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 مقدمة :
ما يالئمه للتعبير عن اسلوبه ، وأمكنه الدمج ختيار للفنان إتجاهات الفنية الحديثة أتاح التنوع واإلختالف فى اإل   

يجاد حلول ومعالجات فنية بين أكثر من إتجاه ، لينطلق بأفكاره نحو الحديث والمبتكر، مما أدى إلى التجريب إل

يولد ساليب تناوله لها ويؤكد جون ديوى إلى أن " الفنان بطبيعة عمله ، وأجديدة ، فتغيرت عناصره التشكيلية 

ته ، وإبراز مجربًا ، فكل عملية فنية يخوضها ماهى إال تجربة فى إطار تجارب أخرى مستقلة ،  يقوم بها لتأكيد ذا

ستثاره فى العالم المحيط ، ليحاول أن يلفت نظر غيره إلى ما ال يستطيع إدراكه ، بدون أن رؤيته وفكرته ، وما ا

بته اإلبتكارية الفريدة " يعتمد على الرؤية الحديثة التى كشفها فى تجر
1

 . 

 

صالة وثراء لما تتضمنه من أساليب طباعية وصباغية ، من المجاالت الفنية الهامة أ طباعة اليدويةالُيَعد مجال و

فى إطار  ًامحصور بات غيرعلى صور معينة لتحقيق رسالته الفنية ، ف ًالم يعد قاصريتسع فيها مجال التجريب ف

بل يتضمن تجريب العديد والمتنوع من الخامات ، األدوات  ى تطبيقى معين يخصه فقط ،سلوب فنأخامة معينة أو 

، والتقنيات أو المزاوجة بين التقنيات التقليدية والمستحدثة ، أو الجمع بين أكثر من اسلوب فى العمل الفنى الواحد 

ه الدراسة بصدد التركيز على تقنية ثرى المجال الطباعى ككل ، والباحثة فى هذإلضافة إبداعات تشكيلية جديدة ُت

والذى من خالله يحدث التنوع  الطباعة بالبصمات والصباغات حيث يتميزا بالثراء التقنى والفنى والجمالى

ا أساليب تساعد الفنان على إستخدام األلوان نهالطباعية المراد تنفيذها . كما أ للصور التشكيلية ختالف تبعًاواإل

لذى يجعله يحقق ثراءًا لونيًا وملمسيًا من خالل استخدام العناصر التشكيلية الطبيعية أو مر ارية كاملة األبُح

ستخدام اسلوب طباعى واحد ولكن بالدمج بين اسلوب ثة فى هذه الدراسة ال تعتمد على إالصناعية ، كما أن الباح

حقيق اعمال فنية طباعية مبتكرة الطباعة بالبصمات والطباعة بالصباغات فى العمل الفنى الواحد بما يسهم فى ت

يهامى الناتج من القيم الملمسية والجمالية لهذين عد الثالث اإليتحقق فيها قيما فنية وجمالية من أهمها تحقيق الُب

ضافة جديدة فى مجال الطباعة اليدوية ، والتى يمكن الخروج بها من وبين الطباعيين والتى هى بمثابة إاالسل

لى الجديد من الفكر المتشعب وحرية التشكيل الطباعى بمختلف باعية التقليدية المألوفة إات الطالصور والعالق

ساليب الطباعية إلى امات من الحدود الضيقة لتناول األالطرق اآلدائية الطباعية ، الوسائط الطباعية ، والخ

 الطالقة ومرونة التشكيل الفنى .

 

عمال الفنية وخاصة الطباعية منها فى مقابل إستخدام دية لهيئة وشكل األفلقد تم التحرر من العديد من األفكار التقلي

بشكل مغاير والتى يمكن أن تصوغها أيدى الفنان المبتكرة فى  بسيطة ولكن أساليب وتقنيات وطرق آدائية طباعية

يقتصر على مجرد الكشف عن خامات جديدة وعالقات تشكيلية  تتميز بالتجديد واإلبداع الذى القوالب فنية 

أما من  ، هذا من جانب التقنيةساليب تشكيلية ومعالجات شكلية جمالية مستحدثة أمبتكرة بل إمتدت إلى إبتكار 

م تعد اإلشكالية في هذا العصر الذي وصل فيه الفن إلى ما بعد الحداثة، مقتصرة على جانب الناحية الشكلية فل

، والخامات التقليدية  لوحة واإلطار، فقد استطاع الفنانون أن يحرروا العمل الفني كله من مفهوم مساحة القماشال

، وهو ما انعكس على تفاعل الجمهور مع  في إنجاز العمل الفني، فقدموا أعمااًل تكسر كل قواعد الفن المعروفة

نون التمرد على تقاليد اتبعت لمئات السنين، وذهبوا أعمالهم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى استطاع هؤالء الفنا

، تاركين وراءهم مفاهيم عدة عن اإلطار تم تكريسها عبر التاريخ الذي  باللوحة أبعد من فكرة تأطيرها بأي شكل

لنقاد، كثيرًا ما تم تناول عالقة اإلطار مع اللوحة، من قبل الفنانين أو ا،  اإلطار بتغيير األساليب الفنية شهد تغيير

وهو ما أدى إلى نوع من تباين اآلراء بين من يعتبر أن اإلطار مهم جدًا وأساسي للوحة، وبين من يدعو إلى 

، ولكل رأي أسبابه وسماته الحديثة  التمرد على اإلطار، كونه يعكس حالة كالسيكية لم تعد تتناسب مع هذا العصر

يكمل العمل الفني ويزيد من جماليته، أو يقلل منها، إن لم  وفلسفته الخاصة، فالذين مع وجود اإلطار، يرون بأنه

يتم اختياره بشكل جيد، أما من يخالفونهم الرأي فيجدون أن العمل الفني يجب أال يحد بإطار، وإنما يجب أن تترك 

ث تم وهذا ما اهتم به البحث الحالى حي اللوحة بال حدود، لكيال تحد رؤية المشاهد للعمل على اختالف مواضيعه

 بناء جميع التجارب  التطبيقية فى صورة حرة بدون ان يحدها إطار من الخارج .

                                                           
1
 . 602م : الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم وآخرون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، صـ 1295-جون ديوى 



 0202يوليو والعشرون  السابعالمجلة العلمية لجمعية إمسيا التربية عن طريق الفن المجلد السابع العدد 
 

(AmeSea Database – ae – July- 2021- 543) 

8650 
 

يساهم بدرجة كبيرة فى تنمية الفكر اإلبداعى لما يتميز به من إمكانات واسعة الحصول  فمجال الطباعة اليدوية

 . الفنى التشكيلىتختلف عن باقى مجاالت اإلبداع  وشكلية  على تأثيرات بصرية وملمسية ولونية وجمالية

 

من أهم المجاالت التطبيقية التى يمكن من خاللها تقديم منتجات نفعية ذات قيمة جمالية  يعتبر مجال الطباعة

د إتجه كثير من الفنانين إلى التجريب المستمر فى الخامات واألدوات والتقنيات واألساليب قمتميزة ، ولهذا ف

عطيات وقيم تشكيلية وتأثيرات بصرية مختلفة ، وعالقات لونية أثمر عن ُماألدائية وتنوع األسطح الطباعية مما 

غير تقليدية وبعيدة عن النمطية تلبى اإلحتياجات الفنية وتلبى طموحات الفنان كعامل محرك لتكامل اإلبداع الفنى 

ى ذات قوى محركة . ويؤكد موندريان " أن مهمة الفنان األساسية هى تحطيم العالقات الثابتة وإستبدالها بأخر

للفكر
1

مما يجعل مجال طباعة المنسوجات من أفضل المجاالت التى تسمح بممارسة العديد من العمليات  ، "

التجريبية المختلفة ولذلك قامت العديد من األبحاث التجريبية فى مجال طباعة المنسوجات بالتجريب والدمج بين 

 التقنيات الطباعية بشكل مغاير وغير تقليدي .

سلوب طباعى فى العمل الفنى الواحد إلضافة مجاالت تشكيلية اث الحالى إلى الجمع بين أكثر من تجه البحإذا ل

جديدة تثرى مجال الطباعة ، والتى من خاللها ينتج صور جمالية يتحقق من خاللها الُبعد الثالث اإليهامى من 

يضا الطباعة أوالعناصر التشكيلية الطبيعية والصناعية خالل اإلستفادة من الدمج بين إسلوب الطباعة ببصمات 

علقات الحائطية المطبوعة ، الصباغات إلنتاج أعمال طباعية مستحدثة تتميز بالثراء التشكيلى لهيئات مغايرة للُمب

دام ة من خالل إستخالطرق اآلدائية والوسائط الطباعي تلك إلى جانب الثراء اللونى الملمسى والجمالى الناتجة عن

غات بإمكاناتهم الطباعية الواسعة التى لها دور هام فى تنمية وإثراء الخيال لدى طالب التربية العجائن والصب

 الفنية بما يحقق أعمال طباعية مبتكرة .

 
 مشكلة البحث :

لم تتناول توظيف  فذة باسلوب الطباعة بالبصمات والصباغاتَنالحظت الباحثة أن معظم األعمال الطباعية الُم

يبعد الطالب عن اآللية والنظم التكرارية  طباعى ساليب الطباعية فى التعبير عن موضوعجماليات تلك األ

به تلك التقنيات الطباعية من قيم  ة بتلك التقنيات ، برغم ما يزخرالتى تسيطر على الطباع والتشابه التقليدية

بالبصمات  طباعية فنية مبتكرة تتناسب وجماليات الطباعةيغ لتوصل الى صتهدف ل ملمسية وجمالية وتشكيلية

بعاد لتبعده عن السطحية والرتابة وتحقق ى ثنائى األلق الطباعَعبداعية جديدة للُموالصباغات لتحقيق رؤى إ

فى البُعد الثالث اإليهامى فى شكله العام ، األمر الذى حدا بالباحثة من خالل المالحظة المستمرة عند المشاركة 

أن تجمع عناصر مشكلة البحث فى  –جامعة االسكندرية  –تدريس مادة الطباعة الفنية بكلية التربية النوعية 

 التساؤالت األتية :

من خالل ر ذات اإلطار الُحيهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة عد الثالث اإلتحقيق الُبما إمكانية  -1

 ؟اإلستفادة من القيم الملمسية والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات والصباغات 

للطباعة اليدوية  من خالل القيم الملمسية والجماليةالخيال لدى طالب التربية الفنية ملكة ثراء ما إمكانية إ -2

 ؟غات بالبصمات والصب

 

 هداف البحث :أ

 يهدف البحث إلى :

ية النمطية التى يفرضها خصائص اإلسلوب الطباعى بالبصمات والصبغات بتحقيق التحررمن الرؤ -1

 ساليب تشكيلية جديدة .لية لهما ومحاول التعبير عنها  بأبداعية مستلهمة من القيم الملمسية والجمارؤى إ

يم توظيف القبتكارية فى الفنية بتحقيق جوانب إبداع عند طالب التربية فتح آفاق جديدة تثرى الخيال واإل -0

عد الثالث اإليهامى غات بشكل فنى يحقق الُبالملمسية والجمالية للطباعة بإسلوب البصمات والصب

