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الملخص :
تعرف شبكات التواصُل االجتماعيّ على أ ّنها :منصّات ،ومواقع على شبكة اإلنترنتُ ،تم ِّكن المُستخ ِد مين من إنتاج
المُحتويات بأنفسهم ،وإجراء تفاعُل ثنائيّ اال ِّتجاه مع المعلومات ،و َمصدرها  .كما تساعد وسائل التواصل االجتماعي علي
ايجاد اهتمامات مشتركة بين رواد هذه المواقع و اصبحت شبكات التواصل االجتماعي العامل االول لخلق بيئىة تسويقية
جديدة ينشر من خاللها الكثير من المنتجات لجذب عدد كبير من المستخدمين لهذة المواقع  .كما انها وسيلة جيدة لتحسين
المجال المهني والوظيفي و بالتالي حرصت الباحثة علي دراسة الدور الفني لشبكات التواصل االجتماعي و مدي امكانيتها
في نشر الفنون المختلفة و مدي استفادة مصمم طباعة المنسوجات من مميزات هذه المواقع في نشر تصميماته و منتجاتة
المختلفة و قياس مدي رضاء الجمهور عن هذه المواقع و ما هي اسباب االقبال عليها او االبتعاد عنها و قد قسم البحث
الي عدة أجزاء مبتدءا بالتعريف بالبحث من خالل المقدمة و المشكلة و االهداف و االهمية و الفروض و المنهجية ثم
استعراض االطار النظري للبحث ويشمل علي ماهية وسائل التواصل االجتماعي ومميزاتها و انواع الفنون التشكيلية و
ما يصلح استخدامه عبر هذه المواقع و خصائص التصميمات التي تصلح لطباعة المنسوجات عبر وسائل التواصل
االجتماعي و ماهية العملية التسويقية وابتكار تصميمات تصلح للعرض عبر وسائل التواصل االجتماعي و اشتمل البحث
علي استطالعين للرأي العام و ذلك للتحقق من اهداف البحث احدهما لمصممي طباعة المنسوجات اللذين يعملون من
خالل وسائل التواصل االجتماعي لعرض و تسويق منتجاتهم و االخري للجمهور العام لمعرفة اسباب االقبال علي التسوق
و الشراء عبر وسائل التواصل االجتماعي و ما هي مميزات و عيوب هذه المواقع و دورها المؤثر وبشكل فعال علي
الجمهور المستهدف .

الكلمات المفتاحية :
شبكات التواصل االجتماعي  ،الفنون التشكيلية  ،تسويق األقمشة المطبوعة

Abstract
Social media networks are platforms on the Internet that enable users to produce content
themselves, and to conduct a two-way interaction .Social media also helps to find common
interests among the pioneers of these sites, social networks have become the first factor in
creating a new marketing environment through which many products are published to attract a
large number of users. It is also a good way to improve the professional field, and therefore
the researcher was keen to study the artistic role of social networks and their potential in
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spreading various arts and the extent to which the textile printing designer benefits from the
advantages of these sites in publishing his designs and products and measuring the extent of
public satisfaction And what are the reasons for their turnout ,The research has been divided
into parts, beginning with the introduction, problem, goals, importance, assumptions and
methodology, then the theoretical framework includes what social media is, its features, types
of plastic arts, the characteristics of designs that are suitable for printing textiles through
social media, what is the marketing process, and the creation of designs suitable for display
through social media. The research included two public opinion polls. To verify the objectives
of the research, one of them is for textile print designers who work through social media to
display and market their products and the other for the general public to find out the reasons
for the popularity of shopping and buying through social media, what are the advantages and
disadvantages of these sites and their effective on the target audience .

Keywords:
social media ,Plastic arts , marketing printed fabrics

مقدمه:
عرف الفنون التشكيلية بأ ّنها تلك الفنون التي ُتصور الحالة الشعورية لإلنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويُحقق
اإلمتاع النظري لمشاهده ،وذلك عن طريق تطويع األلوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية لألشياء،
ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جداً من الفنون كالنحت ،والرسم ،والتصوير ،باإلضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية باإلبداع
والجمال الشكلي وقد تعددت مجاالت الفنون التشكيلية علي مر العصور و تعاقب الحضارات المختلفة مما ساعد علي
تواجد العديد من الموضوعات الفنية التي تساعد مصمم طباعة المنسوجات علي االستلهام منها و ابتكار العديد من
الموضوعات الفنية الجديدة .
و لما كان المصمم في حاجة دائمة الي اظهار اعماله الفنية الي المتلقي بغرض االرتقاء بالذوق العام و كذلك تعريف
المتلقي بانواع جديدة من الفنون لم يكن ليعرفها او يعرف امكانية تطبيقها في مجال المنسوجات .فكانت شبكات التواصل
االجتماعي هي المنصة الحديثة التي تساعد المصمم في نشر اعماله الفنية و ابداعاته في مجال التصميم طوال الوقت
حيث انها تعتبر معرض مجاني متاح بشكل مباشر للمتلقي و سالحا من اسلحة الجذب و التأثير علي رواد المواقع
االلكترونية لما لها من تأثير مباشر علي عملية التسويق عبر االنترنت حيث انها تتيح للمتلقي شراء كل ما يريد بسهوله
و يسر و بدون مغادر المنزل و متاحة علي مدار  24ساعة دون التقيد بمواعيد الفتح و االغالق و كذلك تتيح الفرصة
لألفراد بالتفاعل مع بعضهم البعض وبناء العالقات و التعرف علي ردود افعال المستهلكين تجاه المنتجات المعروضة و
ما هو جيد و ما ه و ردئ و التعرف علي ثقافة المتلقي و تقيمه للمنتجات المعروضة و ما هي مميزات و معوقات
التسويق االلكتروني من وجه نظر المستهلك و هل التسويق االلكتروني اصبح بديال للتسويق التقليدي أم داعم و مؤيد له .

مشكلة البحث :
 -1دراسة الدور الفني لشبكات التواصل االجتماعي لنشر الفنون التشكيلية لم يلق القدر الكافي من الدراسة في
الدراسات السابقة .
 -2التحليل الفني النواع الفنون التشكيلية التي تصلح للعرض و النشر عبر شبكات التواصل االجتماعي لم تلق قدر كبير
من الدراسة التحليلية المستفيضة .
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 -3اعتبار شبكات التواصل االجتماعي معرض مجاني لمصمم طباعة المنسوجات لعرض تصميماته المبتكرة و تسويقها
لم يتم التركيز عليها و ابراز دورها الفني بشكل كافي في الدراسات السابقة .

أهمية البحث :
 -1تتميز شبكات التواصل االجتماعي بسعة االنتشار و التأثير المباشر علي الجمهور المستهدف مما يجعلها من افضل
الوسائل الحديثة لنشر الفنون المختلفة .
 -2المسؤلية الثقافية لمصمم طباعة المنسوجات لرفع ذوق الجمهور من خالل تصميمات مبتكرة و متميزة فنيا و منتشرة
بشكل سريع .
 -3استخدام شبكات التواصل االجتماعي كمجال لزيادة فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من مصممي طباعة
المنسوجات

أهداف البحث  :يهدف البحث الي :
 -1دراسة تحليلية لدور شبكات التواصل االجتماعي و ما بها من مميزات و عيوب و دورها المؤثر بشكل فعال علي
الجمهور المستهدف .
 -2دراسة انواع الفنون التشكيلية التي تصلح للعرض داخل شبكات التواصل االجتماعي من حيث الشكل الفني و
المساحات اللونية و الفن التراثي المستخدم
 -3اظهار اهمية شبكات التواصل االجتماعي لمصمم طباعة المنسوجات لنشر تصميماته و تسويقها و اتاحة فرص عمل
جديدة لشباب الخريجين .
 -4ابتكار تصميمات تجمع بين عدد من الفنون التشكيلية المختلفة تصلح للعرض علي شبكات التواصل االجتماعي .

فروض البحث :
 -1دراسة الدور الفني لشبكات التواصل االجتماعي في نشر الفنون التشكيلية المختلفة يؤدي الي التعرف علي ماهيه
الفنون المختلفة و االرتقاء بذوق المستهلك .
 -2استخدام مصمم طباعة المنسوجات لشبكات التواصل االجتماعي لعرض تصميماته يؤدي الي نشر المزيد من الفنون
التشكيلية و التصميمات المبتكرة و زيادة فرص العمل لشباب الخريجين .
 -3استقبال مصمم طباعة المنسوجات لردود االفعال السريعة من الجمهور المستهدف من خالل تسويق التصميمات
يؤدي الي تحفيز المصممين الي ابتكار المزيد من التصميمات و تعديل اوجة القصور بشكل تفاعلي مباشر.

