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 ملخص البحث:

يهدف البحث إلى تأكيد الهوية العربية لتسويق أزياء معاصرة ألقمشة مطبوعة تحمل الطابع العربي ، مما يميزها عن مثيالتها من 
تميزه عن سواه من الخطوط ، باإلضافة إلى تصميم عالمة تجارية لخط األزياء؛ وذلك لالستفادة من الخط العربي وجمالياته والتي 

األزياء ذات المنسوجات الطباعية لتسويقها عالميا؛ وذلك من خالل استخدام الخط العربى إلحداث عالقات تشكيلية جديدة للوصول 
هوية مميزة للشخصية العربية والفن لتصميم عالمة تجارية من أجل تسويق تلك األزياء ذات الطابع العربي ؛ بهدف الوصول ل

 اإلسالمى والمتمثلة فى استخدام الخط العربى .
وترجع أهمية البحث إلى محاولة االستفادة من القيم الجمالية للخط العربي ، في تصميم أزياء معاصرة ذات منسوجات طباعية 

 .وتسويقها خارجيا من خالل تصميم عالمة تجارية لتسويق هذا الخط التجاري 
ويفترض البحث أنه يمكن الوصول لحدود العالمية من خالل استخدام جماليات الخط العربي، مما يؤثر بشكل وجداني على المتلقى 

 حيث يتوافر للخط العربي دور مهم وأساس فى التأكيد على الهوية العربية .
تصميم أقمشة األزياء المطبوعة ، والمحور الثالث تصميم ويتناول البحث عدة محاور : األول دراسة للخط العربى وجمالياته، والثانى 

العالمة التجارية من خالل االستلهام من جماليات الخط العربى ، والرابع التجارب التطبيقية ؛ وذلك من خالل عمل عدة تجارب 
تطبيقية للوصول للنتائج المرجوة من ألقمشة األزياء المطبوعة والعالمة التجارية المستخدمة فى الترويج ، والخامس تقييم التجارب ال

 البحث.
Arabic Calligraphy Role in Creating Brands in order to Market contemporary Printed Fashion Using 

the Arab Cultural Heritage 
 

Abstract  

The research aims to establish the Arab identity in order to market contemporary printed fabrics that bear the 

Arab distinguished character. This is to be done through taking advantage of the Arab calligraphy and its 

aesthetics that distinguish it from other calligraphies. We aim to design a brand of printed fashion fabrics for 

global marketing. To achieve this we will be using the Arabic calligraphy to make new connections and design 

a brand in order to market those fabrics that bear the Arab character for the aim of establishing a unique Arab 

identity and Islamic art. 

The importance of the research is due to its attempt to take advantage of aesthetic values of the Arabic 

calligraphy in designing contemporary printed fashion fabrics and market them globally through a brand for 

this line.   

The research assumes that we can be international through the use of Arab calligraphy aesthetics which affects 

the targeted audience in a sentimental way, especially since the Arab calligraphy plays an important and 

essential role in emphasizing the Arab identity. 

The research deals with several points: the first is the study of the Arab calligraphy and its aesthetics. The 

second is the design of fashion printed fabrics. The third is the design of a brand inspired by aesthetics of the 

Arab calligraphy through several experiments to reach the aim of the research. The fourth is the applied 

experiments through performing several experiments on the printed fabrics fashion and the brand used in 

marketing. The last point is to evaluate the experiments to achieve the desired results of the research. 



 

 

 مقدمة البحث :
ابتكر اإلنسان على مر العصور عالمات ورموز للتعبير عن كل فكرة وحدث يمر به، و قد صور ذلك على جدران الكهوف         

والمعابد، وقد تطور استخدام تلك العالمات وأصبحت رمزًا واضحًا للتعرف على هويتة، فإتسمت بالبساطة والوضوح واإليجاز لجذب 
 ير عن الموروث الثقافى، حيث إن الرمز يمثل لغة بصرية تضيف قيمه جمالية ووظيفية للهيئة اإلعتبارية الممثلة لها.االنتباه والتعب

ويواجه المصمم العربي العديد من التحديات, مما يدفعه لضرورة البحث عن كل ما هو مميز وخاصة فى عصر العولمة،        
" ، فبعد Zara,Max,HMبية األسواق العربية، فى محاولة لطمس الهوية العربية مثل "والذى أغرقت فيه الماركات التجاريه األجن

ماكان الغرب يستخدم الحروف العربية فى ماركاته التجارية فى العصور السابقة مثل "عمر أفندى، داود عدس، شمال  " وتعريب كل 
االنترنت بشكل يثير االشمئزاز فى مواقع التواصل  ما هو غربى أصبح العكس تماما خاصة مع انتشار لغه الفرانكوا أراب فى

 االجتماعى، مما يجذب االنتباه إلى محاولة الغرب لمحو كل ما هو عربى فى محاولة لطمس الهوية العربية .
 ومن هنا كان لزاما على المصمم مواكبة الموضة، مع البحث عن روح الحداثة فى موروثه الثقافى، البتكار تصميمات ذات      

ميزة تنافسية وجودة عالية، فى محاولة لتأكيد هويته والحفاظ عليها ومواجهة الغزو الفكري والتجاري والصناعى الممنهج ؛ وذلك من 
 خالل إنتاج نوع خاص من األزياء المطبوعة المعاصرة ، يتميز بالحداثة والتفرد والرقى .

تمد فى تصميماته على الخط العربى وجمالياته من خالل عالمة تجاريه ومن هنا اهتمت تلك الدراسة بالتسويق لخط أزياء معاصر يع
 تحمل نفس المضمون مع استخدام تكنيك الطباعة عالى الجودة .

 مشكلة البحث:

  هل يمكن إيجاد عالقة بين جماليات الخط العربى وتصمممميم أقمشمممة األزياء المطبوعة من خالل التقنيات الفنية المسمممتخدمة
 ساب التصميم قيمًا فنية وجمالية.والتى تسهم فى إك

 . هل يمكن االستفادة من خالل تحليل الخطوط العربية فى إيجاد حلول تصميمية مستحدثة لعالمة تجارية عالمية 
  هل يمكن االسممممممممممممممتعانة باإلمكانات الفنية لبعض برامج الكمبيوتر بهدف الحصممممممممممممممول على رؤى جديدة وحلول عديدة وغير

 تقليدية ومبتكرة.
 االسمممتفادة باإلمكانات الحديثة لطرق الطباعة فى تطبيق تصمممميمات معاصمممرة تثرى الذوق العام فى إنتاج أقمشمممة  هل يمكن

 أزياء مطبوعة لتسويقها عالميًّا.

