصمٌم التٌبوؼرافً

 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

)اإلناث( بفتحة رقبة متسعة "سابرٌنا" 

مائلة، بنصؾ كم جابونٌز من الجهة 

الٌمنى، حمالة رفٌعة من الجهة الٌسرى، 

التٌشرت متسع ثم ٌنتهً بكمر عرٌض، به 

تشكٌالت من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة 

المزخرؾ والتً تكون  الكوفًبخط الخط 

، التٌشرت من اللون شكل شعر المرأة

البنفسجس والطباعة بألوان األصفر، 

األخضر، األزرق، والخامة المقترحة 

 للتنفٌذ هً خامة القطن.

 

استخدمت حروؾ من  خطً  14

الثلث والرقعة وهً "ت، ح، 

ص، ض، ر، و" 

 
 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

)اإلناث( بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، به 

الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة تشكٌالت من 

بخطى الثلث والرقعة لتكون الشكل 

التٌبوؼرافً الذي ٌبدأ من أسفل وٌنتهً عند 

بداٌة حردة اإلبط من أسفل أٌضا، التٌشرت 

من اللون الكافٌة والطباعة باأللوان األسود، 

درجات من )البنفسجً،  األخضر، 

التركواز(، والخامة المقترحة للتنفٌذ هً 

 ن.خامة القط

استخدمت حروؾ بالخط  15

 الدٌوانً  والثلث

 
 

 

النموذج عبارة عن تٌشرت للشباب 

)الذكور( بفتحة رقبة دائرٌة، بنصؾ كم، 

به تشكٌالت من الحروؾ العربٌة اإلسالمٌة 

بخط الدٌوانً  والثلث تم استخدامها فً 

تشكٌل الجزء الخلفً من حرؾ العٌن الذي 

الفتاة، ٌكتمل بقٌة تصمٌمه على تٌشرت 

التٌشرت من اللون السٌمون والطباعة 

باللون األسود، والخامة المقترحة للتنفٌذ 

 هً خامة القطن.
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 التساؤل الثانً: ما هً آراء المتخصصٌن فً التصامٌم المقترحة؟

( محكمٌن 11: تم عرض التصامٌم المقترحة على السادة المحكمٌن "المتخصصٌن" وعددهم )لإلجابة على هذا التساؤل

 وجاءت النتائج كالتالً: الستطالع آرائهم فً ضوء محاور التقٌٌم: 

 أوال: تحقٌق  مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن" 

 

 تقٌٌمات المتخصصٌن للمحور األول من محاور التقٌٌم  للتصمٌمات المنفذة( متوسطات 6جدول )

 

وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً 

 ( ٌوضح ذلك:7تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن وجدول )

التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة وفقا ( تحلٌل 7جدول )

 آلراء المتخصصٌن

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 23.017 14 322.233 بٌن المجموعات
13.856 

 

.000 

 
 1.661 45 74.750 داخل المجموعات

  59 396.983 الكلً

( 1.11( وهً قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوي )13.856تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

مما ٌدل علً وجود فروق بٌن التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب 

المنفذة  التصمٌماتوتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة  آلراء المتخصصٌن،المقترحة وفقا 

 ( ٌوضح ذلك.8وجدول )

( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل الجودة  للتصمٌمات  المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم 8جدول )

 آلراء المتخصصٌنتٌشرتات الشباب المقترحة وفقا 

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 98.89 0.58 44.50 1التصمٌم 

 5 96.67 1.73 43.50 2التصمٌم 

 13 83.89 0.50 37.75 3التصمٌم 

 2 98.33 0.50 44.25 4التصمٌم 

 1 98.89 0.58 44.50 5التصمٌم 

 3 97.78 0.00 44.00 6التصمٌم 
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 11 87.22 2.06 39.25 7التصمٌم 

 4 97.22 0.50 43.75 8التصمٌم 

 12 86.67 0.82 39.00 9التصمٌم 

 9 88.89 1.15 40.00 10التصمٌم 

 7 93.89 2.63 42.25 11التصمٌم 

 6 94.44 2.38 42.50 12التصمٌم 

 8 90.00 0.58 40.50 13التصمٌم 

 10 87.78 1.00 39.50 14التصمٌم 

 1 98.89 0.58 44.50 15التصمٌم 

 

 

 ( ٌوضح معامل الجودة للتصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب1شكل )

 ( ٌتضح أن:1(  والشكل )8من الجدول )