منهجية البحث :
 -1المنهج الوصفي  :لوصف دور شبكات التواصل االجتماعي و ما بها من مميزات و عيوب .
 -2المنهج التحليلي :النواع الفنون التشكيلية و التراثية المختلفة التي تصلح للعرض و النشر داخل شبكات التواصل
االجتماعي .
 -3المنهج التجريبي :يتناول الجانب االبتكاري لعمل التجارب و الحلول الفنية لعدد من التصميمات التي تصلح للعرض
داخل شبكات التواصل االجتماعي .
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 -4المنهج االحصائي :و يشتمل علي استطالعين للرأي العام االول لمصممي طباعة المنسوجات حول مدي االستفادة
من شبكات التواصل االجتماعي كمعرض مجاني لهم و الثاني للجمهور العام لقياس مدي تأثير مواقع التواصل االجتماعي
علي الجمهور فنيا و اقتصاديا .

حدود البحث :
 -1حدود زمانية :بداية ظهور شبكات التواصل االجتماعي و تطورها
 -2حدود مكانية :د راسة تأثير شبكات التواصل االجتماعي علي مصمم طباع المنسوجات و الجمهور العام داخل
جمهورية مصر العربية .
 -3حدود موضوعية :
 دراسة دور شبكات التواصل االجتماعي و اهميتها .-

دراسة انواع الفنون التشكيلية المختلفة و الفنون التراثية .

-

مدي استفادة مصمم طباعة المنسوجات من شبكات التواصل االجتماعي .

-

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

-

مدي تأثير عرض االقمشة و المنسوجات علي االستجابة الشرائية للجمهور العام .

-

ابتكار عدد من التصميمات التي تصلح للعرض داخل شبكات التواصل االجتماعي .

-

التحليل االحصائي .

محاور البحث :
-

ماهية شبكات التواصل االجتماعي

-

الفنون التشكيلية

-

التحليل الفني لعدد من تصميمات االقمشة و االزياء المعروضىة عبر شبكات التواصل االجتماعي

-

استمارة االستبيان لمصممي طباعة المنسوجات عبر وسائل التواصل االجتماعي

-

التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي

-

استمارة االستبيان للجمهور العام

-

التحليل االحصائي االستبيان الجمهور العام

-

ابتكار التصميمات تصلح للعرض عبر وسائل التواصل االجتماعي

-

النتائج و التوصيات

االطار النظري :
المحور االول  :ماهية شبكات التواصل االجتماعي
ّ
يُمكن ان تعريف شبكات التواصُل االجتماعيّ على أنها :منصّات ،ومواقع على شبكة اإلنترنت ،أو على الهاتف المحمول،
ُتم ِّكن المُستخدِمين من إنتاج المُحتويات بأنفسهم ،وإجراء تفاعُل ثنائيّ اال ِّتجاه مع المعلومات ،و َمصدرها .ومن الجدير
بالذكر أنّ تعريف وسائل التواصُل االجتماعيّ ال يُمكن تطبيقه على كافّة المنصّات ،والمواقع على اإلنترنت2؛ فهناك
منصّات ،ومواقع إلكترونيّة ال ُتتيح إمكانيّة التواصُل ،والتفاعُل مع اآلخرين ،أو أ ّنها ُتتيح فقط َن ْشر التعليقات ،والر ّد على
المنشورات.8كما تساعد وسائل التواصل االجتماعي علي ايجاد اهتمامات مشتركة بين رواد هذه المواقع و تبادل المشاكل
و

الحلول24
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جديدة ينشر من خاللها الكثير من المنتجات لجذب عدد كبير من المستخدمين لهذة المواقع. 9كما توفر وسائل التواصل
االجتماعي مجموعة متنوعة من التفاعل بين المستخدمين من خالل الرسائل و التعليقات و البريد االلكتروني و احتياج
كثير من المستخدمين الي التعبير عن الذات أو تبادل االراء و الفكاهة أو الهروب من مشاكل

الحياة10

و تتميز مواقع

التواصل االجتماعي بأنها تحتوي علي ثالثة عناصر مميزة لها و هي تواجد عدد كبير من االعضاء داخل الموقع أو
صفحة الويب و القدرة علي اضافة اعضاء جدد الي الموقع و تدعيم سهولة التفاعل بين االعضاء داخل الموقع الواحد. 11
و قد بدأت وسائل التواصل االجتماعي في االنتشار خالل العشرين عاما الماضية و تزايد عدد المستخدمين لهذه المواقع
بسرعة كبيرة حتي وصل الي اكثر من  500مليون مستخدم حول العالم مما ساعد كثير من الشركات علي خلق بيئة
تسويقية جديدة عبر هذه الوسائل

االلكترونية25

خصائص وسائل التواصل االجتماعي:
ً
ً
ً
ُ
تتسم وسائل التواصل االجتماعي ببعض السمات التي تعطيها طابعا فريدا ومميزا وتتمثل هذه السمات في اآلتي:
 ُتوفر للمستخدمين خدمات إعالنية ،يقوم المُعلنون بعرضها مقابل مبالغ مالية محددة بين الطرفين.26 العديد من هذه المواقع يعمل بشكل مجاني تماماً؛ حيث إنها ُتمكن المستخدمين من مشاركة المحتوى والتفاعل معه مندون أي مقابل

مالي6

 تعتمد هذه الوسائل في عملها على القيام بجمع المعلومات عن كل المستخدمين ،وما يقومون به من نشاطات من خاللها؛حتى تتعرف على اهتماماتهم ،األمر الذي يُساعدها على تحقيق أهدافهم من إعالنات ومحتويات.
 تمتاز مواقع التواصل بالتنوع الشديد ،فمنها مواقع متخصصة في كل المجاالت تقربيا ً مثل الفيسبوك ،وهناك مواقعأخرى تتخصص في نوع واحد من المحتوى مثل اليوتيوب المتخصص في الفيديوهات ،وموقع لينكد إن للبيزنس
والتوظيف.12
صل االجتماعي
ُمم ِّيزات وسائل التوا ُ
تتميَّز وسائل التواصُل االجتماعيّ بعدد من المُميِّزات ،والسِّمات ،وفي ما يلي
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أهمّها:13

العالمية

التفاعلية

تعدد
االستعماالت

سهوله
االستخدام

التوفير و
االقتصادية

أي أنهااااااااااااااا ال
ااااااااااااااااااااارف
تعتا
ُ
باااااااااااااااالحواجز
المكانياااااااااااااااااة
والجغرافية بين
الاااااااااااااااااااااادول
وال ُبلاادانح حيااث
إنااه بكمكااان أي
شاااااااااااااخص أن
يتواصااااال ماااااع
شخص آخر في
أي مكااااان ماااان
العالم

أي أنهاااااا ُتتاااااي
لل ُمساااااااااااااااااتخدم
إمكانية اإلرسال
واالسااااااااااااتقبال
والمشاااااااااااااركة
وإمكانية التفا ُعل
ماااااع اآلخااااارين
وهااااااااي بااااااااذل
تختلاااااااف عااااااان
وساااائل اإلعاااالم
التقليدية

أي أنهااا ُتتاااي
لل ُمستخدِم فِعل
ما يرغب فيه
أو يحتاجااااااااهح
فهااااي مصاااادر
تعلااام للطالاااب
ومصاااااااااااااااادر
صاااااااااااااااااال
توا ُ
للقااااااااااااااااار
والكاتااااااااااااااب
ومصاااااااااااااادرح
لن ْ
شااااار العلااااام
للعااااااااااااااااااااالِم
والباحاااااااااااااث
وغياااااار ذلاااااا
الكثير.

أي أن تعلااااااااام
كيفيااااااااااااااااااااااة
اسااااااااااتخدامها
لاااااااااااااااااااااااايس
ُمسااااااتحيال إذ
إنه بكمكان أي
عاقااااااااااااااااااااااال
اساااااااتخدامها
صااااااااال
والتوا ُ
والتفا ُعاااااااااااااال
عبرهااااااا مااااااع
اآلخرينح فهي
ذات لُغااااااااااااااااة
بسااااااااااااااااايطة
وسهلة.