 أهمية البحث:

 ترجع أهمية البحث إلى : 
  معاصرة ذات منسوجات محاولة االستفادة من القيم الجمالية للخط العربى ومايمكن أن يضيفه من تميز فى تصميم أزياء

 طباعية.
  تجارية المستخدمة لتسويقها.الية من خالل التصميمات المنفذة والعالمة العربتأكيد الهوية 
  من خالل التحليل الفنى ، هذا البحث محاولة إليجاد عالقة بين تصممممممممممممممميم أقمشممممممممممممممة األزياء المطبوعة والعالمة التجارية

 لجماليات الخط العربي.
  عادة صياغتها.يساعد البحث فى  تقديم رؤية معاصرة من خالل القيم التشكيلية للخط العربي وا 
 بتكارية لتسويق التصميم المطبوع بغرض االستفادة من الجماليات التشكيلية للخط إيجاد بعض الحلول اال هم البحث فىيس

 العربى.
 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى :



 

 

 ن خالل جماليات الخط العربى .اإلسهام فى التأكيد على الهوية العربية م 
 . اإلستفادة من جماليات الخط العربى فى تصميمات معاصرة ألقمشة األزياء المطبوعة 
 تصميم عالمة تجارية لتسويق هذا الخط التجارى. 
 ةلتصميم أقمشة األزياء المطبوع األفادة من اإلمكانات الفنية لبعض برامج الكمبيوتر فى الحصول على صياغات مبتكرة 

 فروض البحث:

  بين جماليات الخط العربي وتصميم أقمشة األزياء المطبوعة.  ذات داللةوجود عالقة 
 .يمكننا من خالل التحليل الفنى الوصول إلى تصميم عالمة تجارية تؤكد السمات الفنية للخط العربى 
 عة بين إسمممممتخدام اإلمكانات الفنية لبعض برامج الكمبيوتر وثراء تصمممممميمات أقمشمممممة األزياء المطبو  وجود عالقة ذات داللة

 والحلول المقترحة.
 ستخدام طرق الطباعة المختلفة فى تنفيذ األزياء المطبوعة.يمكن ا 

 حدود البحث:

 الحدود الموضوعية:
 زة تختلف عن باقي الفنون التشكيلية.دراسة الخطوط العربية والعناصر التشكيلية لما لها من سمات ممي 
 نتقاء العناصر الفنية المالئمة لعمل تصميمات مبتكرة.ا 
 .توظيف نماذج من التصميمات على األزياء المعاصرة 
 ستعانة ببرامج الكمبيوتر في تصميم العالمة التجارية والتصميمات المطبوعة .اال 

 منهجية البحث:

 :ستخدامه في عمل التصميمات.حليل الخط العربى المن خالل ت المنهج التحليلي الوصفى 
 :تم التى من خاللها ي ، بتكار تصممممميمات ألقمشممممة السمممميدات المطبوعةاليشممممتمل على التجارب التطبيقية  المنهج التجريبي

 زياء معاصرة وعالمة تجارية لتسويقها.تصميم أ

 :أدوات البحث

 البحث. المراجع العربية واألجنبية والكتب المتخصصة في مجال 
 .األبحاث العلمية المنشورة وغير المنشورة 
  منشوره.الالرسائل العلميه المنشوره وغير 
 برنامج  بعض برامج الكمبيوتر الخاصة بالتصميم والتنفيذ (Adobe Illustrator  ،Adobe Photoshop) 
 .)بعض المواقع اإلليكترونية على شبكة المعلومات العالميه )اإلنترنت 

 ثمصطلحات البح

  : الموضةFashion 
يقا أو حتى جاء تعريف الموضة فى قاموس األزياء بأنها النمط السائد ذو التأثير القوى على الفرد فيشعره بالسعادة إذا كان مظهره أن

 :مادامت هذه الموضة ذات شعبية ومحبوبة من مجموعة كبيرة من الناس وتمثل ًا رديئأقبيح



 

 

 (.1تزان والخطوط واأللوان )ن أى فن فى المالبس سواء خالل االللتعبير عشكل القوام وهى المصطلح األساسى 
وعن مفهوم الموضة من وجهة نظر علماء النفس : أن الموضة لها سيطرة على أغلب الناس فى مجتمعنا الحديث ولها سحر ينفذ 

حساسنا )؛ لنفوسهم   (.2ألنها تنطوى على إغراء وجاذبية يتعلق بها خيالنا وا 
 ألقمشة : طباعة اPrinted fabrics 
تعرف الطباعة بأنها عملية صباغة موضعية وأن الفرق بين الصباغة والطباعة أن الصباغة تلوين كامل لكل منسوج بإحدى     

ستخدام طرق مختلفة لتحقيق على سطح الخامة با اً و رسومأ وسائل الصباغة، أما الطباعة فهى صباغة مواضع خاصة تكون أشكاالً 
 (.3من الرسم المباشر وصوال إلى أحدث طرق الطباعة ) عة تتسع لتشمل كل طرق الزخرفة بدءاً رض، وبناء عليه فإن الطباذلك الغ
 : تصميم األزياءFashion Design 

خراجها فى صورة ملبس أو أى شىء آخر يجعله واضح المعالم فى عملية تصميم األزياء هى ا نتقاء وترتيب العناصر المستخدمة وا 
 ( .4والشكل ومسايرا للفترة الزمنية التى يبتكر فيها)الخط 

 ؛لمستهدفبتكار خطوط يمكن ترجمتها وتنفيذها إلى قطع فنية ملبسية لتتالءم مع أجسام وأذواق وتقاليد المجتمع اوهو عملية إبداع وا
ترجم عناصر يقوم به مصمم األزياء الذى ي فى خطوطه وألوانه وخاماته اً ومتجدد اً مبتكر  اً عتبار تصميم األزياء بأنه كياناولذا يمكن 

 التكوين إلى تصميم مبتكر بصورة تشكيلية مسايرة للواقع .
  : التسويقMarketing 
كتشاف رغبات العمالء وتطوير مجموعة من المنتجات أو مجموعة العمليات التى تعمل على ا يمكن تعريف التسويق على أنه   

 اجتماعية يحصل بموجبها األفراد والمجموعات على ملمادية ، كما أنه عملية إدارية واا الخدمات التى تحقق للمؤسسة الربحية
ة وبيع ولذا يعد التسويق أكثر من مجرد دعاي ؛ يحتاجون، ويتم تحقيق ذلك من خالل إنتاج وتبادل المنتجات ذات القيمة مع اآلخرين

ء هلكين والعمالتصال مناسبة تساعد على ربط المنتجين بالمستا نه عملية معقدة تعمل على إيجاد واستخدام وسائلمنتج ، كما إ
 ألساسا حتياجات ومن ثم تحقيق األرباح تبعا ذلك والذى هو الهدفتلبية المنتجين لتلك الرغبات واالحتياجاتهم و ومعرفة رغباتهم وا

 لتلك العملية المؤثرة .
  : العـــــــــالمــةMark 
 العالمة على أنها : نتاج عملية نفسية ، يتم من خاللها الربط بين مكونين فى Saussureف سوسير*  يعر  

 المدلول . هما الدال وهو الحقيقة النفسية أو الصورة السمعية وما تستدعيه من صورة ذهنية ، أو مفهوم وهووحدة ثنائية البناء ، إحد
 شار إليه بعينه.محددة بارتباطها ي ها : رموز عامةنفيعرف العالمة على أ Mukarovskyأما موكارفسكى* 

حيث تخلق  ، العالمة على أنها : شىء ما ينوب لشخص ما عن شىء ما بصفة ما Charles Pierceويعرف تشارلز بيرس*  
 ( 5فى العقل اإلنسانى عالمة معادلة أو ربما عالمة أكثر تطورا  )

