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 ملخص البحث: 

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

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

العناصر الطباعٌة المختلفة، كالحروف بمختلف أشكالها وأنواعها وٌقصد بها الوحدات الطباعٌة التً تتكون من 

واستخداماتها وبمختلف طرق إنتاجها، إضافة إلى الصور الظلٌة والخطٌة فهو فن التشكٌل بالحروف. وتعتبر الطباعة 

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

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

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

إنتاج تصامٌم تٌبوغرافٌة باستخدام  وهدف البحث إلىفٌا إلثراء التٌشرتات المطبوعة رقمٌا، تصامٌم بفن التٌبوغرا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 المقترحة.
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