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 ادللخص
وزلور  مها زلور الفن البيئي وزلور بقااي الورق احلرارى  ثالثة زلاور تناول البحث اجلمع بُت          

والربط بينهما وتوضيح مفهوم الفن البيئي ومفهوم اللوحة الفنية وتنفيذىا ببعض من اجلانب اجلماىل الفٌت 
ستفادة من بقااي الورق احلرارى يف بقااي الورق احلرارى والربط بينهما وتكمن مشكلة البحث يف كيفية اإل

 اللوحة الفنية للحفاظ على البيئة من خالل الفن البيئي ولتحقيق قيم لونية جديدة .ثراء إ
ىل طرح مداخل  جديدة للقيم اللونية بتوظيف بقااي الورق احلرارى يف صياغات إويهدف البحث 

ستخدم ادلنهج الوصفي التجرييب واألساليب اإلحصائية للمقارنة إمستحدثة قائمة على الفن البيئي  وقد 
ى ادلطبوع ر ستخدام بقااي الورق احلرالوحات فنية إب بُت النتائج وحتليلها وذلك من خالل تنفيذعشرة
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متنوعة وتتوافر فيها مجال الشكل ووحدة اإلخراج. ومن اىم النتائج انو ديكن االستفادة من بقااي الورق 
 نية ادلطبوعة .احلرارى ادلطبوع يف احلصول على قيم مجالية تشكيلية جديدة يف اللوحة الف

 . القيم اللونية لورق النقل احلرارى ,الفن البيئى , اللوحة ادلطبوعة - : الكلمات ادلفتاحية
 

                                                                                                                        

Abstract 
 The research dealt with the combination of three axes: the center of environmental اا
art, the axis of thermal paper residue, the artistic aesthetic aspect, and the connection 
between them, clarifying the concept of environmental art and the concept of art 
painting, and implementing some of the thermal paper residues and linking them. The 
problem of research is how to benefit from the thermal paper residues, To the 
environment through environmental art and to achieve new color values 
The research aims at introducing new approaches to color values by using thermal paper 
residues in innovative formulations based on environmental art. The descriptive 
descriptive method and statistical methods were used to compare and analyze the results 
through the implementation of ten paintings using printed thermal paper residues. One 
of the most important results is that printed thermal paper residues can be used to obtain 
new aesthetic aesthetic values in printed art 

 
 

 : ادلدخل 
الفوتوغرايف اليت أدت إيل رد فعل   خًتاع آلو التصويرإاإلكتشافات العلمية احلديثة وخاصة  إن ظهور       

كبَت علي إنتاج الفنان احلديث حيث بدأ يبحث عن منهج جديد خيتلف عن إسلوب احملاكاه دلظاىر 
الطبيعة وعن تلك اإلجتاىات األكادديية وأساليبها الكالسيكية ادلعروفة ، وقد إنعكس ذلك بشكل 

الفلسفية يتعلق ابألداء الفٍت أو يف ظهور النظرايت  وانب العملية اإلبداعية سواء فيمااجلمباشر يف مجيع 
ونظرا دلا ىف الفن البيئى من قيم مجالية ورمزية معربة  اجلمالية أو فيما إستحدث من مذاىب فنية جديدة .

ومن ىنا جاءت فكرة البحث قتباس منة ىف رلاالت عدة على البحث واإلحتث الدارسُت ىف رلال الفنون 
فادة منها ىف عمل تصميمات زخرفية معاصرة معتمدة على بقااي الورق فن البيئى واإلابستخدام تقنيات ال

 .احلرارى 
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 مشكلة البحث :  
 تتحدد مشكلة البحث ىف االجابة على السؤال التاىل :

ستفادة من إمكانيات ورق النقل احلرارى ىف إجياد مداخل  تصميمة تثرى اجلانب إلىل ديكن ا -     
 .؟االبتكارى ىف الطباعة اليدوية من خالل الفن البيئى 

 ىل ديكن حتقيق قيم لونية جديدة من خالل الورق احلرارى ؟ -
 

 أهداف البحث :
  يهدف البحث اىل :

إبمكانيات ورؤى تشكيلية جديدة من خالل بقااي الور ق إاتحة فرص التجريب بورق النقل احلرارى  -
 احلرارى .

 

 أمهية البحث :
 مهية البحث إىل :أترجع 

ستفادة من اإلمكانيات التشكيلية لبقااي الورق احلرارى ىف تنمية الرؤية الفنية للتوصل اىل اإل -1
 احلرارى .تصميمات معاصرة ىف اللوحة ادلطبوعة من خالل التجريب ىف بقااي الورق 

 الكشف عن ادلفاىيم اجلمالية للفن البيئى ومدى أرتباطها مبجال الطباعة  اليدوية . -2
 

 : فروض البحث 
 
من  واإلستفادة من قيمة اللونية ستخدام بقااي الورق احلرارىإحصائية بُت إتوجد عالقة ذات داللة  -

 . ثراء اللوحة ادلطبوعةإخالل الفن البيئى و 
 

 حدود البحث :
 تقتصر حدود البحث على :

  تنفيذ تصميمات معاصرة تصلح كمعلقات مطبوعة -ستخدام بقااي ورق النقل احلرارى إ -
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 منهج البحث :
 . يتبع البحث ادلنهج الوصفى التجريىب