 تطورا 
 ( : العـــــــــالمـة التجـــــــاريةBrand (Trademark 

عالمات تجارية  األسماء المتخذة  ُتعدمفهوم العالمات التجارية على أنها :  1937لسنة  57يحدد القانون المصرى التجارى رقم 

                                                 
، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة  سيكولوجية الموضة وتقنيات المالبس لدى طالبات الجامعة( . 2011)إيمان يسرى مصطفى الميهى 1

 25حلوان ،ص 

 
قتصاد ، رسالة ماجستير ، كلية اال ختيار مالبسهم وعالقتها ببعض سماتهم الشخصيةالمراهقين من الجنسين نحو اجاهات تا( .1991)حسن على حسن  لمياء 2

 30-29المنزلى ، جامعة حلوان ، ص 
 . 51-50، الطبعة الثانية ، ص تصميم طباعة المنسوجات اليدوية (. 2000)عبد العزيز جودة  –حسين حسين حجاج  3
، رسالة ماجستير ، كلية التربية  اإلستفادة من مدرسة كريستيان وكالفين كالين لتصميم أزياء تناسب المرأة المصرية( . 2008)عبير راغب اإلتربى  4

 . 72النوعية ، دمياط ، جامعة المنصورة ، ص 
 .19رة : دار الياس ، ص ، القاه أنظمة العالمات فى اللغة واألدب والثقافة ، مدخل الى السيميوطيقا( . 1986سيزا قاسم وآخرون ) 5

 



 

 

ام والتصاوير والنقوش البارزة شكال مميزا واإلمضاءات والكلمات والحروف واألرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات واألخت
 ( .1المة أخرى )ع وأية
الها على أما تعريف جمعية التسويق األمريكية: إن العالمة التجارية هى اسم أو عالمة مميزة لها حماية القانون بحيث يقتصر استعم 

 لكل من األسماء والعالمات . ًا قانونيًّاومن ثم فهى تعبر تعبير  ،منتج أو موزع واحد
  : الشعـــــــــــارLogo 

بينما يعرفه  ،يعرف المصباح المنير الشعار على النحو التالى : إن الشعار يتفق عليه شخص أو مجموعة يميزهم ويدل عليهم 
نه : تلك النوعية من العالمات الخاصة بالمنظمات والهيئات التى غالبا ما تقدم فى كتابه ) إدارة اإلعالن ( على أمنصور فهمى 

 (.2منظمة األمم المتحدة ، وكذلك شعارات المحافظات.....الخ ) للجمهور خدمات محددة ، كشعار
 اإلطار النظرى للبحث :

 المحور األول دراسة الخط العربى

 هتمام علىسالمى ، وانعكس هذا االهتمامًا بالغًا، فقد تم توظيفه لخدمة المجتمع العربى والدين اإلاالخط العربى بهتم العرب ا        
عتمدت فى تكوينها على نظم بنائية هندسية رياضية ابتكر الفنان العربى العديد من الخطوط التى ابعدة أساليب ، ف مراحل تطوره الفنية

، فيظهر الخط تارة غاية فى التعقيد وتارة غاية فى البساطة من حيث التشكيل المرن،  وتنوعت أساليب وهندسة التشكيل الخطى، 
بتكارية مع التنوع فى أساليب التشكيل والتنوع ن التشكيلية ، لما فيه من بالغة اجاالت الفنو األمر الذى جعل للخط مكانة رفيعة فى م

 (.3المتزايد بتقدم العصور )
 ،للغات المعروفةوقد توافر للخط العربى منذ بداية ظهوره العديد من المقومات الكافية للتنوع والجماليات والتى جعلته متميزا بين باقى ا

بة له أهمية كبيرة فى الفن اإلسالمى ، وقد تم توظيف الخط العربى منذ بداية اإلسالم لخدمة المجتمع فى كتا األمر الذى جعل
 ستخدامهكريم داخل وخارج المساجد وصوال الستخدام نصوص القرآن ال، وكذلك التجميل المعمارى باالمصاحف واألحاديث النبوية 

 لخ .على الزجاج والمعادن والرخام واألخشاب....ا
مما يتيح  يًّا، فيقدم بذلك فكرًا واتجاهًا فنعتبارات وقيم جمالية لخدمة التشكيل الفنى بما فيه من اوبالتعامل مع الخط كعنصر جمالى 

 له منافسة عالمية تليق بتاريخه من اإلبداع .

 Emergence and Evolution of Writingنشــــأة الكتـــــــابة وتطـــــــورها :  

باإلنسان منذ أن عاش على األرض، وهى ظاهرة قديمة العهد عند اإلنسان إحتاج لها لتكون  اً وثيق اً رتباطإن لنشأة الكتابة ا      
، واللغة رموز للفكر وحيث إنها ظاهرة إنسانية ( . وبما أن الكتابة رموز اللغة4وسيلة للتفاهم مع بنى جنسه وسائر المخلوقات)

ستخدمها اإلنسان منذ أقدم العصور لتسجيل خواطره رغبة منه فى التذكر، أو توصيلها إلى غيره من بنى البشر اواجتماعية عامة فقد 
(، 5قتصادية، ويعزى إليها تقدمه الحضارى فى كافة المجاالت)لف شئونه االجتماعية واالعبر الزمان والمكان حيث أفادته فى مخت

بتكار الكتابة يعد من أعظم  اإلنسان وهبها اهلل سبحانه وتعالى له منذ بدء الخليقة ،بتكار هى صفة من أهم صفات قدرة على االوال وا 
 ( .6سعى اإلنسان لتطويرها من جيل إلى جيل) ، حيثبتكارات التى غيرت مجرى الحياة البشريةاال
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األول اهين بوضوح وتطور، تجر فى هذين االميزا أشكاله وأصبح الحرف يسيمهمين تجاهين فقد اتخذ الخط العربى منذ نشأته ا
فى تزيين العمائر وصك النقد كما ستعمل سالم فى كتابة المصحف الشريف ثم استعمل فى صدر اإلاألسلوب الجاف اليابس وقد ا

وهو أسلوب يميل إلى التدوير ولم ترد فى هذا األسلوب كتابات  ، ستعمل فى عناوين المخطوطات وزخرفتها، والثانى األسلوب اللينا
 ( .1إال أن الباحثين يفترضون أن الكتابة اللينة لقيت فيما بعد اإلستحسان لسرعة كتابتها)، رة مبك

نتقلت هذه األشكال إلى باقى األمصار اإلسالمية ، ثم اهتمام أدى إلى ظهور أسماء جديدة للكتابة العربية مثل المكى والمدنىهذا اال
، اقى، وكانت الكوفة حضارة ثقافية كثر فيها العلماء واألدباء والفقهاء منذ نشأتهاوعرفت منها أنواع مثل البصرى واألصفهانى والعر 

ا الخط الكوفى فى كتابة المصاحف  عتمد، وقد ا، وتميز عن غيره من الخطوط فى تلك الفترة ولقى الخط فى الكوفة اهتمامًا خاصًّ
 ( .2عتباره أرقى الخطوط وأكثرها ضبطًا ووضوحًا فى ذلك الوقت)با

 Types of Arabic Fontsنـــــــــــــواع الخطــــــــــوط العـــــــربية :   أ

عت الشعوب لغة أخرى وأبد يةهتمام والعناية ما لم تلقاه أاال لقيت الكتابة العربية فى سائر البالد التى فتحها اإلسالم الكثير من
 اإلسالمية فى الخط العربى وتنوعت أشكاله ومذاهبه وطرزه وأضفى عليه كل شعب من روحه خصائص ميزته .