أفضل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة وفقا آلراء 

( وذلك لمالئمة الخطوط العربٌة التً تم استخدامها فً التصامٌم التٌبوؼرافٌة 15، 5، 1المتخصصٌن، التصمٌم رقم )

من حٌث الشكل، باإلضافة إلى توافق األلوان مع بعضها ومناسبة ومالئمتها بدورها لتصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة 

( لمناسبة لخطوط العربٌة المستخدمة 3الخامات )خامة القطن( المستخدمة ، وأقل التصمٌمات المنفذة هو التصمٌم رقم )

لباحثة إلى حد ما للتصمٌم التٌبوؼرافً ومدى تماشٌه مع خطوط التٌشرتات المقترحة، وفً ضوء ما سبق ٌمكن ل

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق  مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً استخالص أنه 

 .تصامٌم تٌشرتات الشباب المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن

 ثانٌا: تحقٌق  مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن" 
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 ( متوسطات تقٌٌمات المتخصصٌن للمحور الثانً من محاور التقٌٌم  للتصمٌمات المنفذة9جدول )

 

وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج 

 ضح ذلك:( ٌو10) التصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن وجدول

( تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة وفقا آلراء 10جدول )

 المتخصصٌن

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 16.498 14 230.978 بٌن المجموعات
8.534 

 

.000 

 
 1.933 30 58.000 داخل المجموعات

  44 288.978 الكلً

( مما ٌدل علً 1.11( وهً قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوي )8.534تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

التصامٌم المقترحة وفقا آلراء وجود فروق بٌن التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج 

( ٌوضح 11وجدول ) المتخصصٌن، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة التصمٌمات المنفذة

 ذلك.

 ( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل الجودة  للتصمٌمات  المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج11جدول )

 التصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 97.78 1.00 44.00 1التصمٌم 

 4 94.81 1.53 42.67 2التصمٌم 

 10 82.22 2.00 37.00 3التصمٌم 

 2 96.30 1.53 43.33 4التصمٌم 

 2 96.30 1.53 43.33 5التصمٌم 

 2 96.30 1.53 43.33 6التصمٌم 

 9 85.19 1.15 38.33 7التصمٌم 

 5 92.59 0.58 41.67 8التصمٌم 
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 8 85.93 1.53 38.67 9التصمٌم 

 9 85.19 1.15 38.33 10التصمٌم 

 6 91.85 1.53 41.33 11التصمٌم 

 5 92.59 1.53 41.67 12التصمٌم 

 7 87.41 0.58 39.33 13التصمٌم 

 8 85.93 0.58 38.67 14التصمٌم 

 3 95.56 2.00 43.00 15التصمٌم 

 

 
 ( ٌوضح معامل الجودة للتصمٌمات المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة2شكل )

 ( ٌتضح أن:2(  والشكل )11من الجدول )

أفضل التصامٌم المنفذة فً تحقٌق مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن، 

( وذلك لمالئمة تقنٌة الطباعة الرقمٌة للتصمٌم التٌبوؼرافً المقترح والتأكٌد على القٌم الجمالٌة لها، وأقل 1التصمٌم رقم )

( لمناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة للتصمٌم المقترح إلى حد ما وعدم توفر القٌم الجمالٌة 3رقم )التصامٌم المنفذة هو التصمٌم 

توجد فروق ذات داللة إلً حد كبٌر من وجهة نظر المتخصصٌن، وفً ضوء ما سبق ٌمكن للباحثة استخالص أنه 

ة إلنتاج التصامٌم المقترحة وفقا آلراء إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق  مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌ

 المتخصصٌن.

ثالثا: توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق  األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء 

 المتخصصٌن" 

 

 ة( متوسطات تقٌٌمات المتخصصٌن للمحور الثالث من محاور التقٌٌم  للتصمٌمات المنفذ12جدول )
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وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا 

 ( ٌوضح ذلك:13آلراء المتخصصٌن وجدول )

 المتخصصٌن( تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء 13جدول )

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 5.095 14 71.333 بٌن المجموعات
4.005 

 

.000 

 
 1.272 45 57.250 داخل المجموعات

  59 128.583 الكلً

( مما 1.11إحصائٌا عند مستوي )( وهً قٌمة دالة 4.115تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

وتم  ٌدل علً وجود فروق بٌن التصامٌم المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن،

 ( ٌوضح ذلك.14وجدول )المنفذة  التصمٌماتحساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة 