 

 عينة البحث :
إقتصر البحث على تنفيذ بعض من التصميمات ادلستحدثة ادلنفذة من بقااي الورق احلرارى  من       
 ابسلوب الورق النقل احلرارى . تتميز بقيم لونية  لعمل معلقات طباعية الفن البيئىستخدام إخالل 

 
 أدوات البحث: 

 ورق نقل حرارى . -
 إستمارة إستبيان لقياس أراء احملكمُت . -
 
 مصطلحات البحث 

 الفن البيئي :
من خالل إعادة تدوير اإلرث احلضاري للبيئة  من  أستمدتالفن البيئي ىو أحد الفنون اليت       

 . وذلك بتحويل ادلهمل إىل قيمة بصرية النفاايت بصورة فنية مجالية 
 

  الطباعة ابلنقل احلرارى 
يتم لطباعة األقمشة ادلصنوعة من ألياف صناعية ,الصناعى ىى طريقة من طرق الطباعة ىف اجملال       

مباكينات خاصة  لوان ادلصبوغة على ورق خاص إىل القماش بطريقة احلرارة والضغطمن خالذلا نقل األ
 ابلنقل احلرارى ىى ألياف البوىل لياف ادلناسبة لطريقة الطباعة تالءم طبيعة ورق النقل احلرارى .واال

 .سًت أمُت والبوىل اكريللك والبوىل أ
 
 

 -الدراسات السابقة: 
طالع على العديد من البحوث والدراسات ادلرتبطة دلوضوعات الدراسة , وقد ًب قامت الباحثة ابإل      

 تصنيف الدراسات والبحوث اىل : 
 سلوب الطباعة بورق النقل احلرارى أاوال : دراسات تناولت 
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 اثلثا : دراسات تناولت فن البيئة . 
 اوال : دراسات تناولت اسلوب الطباعة بورق النقل احلرارى

(بعنوان ) أستيحاء 8118سلمى أشعيب ) -مصطفى دمحم  -دراسة امرية امحد حسني  -1
حيث اسهم تشكيالت فنية جمردة لبقااي االقمشة كمدخل للتجريب التشكيلى ىف ادلشغولة الفنية (

تجريدى وكيفية االفادة منة ىف تصميم ادلشغولة الفنية ىذا البحث ىف القاء الضوء اىل دراسة الفن ال
 ادلعاصرة

( بعنوان " اإلستفادة من مجاليات اخلط العرىب الثراء 8112دراسة على السيد على قطب : )  -8
 االعمال الفنية ادلطبوعة بتقنيات الرتخيم والنقل احلرارى "

يتناول ىذا البحث التحدث عن مجاليات اخلط العرىب وكيفة استخدام الورق احلرارى ادلختلف مع       
 تقنية الًتخيم ىف عمل تصميمات حديثة للخط العرىب 

ويفيد ىذا البحث ىف التعرف على الور قاحلرارى وكيفية االستفادة من الوانة ىف عمل تصميمات 
 مستحدثة

( بعنوان " برانمج مقرتح  8112ل عبد اللطيف , أشرف هبجات ) دراسة دمحم مسري , هبة كما -3
 قائم على ادلدخل البيئى لتنمية اإلبداع لدى تالميذ ادلرحلة االبتدائية "

ميذ ادلرحلة االبتدائية من خالل الفن تاليتحدث عن برانمج يتم أعدادة لتنمية االبداع لدى ال      
 على الفن البيئى وأمهيتةالبيئى , ويفيد ىذا البحث ىف التعرف 

( بعنوان ) ادلزاوجة بني الطباعة ابلشاشة احلرارية والنقل 8111دراسة اماىن دمحم رفعت الشيخ ) -2
 احلرارى ىف معلقات مستلهمة من طرز الفن اجلديد وتطبيقاهتا ىف الرتبية الفنية .

تناولت الدراسة طرق ادلزاوجة بُت الطباعة ابلشاشة احلرارية والنقل احلرارى ىف إطار تصميمات       
 مستوحاة من طرز الفن اجلديدة وذلك إلثراء اجملال الطباعى وتطبيقة ىف الًتبية الفنية .

ثَتات تتفق ىذة الدراسة مع البحث احلاىل ىف استخدمها السلوب النقل احلرارى على العطاء أت      
 دلختلفة الثراء اجملال الطباعى .لونية متنوعة الختالف طبيعة التجريب وتبعا للتصميمات ا

(  االمكانيات التشكيلية لطباعة االقمشة بورق النقل احلرارى . 8111أمحد دمحم حممود :) -2
 رسالة دكتوراة غري منشوة , كلية الرتبية الفنية , جامعة حلوان .