ت مع الوقت وبقيت زداد عددها بعد ذلك ولكنها تراجع، ثم اختصر بن مقلة الخطوط إلى ستة خطوط كما تم ذكره من قبلوقد ا 
 صرت على سبعة خطوط وهى :قتالخطوط األكثر استخدامًا وا

 (. 3الخط الكوفى، الخمط الثملث، الخط النسخ، الخط الرقعة، الخط الديوانى، خط اإلجازة، الخط الفارسى )
 Kufic script الخــط الكـــــوفى :

شتهرت ف يعد الخط الكوفى خطاًّ      زدهرت وا  ى العلم والثقافة كان لها أسلوب مميز وجمياًل قديمًا فى شكله وعندما بنيت الكوفة وا 
زدهر فيها تجويد الخط وا(،  4فى الكتابة عرفت بالكتابة الكوفية نسبة إلى الكوفة) نتشر الخط الكوفى  رتقى الخط اليابسوا  فى الكوفة وا 

فى الهندسى، وقد أثر تطور فكان هناك الكوفى المورق والكوفى المزهر والكو  ،صبح هو خط المصاحف وظهر منه أشكال متعددةوا
الخط اللين على الخط الكوفى نظرًا لسهولة كتابته ، وتحول الخط الكوفى من خط تكتب به المصاحف إلى خط زخرفى تكتب به 

نقسم هو خط الزخارف المعمارية واستعيض عنه بالخط الثلث وأصبح الخط الكوفى ، ، ثم اس السورين الرئيسة وتحلى به رؤو العناو 
 ( .5المعمارى والمربعى) لنوعين

نتصاب ألفاته وتعامدها مع السطر األفقى، ، ونالحظ استقرار الهندسى على السطرام باالوتتميز الجملة فى الخط الكوفى بشكل ع
 (.6ويوصف بأنه خط هندسى أكثر أجزائه مستقيمة وبعضها مدور، وتظهر فيه األشكال الهاللية والخطوط المائلة )

خط الكوفى الطابع الهندسى حيث تتكون حروفه من خطوط قائمة متقابلة مع خطوط أفقية مكونة زوايا للحروف ومن أهم خصائص ال
 والكلمات، إال أنه خط ال يخلو من الليونة أحيانا كما يغلب عليه أيضًا الطابع الزخرفى .

مضفر أو المجدول ( ، الكوفى ال2المورق شكل رقم ) ( ، الكوفى1لكوفى البسيط شكل رقم )وأنـواع الخـط الكـوفى متـعددة أال وهـى :  ا
 (.4( ، الكوفى المربع شكل رقم )3شكل رقم )
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 ( الكوفى المورق2( الكوفى البسيط                            شكل )1شكل )                

 

 
 ( الكوفى المضفر أو المجدول3شكل )

           
 الكوفى المربع( 4شكل )

 
 Thuloth Script خــط الــــــثـلث :

ى عصرنا خط الثلث من أرقى الخطوط العربية حيث يكتب به اآليات القرآنية على اللوحات والتى تزين بها جدران المنازل ف       
لتصاقها مع بعضها البعض، كما أن الحالى ، وهو خط يتميز باستطالة حروفه وا نهايات حروف الكلمات تتراكب ستدارة فراغاتها وا 

مع بعضها البعض بشكل متوازن ومتناغم، ومن خصائص هذا الخط القدرة على تشكيل كتاباته فى صور مختلفة وهيئات متفاوتة 
فى زخرفة العمائر اإلسالمية ونسخ المصاحف والمشغوالت التطبيقية، وقد إمتاز هذا الخط فى العصر  ًا رسميًّااألحجام مما جعله خط

 (.  1المملوكى بطول حروفه القائمة وكبر حجم حروفه األفقية )
      

رغبة  تميزت حروف خط الثلث بمرونتها ومطاوعتها للتدوير والصعود والنزول والتركيب والتشكيل الفنى األمر الذى أدى إلى تحقيق 
صوص مما أدى إلى تحقيق مساحات مختلفة بالن، ستخدمت فى الخطوط الكوفية لعناصر الزخرفية والنباتية التى االفنان فى إضافة ا

ه بعناصر ستخدمها الخط الكوفى المورق والمزهر الذى زينت أرضيات كتابتس الطريقة واألسلوب البديع التى االزخرفية على السواء بنف
   (5بل أضيف إلى ذلك العناصر الطبيعية للزخارف على نفس جسم الحرف كما بالشكل رقم )، التوريق البديعة 

 

   
 ( الخط الثلث5شكل )
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 Naskh Script خــط الــــــــنسخ : 
سمه إلى أنه خط يستخدم فى نسخ الكتب والمخطوطات إلى أن تطور فى العصر المملوكى ، وهو خط يتميز بالوضوح يرجع ا       

شتهرت به المصاحف المملوكية والمصاحف العثمانية، وخط النسخ من أوضح الخطوط وأكثرها ، وقد اوصغر الحروف وعدم تراكبها
فه مناسبة لكتابة النصوص حيث يتمتع بإحساس بسيط مبتعدًا عن الضخامة والحدة الهندسية ، كما يتميز بالخفة والنعومة فى حرو 

 وشغل حيز أقل من الصفحات . 
 Patch Script خـــط الرقـــــــعة :

متميزًا بقواعد  عشرين خطًّابتكر فى القرن التاسع عشر وأصبح فى مطلع القرن الاهذا الخط من خطوط المدرسة التركية، وقد  يعد     
واضحة، ويتميز بأنه خط سميك نسبة إلى سمك قلمه، قصير األلف ضيق الفراغات فى وسط الحروف، وهو ينتظم على السطر بقوة 

 ( .1عن  السطر) وتقل فيه الحروف الهابطة
رعة اإلنجاز وقد عرف خط الرقعة فى القرن التاسع الهجرى، ويميز هذا الخط بالثقل والكثافة والتوازن، وتمتاز الكتابة بقلم الرقعة بس

 (  .6وسهولة الكتابة وال يحتاج للزخرفة مثل الخط الديوانى والثلث كما بالشكل رقم )

 
 ( خط الرقعة6شكل )

 
  Diwani Script الديــــــوانى :الخــط 
ة إلى كانت تكتب به الفرامانات واألوامر السلطانية وسمى كذلك نسب، فقد الخط الديوانى هو الخط الرسمى للدولة العثمانية     

ع مالكلمات ستدارة حروفه مع تمايلها ويكتب على السطر وتقل فيه الحروف الهابطة عنه مع تشابك ، ويتميز هذا الخط باالدواوين
ى وهو آخر أطلق عليه الديوانى الجل اً فى مصر وطور منه نوع اً كبير  اً هتماميقل الفراغ ، وقد لقى هذا الخط ا بعضها البعض بحيث