 .ر ذات اإلطار الُحللُمعلقات الحائطية المطبوعة 

                                                           
لعلوم م:" األثاث بين الثوابت والمتغيرات " ، بحث منشور بمجلة الفنون وا2112ياسر على معبد ، األمير أحمد شوقى ، أحمد اسماعيل عواد 1

 .93جامعة دمياط ، المجلد الثالث ، العدد األول يناير ، صـ  –التطبيقية 
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هم واإلستفادة حول من السطوح مالمس عن والبحث اإلهتمام على وحثهم طالب التربية الفنية تشجيع -9

 .منها بتوظيفها فى إبتكار أعمال طباعية فنية ذات أغراض وظيفية معاصرة 

 إنتاج أعمال طباعية ذات صبغة جمالية وحضارية وتنفيذها بشكل جمالى نفعى . -4

 

 أهمية البحث :

 ترجع أهمية البحث الحالى إلى :

فى تحقيق الُبعد الثالث غات للطباعة اليدوية بالبصمات والصب ستفادة من القيم الملمسية والجماليةاإل -2

 .ر ذات اإلطار الُحيهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة اإل

مجال الفنى للطباعة اليدوية حيث إضافة ثراء الة بداية لعدة بحوث اخرى تسهم فى إيشكل البحث نقط -0

بالبصمات والصبغات وتوظيفها بأساليب  قيم وإتجاهات تعبيرية جديدة لتناول اإلمكانات التشكيلية

 . بداع لدى طالب التربية الفنية تكر تنمى الخيال واإلبداعية مبتشكيلية إ

لسطوح ربية الفنية وتنمية الخيال لديهم لتناول مالمس امام طالب التتتسم بالفرادة واإلبداع أ فتح آفاق -3

 .  من حولهم بشكل مبتكر وجديد
 

 فروض البحث :

 البحث : ويفترض هذا

عد غات فى تحقيق الُبللطباعة اليدوية بالبصمات والصب ستفادة من القيم الملمسية والجماليةاإلمكانية إ -1

 .رذات اإلطار الُح علقات الحائطية المطبوعةيهامى للُمالثالث اإل

ذات  المطبوعةعلقات الحائطية ُميجاب على شكل اُللطباعة اليدوية باإلساليب التقنية لإختالف األيؤثر  -2

 .اإلطار الحر

 ملكات ثراءفى إ من القيم الملمسية والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات والصباغاتإمكانية اإلستفادة  -9

 . الخيال لدى طالب التربية الفنية
 

 حدود البحث :

  : حدود البحث الزمنية ●

  (. سبوعمقابالت بواقع مقابلة كل أثمانية شهرين وذلك على )  التطبيقية تجربةوقت إجراء ال تتمثل في

 : حدود البحث المكانية ● 

 جامعة االسكندرية . –بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية يقتصر الجانب التطبيقي علي التطبيق 

 : حدود البحث الموضوعية ●

 . الموجودة فى البيئة من حولنا( لطبيعية والصناعية ا) التأثيرات الفنية للمالمس دراسة وصفية لبعض من  -

 ) صبغات البيجمنت ( . ساليب الطباعية بالصباغةدراسة وصفية لبعض اإل -

عد الثالث ستفادة منها فى تحقيق الُببصمات ) الطبيعية والصناعية ( لإلبتطبيق الطباعة بال دراسة تجريبية -

 . بداع  حائطية مطبوعة تتسم بالفرادة واإلعلقات يهامى فى تنفيذ ُماإل

، التجعيد   ى، الط العقد والربط)  الصباغية مثل أساليب الطباعة بـ طباعةال ساليبلبعض ا تطبيقيةدراسة  -

 .  علقات حائطية مطبوعة عمال الطباعية الفنية المتمثلة فى ُماأل فى بعض من وظيفهالت ( ، اللف

 .%111استخدام أقمشة قطنية  -

 عجائن وصبغات البيجمنت .تقتصر التطبيقات على استخدام 

 : التطبيق التجريبى ●

بقسم التربية   – م2121م /2121للعام الجامعى  – ) الئحة جديدة (  حيث يقوم به طالب المستوى األول

 جامعة االسكندرية . –الفنية بكلية التربية النوعية 
 

 : بحثمنهجية ال

 طارين :إجراءاته من خالل إ يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى فى

 نظرى ، والمنهج التجريبى فى إطاره العملى ) التطبيقى ( وفقًا للخطوات التالية :إطار 
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 اإلطار النظرى :

بإستخدام عجائن  الطبيعية والصناعية ( ) لبصماتاالطباعة ب ساليب الطباعية المستخدمة :باأل التعريف ●

 . البيجمنت

باستخدام صبغات (  القماش ) عقد وربط ، طى ، تجعيد ، لف ساليب بالصباغية المستخدمة : عريف األالت ●

 .البيجمنت 

 عمال الفنية الطباعية .عد الثالث اإليهامى فى األالتعريف بالُب ●

 : اإلطار العملى ) التطبيقى (

لجانب التطبيقى ، على طالب فى ضوء نتائج الدراسة النظرية تقوم الباحثة بتطبيق المنهج التجريبى فى ا

فى محاولة إلثراء ملكة  ،جامعة األسكندرية  –ة يبقسم التربية الفنية بكلية التربية النوع المستوى األول

للطباعة اليدوية بالبصمات  ستفادة من القيم الملمسية والجماليةطالب التربية الفنية من خالل اإل الخيال لدى

من خالل المداخل  ذات اإلطار الُحر لتحقيق الُبعد الثالث اإليهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة غاتوالصب

 التجريبية التالية :

جامعة  –ة يبقسم التربية الفنية بكلية التربية النوع ولاأل سات تجريبية يقوم بها طالب المستوىممار ●

لصناعية ( اعة اليدوية مثل البصمات ) الطبيعية وااليب التقنية للطبلتطبيق مجموعة من األساألسكندرية 

( ، وإختيار خامة  القماش لفاسلوب العقد والربط والطى وتجعيد القماش و والطباعة بالصباغة مثل )

كخامة أساسية للطباعة عليها بتلك  ( ، بوبلين ) عبك ، بفتة ، كتان بأنواع مختلفة 111ᵡالقماش القطنى 

، وذلك فيما  ذات إطار ُحر هيئة ُمعلقات حائطية مطبوعة الطباعية ، بحيث توظف فى والتقنيات األساليب

تصميم  وتنفيذ لشكل حيوان أو طائر حيث يقوم كل طالب بإختيار قناع،سم  ᵡ 01  01مساحة   يقرب

وباستغالل تلك التقسيمات الهندسية للتصميم االساسى يتم إستخدام خامة  ( Geometric ) هندسى له

لعمل ارتفاعات ومستويات بالقناع وذلك بتغليف تلك القطع من الكرتون  ( Photo Hallالكرتون المقوى  ) 

ا يتم ترك ، وهن ليها سابقًابقطع القماش التى ُطبق عليها بعض التقنيات واألساليب الطباعية التى تم اإلشارة إ

على خامة القماش القطنى  الطباعية التقنيات تلك مس االيهامية الناتجة منالمالالعنان لكل طالب فى توظيف 

أو طائر ( ، ثم اعادة ) حيوان  قناع ختياره سواء كانيعة نوع العنصر الطبيعى الذى تم إبشكل يتالئم مع طب

االيهامية المختلفة ليكتمل شكل القناع مع توظيف  تجميع تلك القطع المكسوة بالقماش المطبوع بالمالمس

القناع بشكل جمالى نفعى متمثل فى هيئة ُمعلقات حائطية مطبوعة ذات اإلطار الُحر والتى تتميز بالفرادة 

 واإلبداع ، ثم عرض أهم األعمال التى قام بتنفيذها الطالب تحت إشراف أستاذ المقرر .

 

 مصطلحات البحث :

 القيم الملمسية : ●      

ختالف تالف فى التكوين يتطلب إختكوين التشكيل الفنى البصرى واإل يمثل عنصرُا مهمًا من عناصر 

ساليب الفنية للتباين بين نوعية الخامات األالمساحة أو الحجم أو المستوى أو اللون وذلك تأكيدًا فى 

المستخدمة فى العمل الفنى
1

يحاء البصرى تأثيرات ملمسية سطحية باإلخاللها ، وهى قيم يتحقق من 

بملمس معين عن طريق النقطة والخط والمساحة بإعطاء نعومة أو خشونة أو شفافية فيضفى جسمًا 

بصريًا أو مجردًا
2
. 

 

 القيم الجمالية : ●      

والطرق ستخدام الوسائل يزه عن غيره  نتيجة إلهو مايحتويه العمل الفنى من سمات وعناصر جمالية تم

الفنية التى تبرز الناحية الجمالية له
9
. 

 

                                                           
1
 . 86م: التكوين فى الفنون التشكيلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، صـ 1259عبد الفتاح رياض  

2
 Vin Vamey Guyler:Design in Nature Davis Publications,Inc,1980 

9
م :" القيم الجمالية الستخدام الخيوط والخامات المعدنية ودورها فى مجال الصناعات الصغيرة 8001العفيفينفيسة عبد الرحمن  

 . 92المطرزة"، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة حلوان ،صـ 
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 :  Hangingالمعلقات  ●      

نسدال لتعلق فوق الجدار وتحوى مضمونًا مسجاًل بمعالجة فنية تشكيلية هيئة مرنة من مساحة تسمح باإل

، وتجرى عليه أحد الطرق الطباعية فيطلق عليها معلق مطبوع
1
 . 

ُيَعلق ويتدلى من أعلى إلى أسفل ، والمقصود بع فى هذه الدراسة األقمشة والمعلقات ايضًا هو كل ما 

ذات القيمة الفنية العالية التى ُتَصَمَم بغرض تعليقها على الجدران ، لُتضف جمااًل خاصة لجمال المكان 

علق مع الغرض الوظيفى منه من خالل فرض شخصيته ، وذلك من خالل دمج المظاهر الجمالية للُم

على الفراغ الذى قامت بتغطيته 
2
. 

 

 االطار النظرى : أوال :

 األساليب والتقنيات الطباعية :

فاهيم وتقنيات متعددة ، سواء كان ذلك من فروع الفنون إثارة فهى تجمع بين ماليدوية من أكثر  د مجال الطباعةَعُي

قيمتها وأصالتها الفنية وقدرتها الفائقة على تشكيل الصور المرئية بكافة قيمها التقنية والجمالية ، وما  حيث

التشكيلية الواسعة المتفردة ، التى تتيح من خالل  ايتضمنه هذا المجال من أساليب عديدة لكل منها إمكاناته

 الخبرة التقنية اإلبداعية .الممارسة التجريبية المستمرة للتقنيات المطروحة ، من خالل 

أحد اإلتجاهات الفكرية الحديثة الهامة التى طالما تطلع  مجال الطباعة اليدوية وتعتبر الممارسات التجريبية فى

إلحداث تغيرات تواكب التطور  ن يد التجديد تعمل دائمًاد التقنية ثابتة بل إُعإليها الباحثين فى هذا المجال حيث لم َت

أو بإستخدام ، معالجات فنية حديثة ،  وتتناسب مع متطلبات العصر ، إما باإلستعانة بصياغات تشكيلية جديدة

يثة ، التنوع بين أساليب ن يبتكرها بالجمع بين المعالجات والمواد التقليدية والمعالجات الحدوسائط تركيبية يمكن أ

ة الناتجة عن تنوع الطرق واألساليب وبتطوير التقنيات الطباعية نفسها أو بالجمع بين الفنى المختلفالتعبير 

األساليب الطباعية فى عمل واحد أو بإستحداث طرق آدائية جديدة لألدوات والخامات المستخدمة ، األمر الذى 

 يؤدى إلى ترسيخ األصالة الفنية للعمل الفنى المطبوع .