 بحث التحدث عن الورق احلرارى وانواعة وامكانياتة التشكيلية ادلختلفة تناول ىذا ال      
ويفيد ىذا البحث ىف التعرف على القيم اللونية واالمكانيات التشكيلية للورق احلرارى وكيفية االستفادة 

 . منة ىف عمل تصميمات حديثة
 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(8);  September 2019 

 

Route Educational & Social Science Journal 125 

Volume 6(8); September 2019 

 

 اوال :االطار النظرى : 
 يشتمل على : 

 مكاانهتا التشكيلية .إدراسة دلفهوم الطباعة ابلورق احلرارى ونبذة عن  -1
 القيم اللونية للورق احلرارى . -2
 دراسة عن فن البيئة . -3

 الطباعة بورق النقل احلرارى 
لياف الصناعية وسللوطاهتا . وقد القت ىذة ىم الطرق ادلتطورة لطباعة األأتعترب ىذة الطريقة من         

تتميز ىذة الطريقة ابلقدرة على طباعة الطريقة أىتماما كبَتا ىف اجملاالت الفنية والتجارية والصناعية ,
يضا القدرة على طباعة تصميمات ذات جودة ألوان متعددة و أالعديد من التصميمات ادلختلفة ذات 

ادلصنوعة من ألياف األقمشة رتفاع قيمة أىل إساعد ذلك  وابلتاىل  لوان تتصف ابلثبات,عالية واأل
صناعية وخاصة ىف بعض البالد النامية ,الىت ال متتلك إمكانيات التكنولوجيا ادلتطورة ىف رلال طباعة 

 .ادلنسوجات 
 

 القيم اللونية :
خضر لألشجار نسان يعجب بزرقة السماء واللون األلوان ذلا قيمة لونية مهمة ىف احلياة ,اإلاأل        

وااللوان ذلا رموز معينة منذ القدم فاألمحر عند  ابلدفء وأحياان اخرى ابلربودة, حياانأتتصف  نلوا,األ
خضر اىل الطبيعة زرق للعذراء واألىل اخلصوبة , ولون األإيضا أو الفرعوىن ىو لون ألة الشمس )رع(

ىف رلرد  لوان ىف العمل الفٌت ,ال تنحصرألن القيمة اجلمالية لألوان معاىن ,مل ,الفنانُت دينحو األواأل
يرى لذلك  .وىف الطبيعة ال يوجد لوان نقيا متاما منا متداخال ومتفاعال إحساس ابللون منفصال , و اإل

ى مواد ملونة ,ال يبدو اللون كما ىو مرتُت , أ(أصباغ )أن االلوان ادلستخدمة ىف الرسم عبارة عن ادلرء.
التداخل بُت إدراكة ابلعُت كقيمة حسية  نة يتغَت بتغَت الظروف احمليطة بة .مجال اللون يكون بسببأل

لوان حيرك األالفنان ىو الذى مباشرة وكاملة كقيمة معنوية بُت العناصر الذىنية والنفسية والبالغية .
 لتتحدث بلغتة فيجعلها مرحة أو حزينة او كئيبة او صافية او غامضة .

ستفادة من من ىذة يمكن اإلفلوانة سلتلفة أشكال وتصميمات سلتلفة ورلموعة أفالورق احلرارى لة 
 لوان والقيم اللونية ذلذا الورق لعمل تصميمات سلتلفة رلردة من خالل الفن البيئى تتميز ابحلداثة .األ
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 :الفن البيئى 
 ,ىل نفيس إىل قيمة بصرية ,ويطلق علية فن مجاىَتى , وىو حتويل الرخيص إىو حتويل ادلهمل           

ىل رسالة فنية تربوية مجالية حتمل طابعا فكراي ىف قالب فٌت تشكيلى زلبب لنفس إالفن البيئى يهدف 
حيفز ادلتلقى وينمى قدراتة ,فالفناة جفُت ىيلدر والفنان فيليب ىاميال قاموا بتحويل الفن البيئ القطع 

 فنية . عمال ذات قيمةادلنزلية ادلهملة كالنقدية وادلفاتيح وسالسل الدراجات أل
ن يشكل عمال فنيا إذا أعيد تدويرة ان لكل شىء يرمى من ادلمكن قتناع إباذلدف من الفن البيئى ىو اإل

عمال مجالية عكست بشكل أبشكل فٌت وذلك من خالل أستغالل تلك النفاايت ىف رلسمات بيئية و 
 فٌت حفاظا على خلق بيئة نظيفة وإجياد وعى فٌت .

 ربعة جوانب ىى اجلانب ادلهارى والتقٌت  والنظرى واالكادديى البيئى يرتبط أب ن صلاح العمل الفٌتأ      
مع  ةجبمع نفاايت علب ادلياة الغازية من شاطىء جدقام  دريس اشهر الفنانُت الفنان عبداللة أمن 

 .بعض سللفات البحر ليقيم هبا معرض
ولذلك إجتهت  معاصرة  مداخل جتريبيةادلطبوعة تتطلب البحث عن التصميمات ترى الباحثة أن       

من خالل  إستخدام إحدى أنواع الفنون احلديثة وىو ى ادلداخل الفنية احلديثة الباحثة إىل تناول إحد
حيث أن ىذا األجتاه يتفق مع البحث واخلامات  بتقنية الطباعة ابلورق احلرارىوربطة  البيئىالفن 

 ادلستخدمة فية وطرق تشكيلها .
 