المعٌارٌة ومعامل الجودة  للتصمٌمات  المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء ( المتوسطات واالنحرافات 14جدول )

 المتخصصٌن

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 94.44 1.73 42.50 1التصمٌم 

 3 91.11 0.82 41.00 2التصمٌم 

 8 86.11 2.87 38.75 3التصمٌم 

 2 92.22 0.58 41.50 4التصمٌم 

 2 92.22 0.58 41.50 5التصمٌم 

 3 91.11 0.00 41.00 6التصمٌم 

 7 87.22 0.50 39.25 7التصمٌم 

 4 90.56 0.96 40.75 8التصمٌم 

 8 86.11 0.50 38.75 9التصمٌم 

 7 87.22 0.50 39.25 10التصمٌم 

 3 91.11 0.82 41.00 11التصمٌم 

 3 91.11 0.82 41.00 12التصمٌم 

 5 88.33 1.50 39.75 13التصمٌم 

 6 87.78 1.00 39.50 14التصمٌم 

 4 90.56 0.50 40.75 15التصمٌم 
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 ( ٌوضح معامل الجودة للتصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة3شكل )

 ( ٌتضح أن:3(  والشكل )14من الجدول )

( وذلك 1أفضل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن، التصمٌم رقم )

لتوفر االتزان، التناسب بٌن األجزاء وبعضها، اإلٌقاع، الوحدة والترابط بٌن أجزاء التصمٌم، وأقل التصمٌمات المنفذة هو 

والتناسب بشكل كاؾ، وكذلك ضعؾ الترابط بٌن أجزاء التصمٌم، فً ضوء ما ( لعدم تحقق االتزان 9، 3التصمٌم رقم )

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق  األسس الفنٌة سبق ٌمكن للباحثة استخالص أنه 

 للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن.

 

ات المنفذة  فً تحقٌق  األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة وفقا رابعا: توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌم

 آلراء المتخصصٌن" 

 ( متوسطات تقٌٌمات المتخصصٌن للمحور الرابع من محاور التقٌٌم  للتصمٌمات المنفذة15جدول )

 
 

للتصامٌم المقترحة وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً 

 ( ٌوضح ذلك:16وفقا آلراء المتخصصٌن وجدول )

 ( تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن16جدول )

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 9.971 14 139.600 المجموعاتبٌن 
6.298 

 

.000 

 
 1.583 45 71.250 داخل المجموعات

  59 210.850 الكلً
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( مما 1.11( وهً قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوي )6.298تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

وتم  للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن، ٌدل علً وجود فروق بٌن التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً

 ( ٌوضح ذلك.17وجدول )المنفذة التصمٌمات حساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة 

آلراء ( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل الجودة  للتصمٌمات  المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة وفقا 17جدول )

 المتخصصٌن

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 96.67 2.38 43.50 1التصمٌم 

 3 90.56 0.96 40.75 2التصمٌم 

 8 84.44 2.00 38.00 3التصمٌم 

 2 91.11 0.82 41.00 4التصمٌم 

 2 91.11 0.82 41.00 5التصمٌم 

 4 90.00 0.58 40.50 6التصمٌم 

 8 84.44 2.00 38.00 7التصمٌم 

 3 90.56 0.96 40.75 8التصمٌم 

 7 85.00 0.96 38.25 9التصمٌم 

 6 85.56 0.58 38.50 10التصمٌم 

 4 90.00 1.29 40.50 11التصمٌم 

 3 90.56 0.96 40.75 12التصمٌم 

 5 86.11 0.50 38.75 13التصمٌم 

 7 85.00 0.96 38.25 14التصمٌم 

 3 90.56 1.26 40.75 15 التصمٌم

 

 

 ( ٌوضح معامل الجودة للتصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة4شكل )
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 ( ٌتضح أن:4(  والشكل )17من الجدول )

( وذلك 1أفضل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن، التصمٌم رقم )

( سنة، كما تحقق فً التصمٌم األصالة من خالل استخدام الخطوط العربٌة 29 -18لمناسبته للمرحلة العمرٌة المقترحة )

( وذلك لمناسبة 7، 3ثة، وأقل التصمٌمات المنفذة هو التصمٌم رقم )والجدة من خالل مواكبته لخطوط الموضة الحدٌ

التصامٌم للمرحلة العمرٌة، تماشٌها مع خطوط الموضة الحدٌثة إلى حد ما، كما تحقق فً التصمٌم األصالة والجدة ولكن 

ات داللة توجد فروق ذبشكل ؼٌر كاؾ من وجهة نظر المتخصصٌن، فً ضوء ما سبق ٌمكن للباحثة استخالص أنه 

 إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق  األداء الوظٌفً للتصامٌم المقترحة وفقا آلراء المتخصصٌن.