 

 الحالي وقتنا حتى موجودة مازالت اليدوية الطباعة أن إال اآللية الطباعة أساليب فى الهائل التطور من الرغم على

 وسيلة وُتَعدُّ والجمالي، الفني والحس القدرة مباشرة تعكس هيف. عالية فنية قيمة من لها لما مرموقة مكانة وتمثل ،

 نادرًا و ،تثير ملكة الخيال لدى القائم على تنفيذها  رائعة فنية أفكارًا تعكس متنوعة أساليب ستخدامإب الفنى للتعبير

 ويتناول البحث الحالى تنفيذ التقنيات التالية :. األسواق في المنتشر اآللي اإلنتاج في موجودة تكون ما

 

 ساليب الطباعية :األ اواًل

 اسلوب الطباعة بالبصمات : 

فى مجال توظيف  من أكثر أنواع الطباعة تجريبيًا و،  اليدوية ساليب الطباعةتعتبر طباعة البصمات من إحدى أ

لما تحتويه من ثراء كبير لمفردات طباعية متميزة يصعب الحصول على مثيالتها بأى طريقة  مفردات البيئة نظرًا

طباعية أخرى 
9
 . 

الطبيعة ومن هنا يتم التغلب على مشكلة الموضوعات النمطية التقليدية وذلك بتدريب الطالب على تناول عناصر 

بداعى لديهم ، فالطالب هنا فى نت طبيعية أو صناعية بشكل يؤدى إلى تنمية الخيال والفكر اإلمن حولهم سواء كا

نطالق الخيالى براته وتصوراته فى محاوله منه لإلحساسه وخلطبيعة أو يقلدها بل يضيف اليها إتعبيره ال ينقل ا

ويبعده عن اآللية والتشابه بمحاولة تحقيق عمل فنى متكامل  مع حرية التعبير وهو ما يميز كل طالب عن اآلخر

من خالل عالقات جمالية لمفردات الطبيعة وما تحمله من قيم ملمسية وجمالية وخاصة أن معظم الموضوعات 

                                                           
1

سطحات كبيرة فى القطع الواحدة "، رسالة م:" المزج بين الطرق واألساليب الطباعية إلبتكار معلقات بم1226حسين محمد حجاج  

 . 65دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقة ، جامعة حلوان ، صـ 
8

م:" المعلقات النسجية بمصر المعاصرة وابتكار اسلوب حديث لتنفيذها "، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية 1229سيد خليفة  

 . 1الفنون التطبيقة ، جامعة حلوان ، صـ 

 
9
 . 4مصطفى محمد شحاته : مرجع سابق ، صـايناس  
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ويتعدد صوره وأشكاله من  التى يتم تناولها بأساليب الطباعة بالبصمات يغلب عليها عنصر التكرار الذى يتنوع

ساليب التشكيلية فى نظم تكرارية على هيئة ت التشكيلية لكل بصمة مما حصر األمكاناألخر تبعا لإلأسلوب 

 مجموعة مسارات متداخلة فيما بينها .

ل أثره على السطح نَقر وُيَبَحى سطح طباعى ذى مستويين يمكن أن ُيعتمد على أاسلوب ي الطباعة بالبصماتو

مة أخذ التأثيرات السطحية أو شكل أو هيئة سطح من خالل تحبيرى ثم طبعه على الخا اسلوب هو، فالطباعى 

نع مثل َصو ُمأ شجار والخضروات والفواكه وغيرهاكالنباتات واأل من الطبيعة هالمراد طباعتها سواء كان مصدر

مكن مفردة تشكيلية يوقطع الزجاج والخيوط وغيرها ، وإعتبارها  دن واألخشاب والبالستيك واألوراقالمعا

فت ِرواإلزاحة ، وُعوالتداخل ر من خالل عمليات التجاور والتراكب َكَر، وُت1 طباعتها من خالل نظم تكرارية

البصمة فى مجال الطباعة بأنها أسلوب الختامة ، والبصمات هى عناصر بها تصميمات مكونة من عناصر 

ئة ملمس وهذه العناصر منها ما يكون بارز ويحمل اللون التصميم عامة ) النقطة ، الخط ، المساحة ( على هي

ميم ، وتتنوع البصمات ون غائر وبالتالى تظهر أرضية التصوبالتالى يكون الشكل المراد طباعته بارز ، أو أن يك

 .2فمنها ) بصمات طبيعية ، بصمات صناعية (

ل على تأثيرات يحاول الفنان من خاللها الحصوالطريقة التى  جرائيُا بأنها  "ف الباحثة طباعة البصمات إِرَعوُت

و جمالية تعطى  الخامات سواء كانت خامات طبيعية أو صناعية مما يحقق له قيم ملمسية ومالمس عديدة لسطوح

بتكار ، يظهر ذلك من خالل تحبير البصمة المطلوبة ، ووضعها على السطح الطباعى مجاالت متعددة لإل

 ".بشكل دقيق لمالمس الخاصة بها والضغط عليها برفق إلظهار ا

 
 

 البصمات الطبيعية : - أ

 

تقدم لنا الطبيعة معطيات مادية من أشكال طبيعية ال حدود لها فى الجمال وتكوينات خطية وملمسية ذات طابع 

خاص ودالالت معينة فى الشكل ، وفى الهيئة والتركيب حيث يتضح اإلدراك الجمالى والملمسى لها من خالل 

          . وترى الباحثة أن التامل فى دراسة عناصر الطبيعةرها وبنيتها من قيم شكلية وغيرهاالفحص فى عناص

يعتبر منطلق لتصميم مختلف يساعد فى تنمية اإلبداع الفنى والخيال لدى طالب التربية الفنية وذلك  ( طبيعية) ال

كالها وسطحها ومالمسها المختلفة بإستخدام تقنيات من خالل دراسة التاثيرات المختلفة الموجودة بها من أش

 . طباعية تبرز وتؤكد على القيم الملمسية والجمالية الموجودة بها
 

تى توجد فى الطبيعة من حولنا وهى من ال الطبيعية هى الخامات"  بأنها الطبيعية إجرائيًاالباحثة البصمات  فِرَعُت

العناصر  مثلولها مصادر متعددة من العناصر  و تشكيلهافي تواجدها أعالى فال دخل لمخلوق صنع اهلل سبحانه وت

أوراق النباتات واألشجار والخضروات والفواكه ( ، والعناصر الحيوانية كالحيوانات ) جلود وفراء  النباتية )

خور ) الص والجماد، والكائنات البحرية ) قواقع واصداف وعظام االسماك ( ، والطيور ) ريش ( ، وعظام ( 

 . واالحجار (
 

  

                                                           
1
 https://sites.google.com/site/fnal6ba3h/al6ba3h4 

8
م " حلول مبتكرة بإسلوبى الباتيك والبصمات بأدوات غير تقليدية فى مجال المشغوالت الصغيرة ، رسالة 8010رشا عادل ابراهيم  

 . 61،  60وان ، صـ ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حل
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 ( لعدد من البصمات الطبيعية ونتيجة تطبيقها : 2جدول توضيحى )وفيما يلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجربصمة  بصمة نبات البامية بصمة ورقة شجر ةبصمة جزع شجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بصمة جلد ثعبان بصمة زهور بصمة صدفة بحرية بصمة ريشة طائر

 

 ونتائج كل عنصر مستخدم فى الطباعة الطبيعية لعناصرا طباعة البصمات ببعض( 2جدول )

 

 

 الطبيعية : ميزات البصماتم

 

 تحمل سمات فنية متنوعة من حيث الملمس والتفاصيل . -

 .تحتوي على مفردات وعناصر متميزة يصعب الحصول على مثيالتها  -

 ستفادة من التفاصيل المطلوبة والتى تفيد العمل الطباعى .مكن القطع فيها واختيار الجزء األمثل لإلي -

 البصمات الصناعية :  - ب

 

صنعة التى تدخلت يد اإلنسان فى تشكيلها ، وأضاف بعض التصميمات والمالمس عليها التى " هى الخامات الُم

يمكن أن تنقل كما هى على السطح الطباعى ، ويستطيع الحصول على التاثيرات المتنوعة التى تحقق قيم تشكيلية 

مسية وجمالية متنوعة فى ستخدام البصمات ذات التفاصيل الدقيقة والمتنوعة ، والتى تحقق قيمًا ملإبمختلفة 

الدرجات الظلية المختلفة "
1
. 

مثل القطع المعدنية  فى تشكيلها تدخل اإلنسانبأنها المواد التى  إجرائيًا الباحثة البصمات الصناعية فِرَعوُت

 الُمشكلة ، الكرتون ، البالستيك ، الحبال ، الخيوط ، االخشاب ...إلخ

 

  

                                                           
1
م : األنشطة التربوية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة ، طبعة أولى ، مكتبة األنجلو المصرية القاهرة 8004السيد عبد النبى السيد  

 . 152، صـ 
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 البصمات الصناعية ونتيجة تطبيقها : ( لعدد من 0وفيما يلى جدول توضيحى )
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوستة معدنيةبصمة  مفاتيح معدنيةبصمة  مسامير معدنيةبصمة  زراير بالستيكبصمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بصمة خيط مثبت بصمة كيس بالستيك بطاريةبصمة  ورق مضلعبصمة 

 

 صناعيةالبصمات ببعض العناصر ال( طباعة 0جدول )

 ةونتائج كل عنصر مستخدم فى الطباع

 

 

مميزات البصمات الصناعية 
1

:  

 ستخدامها أكثر من مرة .عاد إممكن أن تكون خامات غير قابلة للتلف فُي -

 يمكن غسلها وتخزينها بسهولة لفترات طويلة . -

 الواحدة .شكال للخامة رها الطباعية من حيث الخامات واألتنوع عناص -

 تحمل سمات فنية متنوعة من حيث الملمس والتفاصيل . -

 إمكانية معالجة البصمة وتجهيزها والتعديل فى التصميم بسهولة . -

 فضل منها حيث تتوافر شبيهاتها بسهولة .إمكانية اختيار اال -

 

 

 ساليب الصباغية :ثانيا األثانيا : 
 

 :عقد أو الربط ثم الصباغة اسلوب ال

نتقلت إلى الهند ومنها إلى أفريقيا ، وزخارف عملية بط ثم الصباغة قديما فى أسيا ثم إالطى والرنشأت عملية 

لتقليد طباعة السدى  المكتشفة على األقمشة القديمة قد تكون تحويرًا والطى والتجعيد ولف القماش العقد والربط

بغ قبل عملية النسيج عليه ، وكانت تستخدم التى تكون فيها خيوط السدى مقسم ومربوط ثم يص القديمة ) االيكات (

قديمُا الصبغات الطبيعية إلى أن أكتشفت الصبغات الصناعية والتى تعتبر أكثر ثباتًا ، وتعتمد طريقة العقد والربط 

حداث المناعة عن طريق طى األقمشة المراد زخرفتها وربطها بخيوط عازلة على إ والتجعيد ولف القماش

ساسية تاز هذه الطريقة بصفة أى عملية التلوين ، ثم صباغتها إلحداث التأثيرات المطلوبة وتمللصبغة المستخدمة ف

فى كل معالجة  نفس التأثيرات مرة أخرى فتنتج يصعب الحصول على و‘رار ومطابقة التأثيرات الناتجة بعدم تك

                                                           
1
ية التربية م : " قوالب طباعية مستنسخة من بصمات خامات متنوعة لتحقيق قيم تشكيلية " ، كل1226احمد محمد محمود سليمان  

 . 9الفنية ، جامعة حلوان ، صـ 
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. وهذه الطريقة تعطى تاثيرات تلقائية ال يمكن تصورها ولكن بالتمكن من مفرداتها يمكن  جديدًا حسًا فنيًا وتاثيرًا

لممارسى هذه الطريقة أن يملكون التصور الكافى لما يمكن أن يكون عليه التأثير الناتج . وتشتهر هذه الطريقة 

خرى الناجمة من استخدام بالحصول على تأثيرات دائرية أو خطوط منحنية باإلضافة إلى بعض التأثيرات األ

بتكارى تعطى زخارف إشعاعية حول مثل السراجة وهى عملية فنية ذات إتجاه إطرق اخرى ألحداث المناعة 

ساسى وتعطى زخارف متعددة ومتنوعة التأثير ، وهى تتضمن إمكانيات فنية وجمالية وملمسية من التصميم األ

ثيرات متجددة يصعب تكرارهاأوان مع بعضها البعض وينتج عنها تحيث تداخل األل
1
 . 