أي أن وسااااااااائل
صااااااااااااااااااااال
التوا ُ
االجتماعي ُتاوفرِّ
الوقت وال ُجهاد
والماااااالح فهاااااي
مجانيااااااااااااااااااااااااة
االشاااااااااااااااااترا
والتسجيل حياث
إنااااه بكمكااااان أي
شاااخص امااااتال
منصااته الخاصااة
بااااااااااااه علاااااااااااا
.اإلنترنااااااااااااااااااات
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كما انها وسيلة جيدة لتحسين المجال المهني والوظيفي ويوجد العديد من مواقع التواصل المتخصصة في مجاالت البيزنس
واألعمال والتوظيف و كذلك مُتابعة االهتمامات حيث يوجد مجموعة من الصفحات والمجموعات التي تتناول كل
االهتمامات تقريبا ً دون تخصصها بشيء أو غرض معين .كما انها وسيلة للترفيه والتخلص من ضغوط ومشاكل

الحياة27

عيوب استخدام مواقع التواصل االجتماعي
ً
على الرغم من كل المميزات السابقة ،إال أنه يوجد العديد من العيوب والسلبيات للسوشيال ميديا أيضا والتي تتمثل في
اآلتي 14

هدر الوقت بشكل كبير
للغاية

التفك األسري
وتدمير العالقات

تعرض خصوصية
المستخدمين لالختراق

استخدامها في بعض
األوقات كوسيلة
للتضليل

وجاااود كااام هائااال مااان
المحتوى عديم الفائدة

عناااااد اإلفاااااراط فاااااي
اسااااااااتخدام مواقااااااااع
التواصاال االجتماااعي
يتحااااول األماااار ماااان
شاااايء إيجااااابي إلاااا
ساالبيح حيااث إنااه قااد
يتحااااول إلاااا إدمااااان
حقيقااااي للعديااااد ماااان
.األشاااااااااااااااااااااااااخاص
األمر الذي يؤدي إل
ضااااياك الكثياااار ماااان
الوقاااااات يمكاااااان أن
يسااتغل فااي ممارسااة
بعااااااااض األنشاااااااااطة
الطبيعية األخرى

قااااااااد ينااااااااتج عاااااااان
االسااااتخدام الخاااااط
لوسااااااائل التواصاااااال
االجتماااااعي إصااااابة
األشاااخاص بالوحااادة
والبعااااد عاااان أقاااارب
الناااااس لهاااامح حيااااث
إنهااااا تخلااااق عالمااااا
افتراضاايا لخشااخاص
يرفضااااااااون تمامااااااااا
العاايخ خارجااهح ممااا
ينااااتج عنااااه التفكاااا
األساااااااري وتااااااادمير
العالقات العائلية

لقاااد تعرضااات العدياااد
ماااان الحسااااابات فااااي
الفترات األخيارة إلا
االختاااراقح مماااا أدى
إلااا تساااريب بياناااات
العديااااااااااااااد ماااااااااااااان
المستخدمين

يوجاااااد العدياااااد مااااان
المساااتخدمين ساااواء
كاااااااااانوا أشخاصاااااااااا
عاديين أو مؤسساات
أو حكومات يقوماون
باساااااااتخدام مواقاااااااع
التواصاااااالح بهاااااادف
التضااليل وذلاا ماان
أجااال تحقياااق بعاااض
األغااااراض الخبيثااااة
وإبعاد الجمهاور عان
الحقيقة

لقد اساتغل الكثيار مان
المسااااتخدمين الحااااق
فاي نشار أي ناوك مان
المحتااوى فااي تسااريب
الكثيار مان المعلوماات
واألخباااااااااااار غيااااااااااار
الصااااااااااحيحة مااااااااااع
وضاااعها فااااي صااااورة
هزلياااةح بهااادف جماااع
أكبااار كااام ممكااان مااان
الاليكات والمشاركات

المحور الثاني  :الفنون التشكيلية
مفهوم الفنون التشكيلية
ُ
ّ
عرفت الفنون التشكيلية بأنها تلك الفنون التي تصور الحالة الشعورية لإلنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويُحقق
اإلمتاع النظري لمشاهده ،وهي كافة الفنون التي تستخدم مفردات الشكل" اللون ،المساحه  ،الخط ،الكتله " في التعبير عن
الموضوع
وذلك عن طريق تطويع األلوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية لألشياء ،ويندرج ضمنها مجموعة
كبيرة جداً من الفنون كالنحت ،والرسم ،والتصوير ،باإلضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية باإلبداع والجمال الشكلي.28
نبذة تاريخية عن الفنون التشكيلية
عرف اإلنسان الفنون التشكيلية قبل عشرات اآلالف من السنين ،حيث صور الجسد البشري برسومات وتماثيل اتسمت
بالبدائية والبساطة ،واقتصرت على الشكل الخارجي  ،وأوجد المصريون القدماء أسلوبا ً مميزاً في التصوير التشكيلي
فأظهروا الطبقية االجتماعية في أعمالهم ،28واحتلت رسوماتهم المساحة األكبر في تزيين ك ّل من القصور ،والمعابد،
والمقابر .اشتهرت اللوحات الرومانية في أوروبا بواقعيتها ،حيث أ ّنها عالجت قضايا حياتهم اليومية ،وفي العصور
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الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة بتحريف الشكل اإلنساني الذي ساد تصويره تصويراً وصفيا ً دقيقا ً من
قبل ،وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين الفنون أنذاك.29
مدارس الفن التشكيلي
تتعدد مدارس الفن التشكيلي ،ومن أشهرها المدرسة الواقعية :انتهج رواد المدرسة الواقعية نهج تصوير الواقع دون تغيير
أو مجاملة ،فاقتصرت أعمالهم على رسم المناظر الطبيعية المجردة .االنطباعية :بدأ الفنانون بالتحول من النهج الوصفي
المجرد للطبيعة إلى استخدام الضوء وما يخلقه من تأثيرات .الرمزية :هدفت الرمزية إلى الحفاظ على جمالية الفنون وما
تتضمنه من خيال وروح حالمة من االندثار ،بعد أن تفشت قيم الحضارية المادية عقب الثورة الصناعية.التعبيرية :قامت
هذه المدرسة على تحريف األشكال وبيان ازدواجية العناصر ،كالجسد والنفس ،والروح والمادة ،وقد ظهرت في أوروبا
الشمالية وبرزت مع انتهاج فان كوخ أسلوبها في لوحاته30المدرسة التكعيبية هي ذلك األتجاه الفني الذي أتخذ من األشكال
الهندسية أساسا لبناء العمل الفني إذا قامت هذه المدرسة على األعتقاد بنظرية التبلور التعدينية التي تعتبر الهندسة أصوال
لألجسام .أعتمدت التكعيبية الخط الهندسي أساسا لكل شكل كما ذكرنا فاستخدم فنانوها الخط المستقيم والخط المنحني،
فكانت األشكال فيها اما أسطوانيه أو كرويه ،المدرسة التجريدية اهتمت المدرسة التجريدية الفنية باألصل الطبيعي،
ورؤيته من زاوية هندسية ،حيث تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائر ،وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما
تكون بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب ،أي مجرد قطع إيقاعية مترابطة ليست لها
دالئل بصرية  .المدرسة السيريالية نشأت المدرسة السيريالية الفنية في فرنسا ،وازدهرت في العقدين الثاني والثالث من
القرن العشرين ،وتميزت بالتركيز على كل ما هو غريب ومتناقض وال شعوري .وكانت السيريالية تهدف إلى البعد عن
الحقيقة وإطالق األفكار المكبوتة والتصورات الخيالية وسيطرة األحالم .واعتمد فنانو السيريالية على نظريات فرويد رائد
التحليل النفسي ،خاصة فيما يتعلق بتفسير األحالم.4.
المدرسة الرومانسية اعتمدت المدرسة الرومانسيّة على الخيال والعاطفة واإللهام أكثر من المنطق ،فيختار الفنان
الرومانسيّ ال ّتعبير عن الموضوعات الغريبة غير المألوفة بعواطف وأحاسيس وتص ّرفات تلقائية حُرّة .من أشهر ف ّناني
المدرسة الرومانسيّة ،الفنان يوجيه دي الكرواه بلوحته المشهورة بالحرية تقود ال ّ
شعب ،والفنان جاريكو بلوحته غرق
الميدوزا.31