خامسا:  توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  وفقا آلراء 

 المتخصصٌن " 

لمتوسط التصمٌمات المنفذة  فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل( للتصمٌم وفقا وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن 

 ( ٌوضح ذلك:18آلراء المتخصصٌن وجدول )

 ( تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  وفقا آلراء المتخصصٌن18جدول )

 الداللة قٌمة "ف" عاتمتوسط المرب درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 48.102 14 673.422 بٌن المجموعات
20.637 

 

.000 

 
 2.331 210 489.467 داخل المجموعات

  224 1162.889 الكلً

( 1.11( وهً قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوي )21.637تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

وتم  التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  للتصمٌم وفقا آلراء المتخصصٌن،مما ٌدل علً وجود فروق بٌن 

المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم، وفقا آلراء  التصمٌماتحساب المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة 

 ( ٌوضح ذلك.19المتخصصٌن وجدول )

 ومعامل الجودة  التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  وفقا آلراء المتخصصٌن ( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة19جدول )

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 96.89 1.64 43.60 1التصمٌم 

 6 93.19 1.67 41.93 2التصمٌم 

 15 84.30 1.91 37.93 3التصمٌم 

 3 94.37 1.60 42.47 4التصمٌم 

 2 94.52 1.68 42.53 5التصمٌم 

 5 93.63 1.68 42.13 6التصمٌم 

 13 86.07 1.53 38.73 7التصمٌم 

 7 92.74 1.49 41.73 8التصمٌم 

 14 85.93 0.90 38.67 9التصمٌم 

 11 86.81 1.03 39.07 10التصمٌم 

 9 91.70 1.67 41.27 11التصمٌم 

 8 92.15 1.55 41.47 12التصمٌم 

 10 88.00 1.06 39.60 13التصمٌم 

 12 86.67 1.00 39.00 14التصمٌم 

 4 93.78 1.97 42.20 15التصمٌم 
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 ( ٌوضح معامل الجودة للتصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  للتصمٌم وفقا آلراء المتخصصٌن.5شكل )

 ( ٌتضح أن:5(  والشكل )19من الجدول )

( حٌث توفرت 1أفضل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  للتصمٌم، وفقا آلراء المتخصصٌن التصمٌم )

عناصر التصمٌم بشكل مناسب سواء فً التصمٌم التٌبوؼرافً أو فً شكل التٌشرت وتوافق األلوان مع بعضها باإلضافة 

مٌم األسس والقواعد الفنٌة واألداء الوظٌفً، واتفق المتخصصون إلى مناسبة الخامة المستخدمة،  كما توفرت فً التص

على مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة لتنفٌذ التصمٌم   والتأكٌد على القٌم الجمالٌة لها، وأقل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق 

فً التٌشرتات المقترحة  ( حٌث اتفق المتخصصون على قلة مناسبة عناصر التصمٌم3جوانب التقٌٌم )ككل( هو التصمٌم )

سواء فً الخط العربً المستخدم أو فً شكل التٌشرت، باإلضافة إلى عدم تحقق األسس والقواعد الفنٌة واألداء الوظٌفً 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة فً بشكل كاؾ، فً ضوء ما سبق ٌمكن للباحثة استخالص أنه 

 ل(  وفقا آلراء المتخصصٌن "تحقٌق جوانب التقٌٌم )كك

 

 سادسا:  توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن  محاور تقٌٌم التصمٌمات المنفذة  وفقا آلراء المتخصصٌن " 

( 20وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمحاور تقٌٌم التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصٌن وجدول )

 ٌوضح ذلك:

 ٌن لمتوسط محاور تقٌٌم التصمٌمات المنفذة  وفقا آلراء المتخصصٌن(  تحلٌل التبا20جدول )

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 45.831 3 137.494 بٌن المجموعات
9.878 

 

.000 

 
 4.640 221 1025.394 داخل المجموعات

  224 1162.889 الكلً

( 1.11( وهً قٌمة  دالة إحصائٌا عند مستوي )9.878الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )تشٌر نتائج 