 طار العملى :إلاثنيا : ا
طار النظرى ليها الدراسة ىف اإلإستفادة من النتائج الىت توصلت وذلك من خالل جتربة ذاتية للباحثة لإل

ستخدام بقااي الورق احلرارى مستمدة من إب اللونيةالقيم جراء تطبيقات جتريبية تعتمد على إحيث يتم 
 ستحداث معلقات مطبوعة معاصرة .  إل الفن البيئى 

 
 خطوات التطبيق :

لعمل ستخدام الفن البيئى ستفادة من القيم اللونية لبقااي الورق احلرارى إباإلتناول البحث  -1
 تصميمات مستحدثة 

 (.1( معلقات مطبوعة كما ىف اجلدول رقم )10تنفيذ عدد ) -2
 وحتليلهاستخدام ادلنهج الوصفى التجريىب واألساليب اإلحصائية للمقارنة بُت النتائج إفتم  -3
ستبيان لتقييم التصميمات ادلنفذة ىف ادلعلقات ادلطبوعة من قبل إستمارة إستخدام إوقد ًب  -4

 ادلتخصصُت.
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 حصائى ادلناسب دلناقشة الفروض والنتائج .سلوب التحليل اإلإستخدام إ -5
 

 اجلانب التطبيقى للبحث 
  أوال:توصيف للمعلقات ادلطبوعة

 ادلعلقات ادلطبوعة  ادلنفذة( يبني وصف 1جدول )
 الوصف التحليلي (1ادلعلقة ادلطبوعة )

 

 70×  50 أبعاد اللوحة : 
 اخلامات ادلستخدمة :

قطعة قماش  -ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -فلُت مضغوط -

   لورق احلرارى اب الطباعة :التقنية 
 :  خطوات التنفيذ

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -

 ولون اخلطوط .
 : الثوابت 

 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
يستخدم ىف العمل تقنية الطباعة ببقااي الورق 
احلرارى مع توظيف لتقنيات وخامات سلتلفة  
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كالرسم ادلباشر اباللوان الطباعة بواسطة 
االستنسل ,نسعى من خالل ىذة التقنيات للربط 

بُت سلتلف العناصر الًتكيبية ىف اللوحة ,حتافظ 
اللوحة على التباين بُت درجات اللونُت االمحر 

خضر وبُت اخلطوط الصارمة واحلادة األفقية واأل
 والعمودية وبُت الزخرفة النباتية 

 الوصف التحليلي (2ادلعلقة ادلطبوعة )
 

 

 70×  50:  أبعاد اللوحة 
 : اخلامات ادلستخدمة

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

 ابلورق احلرارىالطباعة   التقنية :
  خطوات التنفيذ :

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط منحنية  -

 سلتلفة السمك والطول  (
تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -

 اخلطوط .ولون 
 الثوابت : 
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 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
منحنية سلتلفة الطول العمل عبارة عن خطوط 

 وأشكال بتباينات لونية. والسمك واألجتاة
إبتعدت اخلطوط عن جتسيد الواقع وأقتصرت 

ًب الربط بينها ابسلوب جتريد على خطوط رلردة 
جزئى .فيظهر لنا ىف اليمن شخص وىف اليسار 

 شخص اخر بينهم خطوط منحنية سلتلفة .
 

 الوصف التحليلي (3ادلعلقة ادلطبوعة )
 

 

 70×  50:  أبعاد اللوحة .
 اخلامات ادلستخدمة :

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 متنوعة ادلقاساتفرش  -

 الطباعة  ابلورق احلرارى التقنية :
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك تنوع ىف  -

 ولون اخلطوط .
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 الثوابت : 
 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
جيمع العمل بُت تقنيات سلتلفة فقد حاولنا الربط 
بُت بقااي الورق احلرارى ادلطبوع على شكل ورود 

وأغصان .عملية الربط كانت بتوظيف تقنيات 
وخامات سلتلفة كالطباعة ابأللوان والرسم ادلباشر 

 . 
 

 الوصف التحليلي (4ادلعلقة ادلطبوعة ) 
 
 
 

 

 70×  50: أبعاد اللوحة  .
 اخلامات ادلستخدمة :

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

 الطباعة  ابلورق احلرارى: التقنية 
 :  خطوات التنفيذ

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ت :ادلتغريا
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط منحنية  -
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 (سلتلفة الطول واالجتاة 
تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -

 ولون اخلطوط .
 الثوابت : 

 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
اخلطوط ادلنحنية ادلختلفة  عبارة عن رلموعة من

الطول واالجتاة متتشابكة مع بعض مثل الضفَتة 
ونتج عن ذلك شبكيات سلتلفة شلا حقق جتريد  

 كلى .
 الوصف التحليلي (5ادلعلقة ادلطبوعة )

 

  
 70×  50:  أبعاد اللوحة

 : اخلامات ادلستخدمة
 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

 الطباعة  ابلورق احلرارى التقنية :
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
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ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  تنوع -
 ولون اخلطوط .

 الثوابت : 
 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
عبارة عن رلموعة من بقااي الورق ًب جتمعها مع 

عدة  ىيئة بعض لتحقيق شكل رلرد ظهر ىف 
حلجم والشكل واللون شلا حقق نوع وجة سلتلفة ا

من التوازن ىف العمل الفٌت وخاصا ابستخدام 
اللون االسود ىف بعض أجزاء التصميم عمل ربط 

 للشكل .
 

 الوصف التحليلي (6ادلعلقة ادلطبوعة )

 

 70×  50:  أبعاد اللوحة. 
 اخلامات ادلستخدمة :

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

   .الطباعة  ابلورق احلرارى: التقنية 
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
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تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -
 ولون اخلطوط .