أنواك الفنون التشكيلية:
الرسم :
وهو الفن الذي يتم فيه التعبير عن األحساس والموضوعات المختلفة بواسطة األشكال والخطوط واأللوان ويتم فيها أستخدم
أدوات متعددة كأقالم الرصاص والشمع والخشب وألوان الزيت والمياه وغيرها.
الطباعة:
وهي قيام الفنان بعمل نسخ متعددة للشكل الواحد ،ويتم ذلك عن طريق الحفر أما علي الخشب أو المعدن عن طريق أدوات
الضغط ،أو علي القماش عن طريق العقدة أو االستنسل.
التصوير:
ّ
ُّ
هو عملية تعبيريّة باستخدام لون ما على أي سطح ويُعد التصوير من أكثر الفنون التي أثرت في المجتمع وتأثرت
ي ،والتصوير الزيتيّ .
الندماجها وامتزاجها بالحركات الفنيّة الثقافيّة .ويشمل ال ّتصوير الرسم الملوّ ن ،والتصويرالجدار ّ
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النحت:
هو تلك العملية التي يقوم فيها الفنان بتشكيل أي شكل من مادة خام غير مهيأة كالحجر أو الطين أو الخشب ومن أنواعه
النحت البارز والنحت الغائب وهناك أيضا النحت ثالثي األبعاد كالتماثيل التي يمكن رؤيتها من جميع االتجاهات ويسمي
كذلك بالنحت الميداني.
الفن الجداري:
والذي يشمل عدة أقسام وأنواع كالمحفورة أو المرسومة أو الفسيفساء وهي عبارة عن جمع قطع صغيرة وعمل لوحة فنية
معبرة ذات ألوان جميلة وجذابة ومتناسقة.7
الكتابة بالخط:
تتميّز الكتابة باللغة العربيّة وبالخط العربيّ لكون حروفها م ّتصلة مما يمنحها قابلية الكتساب أشكال هندسية متنوّ عة من
خالل التداخل والتركيب والتشابك والمد والرجع واالستدارة والتزوية ،فهو تصميم الكتابة وتطويع الفن لها في مُختلف
اللغات التي تستخدم الحروف العربية.32
الكوالج فن التجميع:
ً
هو فنٌ يُكوِّ نُ
ُكتمل سابق عن طريق قص ولصق الكثير من المواد م ًعا ،واستخدام تقنية الكوالج ل ُه
شكال جدي ًدا من
شكل م ٍ
ٍ
تأثير جذريّ في القرن العشرين بين الرسومات الزيتية كنوع من الفن التطويريّ الجاد أو الفن التجريديّ 323233232يلين

وسائل التواصل االجتماعي والفن التشكيلي
فرضت وسائل التواصل االجتماعي وجودها وتأثيراتها على مختلف نواحي الحياة والفن التشكيلي كان أحد هذه الجوانب
الذي برزت إيجابية هذه المنصات وسلبياتها على تفاصيله ،فنحن امام وسيلة خطيرة متاحة للكل و تؤدي وظيفة حساسة .
أن الفن التشكيلي أحد منتجات اإلنسان ومن حقه أن يكون متاحا ً للجميع ولكن كيف يتم عرضه على وسائل التواصل،
مشيراً إلى ضرورة التعامل مع هذا الفضاء بحذر شديد ووعي من جميع األطراف المشاركة فيه الناشر والمتلقي ،مؤكداً
أن وسائل التوصل االجتماعي أداة تسويق وإعالن وحوار وممكن أن تكون فوضوية وتذهب إلى أماكن غير منضبطة،
لذلك البد من جهة تقود الحوار سواء أكاديمية أو أعالمية أو رسمية كما أن وسائل التواصل االجتماعي واإلنترنت وفرت
إمكانيات غير متوقعة لوصول المعلومات للجميع وهذا ظهر عبر قطاعات مختلفة منها الفنون الجميلة ،مما مكننا من
التعرف على نتاج البلدان األخرى ومستواها الفني ورؤية متاحف عالمية وصاالت عرض مهمة وصفحات لفنانين عالميين
ووفرت ما لم يكن متوفراً بما يخص المعلومة والصورة الصحيحة للعمل الفني ،وغيرت مفهوم الفنان العالمي وباختصار
أصبح التواصل أوسع ولم يعد مقتصراً على أسس محددة ،كما ساهمت صفحات الفنانين الرواد برؤية أعمالهم الفتا ً إلى أن
اإلنترنت أمر واقع ووسائل التواصل االجتماعي هي جزء أصيل من حياتنا وعلينا فقط التركيز على كيف نجعلها مفيدة
للفن التشكيلي فالتجارب ساعدت على التواصل مع العالم وخلقت حوارا بين الفنان والجمهور وأصبح لدينا فرصة للتمييز
وباختصار وسائل التواصل االجتماعي منحت الفن التشكيلي فرصة نادرة للتوثيق.33

1625

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية – عدد خاص ()2
الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

ابريل2021

مواصفات تصميمات وسائل التواصل االجتماعي
اسس تصميم
تعتبر اسس التصميم هي السبب في اظهار التناسق بين عناصر التصميم ،ومراعاة المصمم لهذه األسس ضروري كما انه
يساعده اثناء عمله يساعده على ابتكار تلك التصميمات المتناسقة الجميلة .لكن عملية التصميم هي عملية ابتكارية ولهذا ال
يجب علي مصمم ان يكون اسير هذه االسس بل يجب عليه ان يعمل ويصمم بحرية ،ترجع أهمية التصميم الي الدور الذي
تؤديه هذه الوظيفة في تنشيط هذه الصناعة ،فالتصميم هو ابتكار اشكال جديدة تتحول بعد ذلك الي منتجات يمكن

بيعها34

و لتصميمات وسائل التواصل االجتماعي مواصفات خاصة :وكذلك مهارات مختلفة لمصمم طباعة المنسوجات فيجب ان
يراعي المصمم ان تكون التصميمات سهلة في انتاجها ومناسبة لمهارات العمال ،وان تكون أساليب انتاجها عملية كما ان
االبتكار والتجديد هو روح هذه الصناعة و تقديم تصميمات مميزة و مختلفة و هذا يتطلب البحث الدائم عن االفكار
الجديدة و ابتكارها و يجب علي المصمم ان يكون علي دراية بالسوق و المستهلك و االهم ان يكون قادر علي تحقيق
افكاره  .و كذلك ابتكار األفكار الجديدة التي تخدم المجتمع بتقديم ما يناسب ثقافته وعاداته ونمط الحياة فيه ،كما يساعد
علي إقامة المشروعات وتوفير فرص عمل للشباب
و اتقان مفهوم التصميم بشكل عملي وواقعي وباألسلوب الذي يساعد المصممين المبتدئين على العمل في صناعة المالبس
و االزياء وإنشاء بيوت ازياء مصرية عالمية ،تهتم بقيمة الموضة النابعة من الثقافة ،وتخدمها ،وليس مجرد موضة تابعة
تقلد ما يبتكره األخرين وبهذا يصبح التصميم هو المحرك األساسي لهذه الصناعة ولكي يستطيع المصمم أن ينجح في
تصميم منسوجات تخدم المجتمع يحتاج إلى تجهيز نفسه بالمعرفة والمهارات الضرورية لتنفيذ تصميماته ،ولهذا يوجد فرق
كبير بين مصمم يرسم أشكال جميلة ومصمم اخر يعرف كيف ينتج منتجات جميلة ،والتصميم إذا ظل محبوسا فوق الورقة
ولم يتحول إلي منتج فال قيمة فعلية

له15

التحليل الفني لعدد من تصميمات االقمشة و االزياء المعروضىة عبر شبكات التواصل االجتماعي
تصميمات تعتمد علي اسس التصميم (الخط و اللون )

اعتمد المصمم عبر وسائل التواصل االجتماعي علي التصميمات التي تحتوي علي مجموعة من الخطوط المنكسرة و
المتغيرة السمك و التي تجمع بين اللون االبيض و االسود و مضاف اليها مجموعة من االلوان االخري الموزعة في انحاء
التصميم .و تتميز هذه التصميمات بأنها تصلح لجميع المراحل العمرية .
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و تظهر التصميمات معتمدة علي عنصر الخط مع اختالف سمك الخطوط و كذلك نوعة من الخطوط الرأسية و االفقية و
المنكسرة و تستخدم المجموعات اللونية للربط بين الخطوط باستخدام مجموعات لونية متناسقة .