 

والتجعيد ولف القماش ستخدام طريقة العقد والربط والطى عدة عوامل تؤثرعلى الشكل النهائى عند إ هناك

 وهى:

نوع المنسوج ، ُسمك الخيوط المستخدمة للعزل ، أسلوب طى المسنوج ، طرق إحداث المناعة المتنوعة
2
 . 

 

فى طباعة  لتطبيق اساليب العقد والربط والطى والتجعيد ولف القماش( 3وفيما يلى جدول توضيحى )

 المنسوجات :

 

 بعض االساليب الطباعية الصباغية( 3جدول )

 ويقابلها نتائج الصباغة الخاصة بكل اسلوب 

 

 

ة اليدوية التى تعتمد على حدى طرق الطباعبالصباغة وهى إ طريقة الطباعة( 9بالجدول رقم )شكال توضح األ

ستخدام األلوان البراقة لصباغة األقمشة القطنية سواء المنسوجة أو العزل والكشف والتى عادة ما يتم إخاصية 

ن خالله يتم مليها وهو الوسط الذى حددة على القماش من وصول الصبغة عالمحاكة ، ويتم فيها عزل أماكن م

ة حولها تكون من خامة البوليستر بدرجة عالية وذلك قبل مَعَش، وذلك بلف خيوط رفيعة ُم تلوين وزخرفة القماش

ة للون الصبغة ، ( الملفوف knots عرض األجزاء الخارجية من العقد )غمرها فى حوض الصباغة ، وبذلك تت

نماذج  من اللون إال ما قد يتسرب من خالل الخيوط إذا كانت غير محكمة معطيًا بينما يبقى الجزء الداخلى خاليًا

للتخلص من الصبغة والمواد المضافة الزائدة ، يترك  تمام عملية الصباغة يغسل القماش جيدًافنية جذابة ، وبعد إ

لونها أبيض لفة التعاريج ن مختاكل األربطة فتظهر تأثيرات فنية فريدة ، إذ تظهر أمَحبعدها القماش ليجف ثم ُت

                                                           
1
 . 9ـ ص, رةهالقا ," المنسوجات زخرفة في اليدوية واألساليب لتصميمم :ا8001 قطب السيد يل،ع رشاد مصطفي 
8
 . 11صـ  رةهالقا , الطالئع دار،  الحرير يلع وينلالت فن في الجديد م :8005ىدهالم عنايات 

 

 

 

 

  

 
  

 اسلوب طى القماش اسلوب عقد القماش اسلوب ربط القماش اسلوب لف القماش اسلوب تجعيد القماش

 

 

 

 

 

    

النتيجة الطباعية لتطبيق 

 اسلوب تجعيد القماش

  النتيجة الطباعية لتطبيق 

 اسلوب لف القماش

النتيجة الطباعية تطبيق 

 اسلوب ربط القماش 

النتيجة الطباعية لتطبيق 

 اسلوب عقد القماش

النتيجة الطباعية لتطبيق 

 اسلوب طى القماش
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تحدد أماكن األحزمة واألربطة ، كما تظهر ألوان مشتقة جميلة نشأت من تسرب ألوان الصبغات إلمتزاجها مع 

بعضها البعض 
1
. 

 

 يهامى :عد الثالث اإل: الُبثالثًا

ثالثى األبعاد حقيقى ، يهامى هو تصميم ثنائى األبعاد ، ولكن المشاهد له يشعر وكأنه إن التصميم ثالثى األبعاد اإل

 . 2بعاد الشعور وكأنه ثالثى األبعادفنية تضفى على التصميم ثنائى األ نتيجة استخدام الفنان عدة اساليب وتقنيات

غات قيم تتعامل مع الفراغ بهدف إحراز تأثيرات بصرية الجمالية للطباعة بالبصمات والصبفالقيم الملمسية و

 .9لتحويلها إدراكيا بواسطة عين المتلقى إلى أعمال ثالثية األبعاد إيهاميًا جمالية فى األعمال ذات الُبعدين

ى صورة واحدة على الرغم من بتكار رؤية متنوعة ومتغيرة فا نجد أن البحث الحالى يسعى نحو إوبصدد هذ

ير عليها إما ساليب الطباعية المستخدمة عن طريق تنظيم األشكال ، وكيفية التأثإستاتيكية المالمس الخاصة باال

ستخدام الظل والنور فما نراه شكاًل بارزًا فى لحظة معينة نراه فى لحظة أخرى إيحاءًا بالعمق أو بالمسافة أو بإ

 . 4فارغًا

 

المقومات اإلبداعية للتقنيات الطباعية اليدوية المستخدمة فى البحث وأثرها فى تحقيق الُبعد الثالث اإليهامى فى 

 :  المطبوعةالمعلقات الحائطية 

رية فى بناء التصميم المطبوع حيث يستخدم الفنان مهارته الفنية ية التعبإضافة الحس التلقائى والقيم -1

 لتجسيد الفكرة الخاصة به .

تغيير المالمس األصلية أو ستخدام أدواته الخاصة تساعده فى ملمسية ُيحدثها الفنان بإضافة تأثيرات إ -2

 الحقيقية فى الطبيعة .يهامية تحاكى المالمس مالمس إ

ثراء العمل الفنى الطباعى بالتدرج الملمسى والخطى واللونى والذى يتمثل فى إستخدام التقنيات  -9

 الطباعية المستخدمة فى البحث ) العقد والربط ثم الصباغة ، البصمات الطبيعية والصناعية ( .

فية إلعطاء والتراكب بين العناصر والشفاكيد القيم الُبعدية للظل والضوء ، التكرار واإلخفاء تأ -4

 يهامية فى العمل الفنى الطباعى .اإلحساس بالألبعاد اإل

 

 : التطبيق التجريبى

 هدف التجربة :

بالبصمات ) الطبيعية والصناعية (  الجمالية للطباعةو بة البحثية إلى اإلفادة من القيم الملمسيةتهدف التجر     

اإليهامى للمعلقات الحائطية  لتحقيق الُبعد الثالثمحاولة  والطباعة بالصباغة ) عقد وربط وطى وتجعيد ولف (

 . المطبوعة إلثراء الخيال لدى طالب التربية الفنية

 حدود التجربة :

جامعة  –كلية التربية النوعية  –لفنية بقسم التربية ا ينة البحث على طالب المستوى األولإقتصرت ع   

 اإلسكندرية

  

                                                           
1
 . 45ـ ص, رةهالقا ," المنسوجات زخرفة في اليدوية واألساليب لتصميمم :ا8001 قطب السيد يل،ع رشاد مصطفي 
8
 14، دار دمشق ، صـ  1م : البعد الثالث فى الزخرفة ، ط 1222أحمد المفتى  
9
عة حلوان م : " فنون الخداع البصرى فى تصميم اإلعالن " ، رسالة دكتوراة ، كلية الفنون التطبيقية ، جام8002أميرة قدرى ياسين  

 .8، صـ 
4

م:" حلول نسجية مبتكرة على نول المنضدة لتحقيق تأثيرات تعتمد على فلسفة الخداع البصرى " ، 8005سماح محمد نبيل سليمان  

 96رسالة ماجستير ، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية ، صـ 
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 ضوابط التجربة :

 تتحدد ضوابط التجربة فيما يلى :
 

 : الخامات الطباعية  –أواًل 

إستخدام عجائن البيجمنت فى تطبيق الطباعة بالبصمات ) الطبيعة والصناعية ( ، بينما يتم  يقتصر البحث على 

 الطباعة بأساليب ) العقد والربط والطى واللف والتجعيد ( .استخدام صبغات البيجمنت فى تطبيق 
 

 : األسطح الطباعية  –ثانيًا 

 .(دمور  –كتان  –بفته  –) عبك  111ᵡتقوم التجربة البحثية على خامة القماش القطنى بنسبة          
 

 : الطباعيةاآلدائية األساليب الطرق و –ثالثًا 

 .) الطبيعية والصناعية (  الطباعة بالبصمات -1

 .) عقد وربط وطى وتجعيد ولف القماش (  الطباعة بالصباغة -2

طلقة أمام طالب المستوى األول بكلية التربية النوعية فى تنظيم وترتيب المفردات وتتيح التجربة الحرية الُم

عناصر  من عنصر من امها أو الدمج بين أكثروالعناصر الطباعية من خالل طرق التكرار والتنوع بين أحج

ساليب واحد مع اختيار ما هو أنسب من األالبصمات سواء كانت صناعية أو طبيعية فى العمل الطباعى ال

 الصباغية معها ، األمر الذى يساعد على اطالق عنان الخيال امام الطالب لالبداع فى انتاج أعمال طباعية مغايرة

 

 :  والتطبيقات العملية اربخطوات التج

مراحل الوصول للتجارب النهائية بعدة خطوات أساسية حتى تخرج إلي طور التنفيذ العملي لها وهذه مرت 

 :  المراحل هي

  الطباعية التى ستقوم عليها التجربة التطبيقية وكيفية واآلدائية  التقنية نواع األساليبأأواًل: التعرف على 

 تنفيذها عمليًا من خالل نماذج توضيحية .

 ثانيًا: مرحلة التجريب المطلق . 