 الثوابت : 
 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
عبارة عن بقااي من الورق احلرارى ًب جتميعة 

بصورة مجالية حقق قيم لونية سلتلفة بُت اللون 
الربتقاىل واالصفر واالخضر بدرجاهتم ادلختلفة شلا 

 من التوازن ىف العمل الفٌت . حقق نوع
 

 الوصف التحليلي (7ادلعلقة ادلطبوعة )
 
 

 

 70×  50 أبعاد اللوحة :
 اخلامات ادلستخدمة :

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

   .الطباعة  ابلورق احلرارى: التقنية 
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -
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 ولون اخلطوط .
 الثوابت : 

 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
عبارة عن ثالثة اشكال من بقااي الورق احلرارى ًب 

احلذف والتقطيع ىف ىذا الورق والربط بينهم 
بصورة مجالية حقق قيم لونية سلتلفة من خالل 

ترابط األشكال مع بعض أبسلوب جتريدى كلى 
 خالص .  

 
 الوصف التحليلى (8ادلعلقة ادلطبوعة )

 

 

 70×  50 أبعاد اللوحة :
 ادلستخدمة :اخلامات 

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

   .الطباعة  ابلورق احلرارى التقنية :
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية (
تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -
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 ولون اخلطوط .
 الثوابت : 

 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
الورق  عبارة عن قطع من اشكال من بقااي

احلرارى ًب احلذف والتقطيع ىف ىذا الورق والربط 
بينهم بصورة مجالية وتوزعهم أفقى وراسى 

وعمودى شلا حقق قيم لونية سلتلفة من خالل 
ترابط األشكال مع بعض أبسلوب جتريدى كلى 

 خالص
 

 الوصف التحليلي (9ادلعلقة ادلطبوعة )
 
 

  

 70×  50:  أبعاد اللوحة
 ادلستخدمة :اخلامات 

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

   .الطباعة  ابلورق احلرارى التقنية :
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -

 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
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تنوع ىف الوحدات الزخرفية وىف شكل ومسك  -
 ولون اخلطوط .

 الثوابت : 
 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
حنية سلتلفة الطول العمل عبارة عن خطوط من

 والسمك واألجتاة وأشكال بتباينات لونية.
إبتعدت اخلطوط عن جتسيد الواقع وأقتصرت 

على خطوط رلردة ًب الربط بينها ابسلوب جتريد 
جزئى .فيظهر لنا ىف الوسط شخصُت متعانقُت 

ىف حالة أرتباط بينهم شلا حقق ترابط بُت الشكل 
 واألرضية .

 
 

 الوصف التحليلي (10)ادلعلقة ادلطبوعة 

 
 

 70×  50:  أبعاد اللوحة
 اخلامات ادلستخدمة :

 ألوان جبمنت ) ألوان طباعة (  -
 فلُت مضغوط -قطعة قماش  -
 فرش متنوعة ادلقاسات -

 .  الطباعة  ابلورق احلرارى: التقنية 
 خطوات التنفيذ : 

 أختيار التصميم ادلناسب ادلنفذة  -
 إختيار االلوان ادلناسبة  -
 تنفيذ التصميم  -
 تشطيب العمل الفٌت  -
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 ادلتغريات :
تنوع ىف الوحدات ادلستخدمة )خطوط  -

 مستقيمة أفقية وعمودية ومنحنية (
 تنوع ىف الوحدات الزخرفية  -
تنوع ىف شكل ومسك ولون اخلطوط وإجتاىات  -

 اخلط  .
 تنوع ىف اللون ودرجاتة . -

 الثوابت : 
 الطباعة ببقااي الورق احلرارى  -
 الوحدات ادلستخدمة :اخلط والزخرفة  -
 احلذف واإلضافة ىف الوحدات  -

 الوصف :
العمل عبارة عن خطوط صارمة حادة أفقية 

وعمودية وأشكال ىندسية كسرت حدهتا 
ووحدات زخرفية متنوعة دائرية الشكل بتباينات 

 لونية من درجات األزرق والربتقاىل .
عدت اخلطوط عن جتسيد الواقع وأقتصرت إبت

على خطوط رلردة مثلها كان يعتمد علية الفنان 
 موندراين وىى أقصى درجات التجريد .

 
 
 

 
 اثنيا :قياس صدق وثبات استمارة التقييم:

 : صدق احملكمني -1
اللونية لبقااي الورق لإلستفادة من القيم ستبيان لتحكيم التصميمات ادلقًتحة إستمارة إعداد إًب       

من قبل االساتذة ادلتخصصُت , ولتحقيق زلاور ثراء اللوحة ادلطبوعة ستخدام الفن البيئى إلاحلرارى إب
ة والبحوث والدرسات ادلتعلقة  ابلفن البيئى ودراسة عن طلعت الباحثة على الدراسات السابقإستبيان اإل
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ول ستبيان الىت تتمثل ىف احملور األقيق زلاور اإلستطاعت الباحثة حتإ.ومن ىنا بقااي الورق احلرارى 
احملور حتقيق الفن البيئى (,.لورق احلرارى (, احملور الثاين )لبقااي ا ادلختلفة  القيم اللونيةستفادة من )اإل