، وتم حساب المتوسطات واالنحرافات مما ٌدل علً وجود فروق بٌن محاور التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصٌن

 ( ٌوضح ذلك.21جدول )المنفذة وفقا آلراء المتخصصٌن والتصمٌمات لمحاور  المعٌارٌة ومعامل جودة 
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 ( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل الجودة  لمحاور التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصٌن21جدول )

 المتوسط المحور
االنحراف 

 المعٌاري

معامل 

 الجودة

ترتٌب 

 المحاور

مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات الشباب 

 "األقران"" المقترحة
41.98 2.59 93.30 1 

 2 91.06 2.56 40.98 مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة

 3 89.81 1.48 40.42 مدى تحقق األسس الفنٌة للتصامٌم المقترحة

 4 88.78 1.89 39.95 األداء الوظٌفً

 

 

 لآلراء المتخصصٌن.( ٌوضح معامل الجودة لمحاور التصمٌمات المنفذة وفقا 6شكل )

 

( ٌتضح أن: أفضل المحاور مدى مناسبة عناصر التصمٌم فً تصامٌم تٌشرتات 6( والشكل )21من الجدول )

الشباب "األقران"" المقترحة، مدى مناسبة تقنٌة الطباعة الرقمٌة إلنتاج التصامٌم المقترحة، مدى تحقق األسس الفنٌة 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن  محاور بالتالً ٌمكن للباحثة استخالص أنه ، وللتصامٌم المقترحة، األداء الوظٌفً

 تقٌٌم التصمٌمات المنفذة  وفقا آلراء المتخصصٌن

 ما هً آراء المستهلكٌن "الشباب" فً التصامٌم المقترحة؟التساؤل الثالث: 

( شاب وفتاة فً 31تم عرض التصامٌم المقترحة على المستهلكٌن "الشباب" وعددهم )لإلجابة على هذا التساؤل: 

 وجاءت النتائج كالتالً: ( سنة الستطالع آرائهم 29 -18المرحلة العمرٌة من )

 

 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

453 

 سابعا:  توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات  المنفذة  وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة( " 

 ( متوسطات تقٌٌمات الشباب للتصمٌمات المنفذة22)جدول 

 

 ( ٌوضح ذلك:23وللتحقق من ذلك تم حساب تحلٌل التباٌن لمتوسط التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء الشباب وجدول )

 الشباب )الفئة المستهدفة(: تحلٌل التباٌن لمتوسط درجات التصمٌمات  المنفذة وفقا آلراء (23) جدول

 الداللة قٌمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن

 30.470 14 426.573 بٌن المجموعات
14.791 

 

.000 

 
 2.060 135 278.100 داخل المجموعات

  149 704.673 الكلً

( 1.11( وهً قٌمة دالة إحصائٌا عند مستوي )14.791تشٌر نتائج الجدول السابق إلً أن قٌمة )ؾ( كانت )

، وتم حساب المتوسطات الشباب )الفئة المستهدفة(مما ٌدل علً وجود فروق بٌن التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء 

( ٌوضح 24وانب التقٌٌم وفقا آلراء الشباب وجدول )المنفذة فً تحقٌق جالتصمٌمات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل جودة 

 ذلك.

 ( المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة ومعامل الجودة  التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة(24جدول )

 ترتٌب التصمٌمات معامل الجودة االنحراف المعٌاري المتوسط التصمٌم

 1 98.33 1.43 88.50 1التصمٌم 

 4 96.44 1.48 86.80 2التصمٌم 

 11 91.89 2.31 82.70 3التصمٌم 

 2 97.00 1.34 87.30 4التصمٌم 

 2 97.00 1.34 87.30 5التصمٌم 

 3 96.56 1.60 86.90 6التصمٌم 

 9 93.00 1.64 83.70 7التصمٌم 

 6 96.00 1.26 86.40 8التصمٌم 
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 10 92.89 1.07 83.60 9التصمٌم 

 8 93.33 1.05 84.00 10التصمٌم 

 6 96.00 1.35 86.40 11التصمٌم 

 5 96.11 1.35 86.50 12التصمٌم 

 7 93.89 1.18 84.50 13التصمٌم 

 8 93.56 1.03 84.20 14التصمٌم 

 3 96.56 1.60 86.90 15التصمٌم 

( وذلك 1فنجد أن أفضل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(للتصمٌمات، وفقا آلراء الشباب التصمٌم )