 بتكارية .ثالثًا : المرحلة اإل

 . ُمعلقات حائطية مطبوعةالطباعى متمثاًل فى رابعًا : المرحلة التطبيقية وتنفيذ العمل 

 ولنتناول هذه المراحل بشئ من التوضيح :

التطبيقية وكيفية تنفيذها عمليًا من خالل نواع األساليب الطباعية التى ستقوم عليها التجربة أأواًل: التعرف على 

كبناءات فنية  موالتركيز عليه شرح اسلوب الطباعة بالبصمة والصباغةوهي مرحلة يتم فيها  نماذج توضيحية :

 .لمعرفة اسلوبى الطباعة القائم عليها التجارب الطباعيةكمدخل 

 ثانيًا: مرحلة التجريب المطلق :

جامعة  -بكلية التربية النوعية  - بقسم التربية الفنية التجريبية طالب المستوى األولممارسات وفيها تنفذ ال

واسلوب من البصمات وذلك بإستخدام عجائن البيجمنت  لتطبيق بعض األساليب الطباعية اليدوية ، اإلسكندرية

ا مجموعة من نفذ عليهبحيث تعلى خامة القماش القطنى بإستخدام صبغات البيجمنت  ةالطباعة بالصباغ

ير يوفي هذه المرحلة تكون عملية التبديل والتغ سم ، ᵡ 21 21فى مساحة  لهذا األسلوب الطباعي التطبيقات

تمشيًا مع نمط األداء مسبقُا وأيضًا  الشكليستحسان الهيكل إل، وة دائم بصمات العناصر الطبيعة والصناعيةبين 

الُمعلق الُمختار من ِقَبل الطالب لتنفيذ سواء كان قناع لــ )  بيعة وهيئةوطللمعلق الحائطى المطبوع التنفيذي 

لكل اسلوب طباعى مع محاولة اإلبتكار اثناء  حيث يقوم كل طالب بتنفيذ عدد عشرة تطبيقات حيوان او طائر ( .

ته وتداخالوالجمالية ه يملمسقيمه الالتجريب العملى للوصول إلى نتائج مختلفة ومغايرة فلكل اسلوب طباعى 

ثر كإمكانية الدمج بين أ، مع اللونية الخاصة به والناتج عن اختالف الخامات الطباعة المستخدمة أثناء الطباعة 

 .طباعية فى آِن واحدلونية من اسلوب طباعى أثناء التجريب أو الدمج بين أكثر من خامة 
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 ثالثًا : المرحلة االبتكارية :

خاماته ، ولتمكين  فنانبتة تنطلق منها أجنحة خيال العام وقاعدة ثا ينبغي أن تكون عملية االبتكار على منهج

من تلك المرحلة بعالقات  فنانحيث يخرج المن أداء دورها للغرض الوظيفي المطلوب  ستخدمةالم الطباعية

 .عينة الطباعية في ال تداخالت اللونيةمندمجة بين الوتأثيرية يلية تشك

 

 مشغوالت الطباعية : فيذ التنرابعًا : المرحلة التطبيقية و

التى تسبق مرحلة  الطباعية ساليب التقنية الطباعية الُمنفذة بالتطبيقاتاال وفي هذه المرحلة تم اختيار عدد من

 ( . ُمعلقات حائطية مطبوعةالمقترح )  غرض الوظيفى النفعى والجمالىلل  تنفيذ العمل الطباعى المطلوب تنفيذه

 

 

 التطبيقية :التحليل الفني للتجارب 
 

 ( :1)التحليل الفني للُمعلقة الحائطية المطبوعة رقم ● 

 

 

 محمد تاال محمد فاروقتنفيذ الطالبة :  - (2رقم )( عمل طباعى 2شكل )

 

 . تقريبًا سم  41ᵡ21 ، أبعادها مطبوعة ) قناع نمر (  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى2) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية الخامات

 .بصمات صناعية  –لف القماش  – طى  – تجعيد :طرق واألساليب الطباعية ال

تحققت القيم الملمسية والجمالية من خالل تطويع اساليب الطباعة ة : مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

وتجعيد القماش ( والطباعية بالبصمات الصناعية الظهار الهيئة البنائية للعمل الفنى فى  –الصباغية ) لف القماش 

ساليب الطباعية المستخدمة فى جميع اجزاء العمل لأل تآلف وانسجام من خالل الترديد اللونى والتقنى الطباعى

الفنى ، مع توظيف الملمس الخاص بكل تقنيه اعطى نوعا من االيحاء بالملمس الحقيقى والذى بدوره حقق الُبعد 

الثالث اإليهامى للعمل الطباعى ، وتحقيق تعبيرًا يحاكى الطبيعة بتطبيق الطالبة مجموعة من درجات األلوان 

لوان لعائلة واحدة من االلوان وهى اال دها تظهر بقوة تارة وبهدوء تارة اخرى بالرغم من كونها تنضمالساخنة فنج

 .الساخنة

 

 

 

 

    

 المعلق الحائطى المطبوع د – 2 لقطة تفصيلية جـ –2 التصميم بعد الطباعة ب – 2 التصميم الطباعى أ -2
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 : (2)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 عفيفىسلمى اسالم نصرلبة لطاتنفيذ ا - (0رقم )معلق حائطى مطبوع ( 0شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ01 ، أبعادها (  زرافةمطبوعة ) قناع  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى0) ىالطباععمل ال

  .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .صناعية طبيعية وبصمات  –لف القماش  – طى  – تجعيد :طرق واألساليب الطباعية ال

الجمالية التى انبثقت ابرز العمل الطباعى مجموعة من القيم الملمسية و: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

الطباعة بالبصمات الطبيعية والصناعية ( و األساليب الصباغية ) تجعيد ساليب الطباعية ) ندماج االإمن تكامل و

قد  هتزان والترابط والتآلف الذى بدورى يثرى العمل الطباعى بنوع من اإلولف القماش ( فلكل منهم اسلوب تعبير

قامت بترجمة  حقق نوعًا من التناغم بين مستويات الخطوط المتباينة لخطوط التصميم ، أيضا نجد أن الطالبة قد

الُبعد الثالث االيهامى من خالل اإليقاع الحركى الناتج من تضافر شكل البصمات حيث تداخلت لتندمج مع مالمس 

 االسلوب الصباغى المستخدم . 

 

 : (3)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 عبد الفتاح العسيلى تنفيذ الطالبة أالء أسامة  – (3رقم )( معلق حائطى مطبوع 3شكل )

 

 .تقريبًا  سم  41ᵡ01 ، أبعادها (  طائر البغبغاءمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى3) ىالطباععمل ال

  .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 ( طبيعية بصمات  –لف القماش –طى –تجعيد )اساليب صباغية وطباعية متنوعة  :طرق واألساليب الطباعية ال

شكل ر عن يللتعب من البصمات الطبيعية تم تطويع وتوظيف مجموعة: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

حقق قيم ملمسية ناعمة فى بعض  ال انهالعمل إ داخلواحد من البصمات  البغبغاء وبالرغم من استخدام نوعًا

تارة أخرى مما ساهم فى  خرى من العمل الطباعىوقيم ملمسية خشنة فى بعض األجزاء األ ةجزاء العمل تارأ

 براز الُبعد الثالث االيهامى داخل بناء العمل  .إ

 

 

 

   

 د المعلق الحائطى المطبوع –0 جـ لقطة تفصيلية –0 ب التصميم بعد الطباعة –0 أ التصميم الطباعى -0

    

ب التصميم بعد  –3 أ التصميم الطباعى -3

 الطباعة

 د المعلق الحائطى المطبوع –3 جـ لقطة تفصيلية –3
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 : (4)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالفني لالتحليل  ●

 

 

 احمد يارا السيد سعدتنفيذ الطالبة   – (4رقم )( معلق حائطى مطبوع 4شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ01 ، أبعادها مطبوعة ) قناع ثور (  حائطيةعلقة ُم :  ( متمثل فى4) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 بصمات طبيعية وصناعية ( –طى   – تجعيد اساليب صباغية وطباعية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

تحققت من خالل استخدام اإلسلوبين الطباعى والصباغى ومن خالل ة : مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

كبات اللونية التدرجات اللونية والتأثيرات الملمسية المتنوعة الموجود بين أجزاء بنية العمل ومن خالل الترا

 . البناء التكوينى لصياغة التصميم ، مما حقق الُبعد الثالث اإليهامى فى العمل فىبعاد والملمسية وتنوع األ

 

 

  : (5)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 

 محمد أحمد حنين منيبتنفيذ الطالبة   – (5رقم )( معلق حائطى مطبوع 5شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ21 ، أبعادها (  قناع جملمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى5) ىالطباععمل ال

  . 111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 . القماش ( طى  – تجعيد)  اساليب صباغية متنوعة :طرق واألساليب الطباعية ال

تحققت وحدة الجو اللونى العام داخل العمل الفنى من خالل الترديد المتزن : ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

مس اإليهامى والمللأللوان داخل المساحات المكونة للعمل ، وتحقق تعبيريا من خالل البناء التكوينى 

 .ضاءة فى سياق محاكى للحقيقة واإلمتزاجات اللونية ، اإل

 ( :6)التحليل الفني للُمعلقة الحائطية المطبوعة رقم  ●

   

 
 د المعلق الحائطى المطبوع –4 جـ لقطة تفصيلية –4 ب التصميم بعد الطباعة –4 أ التصميم الطباعى -4

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 د المعلق الحائطى المطبوع –5 جـ لقطة تفصيلية –5 ب التصميم بعد الطباعة –5 أ التصميم الطباعى -5
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 تنفيذ الطالبة االء جابر على محمد عبد الغنى  – (6رقم )( معلق حائطى مطبوع 6شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ21 ، أبعادها (  قناع ثورمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى6) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت – عجائن البجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .( طبيعية بصمات  –لف القماش  – طى  – تجعيد اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

جزاء المكونة للعمل ل التدرجات اللونية وبربط األتحققت من خال: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

المتنوع والذى صوغ فى العالقات الملمسية والخطية تزان الذى حقق بدوره البناء الملمسى من اإل الطباعى نوعًا

خدمة ستساليب الطباعية والصباغية المجة عن األاتتجاهات مختلفة النيع المتكرر للمساحات اللونية فى إوالتوز

مما وأيضًا من خالل تنوع األبعاد والكثافة الملمسية وديناميكة الحركة بينها ، ومن َثم تحقق الُبعد الثالث االيهامى 

 اثرى العمل الطباعى فى هيئته الكلية .

 

 

 : (7)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 رجب نورهان رجب فتحىتنفيذ الطالبة   – (7رقم )( معلق حائطى مطبوع 7شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ21 ، أبعادها (  قناع قردمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى7) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .( القماشتجعيد  ) اسلوب صباغي :طرق واألساليب الطباعية ال

علق المطبوع حيث تم توزيع الدرجات تحققت وحدة الجو اللونى بالُم: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

يهامية الناتجة من خالل التأثيرات الملمسية اإلاللونية بشكل متناغم يخدم عالقات الظل والنور والعمق والفراغ 

 . االمر الذى بدوره حقق الُبعد الثالث االيهامى المحاكى للطبيعة عن اسلوب الطباعة بالصباغة ) تجعيد القماش (

 

  : (8)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 المعلق الحائطى المطبوع د –6 لقطة تفصيلية جـ –6 التصميم بعد الطباعة ب –6 التصميم الطباعى أ -6

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 المعلق الحائطى المطبوع د –7 لقطة تفصيلية جـ –7 التصميم بعد الطباعة ب –7 التصميم الطباعى أ -7
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 أنور ميار طارق حسنتنفيذ الطالبة   – (8رقم )( معلق حائطى مطبوع 8شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ21 ، أبعادها (  قناع انثى النمرمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى8) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  - صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  المستخدم : السطح الطباعى

 .( لف القماش – تجعيد اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

العمل الفنى مجموعة من القيم الملمسية الناعمة بفضل الطباعة  ابرز: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

الذى ملمسى الندماج التكامل واالبتجعيد القماش والقيم الملمسية الخشنة الناتجة عن لف القماش التى انبثقت من 

 ساعد فى تحقيق الُبعد الثالث االيهامى للمعلق الحائطى المطبوع .