و كذلك تظهر التصميمات تعتمد علي عناصر اسس التصميم من الخط و اللون و تأثيرات المالمس و اعتمد التصميم علي
التراكب بين استخدام اللون كخلفية و أضافة الخطوط المختلفة السمك فوقها و تأثيرات المالمس فوق االلوان المختلفة
ليبدوا التصميم بسيط في مظهرة و لكن اجتماع مجموعة من عناصر التصميم في تصميم واحد يعطي احساس بالتنوع و
االبتكار .

شكل ( )1تصميمات تعتمد علي اسس التصميم
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و ايضا اعتمدت التصميمات علي العناصر الهندسية كالخط و الدائرة و المثلث كما اعتمد التصميم علي التباين في
استخدام االشكال و اعتمد علي استخدام الخلفية البيضاء كأساس للتصميم و استخدام مساحات اللون لمأل هذه العناصر
الهندسية و جاءت االلوان المستخدمة متناسقة بشكل كبير  .و من الواضح ان التصميمات التي تعتمد علي اسس التصميم
تعطي للمصمم مساحة كبير لالبتكار و التميز حيث ان طبيعة هذه االسس متنوعة و متباينة في شكلها و يمكن الدمج بينها
بكل سهولة للحصول علي تصميمات ال حصر لها متنوع مبتكرة و هو االساس الذي يعتمد عليه مصمم طباعة
المنسوجات كما ان هذة التصميمات تصلح لجميع االعمال بال استثناء مما يعطي فرصة كبيرة لتسويق المنتجات علي عدد
كبير من الجمهور المستهدف .
استخدام اللون في التصميمات

شكل ( )2تصميمات تعتمد علي اللون

اعتمدت التصميمات علي استخدام اللون كأساس للتصميم و اعتمد علي كيفية الخلط بين االلوان و الحصول علي عدد من
االلوان الجديدة نتيجة لهذا الخلط و تم تقسيم التصميم علي هيئة خطوط أفقية وهمية و يظهر التداخل بشكل واضح بين
االلوان و الخلفية لتظهر الخلفية كأنها جزء من الوان التصميم بشكل فني متكامل و ما يميز التصميمات المعتمدة علي
اللون فقط بانها تصلح لجميع االعمار دون استثناء فال يمكن تقسيها الي فئات عمرية ممكن يجعل نطاق التوزيع اكبر
استخدام عناصر الفن االسالمي

شكل ( )3تصميمات تعتمد علي الفن االسالمي

اعتمدت التصميمات علي استخدام العناصر االسالمية المختلفة و منها النجمة االسالمية بالوانها البراقة المتميزة و تم
استخدام اسلوب التكرار للعنصر الواحد و باحجام مختلفة و ذلك في طباعة االيشاربات بشكل اساسي و كذلك يتم استخدام
النجمة االسالمية كعنصر منفرد و بحجم كبير كما في العباءات االسالمية و من المالحظ انه يمكن استخدمها كخطوط
اساسية بدون لون او ان تكون مدمجة مع الخلفية بالوانها المستوحاة من نفس االلوان ذاتها و تتميز ايضا النجمة االسالمية
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بمرونة التوظيف علي اكثر من منتج و بالتالي تظهر واضحة يمكن استخدامها و تسويقها علي الكثير من االزياء بشكل
جذاب و راقي .
الخطوط العربية

شكل ( )4تصميمات تعتمد علي الخطوط العربية

تتميز الخطوط العربية ببساطة الشكل و روعة و جمال التصميم حيث انها تتمتع بمرونة الخطوط و سهولة تشكيلها و
كذلك استخدام االلوان بداخلها فمن الممكن ان تكون باللون االسود علي خلفية بيضاء او ان تكون متعددة االلوان داخل
التصميم الواحد مع مراعاة تناسق االلوان او ان تكون خطوط بيضاء علي خلفيات ملونه تظهر جمال تصميم الخطوط و
تتميز الخطوط العربية بانها تخاطب جميع االعمار فالتصميم الواحد يصلح لعدة فئات عمرية مما يساعد مصمم مصمم
طباعة المنسوجات علي نشر تصميماته علي نطاق اكبر من الجمهور المستهدف .
استخدام المدارس الفنية الحديثة مثل التجريدية

شكل ( )5تصميمات تعتمد علي عناصر الفن التجريدي

كلمة "تجريد" تعني التخلص من كل آثار الواقع واالرتباط به وهو الفن التشكيلي الذي يعتمد على تجريد األشكال الحقيقية
أو الخيالية بإتباع أسلوب يميزه في األشكال واأللوان والخطوط مع التأكيد على أدخال الجانب الزخرفي والجمالي في
اللوحات بحيث تعطي شكل ومضمون جمالي متكامل وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تكون بقصاصات الورق المتراكمة
أو بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب ،أي مجرد قطع إيقاعية مترابطة ليست لها دالئل بصرية مباشرة ،وإن كانت
تحمل في طياتها شيئا ً من خالصة التجربة التشكيلية التي مر بها الفنان و هو مايظهر جاليا بالتصميمات الموضحة التي
تحمل روح الفن التجريدي و لكن باستخدام مجموعة من االلوان الشبابية البراقة التي تصلح لجمهور هذة المرحلة و هي
فئة الشباب في المقام االول.
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رسوم االطفال

شكل ( )6تصميمات تعتمد علي رسوم االطفال

اعتمدت التصميمات علي الكثير من رسوم االطفال التي تنطق بالحيوية و الشباب و االلوان المميزة بهذه المرحله العمرية
و هنا حرص مصمم طباعة المنسوجات علي استهداف جمهورة بشكل مباشرو هي فئة الشباب ومخاطبته بطريقة مؤثرة
و جاذبة لالنتباة و ذلك للترويج لتصميماته
الفنون االفريقية :

شكل ( )7تصميمات تعتمد علي الفنون االفريقية

يعد الفن اإلفريقى فنا ً متميزاً بذاته وله طابعه الخاص فهو يتميز بااللوان البراقة الجاذبة و االفته للنظر كما انه يحمل
بداخلة مالمح و سمات هذا الفن االصيل و يتميز هذا الفن بامكانية استخدام وحداته في العديد من التصميمات التي يصلح
تنفيذها علي الكثير المنتجات المختلفة و بالنظر الي كل توظيف نجد انه مناسب تماما للقطعة المطبوع عليها كااليشاربات
و العباءات المختلفة الشكل و تتميز التصميمات بانها تصلح لمرحلة الشباب بشكل كبير كما انه يصلح للعديد من المناسبات
االجتماعية التي تتطلب ارتداء نوعية مميزة من التصميمات تصلح لهذه المناسبات .
الفن الشعبي

شكل ( )8تصميمات تعتمد علي الفن الشعبي
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أن الفن الشعبي هو عبارة عن مجموع الناتج الفني الذي تمارسه ،وتقوم به عامة الشعب ويكون هذا الفن صادرً ا عن
وجدانه وكذلك يكون فن معبرً ا بشكل رئيسي عن ميراثه الفني واالجتماعي والثقافي من أهم خصائص الفن الشعبي
األصيل انه يمتاز بالسهولة الذي يعتمد على األلوان الطبيعية أن مواضيعه طبيعية تتعلق ببعض األحداث الشعبية الهامة
مثل األفراح واألعياد ، 35كما يستخدم عملية الترميزو يرتبط الفن الشعبي بتاريخ الشعوب فهو يعد أحد أنواع الفن
الفلكلوري االرتجالي والذي يتجلى ويظهر في تصميم المالبس التراثية المختلفة  ،كما يتم إدخال الزخرفات والنقوش عليه.
المزج بين اكثر من عنصر داخل التصميم