 الثالث ) اجلانب اجلماىل الفٌت (
ستبيان ًب عرضة ىف صورتة ادلبدئية على رلموعة من االستاذة للتحقق من صدق زلتوى اإل       

( وذلك للحكم على مدى صالحية كل عبارة للمحور 10احملكمُت ادلتخصصُت  وكان عددىم  )
ى عبارات مقًتحة , وقد ًب التعديل بناء على أراء أاخلاص بة , كذلك صياغة العبارات وحتديد وإضافة 

عبارات اجلديدة وتعديل الشكل العام لالستبيان , ليصبح الشكل بعض احملكمُت من إضافة بعض ال
 ( . 1لة كما ىف اجلدول رقم) ئىالنها

 ( نسب االتفاق بني احملكمني على صالحية كل عبارة ىف االستبيان1جدول )
رقم 

 العبارة 
عدد 

 ادلتفقُت 
رقم  النسبة)%(

 العبارة
عدد 

 ادلتفقُت 
رقم  النسبة)%(

 العبارة 
عدد 
 ُت ادلتفق

 النسبة 

1 9 90% 8 9 90% 15 10 100% 
2 10 100% 9 8 80% 16 10 100% 
3 8 80% 10 9 90% 17 9 90% 
4 9 90% 11 9 90% 18 9 90% 
5 9 90% 12 9 90% 19 10 100% 
6 10 100% 13 9 90% 20 9 90% 
7 10 100% 14 10 100% 21 9 90% 

        
وىف ضوء إتفاق ادلتخصصُت أستبقت الباحثة على البنود الىت حصلت على نسبة إتفاق         

%( فأكثر من عدد احملكمُت , وًب حذف البنود الىت حصلت على نسبة إتفاق اقل من من 80)
%( من عدد احملكمُت وقد ًب إعادة صياغة بعض العبارات وادخل بعض التعديالت عليها بناءا 80)

 حظات احملكمُت .على مال
 الصدق البنائى )التجانس الداخلى (: -8

ستمارة مع الدرجة الكلية للمحور رتباط بُت درجة كل عبارة من عبارات اإلًب حساب معامل اإل       
تساق الداخلى ستخدام اإل( ,وًب حساب الصدق إب2ليو كما ىو موضح ىف اجلدول رقم )إالىت تنتمى 

 الثالثةكل زلور والدرجة الكلية للمحاور بَتسون بُت الدرجة الكلية لرتباط إوذلك حبساب معامل 
 (. 3ستبيان كما ىو موضح ىف اجلدول رقم )لإل
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 ليه العبارةإ( معامل االرتباط بني كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذى ينتمى 8جدول رقم )
رقم  زلاور االستمارة

 العبارات
معامل  العبارات

االرتباط 
 بَتسون

مستوى 
ادلعنوى ) 
 الداللة(

اإلستفادة من القيم 
اللونية ادلختلفة  لبقااي 

 الورق احلرارى (

ًب توظيف الورق احلرارى بشكل  1
 ابتكارى وصياغة فنية متطورة.

0.92** 0.001 

ديكن احلصول على اتثَتات لونية  2
سلتلفة من خالل استخدام تقنية الورق 

 احلرارى

0.86** 0.001 

احلذف واالضافة من خالل ديكن  3
 استخدام تقنية الورق احلرارى

0.92**0 0.001 

ديكن حتقيق تصميمات معاصرة من  4
 خالل استخدام الورق احلرارى

0.92** 0.001 

االمكانيات ادلختلفة للورق احلرارى  5
تساعد على حتقيق شفافية  وظل ونور 

 ىف التصميم

0.85** 0.001 

من خالل  ديكن حتقيق أسس الفن 6
 الطباعة ابلورق احلرارى

0.92** 0.001 

احملور الثاين )حتقيق الفن 
 البيئى (
 

الثراء  بقااي الورق احلرارى  صلح ي 7
 تصميمات جديدة

0.83** 0.001 

بقااي الورق احلرارى يعترب من النفاايت  8
 ادلختلفة ديكن اعادة تدويرىا

0.83** 0.001 

حتويل ادلهمل اىل ديكن ىف الفن البيئى  9
 قيمة بصرية

0.83** 0.001 

 0.001 **0.84 الفن البيئى حيول الرخيص اىل نفيس. 10
الفن البيئى يساعد على خلق بيئة  11

 نظيفة وإجياد وعى فٌت .
 

0.94** 0.001 
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الفن البيئى يهدف اىل رسالة فنية  12
 تربوية مجالية

0.86** 0.001 

الفن البيئي لو دور أساسي ومجايل  . 13
 يف التصميم

0.87** 0.001 

احملور الثالث ) اجلانب 
 اجلماىل الفٌت (

حيقق األسلوب ادلقًتح للتنفيذ ابتكاراً  14
 يف رلال اللوحات الفنية

0.84** 0.001 

تتناسب اخلامات ادلستخدمة يف تنفيذ  15
التصميم مع اخلامة األساسية ادلنفذة 

 الفنيةللوحة 

0.82** 0.001 

حتول مفهوم اخلامة إىل قيمة تعبَتية  16
 يف اللوحة الفنية

0.85** 0.001 

توافرت الدقة واالتقان يف تنفيذ اللوحة  17
 الفنية

0.92** 0.001 

توافرت عالقات جديدة ومستحدثة  18
 بُت العناصر ادلكونة للعمل

0.94** 0.001 

خالل ) توافرت القيم اجلمالية من  19
 –النسبة والتناسب –اإليقاع  –االتزان

 الوحدة

0.86** 0.001 

يتحقق يف اللوحة الفنية ادلنفذة نوعاً  . 20
من الوحدة بُت عناصر التصميم 

األساسية ) اخلط, الشكل , اللون , 
 اخلامة(

0.86** 0.001 

 
( ومجيعها  0.94 -0.82( ان مجيع معامالت االرتباط تراوحت ما بُت )2يتضح ىف اجلدول رقم )   