 

 

 : (9)رقم  الحائطية المطبوعةلُمعلقة التحليل الفني ل ●

 

 محمد هاجر احمد عبد الرحيمتنفيذ الطالبة   – (9رقم )( معلق حائطى مطبوع 9شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ21 ، أبعادها (  قناع قردمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى9) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡبيض من خامة القطن قماش أ -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات طبيعية ( – القماش تجعيد اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

يزخر العمل الطباعى بالعديد من العالقات الملمسية والخطية لتقنية : ة مطبوعال الحائطيةَعَلقة جماليات الُم

ب الصباغي ) تجعيد القماش ( ، االسلو جمالية الناتجة عن تأثيراتالعالقات فنية والالبصمات المستخدمة ويقابلها 

يهامى بالتدرج الظلى فى بعض المساحات المكونة للقناع بألوان الصباغات األمر الذى نتج عنه ظهور إ

عمل فنتج عنه ُبعد ثالث إليهامى من التجسيم للقناع الذى تضافر مع الهيئة الطباعية لل المستخدمة لتوحى بنوعًا

 .ثرى بدوره العمل الطباعى ا

 

 

 : (11)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –8 لقطة تفصيلية جـ –8 التصميم بعد الطباعة ب –8 التصميم الطباعى أ -8

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –9 لقطة تفصيلية جـ –9 التصميم بعد الطباعة ب –9 التصميم الطباعى أ -9
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 محمد زياد حمدى ابراهيم تنفيذ الطالب  – (22رقم )( معلق حائطى مطبوع 22شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ01 ، أبعادها (  قناع أسدمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى22) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات طبيعية وصناعية ( – لف القماش – تجعيد )اساليب صباغية متنوعة  :طرق واألساليب الطباعية ال

معلق طباعى يتميز بثراء ملمسى وجمالى وفنى نتيجة للدمج بين : ة مطبوعال الحائطية َعَلقةجماليات الُم

التأثيرات الملمسية والخطية للطباعة بالبصمة والتأثيرات الخطية والملمسية للصباغات الطباعية المصاغة فى 

ساخن بطريقة للون الاالسلوب الطباعى تجعيد ولف القماش فى نسق متجانس ، وقد تم توزيع الدرجات اللونية 

يقاعى بين العمق والفراغ داخل العمل الطباعى فظهر الُبعد الثالث االيهامى له فى صياغة متزنة نتج عنه تردد إ

 فنية طباعية محكمة .
 

 

 : (11)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 عبد الفتاح اروة ابراهيم ةتنفيذ الطالب  – (22رقم )حائطى مطبوع ( معلق 22شكل )

 

 .تقريبًا  سم  21ᵡ31 ، أبعادها (  قناع كبش أروىمطبوعة )  حائطية علقةُم :  ( متمثل فى22) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات طبيعية وصناعية ( – لف القماش – تجعيد اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

العمل الطباعى بين المالمس الناعمة يهامية داخل تنوعت المالمس اإل: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

برزتها البصمات المستخدمة والتى من خاللها عة بالعقد والمالمس الخشنة التى االتى شكلت ملمس اسلوب الطبا

لهيئة العامة للشكل الطباعى ، األمر الذى حدا إلى ظهور الُبعد الثالث تحقق التناغم بين المستويات المتباينة ل

 علقة الحائطية المطبوعة .العام للُم طاراإليهامى فى اإل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –22 لقطة تفصيلية جـ –22 التصميم بعد الطباعة ب –22 التصميم الطباعى أ -22

    

 

 

 

 

 

 

 
 د المعلق الحائطى المطبوع –22 جـ لقطة تفصيلية –22 ب التصميم بعد الطباعة –22 أ التصميم الطباعى -22
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 : (12)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 ابراهيم نوران أحمد خميستنفيذ الطالبة   – (20رقم )( معلق حائطى مطبوع 20شكل )

 

 .تقريبًا  سم  21ᵡ31، أبعادها( فيلقناع مطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى20) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .(القماش  تجعيد اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

ن وحدة الجو اللونى بداخله التى يظهر العمل الطباعى فى صورة فنية م: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

، حيث سيطر التضاد اللونى بين ها داخل التكوين التصميمى طجزاء المكونة للقناع وتراباظهرت تجانس األ

جسدت شكل القناع فى هيئة الُبعد الثالث االيهامى الناتج عن زرق الذى صاغ تدرجات الظالل والتى األحمر واأل

 التأثيرات الملمسية والجمالية للصباغات الطباعية المستخدمة.
 

 

 : (13)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 سمر عادل محمد السيدتنفيذ الطالبة   – (23رقم )( معلق حائطى مطبوع 23شكل )

 

 .تقريبًا  سم  41ᵡ21 ، أبعادها (  قناع زرافةمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى23) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات طبيعية وصناعية ( – لف القماش اساليب صباغية متنوعة ) :طرق واألساليب الطباعية ال

تحققت القيم الملمسية والجمالية من خالل النظام البنائى للعمل الفنى الناتج  :ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

الطباعة بالبصمات واسلوب الصباغة الناتج عن لف القماش ، والذى من خاللهما تكونت عالقات  عن اسلوب

يحاكى الطبيعة ، وبالرغم من الثراء التقنى الذى يغلب على  يهاميًاإ وملمسيًا شكليًا ملمسية مختلفة حققت تعبيرًا

المعلقة الحائطية اال انها ظهرت باسلوب تعبيرى يغلب عليه البساطة واالنسجام والتآلف بين التأثيرات اللونية 

امى فى التى احدثتها االساليب الطباعية والصباغية المستخدمة وفى ذات الوقت حققت نوعا من الُبعد الثالث االيه

 .الشكل العام لها 

    

 

 

 

 

 

 
 د المعلق الحائطى المطبوع –20 جـ لقطة تفصيلية –20 التصميم بعد الطباعةب  –20 أ التصميم الطباعى -20

    

 

 

 

 

 

 
 المعلق الحائطى المطبوع د –23 جـ لقطة تفصيلية –23 التصميم بعد الطباعةب  –23 أ التصميم الطباعى -23
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 : (14)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 خميس سالم سلمى عصامتنفيذ الطالبة   – (24رقم )( معلق حائطى مطبوع 24شكل )

 

 .تقريبًا  سم  21ᵡ21 ، أبعادها (  قناع تايجرمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى24) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 ( القماش تجعيد)  اسلوب صباغي  :طرق واألساليب الطباعية ال

من خالل تنظيم توزيع الدرجات تزان داخل العمل الطباعى تحقق اإل :ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

يقاع المتناغم فى لمساحات المكونة للقناع فتحقق اإلاللونية المستخدمة بشكل متزن ، بجانب الترديد اللونى داخل ا

يهامى فى الصياغة بدوره حقق الُبعد الثالث اإل الذىمر اسلوب الطباعة بتجعيد القماش األ تكرار التأثير الناتج عن

 الفنية التى ظهر فيها القناع المنفذ.

 

 

 : (15)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●
 

 

 احمد امين تنفيذ الطالبة نورهان عبد الحميد  – (25رقم )( معلق حائطى مطبوع 25شكل )

 

 .تقريبًا  سم  41ᵡ01 ، أبعادها (  قناع حصانمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى25) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡخامة القطن قماش ابيض من  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات طبيعية وصناعية ( – تجعيد القماش) اساليب صباغية متنوعة  :طرق واألساليب الطباعية ال

تم تطويع البصمات باسلوب تعبيرى يغلب عليه البساطة سواء فى  :ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

فى تجسيد شكل قناع  الطبيعية واخرى صناعية الملمسالتصميم أو التنفيذ حيث توظف مجموعة من البصمات 

م موزع بين لوان الساخنة بتدرج منسجاسلوب الصباغة بتجعيد القماش ، فإستخدام األالحصان ، مع توظيف 

    

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –24 جـ لقطة تفصيلية –24 التصميم بعد الطباعةب  –24 أ التصميم الطباعى -24

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التصميم بعد ب  –25 أ التصميم الطباعى -25

 الطباعة
 د المعلق الحائطى المطبوع –25 جـ لقطة تفصيلية –25
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ع حالة من عطى للقنااجزاء العمل الطباعى أسهم فى إحداث توازن فى إظهار الظل والنور الذى بدوره أ

 . وطباعيًا ثرى العمل الفنى تقنيًاعاد  مما أالظهورفى شكل ثالثى األب

  : (16)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●
 

 

عبد اهللمريم عبد اهلل عبد المحسن تنفيذ الطالبة  –( 26( معلق حائطى مطبوع رقم )26شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ01 ، أبعادها (  قناع فرس النهرمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى26) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .بصمات صناعية ( – تجعيد القماش) اساليب صباغية متنوعة  :طرق واألساليب الطباعية ال

تنوع المالمس  لالعمل الطباعى من خالب تحقق الُبعد الثالث اإليهامى :ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

اسلوب الصباغة بتجعيد القماش برزتها التأثيرات الناتجة عن تطبيق هامية بين المالمس الناعمة التى أياإل

والمالمس الخشنة التى ابرزتها التأثيرات الناتجة عن تطبيق اسلوب الطباعة بالبصمات الصناعية والتى تآلفت فى 

علق الطباعى .للُممما اثرى الهيئة الطباعية  اندماج تأثيرى ولونى محاكى للطبيعة

 

 

 

 : (17)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 محمد حبيبة محمد فتحى تنفيذ الطالبة  –( 27( معلق حائطى مطبوع رقم )27شكل )

 

 .تقريبًا  سم  01ᵡ01 ، أبعادها (  قناع ثعلبمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى27) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  -عجائن البيجمنت  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 .( وطبيعية بصمات صناعية – القماش لف – تجعيد) اساليب صباغية متنوعة  :طرق واألساليب الطباعية ال

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –26 جـ لقطة تفصيلية –26 التصميم بعد الطباعةب  –26 أ التصميم الطباعى -26

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –27 جـ لقطة تفصيلية –27 التصميم بعد الطباعةب  –27 أ التصميم الطباعى -27
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ظهر ايقاع لونى ناتج عن تضافر شكل البصمة الصناعية حيث تداخلت : ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةجماليات الُم

لتندمج مع تأثيرات المالمس الطباعية الناتجة عنن اسلوب الصباغة بلف القماش فأطى نوعا من التدرج اللونى 

 علق الحائطى المطبوع .للُم يهامى فى الهيئة البنائية والطباعيةظلى الذى اوحى بالُبعد الثالث اإلوال

 : (18)رقم  لُمعلقة الحائطية المطبوعةالتحليل الفني ل ●

 

 نبيل عبد الحميد وعد اشرف تنفيذ الطالبة  –( 28( معلق حائطى مطبوع رقم )28شكل )

 

 .تقريبًا  سم  ᵡ21 21 ، أبعادها (  قناع ذئبمطبوعة )  علقة حائطيةُم :  ( متمثل فى28) ىالطباععمل ال

 .  111ᵡقماش ابيض من خامة القطن  – صبغات البيجمنت :واألسطح الطباعية  الخامات

 ( القماش تجعيد)  اسلوب صباغي  :طرق واألساليب الطباعية ال

من  الملمسى واللونى فى الهيئة الطباعية للمعلق الطباعىتزان تحقق اإل: ة مطبوعال َعَلقة الحائطيةالُمجماليات 

، بجانب الترديد اللونى داخل فى جميع اجزائه خالل تنظيم توزيع الدرجات اللونية المستخدمة بشكل متزن 

مر اسلوب الطباعة بتجعيد القماش اال نالناتج ع يقاع المتناغم فى تكرار التأثيرلمساحات المكونة للقناع فتحقق اإلا

 الذى بدوره حقق الُبعد الثالث االيهامى فى الصياغة الفنية التى ظهر فيها القناع المنفذ.

