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 ملخص البحث

ان المعلقات النسٌجٌة المطبوعة هً اطروحة لٌست بحدٌثة العهد فلها مرٌدٌها فً شتى العصور و بقاع االرض          

فهً موجود منذ اقدم العصور بمختلف الطرق الطباعٌة كالرسم المباشر و الطً و الربط ثم الصباغة مرورا بالطباعة 

القوالب الٌدوٌة و الطباعة باالستنسل ثم الطباعة بالشاشة الحرٌرٌة باستخدام الشمع "الباتٌك" و  الطباعة باستخدام 

"الشبلونات" مرورا بمراحلها المختلفة ) الٌدوٌة ، النصف آلٌة ، اآللٌة وصوال الى الشبلونات الدائرٌة ( و ننتهً الى 

 ونات المستخدمة .الطباعة الرقمٌة و ما طرأ علٌها من تطور متسارع من حٌث السرعات و الدقة و انواع المل

و كذلك ماٌؤدٌة من وظٌفة كوحدة تغطٌة الحد االسطح القائمة فً المكان المراد وضع العمل فٌه و لكن لٌست          

الوظٌفة هً العامل االساسً فً موضوعنا و لكن اٌجاد البدٌل المحلً الذي ٌتمتع بالغنى الفنً التصمٌمً هو ذا الثقل 

الذي ٌجعل المصمم فً حٌرة من امره . حٌث ان اختٌار موضوع العمل المطبوع لٌس االعظم فً ذلك الموضوع و 

بالسهل حٌث انه ٌعكس مدى قدرة المصمم على ارضاء المستخدم حٌث ان العمل هو عمل جمالً وظٌفً اي ان العمل 

جً و الذي ٌعول علٌه سٌخضع الى دراسة جدوى سوقٌة لمدى رضى المستخدم عنه باالضافة الى آلٌات التنفٌذ التكنولو

 نجاح التجربة التصمٌمٌة .

لذا فٌجب ان ٌتوافر فً ذلك العمل مجموعة من العناصر و منها التمٌز الفنً التصمٌمً حٌث انه من اهم العوامل         

ة او بعض التً تجعل العمل له اولوٌة فً االختٌار عن غٌره من االعمال المكررة مثل المناظر الطبٌعٌة او اطباق الفاكه

الفنون الكالسٌكٌة او التصوٌر لبعض االشخاص او االماكن االثرٌة .. الخ كما هو موجود بالسوق االن ، لذا فوقع االختٌار 

على احد الفنون الحدٌثة و الذى  بدا ظهورة فً اواخر القرن العشرٌن مع حركات الفن التحررٌة و هو فن المونوتٌب و 

ارة النتائج و غناها الفنً و انه ال ٌمكن تكرار تلك الطبعة مهما كانت درجة دقة الفنان و الذى ٌمتاز بسرعة االداء وغز

 على وجه االخص االتجاه االنفعالً منها و الذي ٌتمٌز بالتلقائٌة 

 باالضافة الى ان الطباعة بالطباعة الرقمٌة فً موضوعنا هذا من انسب التقنٌات الطباعٌة و التً توفر للمصمم التعددٌه

فً اداء التصمٌم من حٌث تغٌٌر المجموعات اللونٌة المستخدمة )خطط التوزٌع اللونٌة للتصمٌم ( "المرٌاجات" باالضافة 

الى سرعة االداء و امكانٌة عمل مقاسات مختلفة من نفس التصمٌم و الوفر فً االقمشة و الملونات و ذلك بكل سهولة و 

ٌشترط االنتاج الكمً و هذا بمجهود ووقت اقل من التقنٌات االخرى فٌصعب ٌسر و الحصول على نتائج نهائٌة سرٌعة ال 

وجود تقنٌة اخرى تعطً الدقة و السرعة و المجهود االقل حٌث انه فً تلك التقنٌة ال ٌتطلب اعداد اي قوالب او شبلونات 

مطلوب معالجة االقمشة  او منع بالشموع او مواد اخرى او حتى عمل مجموعة من الطٌات ثم الربط و لكن كل ما هو
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ثم ادراجها بماكٌنة الطباعة و التً  -و هو ما سٌتم التحدث عنه تفصٌلٌا داخل البحث –بالمواد المطلوبة لتجهٌزها للطباعة 

 تقوم بتنفٌذ امر الطباعة بمجرد اعطاء االمر الطباعً لها .

 -مشكلة البحث :

  مستوردة من الخارج و ال ٌوجد تصمٌمٌات مستحدثة محلٌة اغلب الحلول التصمٌمٌة الموجودة بالسوق المصري

 الصنع . تحمل شعار صنع فً الصٌن .

 . التطبٌق ٌفتقد الى السرعة و التنوع و التفرد 

 -فروض البحث :

 .ٌفترض فرٌق العمل اٌجاد حلول تصمٌمة مستحدثة تتمٌز بالغنى التصمٌمً. عن طرٌق استخدام طرٌقة المونوتٌب 

 بدٌل المحلً المتمٌز بالمالئمة السعرٌة ٌفترض اٌجاد ال 

  ٌفترض زٌادة السرعة فً االداء و التنوع دون اللجوء لالنتاج الكمً و ذلك عن طرٌق استخدام طباعة المنسوجات

 .ٌة الطباعة الرقمٌةبتقن

 -اهداف البحث :

 نً التصمٌمً و المالئمة التعرف على فن المونوتٌب و محاولة التوصل الى حلول محلٌة الصنع تتمٌز بالغنى الف

 السعرٌة.

 . محاولة وضع تصور للبدٌل المحلً المتمٌز 

 . ًوضع تصور للخطة االنتاجٌة الخاصة بالمنتج النهائ 

  -اهمية البحث :
 -تكمن اهمٌة البحث فً :

 . اٌجاد البدٌل المحلً المتمٌز 

  لالنتاج .اٌجاد منتج نهائً له خطة انتاجٌة و لٌس عمال فنٌا دون خطة تنفٌذٌة 

 -حدود البحث :
 استخدام االحبار المائٌة و الزٌتٌة لعمل التجارب التصمٌمٌة للمونوتٌب 

  استخدام طرٌقة الحذف و االضافة االحادٌة اللون فً التجارب التصمٌمٌة 

  استخدام الطباعة الرقمٌة لالقمشة لتنفٌذ النتائج النهائٌة 

  استخدام برنامج"Adobe Photoshop"  ًلعمل التطبٌقات على الواقع االفتراض 

 -منهج البحث :

  استخدام المنهج التارٌخً لدراسة طرٌقة المونوتٌب 

  استخدام المنهج التحلٌلً التجرٌبً لخدمة اهداف البحث حٌث ٌقوم الباحث باختٌار احد طرق المونوتٌب و ٌقدم نماذج

 المعلقة المستوحاة من طرٌقة المونوتٌب بطرٌقة  لحلول تصمٌمٌة مستلهمة لتصمٌمات مطبوعة على المنسوجات

  الطباعة الرقمٌة .