( , وىذا يعٌت أن عبارات االستبيان متماسكة  و صادقة , 0.001دالة احصائيا عند مستوى معنوى )
 وتنتمى كل عبارة اىل احملور الذى يتضمنها شلا يدل على التجانس الداخلى لالستبيان .

 ستبيان  مع بعض لإل الثالثة ا( معامل االرتباط بني كل حمور ودرجة احملاور 3دول رقم )ج
 الداللة معامل االرتباط  زلاور االستمارة
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 بَتسون 
 0.001 **0.97 اإلستفادة من القيم اللونية ادلختلفة  لبقااي الورق احلرارى

 0.001 **0.89 احملور الثاين )حتقيق الفن البيئى (
 0.001 **0.94 حتقيق اجلانب الفٌت

 
( أن مجيع معامالت االرتباط بُت درجة كل زلور والدرجة الكلية 3يتضح من اجلدول رقم )       

(   0.001( ومجيعها دالة احصائية عند مستوى معنوية ) 0.89-0.97لالستمارة تراوحت ما بُت )
 القًتهبا من الواحد الصحيح شلا يدل على صدق وجتانس زلاور االستبيان .

 ثبات االستبيان )حساب معامل ألفا( : -3
للتاكد من ثبات االستبيان ًب حساب معامل االتساق الداخلى بواسطة معادلة ألفا كرونياخ        

(Alpha Cronbach ( وقد جاءت النتائج كما ىف اجلدول )4  ) 
 ستبيان( معامل الثبات ألفا كروتياخ حملاور اإل2جدول رقم ) 

 قيمة معامل ألفا  عدد العبارات  زلاور االستمارة 
 0.871 6 اإلستفادة من القيم اللونية ادلختلفة  لبقااي الورق احلرارى  

 0.870 7 حتقيق الفن البيئى.

 0.960. 7 اجلانب اجلماىل الفٌت 
 0.952 20 ( ثبات االداء الكلىستمارة كاملة ) اإل
 

ستمارة مرتفع وتراوح ما بُت ( أن معامل الثبات حملورى اإل4يتضح من اجلدول رقم )         
(  شلا يدل على ان مجيع قيم 0.952ستمارة ككل ابلغ معامل الثبات )إلا( و 0.870-0960)

ستبيان ومل يتم حذف ثبات اإل( شلا يدل على 0.01ستخدام معامل ألف دالة عند)معامالت الثبات إب
 اى زلور من احملاور .

 اثلثا :تفسري النتائج ىف ضوء فروض البحث :
ستخراج النتائج إل SPSSستخدام برانمج حصائية إبجراء ادلعامالت اإلإًب حتليل البياانت و          

 حصائية ادلستخدمة ساليب اإلوفيما يلى بعض اإل
 -ادلتوسط احلساىب  -معامل الفا كرونباخ حلساب الثبات . -الصدق رتباط بَتسون حلساب )معامل اإل

 ضلراف ادلعيارى (اإل
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت إستخدام بقااي الورق احلرارى واإلستفادة من قيمة اللونية من  -
ادلرجح وللتحقق من صحة ىذا الفرض ًب حساب ادلتوسط خالل الفن البيئى وإثراء اللوحة ادلطبوعة 

 ضلراف ادلعيارى الراء ادلتخصصُت حول التصميمات ادلقًتحة وادلتوسط ادلئوى ادلرجح واإل
قيم معامالت اإلرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة احملور )اإلستفادة من القيم ( 2جدول رقم ) 

 اللونية ادلختلفة  لبقااي الورق احلرارى(
زلاور 

 االستمارة 
راف االضل التصميمات ادلقًتحة 

 ادلعيارى  )ع(
ادلتوسط 

 احلساىب)م(
النسبة 
 ادلئوية 

)معامل 
 اجلودة (

 الًتتيب

اإلستفادة 
من القيم 

اللونية 
ادلختلفة  

لبقااي 
الورق 
 احلرارى

 2 %97.1 2.96 0.52 1التصميم رقم 
 3 %96.4 2.94 0 2التصميم رقم 
 1 %97.99 2.98 0.40 3التصميم رقم 
 8 %90.68 2.77 0.35 4التصميم رقم 
 4 %94.44 2.90 0 5التصميم رقم 
 5 %92.99 2.88 0.40 6التصميم رقم 
 9 %89.56 2.76 0.52 7التصميم رقم 
 7 %91.6 2.79 0.52 8التصميم رقم 
 6 %92.68 2.83 0.52 9التصميم رقم 
 10 %88.45 2.74 0.52 10التصميم رقم 