 

 تحليل النتائج االحصائية للتجارب التطبيقية ومناقشتها :

 11للتحقق مما قامت به الدراسة فى اآلداء التجريبى قامت الباحثة بتصميم استبيان لتحكيم األعمال الطباعية ) 

محكمين ( وقد حددت الباحثة ثالثة بنود رئيسية مشتق منها مجموعة من البنود الفرعية حيث تعالج تلك البنود 

 فروض الدراسة التى افتراضتها الباحثة .

 فروض قامت الباحثة بحساب المتوسط لدرجات األعمال لتكون الصيغة كاآلتى :وإلختبار صحة ال

 مجموع درجات المحكمين لكل بند

 عدد المحكمين          

 وكانت النتائج على النحو التالى :

 

تحقيق مدى اإلستفادة من القيم الملمسية والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات والصباغات فى البنــــد األول  : 

 الُبعد الثالث اإليهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة .
 

 

فى البند األول وهى  % 222أى أن النسبة تصل الى درجات  22يتبين من الجدول السابق أن متوسط درجات 

القيم الملمسية والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات نسبة مرتفعة ودالة على قدرة الطالب على االستفادة من 

وهو  للمعلقات الحائطية المطبوعة بحلول فنية وطباعية متعددة والصباغات فى تحقيق الُبعد الثالث اإليهامى

 مايسعى اليه فرض البحث.

 

    

 

 

 

 

 

 

 المعلق الحائطى المطبوع د –28 جـ لقطة تفصيلية –28 التصميم بعد الطباعةب  –28 أ التصميم الطباعى -28

تسلسل 

 األعمال
2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 26 27 28 

 8 8 9 22 8 22 9 9 9 9 9 22 9 9 9 22 22 22 المتوسط
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اُلمعلقات الحائطية  تأثير اختالف األساليب التقنية للطباعة اليدوية باإليجاب على شكلمدى البنــــد الثانى  : 

 .المطبوعة 

 
تسلسل 

 األعمال
2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 26 27 28 

 8 8 9 9 8 22 9 9 9 9 9 9 8 9 9 22 22 22 المتوسط
 

فى البند األول  % 92أى أن النسبة تصل الى درجات  9يتبين من الجدول السابق أن متوسط درجات األعمال 

نجاح الطالب فى اختيار مجموعة من التأثيرات الطباعية بالبصمات والتأثيرات  وهى نسبة مرتفعة ودالة على

الثرية بالقيم الملمسية والجمالية فى هيئتها والتى بدورها تثرى الُمعلقات الحائطية  الطباعية بالصباغات

 . المطبوعة

 

 

اإلستفادة من القيم الملمسية والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات والصباغات فى إثراء مدى البنــــد الثالث  : 

   ملكات الخيال والفكر االبداعى لدى طالب التربية الفنية .

 
تسلسل 

 األعمال
2 0 3 4 5 6 7 8 9 22 22 20 23 24 25 26 27 28 

 8 8 9 9 8 22 9 9 22 9 9 9 9 9 22 22 22 22 المتوسط

 

% فى البند األول 92أى أن النسبة تصل الى درجات  9يتبين من الجدول السابق أن متوسط درجات األعمال 

القيم الملمسية والجمالية للطباعة قدرة طالب التربية الفنية من االستفادة من  وهى نسبة مرتفعة ودالة على

   .لديهم  إثراء ملكات الخيال والفكر االبداعى االمر الذى بدوره ساهم فى  اليدوية بالبصمات والصباغات

 

 وكل ماسبق يؤكد صحة فروض البحث التى تنص على :

عد والجمالية للطباعة اليدوية بالبصمات والصباغات فى تحقيق الُبستفادة من القيم الملمسية اإلمكانية إ -1

 . يهامى للمعلقات الحائطية المطبوعةالثالث اإل

 يؤثر إختالف األساليب التقنية للطباعة اليدوية باإليجاب على شكل اُلمعلقات الحائطية المطبوعة . -2

 ملكات ثراءفى إ اليدوية بالبصمات والصباغاتمن القيم الملمسية والجمالية للطباعة إمكانية اإلستفادة  -9

 . الخيال لدى طالب التربية الفنية
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 مناقشة النتائج فى ضوء فروض البحث : ●

 
بصمات صناعية وطبيعية وفيما يلى بعض النماذج التطبيقية التى قام بتنفيذها طالب المستوى األول من 

 واساليب صباغية :

 

للطباعة باسلوب البصمات ) الطبيعية ( بإستخدام عجائن  بعض الممارسات التجريبيةلالتحليل الفني  -1

 ( :29البيجمنت على خامة القماش القطنى شكل )

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (29رقم ) شكل

بكلية التربية النوعية  –من تنفيذ طالب المستوى األول  ممارسات تجريبية للطباعة بالبصمات الطبيعيةنتائج ل 

 جامعة األسكندرية  –
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للطباعة باسلوب البصمات ) الصناعية ( بإستخدام عجائن  بعض الممارسات التجريبيةالتحليل الفني ل -0

 ( :02على خامة القماش القطنى شكل ) البيجمنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02رقم ) شكل

بكلية التربية  –من تنفيذ طالب المستوى األول  ممارسات تجريبية للطباعة بالبصمات الصناعيةنتائج ل 

 جامعة األسكندرية  –النوعية 
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للطباعة باالساليب االدائية الصباغية ) عقد وربط وطى ولف  لممارسات التجريبيةبعض االتحليل الفني ل

 ( :02شكل )ام صبغات البيجمنت على خامة القماش القطنى بإستخدوتجعيد القماش ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Knot القماش عقدنتيجة لبعض الممارسات التجريبية للطباعة بأسلوب  ) ربط و -أ02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القماش (  Fold - Pleatنتيجة لبعض الممارسات التجريبية للطباعة بأسلوب  ) طى  -بـ 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 القماش (Rollنتيجة لبعض الممارسات التجريبية للطباعة بأسلوب  ) لف  -جـ 02

 

  

 القماش ( Wrinkleنتيجة لبعض الممارسات التجريبية للطباعة بأسلوب  ) تجعيد  -د 02

 

 (02رقم ) شكل

بكلية التربية  –من تنفيذ طالب المستوى األول باالساليب االدائية الصباغية ممارسات تجريبية للطباعة نتائج ل

 جامعة األسكندرية  –النوعية 
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اليدوية بالبصمات  طباعةلل ملمسية والجماليةالقيم العن  كشفت الدراسة فى إطار هذا البحث لقدومما سبق 

الخيال لدى طالب غات ودورها فى تحقيق الُبعد الثالث االيهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة إلثراء والصب

أهم النتائج والتوصيات على  يمكن تلخيصظرية والتجريبية لهذا البحث ، ومن خالل الدراسة الن التربية الفنية

 النحو التالى :

 النتائج : -أواًل 

 أهمها ما يلى : ة من الدراسة الحالية بعدة نتائجخلصت الباحث

من العالقات التشكيلية والنظم المختلفة الناتجة من  أمكن الكشف عن العديد من القيم الملمسية والجمالية -1

 هامًا غات بإتجاهاتهم وإمكانياتهم المتعددة مما يعد مدخاًلين اسلوب الطباعة بالبصمات والصبالدمج ب

 بوجه خاص . علقات الحائطية المطبوعةللصياغة التشكيلية لألعمال الطباعية الفنية بوجه عام والُم

الية مصاغة بشكل فنى يجمع بين العفوية والقصد فى مجال طباعة المنسوجات تحقيق قيم ملمسية وجم -2

 اليدوية بفن البصمات والصباغات .

ن أمكن التوصل لمداخل تشكيلية مختلفة تتميز بالثراء القيم الملمسية والجمالية من خالل الجمع بي -9

 غات لعمل طباعى معاصر ومبتكر.اسلوبى الطباعة بالبصمات والصب

عملية الطباعية ولذا فالبد فى ال لهم األول دائمًاالطبيعة بعناصرها المختلفة طبيعية وصناعية هى الُمأن  -4

حتكاك والتفاعل والدراسات المباشرة والعميقة لبحث جماليتها واإلستفادة بأفضل مافيها لخدمة من اإل

 مجال طباعة المنسوجات .

فى تطوير التفاعل والتأثر بالطبيعة وعناصرها ليس فقط فى  ًاهام ًالعبت التقنيات الطباعية المختلفة دور -0

مجال التشكيل الطباعى ، بال أمتد إلى أبعد من ذلك حيث إسُتلًهمت منها الكثير من األشكال واإلنشاءات 

 والوظائف .

م اسلوبى الطباعة بالبصمات والصبغات ستخداوالمعطيات الجمالية الناتجة من إ موائمة القيم الفنية -2

علقات الحائطية تبارات الوظيفية للتطبيق على المنتجات الطباعية ذات الوظيفة النفعية كالُمعلإل

 رتقاء بها وتطويرها .المطبوعة مما يفتح مداخل جديدة بالغ

معها ، كان لها أثر  كلما كانت التقنيات الطباعية وتصميم المنتج داعمان لعملية التفاعل من قبل الطالب -0

هم فى مجاالت الفنون طالب التربية الفنية وفتح آفاق إبداعية ل ملكة الخيال لدىثراء إيجابى على إ

 .تلفة وخاصة مجال طباعة اليدويةالمخ

 

 التوصيات : -ثانيًا 

 :المتمثلة فى توصيات بعض ال خالل طرح التأكيد على ما يلي من ةود الباحثتفي النهاية   

 غات وإمكانياتهم التشكيلية المتفردة.والصبم نحو فن الطباعة بالبصمات توجيه اإلهتما -1

غات بما يحقق من قيم ملمسية وجمالية ترفع من ار اسلوب الطباعة بالبصمات والصبتوظيف واستثم -2

 قيمة األعمال الطباعية .

باألساليب الطباعية اآلدائية المتنوعة دون أن ينحصر الطالب فى التربية الفنية طالب ضرورة معرفة  -9

وذلك إلثراء ملكة الخيال لديهم مما يفتح أفاق ابداعية لهم فى اعمالهم  آدائى طباعى تقليدىإطار إسلوب 

 . الفنية الطباعية 

 ة المختلفة .يطباعآلدائية الساليب ااألاستخدام الدمج بين  -4

غات وامكاناتهم الخاصة بالطباعة بالبصمات والصب والطرق اآلدائيةالتوسع فى دراسة التقنيات ، -0

 التشكيلية المتعددة .