شكل ( )9تصميمات تعتمد علي المزج بين أكثر من عنصر

اعتمدت التصميمات علي استخدام خلفيات متنوعة سواء كانت الخطوط الرأسية بأطوال مختلفة أو الخلفيات التي تحمل
الطابع الشعبي أو االسالمي و تم دمج هذه الخلفيات بعناصر أدمية تحمل كل سمات الخلفية الموضوعة عليها فالخطوط
الرأسية المختلفة اشتملت علي عناصر ادمية شبابية بالوان متميزة و الخلفية الشعبية اشتملت علي عنصر ادمي يحمل
سمات البيئة الشعبية و جاءت الخلفية التي تحتوي علي النجمة االسالمية و بها صورة ادمية من التراث االسالمي بالوانه
الزرقاء الذاهية .و بأختالف التصميم تختلف الفئة العمرية المستهدفة من التصميمات مما يعطي نوعا من التنوع في
التصميمات و كذلك مساحة اكبر للعديد من الفئات العمرية التي تستهدف هذه التصميمات .
عرض اكثر من مجموعة لونية لنفس التصميم

شكل ( )10تصميمات تعتمد علي عرض اكثر من مجموعة لونية

اعتمد التصميم علي العناصر الطفولية بشكل كبير التي تجمع بين عنصر حيواني باحجام مختلفة و العناصر النباتية
البسيطة و اعتمد مصمم طباعة المنسوجات علي اظهار التصميم بعدد من المجموعات اللونية المختلفة و ذلك ألعطاء
الفرصة لالختيار بين البدائل و هو ما يعيبر عنصر جاذب لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بشكل كبير .
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مصمم طباعة لمنسوجات ووسائل التواصل االجتماعي:
ويجب توافر بعض المهارات التصميمية لدي مصمم طباعة المنسوجات لوسائل التواصل االجتماعي :-
 .1الخبرة التصميمية .
.2

تطوير مهاراته في التعامل مع الصور الرقمية من خالل دراسة بعض الخواص التصميمية التي تستطيع أن تطور

التصميم من خالل الصورة
.3

التفكير اإلبداعي.

.4

المرونة والتكيف في التعامل مع معظم وسائل التواصل االجتماعي .

الخبرة التصميمية :
هو مفهوم أشمل من التصميم التقليدي ويسعي لخلق خبرة أبعد من مجرد إنتاج تصميم لمنتج أو سلعة أو خدمة التي ترتبط
بالمتلقي عاطفيا ،و الخبرة التصميمية تتضمن التفكير في طرق جديدة لجذب انتباه المستهلك ،فالمصمم يحتاج أن يأخذ
في اعتباره أين سيقع نظر المستخدم وماذا سيري حيث ان االتصال البصري للمتلقي يساعده خالل تحركه في داخل
العمل الفني سواء مع اختالف أساليب العرض ،والمصمم يحتاج إلي عمل طرق جيدة لالتصال البصري لجذب ومساعدة
المستخدم(المتلقي) في كيفية رؤية العمل الفني بطريقة تتيح له فهم العمل التصميمي وفهم نوعية

المنتج21

إعداد خطة عمل
لطرح مجموعة من االقمشة و األزياء عبر وسائل التواصل االجتماعي البد من إعداد خطة عملُ .ت ِّ
لخص هذه الخطة في
المنهج االستراتيجي لتأسيس مشروع تجاري ،وتشتمل على جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ ذلك .وينبغي أن تشتمل خطة
العمل على َّ
ملخص َتنفيذي يرُكز على نقاط قوة خطة العمل اإلجمالية وتحليل السوق ووصْ ف الشركة والتنظيم واإلدارة
واستراتيجية التسويق وال َمبيعات وتوصيف خط اإلنتاج ومزاياه. 16
تصميم عالمة تجارية
ُ
البد من وجود عالمة تجارية مميزة لخط انتاج التصميمات الخاصة بمصمم طباعة المنسوجات  .و ذلك لتح ِّديد ماهيته
االنتاج على نحو أفضل ،من الرائع أن يبتكر عالمة تجارية فريدة.و هذا الشعار يحدد ما يجعل العالمة التجارية مم َّيزة
ومختلفة عن المنافسين .وبعد ذلك البد من نح ِّديد الحاجة التي يُلبِّيها المنتج في السوق .36ثم البد من تجم ِّيع كل المعلومات
في عبارة واحدة موجزة.و إن االستعانة بعبارة مميِّزة وقوية من هذا النوع ستكون بمنزلة القوة الدافعة وراء ِّ
نمو الشركة
الناشئة .1التصميم الناجح هو عبارة عن توا ُز ٍن مثالي بين الجانب اإلبداعي والعملي
حماية التصميم
يجب أن َيحمي مُصمم طباعة المنسوجات الملكية الفكرية الخاصة ألن هذا ضروري لتأسيس عمل تجاري و ُيلبِّي
احتياجات العمالء وينخرط في التسويق والتصنيع والدعاية والترويج والمبيعات .3فيجب حماية اسم المصمم ،والمقصود
بهذا العالمة التجارية التي َتعرف و ُتميِّز ذلك المصمم عن غيره من المصممين .األمر يبدأ باسم المصمِّم وقد َيمت ُّد أيضً ا إلى
األحرف األُولى من اسمه أو االسم األول أو اسم العائلة أو ال ُكنية الخاصة به أو أحد الرموز أو العبارات.18
استمارة االستبيان لمصصمي طباعة المنسوجات :
تم اجراء دراسة استطالعية لقياس مدي تحقق اهداف البحث من خالل استمارة استبيان تم توزيعها علي عدد ( )30من
الخبراء و مصممي طباعة المنسوجات ولديهم صفحات خاص بهم علي مواقع التواصل االجتماعي لعرض منتجاتهم أو
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من العاملين في شركات تمتلك صفحا ت علي مواقع التواصل االجتماعي للترويج لمنتجات هذه الشركات  .للتعرف علي
أرائهم حيال دور مواقع التواصل االجتماعي في نشر الفنون التشكيلية و كذلك طبيعة التصميمات التي تصلح للعرض علي
هذه المواقع و دور هذه الموافع في حياة مصمم طباعة المنسوجات.
و اشتمل االستبيان علي (  ) 10عبارات للتحقق من أهداف البحث .
-1من اكثر التطبيقات المستخدمة لتسويق التصميمات علي شبكات التواصل االجتماعي
-2هل تعتبر وسائل التواصل االجتماعي وسيلة كافية لعرض التصميمات و تسويقها
-3هل يعتبر التصميم هو المحرك االساسي لهذة التجارة المستحدثة
-4تحديد الجمهور المستهدف و اللغة المناسبة له من اهم العوامل التي تساعد علي تسويق التصميمات و المنتجات عبر
وسائل التواصل الجتماعي
-5ه ل اوجدت وسائل التواصل االجتماعي فرص عمل جديدة و مجال جديد لمصممي طباعة المنسوجات
-6هل ساعدت وسائل التواصل االجتماعي في زيادة المبيعات لمنتجات طباعة المنسوجات
-7ه ل يمكن االستغناء عن المحال التجارية و استبدالها بوسائل التواصل االجتماعي لعرض المنتجات
-8هناك مسؤلية ثقافية لمصمم طباعة المنسوجات لنشر الثقافة الفنية من خالل تصميماته عبر وسائل التواصل االجتماعي
-9تمثل شبكات التواصل االجتماعي معرض مجاني لمصمم طباعة المنسوجات لعرض تصميماته
-10هل هناك اجرا ءات احترازية لحماية التصميمات من السرقة و االقتباس حال عرضها علي وسائل التواصل
االجتماعي
افاد  %67من عينة الدراسة ان االنستجرام يعتبر
أحد أهم المنصات االجتماعية لعرض و تبادل
الصور حيث انه يحتوي علي مجموعة من الفالتر
التي تجعل الصور اكثر تميزا عن غيره و بالتالي
يسمح بترويج المنتجات بشكل اكبر كما انه يحتوي
علي امكانية مشاركة االذواق و التفضيالت و
االفكار التي تساهم في اعداد االتجاهات و الميول و
بذلك الوصول الي الجمهور المستهدف بسهولة كما
ان قدرة االنستجرام علي اعداد القصص و العروض
الترويجية تساعد علي الحصول علي اعداد اكبر من
شكل (  ) 11أهم التطبيقات المستخدمة

المتابعين كما يمكن عمل استطالع رأي للمنتجات
المعروضة و تحليل النتائج للحصول علي افضل
مستوي آلرضاء العمالء.
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شكل (  ) 12أهمية وسائل التواصل االجتماعي