ستخدامه فى الكتابات رى وأوائل القرن الحادى عشر وتم اخط تزيينى تتداخل حروفه مع بعضها وقد عرف فى القرن العاشر الهج
 (.7شكل رقم )الرسمية كما بال

 

 
 

 ( خط الديوانى7شكل )
 

  Leave Script خـــــط اإلجـــــــــازة :
ن لتالميذهم ومن هنا جاءت زات التى يمنحها األساتذة الخطاطو وهو خط مشتق من الخط الثلث والنسخ ، وكان يستخدم فى اإلجا

 ( .8رفه من الخطاطين كما بالشكل رقم )ستخدام وقليل من يعجازة ، وهو من الخطوط النادرة االتسميته بخط اإل
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 ( خط اإلجازة8شكل )

للقراءة  أما الجملة فى خط اإلجازة فهى تأخذ من صفات النسخ والثلث فتتوسط بينهما ، فنجد فيه شيئًا من التزيين كما نجده واضحاً 
 .ب حروفه فى نهاياتها على شاكلة الثلث وهو غير متداخل الحروف وتتراك، ، أما التزيين فيه فيقتصر على الفراغات الكبيرة 

 Persian Script الخــط الفــــــارسى :
نه مزج بين خط لخط النسخ ، ويطلق عليه اإليرانيون خط النستعليق حيث إظهر هذا الخط فى أوائل القرن الثالث الهجرى بعد ا     

ستخدم هذا الخط فى كتابة الدواوين الشعرية أحيانًا والرقيقة أحيانًا ، واظة التعليق والخط النسخ ، ويتسم بخطوطه المائلة وحروفه الغلي
ل إلى اللين يواآليات القرآنية وشواهد القبور ، وقد عرف هذا الخط فى بدايته بالحدة وثقل الحروف وظهر منه حديثًا أسلوب جديد يم

 ( .9( كما بالشكل رقم )1والعفوية)

 
 ( الخط الفارسى9شكل )

 Aesthetics of Arabic Letters   ــــــــات الحــــــــروف العــربـــــــية :جمــــالي
دراكها وما تؤديه من وظيفة لخدمة أغراض خاصة ، والخطوط العربية      تعتمد جماليات الحروف بشكل عام على مدى فهمها وا 

ن خالل نت غليظة أو رقيقة ، وتتحد تلك الحروف معًا مبشكل خاص تعتمد على الخطوط الرأسية واألفقية والمائلة والمنحنية سواء كا
خطوط أفقية تعتمد على تراكب الحروف فيتغير شكلها عن وضعها وهى منفردة ، وأغلب العالمات التى تعتمد على تشكيل الحروف 

طلق نلعدد من الكلمات وهى العالمات التى  اً ختصار ة أن تلك الحروف غالبًا ما تكون اوذلك نتيج، منفصلة  تتخذ حروفها أشكاالً 
 عليها إسم عالمات اإلسم .

 المحور الثانى : تصميم أقمشة األزياء المطبوعة

ربى نتيجممة للمتغيرات العممالميممة المعقممدة التى تعمممل منظمممات األعمممال فى ظلهمما حمماليممًا أهتمممت كثيرًا من األبحمماث بممالخط الع      
جاح وجمالياته لتأكيد الهوية العربية والحفاظ على الموروث الثقافى فى زمن المجتمع الرقمي، فكان البد من تطوير التصممممممممممممممميم لن

ه حتلت الصممدارة، باعتبار عات التى اتطوير التصممميم من الموضممو  دالمتغيرة من تحديات العولمة، ويع التسممويق فى ظل تلك الظروف
صمممر فهو أول عن ،فى نجاح التصمممميم مهمًّافى تحقيق ذلك، ويرتبط التصمممميم باللون حيث يلعب اللون دورًا  التى تسمممهمأهم العوامل 

م أو يتجنب اآلخر حسمممممممممب المجموعة اللونية ومدى نجاحها فى جاذبية يسمممممممممتجيب له المتلقى )المسمممممممممتهلك( وغالبًا ما يختار تصممممممممممي
كونه األول هو الوحدات الزخرفية الم مهمينفإنه يكتسممممممممب جماله وجذابيته من عنصممممممممرين  اً المتلقى.فإذا كان التصممممممممميم يبدو لنا جذاب

 و الثانى وهو األلوان.. ، للتصميم 
( وتتطور من اتجاهات وألوان التصمممميم لموسمممم معين وتتغير الموضمممة) فالموضمممة هى التى تحدد ،كما يرتبط اللون بالموضمممة

وغيرها، كما ترتبط بالمستهلك من  الثقافىوقت آلخر وتؤثر و تتأثر بعدة عوامل منها الطرز واالتجاهات الفنية ومدى التذوق الفنى و 
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 .تزان والخطوط واأللواناالن أى فن فى المالبس سواء خالل للتعبير ع هى المصطلح األساسالموضة : * 



 

 

األزياء مالمحها الراقية وهي التي تنثر فيها ومواكبة الموضممممممممممممممة فى األقمشممممممممممممممة المطبوعة تمنح  ،خالل إقباله عليها أو عزوفة عنها
( حيث نجد بينها قاسممممممًا مشمممممتركًا فأقمشممممة الرفاهية في أنقى حالتها... لكن البد أن يتناسمممممب تصمممممميم األقمشمممممة مع تصمممممميم األزياء)

افس األقمشمممة المنسممموجة وألهمية هذه األقمشمممة نجدها اليوم تن، السممميدات المطبوعة تلعب الدور الذي يلعبه فصمممل الربيع في الطبيعة 
ن كانت القطنيات والحرائر واألصمممواف والكتان تتصمممدر قائمة هذه األقمشمممة  ، فإن السممماحة تتسمممع يوميًّامن خالل التجديد والموضمممة وا 

 ( . 1لتظهر أقمشة األنسجة الصناعية أو تلك المولدة من مزيج  بديع بالغ األناقة والجمال )

 :األزياء المطبوعةالموضة وتأثيرها فى تصميم أقمشة 

لتوائم روح العصممممر،حيث يبحث المتنبئون بالموضممممة عن كل ما هو  تطورًا مسممممتمراًّ  تتطور صممممناعة الموضممممة وأقمشممممة السمممميدات     
(، والصمممممباغة، والتقنيات المسمممممتخدمة، ووسمممممائل اسمممممتخدامها مع الخامات جديد من حيث التصمممممميم والخامات النسمممممجية، والطباعة )

يحدد كبار المصممممممممين الخطوط العامة للموضممممممة من االتجاه الفنى واللون والخامة لبناء عملية التصممممممميم، ومعرفة  المبتكرة، ومن ثم
االتجاه الخاص بالمسمممتهلك ويعرض ذلك فى معارض الموضمممة السمممنوية، ويسممماعد فى ذلك مجموعة من الشمممركات الخاصمممة بخدمات 

 عالم.الموضة والتى تساعد فى نشر الموضة إلى جميع أنحاء ال
 :القيــم التشكيــــــــلية للحـــــروف العربية 