واإلستنباط من الطبيعة ة على التأمل بداع والقدرواإل بتكاربحث فى مجال تنمية جوانب اإلاستمرار ال -2

 ثراء العمل الطباعى فى هيئات مغايرة .منها والغستفادة منها فى إإلستخالص القيم الملمسية والجمالية 

الطبيعة الصناعية والطبيعية التى تساعد فى  طالع على المزيد من الدراسات من مصادرالبحث واإل -0

 وانها ومالمسها المختلفة . ثراء وتعزيز األعمال الطباعية بأعإ
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 المراجع

 .نهضة العربية ، القاهرة م : الفن خبرة ، ترجمة زكريا إبراهيم وآخرون ، دار ال1392-جون ديوى .1

 :" األثاث بين الثوابت والمتغيرات م2112عوادياسر على معبد ، األمير أحمد شوقى ، أحمد اسماعيل  .2

 جامعة دمياط ، المجلد الثالث ، العدد األول يناير . –، بحث منشور بمجلة الفنون والعلوم التطبيقية 

 . ةلعربية ، القاهرم: التكوين فى الفنون التشكيلية ، دار النهضة ا1309عبد الفتاح رياض  .9

4. Vin Vamey Guyler:Design in Nature Davis Publications,Inc,1980 

" القيم الجمالية الستخدام الخيوط والخامات المعدنية ودورها فى  : م2111نفيسة عبد الرحمن العفيفي .0

مجال الصناعات الصغيرة المطرزة"، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد المنزلى ، جامعة 

 حلوان.

واألساليب الطباعية إلبتكار معلقات بمسطحات كبيرة  :" المزج بين الطرق م1300حسين محمد حجاج  .2

 فى القطع الواحدة "، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقة ، جامعة حلوان.

:" المعلقات النسجية بمصر المعاصرة وابتكار اسلوب حديث لتنفيذها "، رسالة  م1309سيد خليفة  .0

 ة حلوان ،.دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقة ، جامع

 . 4ايناس مصطفى محمد شحاته : مرجع سابق ، صـ .0

3. https://sites.google.com/site/fnal6ba3h/al6ba3h4 

" حلول مبتكرة بإسلوبى الباتيك والبصمات بأدوات غير تقليدية فى مجال : م 2111رشا عادل ابراهيم  .11

 .ة التربية الفنية ، جامعة حلوان المشغوالت الصغيرة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلي

م : األنشطة التربوية لالطفال ذوى االحتياجات الخاصة ، طبعة أولى ، 2114السيد عبد النبى السيد  .11

 مكتبة األنجلو المصرية القاهرة  .

م : " قوالب طباعية مستنسخة من بصمات خامات متنوعة لتحقيق 1330احمد محمد محمود سليمان  .12

 كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان.قيم تشكيلية " ، 

 ," المنسوجات زخرفة في اليدوية واألساليب م :التصميم2111قطب  السيد ،علي رشاد مصطفي .19

 .  القاهرة

 القاهرة. , الطالئع الحرير ، دار علي التلوين فن في الجديد م :2110المهدى عنايات .14

 ، دار دمشق  1م : البعد الثالث فى الزخرفة ، ط 1333أحمد المفتى  .10

م : " فنون الخداع البصرى فى تصميم اإلعالن " ، رسالة دكتوراة ، كلية 2110أميرة قدرى ياسين  .12

 .الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان 

ثيرات تعتمد على م:" حلول نسجية مبتكرة على نول المنضدة لتحقيق تأ2110سماح محمد نبيل سليمان  .10

 .ة حلوان جامع،  كلية التربية الفنية فلسفة الخداع البصرى " ، رسالة ماجستير ، 
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 ملخص البحث

 

 فقد زودت اإلبداع فأبدع فيه واخرجه بطريقة تجعلنا نسمو بخيالنا لكل ماهو جديد آية فى طبيعةلقد خلق اهلل ال

العمال  وحيًاومنبعًا ومصدرًا األفكار عن الملمس . فهى  مجال الطباعة اليدوية بشكل خاص بثروة منالطبيعة 

لية للطباعة اليدوية فى كيفية االستفادة من القيم الملمسية والجما تتحدد مشكلة البحثوفنية تختلف فى ملمسها ،

يهامى للمعلقات الحائطية المطبوعة ولتعزيز وإثراء الخيال لدى طالب عد الثالث اإلفى تحقيق الُب بالبصمات

من مالمس االستفادة بلمطبوعة علقات الحائطية اإثراء البناءات الفنية للُم ويفترض هذا البحثالتربية الفنية ، 

وابرازجمالياتها باستخدام إسلوب الطباعة اليدوية بالبصمات ودمجها مع بعض تقنيات الطباعة  السطوح المختلفة

ه من تأكيد أهمية الملمس فى العمل الطباعى لما ل يهدف هذا البحث إلى ، كما الصباغة على خامة القماش القطنىب

إلى االستفادة من  ترجع أهمية البحثبالثراء الفنى التى تزيد من قيمة العمل المطبوع ، قيم ملمسية وجمالية تتميز

القيم الملمسية والجمالية لمالمس السطوح بأنواعها المختلفة وتوظيفها بشكل يثير ملكات الخيال لدى طالب 

بوعة علقات المطإنتاج مجموعة من الُم تتمثل التجربة البحثية فى، مغايروغة فى قالب طباعى التربية الفنية مص

حد اساليب الطباعة اليدوية وهى الطباعة بالبصمات ودمجها مع بعض تقنيات الطباعة بالصباغة وذلك بأيدويا 

عد الثالث لتحقيق الُبلية لتلك التقنيات الطباعية ولالستفادة من القيم الملمسية والجما لقطنى ،على خامة القماش ا

بقسم  األول مستوىبتطبيق تلك التجربة طالب ال، قام للمعلقات الفنية المطبوعة  الفنية تء البناءاااليهامى إلثرا

 التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة األسكندرية متبوعة بالنتائج والتوصيات .
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Summary of Research 

The tactile and aesthetic values of fingerprints and dyes and their role 

in achieving the illusory third dimension of the printed free-frame wall 

hangings to enrich the imagination of art education students 
 

God created nature a verse in creativity, so he created it and brought it out in a way 

that makes us transcend our imaginations for everything new. Nature has provided the 

field of hand printing in particular with a wealth of ideas about texture. It is a source, 

source and inspiration for artworks that differ in their texture and the research 

problem is determined by how to take advantage of the tactile and aesthetic values of 

manual printing with fingerprints in achieving the third imaginative dimension of 

printed wall hangings and to enhance and enrich the imagination of art education 

students. Touching different surfaces and highlighting their aesthetics using the 

method of manual printing with fingerprints and integrating it with some printing 

techniques by dyeing on the raw material of cotton cloth. This research also aims to 

confirm the importance of texture in the printing work because of its tactile and 

aesthetic values characterized by artistic richness that increases the value of the 

printed work, due to the importance of the research To take advantage of the tactile 

and aesthetic values of surface touches of different types and employ them in a way 

that provokes the faculties of imagination among art education students, modeled in a 

different typographical template. Cotton cloth material, to take advantage of the 

tactile values And the aesthetics of those printing techniques and to achieve the third 

imaginative dimension to enrich the artistic structures of the printed art hangings, this 

experience was applied by first-level students in the Art Education Department, 

Faculty of Specific Education, Alexandria University, followed by the results and 

recommendations. 
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 المالحق

 

 اسماء السادة المحكمين لالعمال الطباعية :

بقسم التربية الفنية ووكيل شئون الدراسات  مناهج وطرق تدريس التربية الفنيةاستاذ ال  دينا عادل حسن : -1

 جامعة األسكندرية . -التربية النوعية كلية  -سابقا العليا والبحوث 

جامعة  -كلية التربية النوعية  -ورئيس قسم التربية الفنية سابقًا  تاذ الطباعةأس نهى محمود دراج : -2

 األسكندرية .

جامعة  -كلية التربية النوعية  -استاذ االشغال الفنية المساعد بقسم التربية الفنية  بسمة محمد أبو اليزيد : -9

 ة   األسكندري

 جامعة األسكندرية . -كلية التربية النوعية  -النسجيات بقسم التربية الفنية مدرس  نهى شمس : -4

 -كلية التربية النوعية  -بقسم التربية الفنية  مدرس تحليل رسوم االطفال والبالغين ف :شيرين محمود رؤ -0

 جامعة األسكندرية   

 جامعة األسكندرية -كلية التربية النوعية  -بقسم التربية الفنية  مدرس المعادن عدلى عونى : -6

 جامعة األسكندرية -كلية التربية النوعية  -بقسم التربية الفنية  مدرس المعادن عال زين العابدين : -7

 جامعة األسكندرية -كلية التربية النوعية  -بقسم التربية الفنية  مدرس التصوير هلول :محمد اميرة  -8

جامعة  -كلية التربية النوعية  -مدرس المعادن بقسم التربية الفنية  اميرة محمد ابراهيم صالح : -9

 األسكندرية 

 –كلية الفنون الجميلة  -قسم التصميمات المطبوعة  –مدرس التصميمات المطبوعة  حنان السيد عمار : -11

 جامعة األسكندرية .
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 م
 تطبيقات الباحثة

 

المعلقة رقم 

الحائطية 

 المطبوعة
2 

 

 

0 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

22 

 التقدير بنود البطاقة

 

2 

 

توافر أسس التصميم بالشكل العام للتصميم 

 . الطباعى

2           
0 

3 

4 

5 

 

0 

 

الوحدة بين المكونات الخطية للتصميم الطباعى 

 واإلنسجام فيما بينها .

2           
0 

3 

4 

5 

 

3 

 

سطح لا ةدرجة مالئمة التصميم الطباعى لخام

 ( . قطنى  ) قماشي  الطباع

2           
0 

3 

4 

5 

 

4 

 

االساليب فى  قيم الملمسية والجماليةتنوع ال

الصباغية والطباعية المستخدمة فى المعلقة 

 ذات اإلطار الُحر . الحائطية المطبوعة

2           
0 

3 

4 

5 

 

5 

 

تأثير اختالف األساليب التقنية للطباعة اليدوية 

 باإليجاب على شكل اُلمعلقات الحائطية المطبوعة

 ذات اإلطار الُحر .

2           
0 

3 

4 

5 

 

6 

 

 

) األلوان ( للبناء  تناسب التأثيرات الطباعية

 .التصميمى للتصميم الطباعى 

2           
0 

3 

4 

5 

 

7 

 

الُبعد الثالث االيهامى من خالل التأثيرات تحقيق 

الملمسية والجمالية للطباعة بالبصمات 

ذات  معلقة الحائطية المطبوعةال والصباغات فى

 اإلطار الُحر .

 

2           
0 

3 

4 

5 

 

8 

 

نجاح الطالب فى اختيار المالمس االيهامية الناتجة 

البصمات التى تتسم بمجموعة من العالقات  من 

الجمالية فى هيئتها وتناسبها مع طبيعة التصميم 

 الطباعى .

2           
0 

3 

4 

5 

 

9 

 

 فى اإلستفادة من تخيل واالبداعمستوى ال

عن الطباعة الناتجة  لملمسية والجماليةالتأثيرات ا

معلقة الحائطية ال بالبصمات والصباغات فى اجزاء

 . المطبوعة

 

2           
0 

3 

4 

5 

 

22 

 

 للناحية الجمالية والوظيفية منتج الطباعىمالئمة ال

 الُمَصَمم من أجله .

2           
0 

3 

4 

5 
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