ابريل2021

افاد  %50من عين الدراسة ان وسائل التواصل
االجتماعي من افضل الوسائل لعرض و تسويق
المنتجات حيث انها تكون متاحة للجميع طوال الوقت
دون عناء كما انها التتقيد بمواعيد الفتح و االغالق
و كذلك توفر اراء المتابعين للصفحات المختلفة تؤثر
بشكل كبير علي قرار الشراء و القتناع بالمنتج ذاته
كما جاءت اراء باقي العينه بين (الي حد ما ) او
(ال) و ذلك االنه ال يمكن ان نغفل طرق العرض
التقليدية التي تتيح فرصة للعمالء للمس المعروضات
و التحقق من جودة الخامات المختلفة .
أفاد  %63من عينة الدراسة ان التصميم هو
المحرك االساسي في العملية التسويقية و ذلك الن ما
هو معروض علي شبكة التواصل االجتماعي ال
يمكن لمسة او التحقق من جودته و ما يبدو منه و
يعمل علي اقبال المستهلكين علي شراء المنتج هو
التصميم ذاته و ما به من تناسق االلوان و كذلك
موضوع التصميم ذاته و مدي مالئمته للمرحلة
العمرية و الحاله االجتماعية للمستخدم للموقع
االلكتروني

شكل (  ) 13دور التصميم

شكل ( ) 14تحديد الجمهور المستهدف
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أفادت  %90من عينة البحث ان تحديد الجمهور
المستهدف يعتبر من افضل الطرق لتسويق المنتجات
المختلفة حيث ان هذا التحديد يساهم بدرجة كبيرة في
اختيار الوحدات المناسبة للتصميم و كذلك االلوان
التي تصلح لكل فئة عمرية و بالتالي يكون تحديد
احتياجات الجمهور باالمر اليسير الذي يساعد علي
التسويق بشكل فعال و يعتبر تحديد هوية الجمهور
المستهدف من أهم الخصائص التي يتميز بها وسائل
التواصل االجتماعي و بالتالي تعتبر من أهم االدوات
لدي مصمم طباعة المنسوجات للتخطيط الجيد
للتصميم و التسويق الفعال .
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شكل (  ) 15فرص عمل جديدة

شكل (  ) 16زيادة المبيعات

شكل (  ) 17المحال التجارية
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أفادت  %90من عينة الدراسة علي ان وسائل
التواصل االجتماعي لها دور كبير في ايجاد فرص
عمل جديدة لكثير من مصممي طباعة المنسوجات
حيث انها التتطلب سوي انشاء صفحة عبر وسائل
التواصل االجتماعي ومع السعي للترويج لهذه
الصفحة بين االهل و االصدقاء في بادئ االمر و
عمل عدد من االعالنات المدفوعة عبر عدد من
المواقع االخري والتي لها انتشار واسع بين
المستخدمين لهذه المواقع و كذلك ارسال عدد من
العينات المجانية للمستخدمين الجدد لهذا الموقع و
بعد فترة زمنية بسيطة و مع اتقان المنتج من حيث
التصميم و االلوان و الخامات تصبح من المواقع
الموثوق بها للشراء و التسوق و بهذه الطريقة يمكن
ان تتيح الكثير من فرص العمل بشكل جديد و غير
تقليدي .
أفادت  %80من عينة الدراسة ان وسائل التواصل
االجتماعي ساعدت علي زيادة المبيعات بدرجة
كبيرة و ذلك عن طريق فهم خصائص هذه الوسيلة
و كيفية االستفادة منها بشكل كبير عن طريق تحديد
الجمهور المستهدف و معرفة احتياجاته و كيفية
الوصول اليه بشكل دقيق و عرض جميع منتجات
الصفحة عليه مع اعطاء الكثير من المميزات في
السداد و ايصال المنتج الي اليه بسهوله ويسر ،كل
هذا بساعد بدرجة كبيرة في زيادة المبيعات .
تفاوتت االراء بين ايهما افضل في الشراء مواقع
التواصل االجتماعي ام المحال التجارية حيث عبر
 %43من عينه الدراسة انه من الممكن االستغناء
عن المحال التجارية بشكل متوسط و استبدالها
بمواقع التواصل االجتماعي بينما عبر  %30من
العينه انه يمكن االستغناء عن التسوق التقليدي بشكل
كبير و جاءت  %27من العينه انه من الصعب و
بنسبه ضعيفة يمكن استبدال مواقع التواصل
االجتماعي مكان المحال التقليدية لما لهذه المحال من
مميزات منها الخروج للتنزه و تحسين الحالة النفسية
للمشتري كما ان للشراء في حد ذاته متعة و التنقل
بين المحالت و التعامل مع البائعين يساعد بنسبه
كبيرة في تحسين الحالة النفسية
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شكل (  ) 18المسئولية الثقافية

شكل (  ) 19معرض مجاني

شكل (  ) 20االجراءات االحترازية
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أفاد  %93من عينة الدراسة ان علي مصمم طباعة
المنسوجات مسئولية ثقافية حيث انه يقوم بتصميم و
ابتكار تصميمات المنتجات المختلفة علي اسس و
دراسة حيث انه يقوم باختيار وحدات التصميمات
سواء من فنون التراث او المدارس الفنية الحديثة و
العناصر الهندسية و بالتالي فهو لدية القدرة علي
استخدام وحدات كل مجال من مجاالت الفنون و هو
علي علم بطبيعة هذه العناصر و كيفية استخدامها
بشكل علمي و فني و يالتالي فان عليه عن عرض
المنتجات ان يوضح لمستخدمي هذه المواقع طبيعة
التصميم و من اين استمد وحداته و تاريخ الوحدات
ما اذا كانت وحدات تاريخية و بالتالي يتم نبذة
مختصرة عن الفنون مع كل منتج مباع.
أفاد  %73من عينه الدراسة انة بالطبع مع االستفادة
من الكثير من مميزات وسائل التواصل االجتماعي
من عرض المنتجات و محاوله الوصول الي
المستهلكين و ابتكار تصميمات تتناسب مع جميع
الفئات العمرية و جميع المستويات االجتماعية فانه
بذلك يكون معرض مجاني يستطيع فيه المصمم
عرض جميع االنواع من التصميمات و ابتكار عدد
النهائي من التصميمات ذات الموضوعات المتعددة
و ذلك لعرضها بشكل سهل و بدون تكلفة علي جميع
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي دون حدود او
قيود .
أفاد  %67من عينه الدراسة انه ال يوجد اي
اجراءات احترازية لحماية التصميمات من السرقة و
االقتباس و انه مع ذلك قد يكون هناك فرصة
لتسجيل و توثيق هذه التصميمات و لكن هذا التوثيق
له رسوم و تكالف باهظة و ليس بمقدور مصمم
طباعة المنسوجات ان يقوم بتوثيق كل تصميم يقوم
بعمله حيث ان من أهم خصائص عرض المنتجات
عبر وسائل التواصل االجتماعي هي التعددية و
التوع و بالتالي فانه من الصعب جدا توثيق كل
تصميم يقوم بتنفيذ المصمم .

التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي
مخزن من المُمكن شرا ُء كل شي ٍء منه بسهولة من خالل جهاز الحاسوب أو الهاتف
التسوّ ق عبر اإلنترنت هو وجو ُد
ٍ
5
ُ
ُنتج ما
المحمول ،وغالبا ً يُو ّف ُر أفضل أنواع المُنتجات للمُستهلكين .ويُعرف التسوّ ق عبر اإلنترنت أيضا ً بأ ّنه البحث عن م ٍ
عن طريق زيارة الموقع اإللكترونيّ الخاص بالمتجر .،وغيرها مِن المُنتجات األُخرى28
َ
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فوائد التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي
ُيق ّد ُم التسوّ ُق عبر اإلنترنت فوائدَ كثير ًة بال ّنسب ِة إلى لمستخدمي هذه المواقع  ،ومن أهمّها:
ُ
معرفة كافة التفاصيل حول ال ُمنتجات:
هي من الفوائد الرئيسيّة للتسوّ ق عبر اإلنترنت؛ إذ من المُمكن مُشاهدة المعلومات التفصيليّة والكاملة عن المُنتجات
المعروضة للبيع في المواقع اإللكترونيّة ،كاألسعار ،والمواصفات ،والمُكوّ نات ،وغيرها من ال ّتفاصيل األُخرى ،ويُساه ُم
ذلك في مُساعد ِة المُستهلك الختيار المُنتج المُناسب له.
التعرف عل آراء اآلخرين:
و تعد من اهم الفوائد للتسوّ ِق عبر اإلنترنت؛ إذ يُساه ُم في مُساعد ِة المستخدمين في اختيار المُنتجات التي يُف ّكرون بشرائها،
أكثر حول طبيعة
من خالل التع ّرف على آراء غيرهم حولها ،وتقييمهم لها ،ويساع ُد ذلك ال ّزبائن في معرف ِة تفاصي َل
ٍ
المُنتجات.37
ُيوف ُر الوقت والجهد:
هي من أكثر الفوائد أهمي ًّة للتسوّ ِق عبر اإلنترنت؛ إذ يُساه ُم في توفير الكثير من الوقت المُستغرق في البحث عن
المُنتجات في األسواق العاديّة ،وينت ُج عن ذلك تقلي ٌل في الجه ِد المبذول من قبل المُستهلكين أثناء عمليّة ال ّ
شراء
بأسعار رخيصة:
توفير ُمنتجات
ٍ
ُ
حيث
هي من الفوائد التي تعتم ُد على المُنافسة بين األسواق التقليديّة ،واألسواق اإللكترونيّة ،وأيضا ً بين متاجر اإلنترنت؛
عامل معها ،كما أ ّنها ُتو ّف ُر
تسعى إلى توفير المُنتجات بأق ّل
أسعار مُمكنة حتى تتم ّك َن من استقطا ِ
ب المزيد من ال ّزبائن لل ّت ِ
ٍ
العدي َد من الوسائل اإلضافيّة لراح ِة ال ّزبائن ،ومن أهمّها توصيل المُنتجات التي تمَّت عمليّة شراؤها إلى منازلهم.22