لسابقين لكي يحقق المصمم قيمًا إبداعية عالية الجودة في عمله الفني إلى جانب موهبته الفنية واحتكاكه بفنون معاصريه وا       
في همت أساألسس والقيم التشكيلية التي  بتكار، كما يلتزم ببعضي من خالله موهبته وقدرته علي االينم ، استلزم سندا علميًّاعليه

 بناء العمل الفني، من خالل استخدام الزخارف الجمالية ، والقيم التشكيلية للخط العربى والتى تتمثل فى :
 .اإليقاع -التزانا -الوحدة -لتماثل ا -التناسب الجمالي  -

 وذلك عن طريق : ؛تمهيدًا لعمل التصميماتوقد تم انتقاء مجموعة من الخطوط العربية وتحليل عناصرها فنيا 
  Adobe Illustrator &Adobe Photoshopدوات الرسم المختلفة لبرنامجاصر بطريقة مباشرة باستخدام أرسم العن -
 دمج مجموعة من العناصر المختلفة من الحروف األبجدية مع الزخارف فى تكوينات مختلفة. -
 توزيع األلوان المستخدمة. ادة صياغة و إعالرسم بأدوات البرنامج مع  -

 التحليل الفنى للغناصر التشكيلية
 

 
 (1تحليل فنى رقم )

 يعتمد على خط الكوفى مع تأثير الباتيك

 

 
 (2تحليل فنى رقم )

 حروف من خط النسخ

 

 
 (3تحليل فنى رقم )

 حروف من خط الكوفى على شبكية

                                                 

   مجتمع المستهدفوأذواق وتقاليد البتكار خطوط يمكن ترجمتها وتنفيذها إلى قطع فنية ملبسية لتتالءم مع أجسام اعملية إبداع و تصميم األزياء : هى. 
، رسالة دكتوراة  بىوسألثاث األورلطرز افنية ال االتجاهات  أقمشة التايثيث من خاللطباعة معايير جودة تصميم ( : 2013نهى محمد نشأت رضوان ) 1

 .402غير منشورة ، كلية الفنون التطبيقية ,جامعة حلوان.ص 

 التقنيات وصوال إلى أحدث على القماش شمل كل طرق الزخرفة بدأ من الرسم المباشر ي : مصطلحالطباعة. 



 

 

 

 
 (4تحليل فنى رقم )

 هندسيةحروف من خط الكوفى بتشكيالت 

 

 
 (5تحليل فنى رقم )

 جملة من الخط الديوانى مع الزخارف

 

 
 (6تحليل فنى رقم )

 حروف من خط النسخ مع زخارف
ى فعتمدت المعالجة الفنية للخط العربى على دمج الحروف العربية مع زخارف وتأثيرات طباعية مثل تأثير الباتيك الشمعى كما ا

ستخدمت الخطوط المنحنية مع حروف ح ،خ ،ج، بخط النسخ فى ( وا3الشبكية كما فى تحليل رقم ) ( وتأثيرات1التحليل رقم )
حليل كما بالت ،( وقد تم إستخدام الحروف ط،ظ بالخط الكوفى بتشكيالت دائرية هندسية 2تشكيالت حركية كما بالتحليل الفنى رقم )

م ستخدا( ،تم ا5ف حلزونية فى تحليل رقم )( مع زخار 7انى شكل رقم )( ، كما تم إستخدام جملة عربية بالخط الديو 4الفنى رقم )
 ( .6كلمة فنون عربية بشكل زخرفى لحروف منفصلة كما بالتحليل رقم )

 المحور الثالث تصميم العالمة التجارية

ومن ثم فهى  ،موزع واحدإن العالمة التجارية هى اسممممممم أو عالمة مميزة لها حماية القانون بحيث يقتصممممممر اسممممممتعمالها على منتج أو 
 والعالمة التجارية لها عدة انواع وهى:، ات ( للمنتجتعبير قانونى لكل من األسماء والعالمات ، وتستخدم فى الدعاية والتسويق)

 
 Orientation Sign لعمالمة التموجيمهية : ا -                           Guide Signالعمالمة اإلرشمادية :  -
  Descriptive Signلعمالمة الوصفممية : ا -       Trade Sign (Trademark)العمالمة التجممارية :  -
   Linguistic Signلعمالمة اللغمموية :ا -                       Symbolic Signالعمالمة الرمممزية :  -
  Natural Signلعمالمة الطبيمعية : ا -                         Complex Signالعمالمة المركمبة :  -
 Expression Signلعمالمة التعبميرية : ا -                              Floor Signالعمالمة األرضيمة :  -
  Typographic Signالعمالمة التيبموغمرافية :  -

ة حسب المة التى تعتمد فى تشكيلها على الحروف منفردة أو فى مجموعويعتمد هذا البحث على العالمة التيبوغرافية وهى الع 
 التصميم ومتطلباته .

 Connectivity Values for the Brand تصـالية للعــالمـــة التجــارية : القيــــــم اال 
ك لمنع أى وذل ؛جاز والتناسقو لذا يجب أن تتميز العالمة بالبساطة والوضوح واإلي؛ تمثل العالمة لغة بدون حروف أو كلمات    

 دور االتصالى المطلوب من العالمة.لبس أو غموض لدى المتلقى ، وينطبق ذلك على جميع أنواع العالمات حتى يتحقق ال
 Functional Values for the Brandالقيـــــــم الوظيـفية للعـالمة التجـارية : 

                                                 

  لربح لخدمات التى تحقق للمؤسسة االعمالء وتطوير مجموعة من المنتجات أو اكتشاف رغبات االعمليات التى تعمل على من مجموعة  : هوالتسويق
 .المادي



 

 

القيم الوظيفية للعالمة ، والتعريف هو أهم وظائف العالمة التجارية إال أن يحمل الشكل واللون فى العالمة سمات تؤثر على     
تصال وهو د سلعة قوية فى مجال االسم التجارى المصاحب يعفية أخرى تنبع من مكوناتها ، فاالوظي اً العالمة التجارية قد تحمل قيم

 (. 1تجاه الشركة أو المنتج ) يقدم مستوى مضمون من الجودة والخدمة حيث يعنى الثقة والضمان للمستهلك
 Marketing Values for the Brandالقيـــــــم التســــويـقية للعـالمة التجـارية : 

حتياجات تنقل العالمة التجارية رسالة بين مرسل ومستقبل على أن تصل تلك الرسالة بالشكل المناسب والذى يتماشى مع إ      
اعاة ذلك عند تصميم ن علم النفس هو علم يختص بدراسة سلوك اإلنسان فيجب على المصمم مر المتلقى واستعداده النفسى ، وحيث إ

ثارة ان للعالمة التجارية  تأثير العالمة حيث إ هتمامه ، ومن ثم يكون للعالمة ًا سيكولوجيًّا على المتلقى فى جذب انتباهه والتأثير فيه وا 
المعلنين ونظرًا ألهمية التأثير السيكولوجى للعالمة التجارية فإن  ؛على الشراء  القدرة على تغيير سلوك الفرد وحث قدرة المستقبل

قتناء عالمة تجارية إلدراكهم أن العالمة التجارية هى علم حقيقى وبفضل تأثيرها على الذاكرة فإنها تروج السلعة ينفقون أموااًل طائلة ال
 (.2أكثر من الماليين التى تنفق على اإلعالنات )