  
حتل الًتتيب االول , وجاء التصميم إ( 3( ان التصميم رقم ) 5يتضح لنا من اجلدول السابق )       
( شلا يدل على جتانس احملور مع التصميمات 0,001( ىف ادلرتبة االخَتة وكانت ادلعنوية )10رقم )

 ادلنفذة . 
إلستفادة من قيمة اللونية من توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت إستخدام بقااي الورق احلرارى وا -

وللتحقق من صحة ىذا الفرض ًب حساب ادلتوسط ادلرجح خالل الفن البيئى وإثراء اللوحة ادلطبوعة 
 ضلراف ادلعيارى الراء ادلتخصصُت حول التصميمات ادلقًتحة.وادلتوسط ادلئوى ادلرجح واإل
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 ودرجة احملور ) حتقيق الفن البيئى (قيم معامالت اإلرتباط بني درجة كل عبارة ( 6جدول رقم ) 
زلاور 

 االستمارة 
التصميمات 

 ادلقًتحة 
االضلراف 
 ادلعيارى  

ادلتوسط 
احلساىب 

 )م( 

) معامل  
اجلودة ( 

 النسبة ادلئوية 

 الًتتيب

حتقيق 
الفن 
 البيئى

 3 %95.7 2.90 0.28 1التصميم رقم 
 2 %97.7 2.95 0.19 2التصميم رقم 
 1 %100 3 0.00 3التصميم رقم 
 8 %91.33 2.73 0.45 4التصميم رقم 
 5 %93.9 2.80 0.37 5التصميم رقم 
 4 %95.4 2.88 0.33 6التصميم رقم 
 10 %88.88 2.71 0.55 7التصميم رقم 
 7 %92.3 2.75 0.43 8التصميم رقم 
 9 %89.5 2.72 0.51 9التصميم رقم 
 6 %92.9 2.79 0.40 10التصميم رقم 

 
( احتل الًتتيب االول , وجاء التصميم 3( ان التصميم رقم ) 6يتضح لنا من اجلدول السابق )       
( شلا يدل على جتانس احملور مع التصميمات ادلنفذة 0,001( ىف ادلرتبة االخَتة وكانت ادلعنوية )7رقم )

 . 
اإلستفادة من قيمة اللونية من توجد عالقة ذات داللة إحصائية بُت إستخدام بقااي الورق احلرارى و  -

وللتحقق من صحة ىذا الفرض ًب حساب ادلتوسط ادلرجح خالل الفن البيئى وإثراء اللوحة ادلطبوعة 
 وادلتوسط ادلئوى ادلرجح واالضلراف ادلعيارى الراء ادلتخصصُت حول التصميمات ادلقًتحة.

ة احملور حتقيق اجلانب اجلماىل قيم معامالت اإلرتباط بني درجة كل عبارة ودرج( 7جدول رقم ) 
 الفىن

زلاور 
 االستمارة 

ادلتوسط  التصميمات ادلقًتحة 
احلسا

 ىب 

االضلراف 
 ادلعيارى  

النسبة 
ادلئوية ) 
معامل 
 اجلودة (

 الًتتيب

 2 %95.2 0 2.99 1التصميم رقم حتقيق 
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اجلانب 
اجلماىل 

 الفٌت

 1 %96.19 0.52 3 2التصميم رقم 
 3 %94.34 0.35 2.87 3التصميم رقم 
 8 %91 0.52 2.73 4التصميم رقم 
 10 %89.8 0.52 2.99 5التصميم رقم 
 5 %93 0.35 2.87 6التصميم رقم 
 4 %93.6 0.52 3 7التصميم رقم 
 6 %92.6 0.40 2.8 8التصميم رقم 
 7 %91.9 0.52 2.73 9التصميم رقم 
 9 %90.7 0.52 2.99 10التصميم رقم 

  
( احتل الًتتيب االول , وجاء التصميم 2( ان التصميم رقم ) 7يتضح لنا من اجلدول السابق )        

( شلا يدل على جتانس احملور مع التصميمات ادلنفذة 0,001( ىف ادلرتبة االخَتة وكانت ادلعنوية )5رقم )
 . 

 النتائج والتوصيات :
 أوال :النتائج :

 الىت قامت هبا الباحثة توصلت لنتائج التالية : من خالل ادلماراسات التطبيقية 
تطويع االمكانيات اجلمالية والتشكيلية لبقااي الورق النقل احلرارى وتوظيفها ىف صياغات تشكيلية  -

 مستحدثة سواء من انحية التصميم ادلعد أو من طرق االداء . 
 تصميمات . ستفادة من تقنيات الفن البيئى مبا يثرى القيم الفنية ىف الاإل -
 أحداث تنوع ىف ادلعاجلات التشكيلية لتقنية ورق النقل احلرارى ىف رلال اللوحة ادلطبوعة . -
 

 اثنيا : التوصيات :
ستفادة من دراسة تقنيات الفنون األخرى للتوصل اىل ىتمام مبجال طباعة ادلنسوجات فاإلضرورة اإل  -

 متطلبات جديدة تثرى اجملال الطباعى .
عالقات اجلمالية بُت عناصر العمل الأستمرارية البحث والكشف عن زلاور فكرية جديدة ىف حتقيق  -

 نتاج لوحات مطبوعة معاصرة .الفٌت إل
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