لمالئمة الخط العربً المستخدم للتصمٌم التٌبوؼرافً )الزخرفً( ومالئمة الزخارؾ لتصمٌم التٌشرت الموضوعة علٌه، 

فق الشباب على مالئمة الطباعة الرقمٌة للتصمٌم التٌبوؼرافً، مالئمته وتوافق األلوان مع بعضها ومناسبة الخامة، كما ات

( 3للمرحلة العمرٌة ولخطوط الموضة الحدٌثة، وأقل التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل( هو التصمٌم )

وعدم توافق األلوان مع وذلك التفاق الشباب على عدم مالئمة الخط العربً المستخدم للتصمٌم التٌبوؼرافً بشكل كاؾ 

بعضها، باإلضافة إلى مناسبة التصمٌم للمرحلة العمرٌة ومواكبته لخطوط الموضة الحدٌثة إلى حد ما، فً ضوء ما سبق 

توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن التصمٌمات المنفذة فً تحقٌق جوانب التقٌٌم )ككل(  ٌمكن للباحثة استخالص أنه 

 )الفئة المستهدفة( "راء الشباب وفقا آل

 

 ( ٌوضح معامل الجودة  لدرجات التصمٌمات المنفذة وفقا آلراء الشباب )الفئة المستهدفة(.7شكل )

 مناقشة العالقة االرتباطٌة بٌن نتائج البحث فً ضوء آراء المتخصصٌن، وآراء الشباب 

 ثامنا:  توجد عالقة ارتباطٌة بٌن ترتٌب المتخصصٌن وترتٌب الشباب للتصمٌمات  المنفذة  

قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن ترتٌب المتخصصٌن والشباب )الفئة المستهدفة(، للتصمٌمات 

 المنفذة،  كما هو موضح بالجدول التالً:
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 بٌن ترتٌب المتخصصٌن وترتٌب الشباب للتصمٌمات المنفذة   لسبٌرمان لمعرفة العالقة االرتباطٌةمعامل ارتباط الرتب ( 25جدول )

 التصمٌمات
ترتٌب 

 المتخصصٌن

ترتٌب الشباب 

 )الفئة المستهدفة(
 معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان

 1 1 1التصمٌم 

0.981** 

 

 4 6 2التصمٌم 

 11 15 3التصمٌم 

 2 3 4التصمٌم 

 2 2 5 التصمٌم

 3 5 6التصمٌم 

 9 13 7التصمٌم 

 6 7 8التصمٌم 

 10 14 9التصمٌم 

 8 11 10التصمٌم 

 6 9 11التصمٌم 

 5 8 12التصمٌم 

 7 10 13التصمٌم 

 8 12 14التصمٌم 

  3 4 15التصمٌم 

المتخصصٌن )الشباب "الفئة  تشٌر نتائج الجدول إلً أن: العالقة االرتباطٌة بٌن ترتٌب كل من المتخصصٌن وغٌر

(  وهً دالة إحصائٌا عند مستوي داللة 0.981المستهدفة"( وذلك فً ضوء محاور التقٌٌم لكل منهم بلغت قٌمة )ر= 

وهً عالقة طردٌة أي أن هناك توافق بٌن التقٌٌم من الناحٌة العلمٌة والعملٌة، وبذلك ٌمكن استخالص أنه  0.01

 "رتٌب المتخصصٌن والشباب )الفئة المستهدفة(، للتصمٌمات المنفذة توجد عالقة ارتباطٌة بٌن ت"

 التساؤل الرابع: ما إمكانٌة تنفٌذ مختارات من التصامٌم المقترحة؟ 

المتخصصٌن وهً للشباب ( والحاصلة على أعلى الدرجات وفقا لترتٌب 15(، )4(، )5(، )1تم تنفٌذ التصامٌم أرقام )

 األقران

( توضح صور التصمٌمات المنفذة والتً حققت الترتٌب األول، الثانً، الثاث، الرابع 11(، )10(، )9(، )8واألشكال)   

 على الترتٌب 
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 وتم التنفٌذ باستخدام خامة القطن اللٌكرا باستخدام تقنٌة الطباعة الرقمٌة المباشرة 

 ( توضح التصمٌمات المنفذة11(، )10(، )9(، )8األشكال رقم )

 

 

 

 

 
 ( إناث1تصمٌم رقم )

 ( ذكور5تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 
 ( إناث4تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 
 ( ذكور15تصمٌم رقم )
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