 Aesthetic Values of the Brandــــــم الجمــــــالية للعـــــــالمة التجـــــــــارية : القيـ
كتشاف مم ا؛ ولذا على المص ام عناصر جرافيكية ناجحة تشكيليًّاستخدمة من خالل التصميم الجيد لها باتنتج القيم الجمالية للعال   

 قاط أال وهى :الفكرة المناسبة والتى يجب أن يتوافر فيها عدة ن
 ن تعلق باألذهان أطول فترة ممكنة .أ -التعبير عن المنشأة أو الشركة تعبير جيد .           -
 إليحاء السريع بالفكرة .ا -البساطة فى الشكل والعمق فى التأثير .              -

 The Actual Values of the Brandالقـيـــــــم الفعـــــــــــــلية للعــــــــــالمة التجــــــــــــــارية : 
تقوم عملية الصناعة والتجارة على عالقة وثيقة بين كٍل من المنتج )المصنع( والسلعة والمستهلك ، ولكى يضمن المنتج أن تصل     

المنتج سلعته إلى المستهلك وأن يحرص المستهلك فيما بعد فى الحصول على هذه السلعة ، فالبد إلى جانب جودة السلعة وأمانة 
ًا ولذلك تلعب العالمة دور  ؛ودراسات السوق أن تميز تلك السلعة بطريقة خاصة تساعد المستهلك فى التعرف عليها فى وقت الحق

(. والعالمة التجارية 3هم فى تذكيره بالمعلومات التى علمها وأدركها ، كما تحميه من عمليات الغش)فعااًل فى ذهن المتلقى حيث تس
تقوم بمهمة التعريف بالهيئة أو الشركة ، وكلما كان التصميم بسيطًا وجيدًا كلما زاد تأثيره وثباته فى الذاكرة عن هى البصمة التى 

 ستخدام رموز مبسطة تزيد من القدرة التوصيلية لما تحمله العالمة من معلومات .التصميمات المعقدة ، ويتم ذلك با سواه من
وذلك عند إعادة إنتاجها والتى قد تتحول ألعمال جبسية أو خشبية خاصة ؛ المات للتشكيل وعلى المصمم أال يغفل قابلية هذه الع

، وما إلى ذلك من أساليب اإلنتاج المبتكرة  ،بالفتات وواجهات هذه الشركة أو أن تكون محاكة على مالبس العاملين أو مطبوعة
 (. 4ومواد متعددة ) ونجاح التصميم يمكن أن يتوقف على مدى قابليته للتشكيل فى خامات
 العـــالمة التجــــــــارية ودورهـــــــا فى تكــــــــوين الصـــــــــورة الذهنــــــــــية :

نطباعات وخلق صورة ومكانة لدى ين الصورة الذهنية عن المنتج من اتجاهات وافى تكو  مهم( دور للعالمة التجارية )     
تخاذ قرار الشراء والتأثير على سلوك المستقبل لما للعالمة من موقع متميز فى امما يساعد فى ترويج األزياء المطبوعة، و  ،المتلقى

األسواق ، وخلق صورة  ذهنية إيجابية للمنشأة التى تمثلها العالمة التجارية مما يميز مكانها بين منافسيها من المنشآت األخرى 
 للمنتجات المشابهة .

 
                                                 

، رسالة دكتوراه غير  التأثير الدرامى للعالمة التجارية فى اإلعالن التليفزيونى بمصر ودوره فى تأكيد الصورة الذهنية( . 2003فاتن فاروق أحمد ) 1

 383وان ، ص منشورة ، كلية الفنون التطبيفية ، جامعة حل
 400فاتن فاروق أحمد ، المرجع السابق ، ص  2

3 Peter Wild Widben , (1979), International Tredemark Design , Barrie Denkin, .Ltd,P 12 
4 Michael Stanard (1994) ; Leterhead & Logo Design 3 , Rockport Publishers Inc , Intro 

   لكل من  يًّاقانون اً ر ومن ثم فهى تعبر تعبي،عالمة مميزة لها حماية القانون بحيث يقتصر استعمالها على منتج أو موزع واحد  أو هى اسم:العالمة التجارية
 .األسماء والعالمات



 

 

 المحور الرابع : التجارب التطبيقية

 المحورين الثانى والثالثعن يحتوى  هذا المحور على التجارب التطبيقية الناتجة  
 

 ألقمشة األزياء المطبوعة التجارب التصميميهواًل : أ
 

 

 
 (1تصميم مطبوع رقم )

 
 (1التصميم المقترح رقم )

 

 
 ب(1تصميم مطبوع رقم )

 
 (2رقم )التصميم المقترح 

 

 
 جم(1تصميم مطبوع رقم )

 
 (3التصميم المقترح رقم )

 

 
  دم(1تصميم مطبوع رقم )

 (4التصميم المقترح رقم )



 

 

 

 
 (2تصميم مطبوع رقم )

 
 (5التصميم المقترح رقم )

 

 
 ب(2تصميم مطبوع رقم )

 
 (6التصميم المقترح رقم )

 

 
 جم(2تصميم مطبوع رقم )

 
 (7المقترح رقم )التصميم 

 

 
 (3تصميم مطبوع رقم )

 

 
 (8التصميم المقترح رقم )

 

 
 ب(3تصميم مطبوع رقم )

 

 
 (9التصميم المقترح رقم )



 

 

 

 
 (4تصميم مطبوع رقم )

 
 (10التصميم المقترح رقم )

 

 
 ب(4تصميم مطبوع رقم )

 

 
 (11التصميم المقترح رقم )

 

 
 (5تصميم مطبوع رقم )

 

 
 (12التصميم المقترح رقم )

 

 
 (6تصميم مطبوع رقم )

 

 
 (13التصميم المقترح رقم )

 التقنية المستخدمة
حيث تقوم  ،تعد تقنية الطباعة بالشمممابلونات الدائرية )الروتارى( من أهم التقنيات المسمممتخدمة فى مجال طباعة أقمشمممة المالبس

سممطوانات الدائرية )الشممابلونات( بتقنية ات الرقمية التى تم حفرها على االبطباعة التصممميم على الخامة الطباعية مباشممرة من المعلوم
 ( .1الليزر أو تصويرها بتقنية النفث الحبرى)

                                                 
 599نهى محمد نشأت ، المرجع السابق ، دكتوراة ،ص 1



 

 

تنفيذ وطباعة التصميمات التى تحتوى على وذلك لدقة ؛ الطباعة بالشابلونات الدائرية من أنسب طرق الطباعة ألقمشة األزياء  ُتعدو 
من أفضل التقنيات المناسبة لخطوط اإلنتاج لطباعة الكميات المختلفة بدرجات  دخطوط دقيقة أو تدرجات وظالل لونية ، كما تع

 ثبات عالية الجودة.
 جارب التصميمية للعالمة التجاريةثانيًا : الت

 

 
 (1التجربة التصميمية رقم )

 
 
 (1التصميم المقترح رقم )

 
 (2التجربة التصميمية رقم )

 
 
 (2التصميم المقترح رقم )

 
 (3التجربة التصميمية رقم )

 
 (3التصميم المقترح رقم )



 

 

 
 (4التجربة التصميمية رقم )

   
 (4التصميم المقترح رقم )

 
 (5التجربة التصميمية رقم )

   
 (5التصميم المقترح رقم )

 
 (6التجربة التصميمية رقم )

 

 
 

 (6التصميم المقترح رقم )
 

 المحور الخامس : خطوات تقييم التجارب التطبيقية

 قام الباحثون بتحليل نتائج البحث من خالل مدخلين:
 .تحليل وتوصيف لمختارات من الخط العربى  المدخل األول:
 تقييم التصميمات من قبل المحكمين وفق الخطوات التالية:  المدخل الثانى:

ختيارها مع مراعاه قياس محاور وبنود الجوانب التصميمية والتى تتفق تم اعينات مختلفة  6إعداد معايير للحكم على عدد  -
 مع متغيرات البحث .

 .األزياء المطبوعة و اإلعالنتقييم التصميمات من خالل لجنة المحكمين من الخبراء فى مجاالت تصميم أقمشة  -
فقد اسممممتخدم الباحثون طريقة ، وبتحليل نتائج اسممممتمارة تحكيم األعمال ، للتأكد من صممممدق المعيار وصممممحة فروض البحث  -

 ليكرت خماسية الدرجة .
 بحساب متوسط درجات كل عمل فى المحور عند كل المحكمين وفقًا للمعادلة التالية: معالجة البيانات إحصائيًّا -



 

 

 س مج      
 = مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

 ن    
 .حيث م: المتوسط، مج س: مجموع الدرجات، ن: عدد المحكمين 

كأحد  وبعد حسممماب متوسمممط درجات كل عمل فى المحور الواحد عند كل المحكمين قامت الباحثة بحسممماب االنحراف المعيارى
 وفقًا للمعادلة التالية:  التشتت للمتوسط لكل عمل على حدة مقاييس

 
 2مج ح  

 االنحراف المعيارى  =          مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                   
 ن  

 .عدد المحكمين  : مجموع مربع الفرق عند المتوسط، ن:2حيث مج ح
 نموذج ألداة القياس المستخدمة )استمارة التحكيم(

 

 
 

 البيانات اإلحصائية والبيانية لمعايير المحور األول )تصميم أقمشة األزياء المطبوعة(
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 (1جدول رقم )
 للمعيار األوليوضح قيم االنحراف المعيارى 

 مة العنصر التصميمى للغرض الوظيفى()مالئ
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 (2جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار الثانى

 متها للغرض الوظيفى()حسن اختيار األلوان ومالء
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 (3جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار الثالث

 )الحفاظ على مواصفات العناصر التشكيلية المستخدمة(
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 (4جدول رقم )
 الرابعيوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار 

 )حسن مالئمة تصميم األزياء للتصميم المطبوع(
 

 
 

 البيانات اإلحصائية  والبيانية لمعايير المحور الثانى )تصميم العالمة التجارية(

 6 5 4 3 2 1 التصميم

االنحراف 
 المعيارى

6.9 4.5 5.5 8.9 6.1 6.8 

 (5جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار الخامس

 مة العنصر التصميمى للعالمة التجارية(مالء )مدى
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 (6جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار السادس

 متة للغرض الوظيفى()حسن اختيار حجم الخط ومالء
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االنحراف 
 المعيارى

7.7 4.7 6.7 6.1 5.5 6.9 

 (7جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار السابع

 متها للشكل والوظيفة(تون( ومالء)اختيار الحروف )خا
 

 

االنحراف 
 المعيارى

6.3 5.6 5.6 6.9 6.9 5.4 

 (8جدول رقم )
 يوضح قيم االنحراف المعيارى للمعيار الثامن

 متها لنوع األزياء(اختيار األلوان ومالء)حسن 
 

 
لة مما يدل على أن هناك دال، ن جميع قيم االنحراف المعيارى تتعدى الواحد الصمممممممممممحيح ذو القيمة الموجبة أ ويتضمممممممممممح مما سمممممممممممبق

مما يدل على صممممممممحة المعايير فى المحورين األول )تصممممممممميم أقمشممممممممة األزياء  ،التى تم تحكيمها إحصممممممممائية إيجابية لصممممممممالح العينة
 المطبوعة( والثانى) العالمة التجارية(.

 :الخاتمة
ستخدام الخط العربى وجمالياته فى تصميم أقمشة األزياء المطبوعة المعاصرة ذات الطابع الشرقي  والتى تناول البحث كيفية ا    

ن تصميم ، وحيث إات وتسويق هذا الخط التجارى من خالل عالمة تجارية تحمل نفس المضموننتاج مالبس السيدإتصلح لخط 
بتكار موضة جديدة بطراز مميز وهو ما يأمل الباحثون فى تحقيقه من خالل األقمشة ء يكون الهدف منه إرضاء العميل وااألزيا

لبعض األقمشة للجانب التطبيقى للبحث والذى يحوى تصميم  نالباحثي فلذا تم عرض؛ المطبوعة المميزة  بالخط العربى وجمالياته 
للعالمة التجارية معتمدًا على الخط العربى لتأكيد الهوية العربية  اً ستخدامها فى خط أزياء معاصر وتصميمالمطبوعة مع كيفية ا

 المنتجات .( لترويج (  كشعار)1ختيار العالمة التجارية للتصميم المقترح رقم )وقد تم اعالميًا 
 النتائج :

 توصل الباحثون إلى اآلتى :
 بين جماليات الخط العربي وتصميم أقمشة األزياء المطبوعة.  ذات داللةتوجد عالقة  -
 من خالل التحليل الفنى  للخط العربي تم الوصول إلى تصميمات لعالمة تجارية تؤكد السمات الفنية للخط العربى. -
 دام عالمة تجارية من نفس مفردات التصميم المنفذ والمطبوع تساعد على تسويقه.ستخعالقة ذات داللة بين ا توجد -
سممممممممممممتخدام اإلمكانات الفنية لبعض برامج الكمبيوتر وثراء تصممممممممممممميمات أقمشممممممممممممة األزياء المطبوعة عالقة ذات داللة بين ا توجد -

 والحلول المقترحة.
 المطبوعة.ستخدام طرق الطباعة المناسبة فى تنفيذ األزياء اتم  -
 تم التأكيد على الهوية العربية فى محاولة للوصول بالمنتجات للعالمية.  -

 التوصيات والمقترحات :
 يوصى الباحثون باآلتى :

                                                 

  غالبا ما تقدم للجمهور خدمات محددةلك النوعية من العالمات الخاصة بالمنظمات والهيئات التى ت الشعار : هو. 
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 تطوير مناهج التصميم والخطوط العربية فى كليات الفنون . -1
الفنون إلضفاء هوية عربية ستفادة من تلك المناهج فى تطوير الشكل التصميمى لكافة مجاالت وتخصصات اال -2

 . ى جميع المجاالت لتسويقها عالميًّالمنتجاتنا ف
ثرائإنشاء مراكز بحثية فى كليات الفنون بالعالم العربى تهتم بالتركيز على إبراز الهوية العربية و  -3 ها بجماليات الحروف ا 

 والزخارف العربية .
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