دور مصمم طباعة المنسوجات في العملية التسويقية :
تقديم المعلومات :يستطيع المصمم ان يؤثر على سلوك وتصرفات المستهلكين ،من خالل إمداد المستهلك بالمعلومات
والبيانات بالشكل الذى يساعده على اكتشاف كثير من الجوانب التى يجهلها عن السلعة،وكثيرا مًا نجد أفرادا ًتتأثر قرارتهم
الشرائية بشكل ملحوظ بسبب المعلومات المقدمة عن المنتج من حيث طبيعة الخامة و نوع التصميم و مقاسات المنتج .
ربط السلعة بحاجات المستهل :
وذلك عن طريق إبراز الخصائص واإلسهامات التى تحققها السلعة للمستهلك ،وربطها بمؤثرات سلوكية ونفية معينة تحقق
اإلشباع الذاتى له ،فالعديد من السلع تحاول أن تربط بين السلعة ومزايا معينة يمكن للمستهلك الحصول عليها ،وقد تكون
هذه المزايا ملموسة فى السلعة ذاتها أو غير ملموسة وترتبط برمز معين
تغيير رغبات المستهل :
ان مسألة تغيير رغبات المستهلكين مسألة صعبة ،ولكن اإلعالن بإمكانة القيام بها ،وتنقسم عملية تغيير الرغبات الي تغيير
اإلتجاهات عن اإلستخدام األصلى للسلعة التى يستخدمها

بالفعل23

مستوي رضاء الجمهور علي التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي
يجب ان تتوافر عدد من المميزات عبر وسائل التواصل االجتماعي و ذلك لرفع مستوي رضاء الجمهور المستهدف عن
المنتجات المباعة
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توافر المعلومات

الشحن

الجودة

السعر المناسب

الوقت

هاااي قااادرة الموقاااع
علاااي الحفااااظ علاااي
البيانااات الشخصااية
للعماااااااالء و عااااااادم
اساااااتغاللها بشاااااارة
ياااااااؤزي مساااااااتخدم
الموقع االلكتروني

هااااااااااااااي كميااااااااااااااة
المعلوماااات الكافياااة
لمسااااتخدم الموقاااااع
والتااي تساااعدة فااي
اتخاااذ قاارار الشااراء
دون تردد

هاااو شاااحن المناااتج
الصااااااااااحي فااااااااااي
حافظات مناسبة مع
مراعاااات اجاااراءات
الساااالمة و الجاااودة
وذلااااا فاااااي وقااااات
مناسااااب و للمكااااان
الصااااااااحي بأقاااااااال
التكاليف

و تشااااااامل جاااااااودة
المنااااااتج و افضاااااال
طريقااااة للشاااااحن و
هاااو ماااا يعبااار عااان
ماادي تقاادير الموقااع
للعمااااالء و السااااعي
الي خدمتهم

هو السعر المناساب
ماااااان وجااااااه نظاااااار
العميااااال للحصاااااول
علاااي المناااتج بأقااال
تكلفة

هااي الماادة الزمنيااة
مابين طلاب الشاراء
و اسااتالم المنااتج و
كلمااااا كااااان الوقاااات
مناساااااب كلماااااا زاد
اقبااال العمااالء علااي
الشاااراء مااان نفاااس
الموقع

التحليل االحصائي:
تم أجراء دراسة استطالعية لقياس مدي تحقق أهداف البحث من خالل استمارة استبيان تم تطبيقها علي عدد ( )80شخص
من الجمهور العام و اشتمل االستبيان علي ( )3محاور رئيسية و كل محور يحتوي علي عدد من المعايير وللتأكد من
صدق المعيار وصحة الفروض تم حساب اإلنحراف المعيارى كأحد مقاييس التشتت عن المتوسط لكل سؤال على حدى
حيث تبين من نتائج الجداول التالية أن جميع قيم اإلنحراف المعيارى كانت موجبة وقد زادت عن الواحد الصحيح مما يدل
على أن هناك داللة إحصائية إيجابية لصالح تلك األسئلة التى عرضت على الجمهور .
و قد تبين من دراسة النتائج البحثية لعينة الدراسة أن المحور االول و هو مواصفات الموقع المستخدم لعرض المالبس و
يشمل علي خمسة عبارات و قد حصل علي  4,6أي كبير جدا حسب مقياس ليكرت الخماسي.
جدول رقم ( : )1النتائج المرتبطة بمواصفات الموقع المستخدم لعرض المالبس
كبير
جدا

كبير

متوسط

صغير

تكرار
%
تكرار

45
56
29

54
68
19

51
64
26

47
59
27

%

36

24

33

34

19

تكرار

6

6

3

6

2

%

8

8

4

8

3

تكرار

0

1

0

0

0

%

0

1

0

0

0

تكرار
%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

عبارات المحور األول
 -1شكل الموقع يؤثر علي
إقبال المستخدمين
 -2طريقة عرض المنتجات و
عرض صور متعددة لنفس
المنتج يؤثر علي اإلقبال علي
الشراء
 -3استخدام موديل لعرض
المالبس و األزياء و تصوير
العارضات لتقريب الصورة
الذهنية للمنتج يؤثر بشكل
 -4عرض المنتج بجميع
ألوانه يؤثر علي القوة
الشرائية للمنتج
 -5سرعة الرد علي
االستفسارات المستخدمين
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ليس
له
دور
63
79
15

اإلنحراف
النتيجة
المتوسط
المعيارى
4.5

0.6

كبير
جدا

4.6

0.7

كبير
جدا

4.6

0.6

كبير
جدا

4.5

0.6

كبير
جدا

4.8

0.5

كبير
جدا
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يؤثر علي اإلقبال علي الموقع
بشكل
المجموك

تكرار
%

80
100

80
100

80
100

80
100

80
100

4.6

0.4

كبير
جدا

في حين تبين ان المحور الثاني و هو مدي االقبال علي التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي و يشمل خمسة عبارات
قد حصل علي  3,3أي محايد
جدول رقم ( : )2النتائج المرتبطة بمدي اإلقبال علي التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي
معارض
موافق
المتوسط
موافق محايد معارض
عبارات المحور الثان
بشدة
بشدة
6
20
45
3
6
 -1التسوق عبر وسائل تكرار
التواصل االجتماعي
2.8
يغني عن التسوق داخل
8
25
56
4
8
%
المحالت التجارية
23
27
4
15
13
 -2يمكن شراء منتجات تكرار
باهظة الثمن عبر
2.9
29
34
5
19
16
%
وسائل التواصل
االجتماعي
40
23
24
41
26
 -3هل تؤثر العروض تكرار
4.1
الترويجية علي قرار
50
29
30
51
33
%
الشراء
8
7
4
14
29
تكرار
 -4تفتقد مواقع
التواصل االجتماعي
علي االحساس بمتعة
3.7
10
9
5
18
36
%
الشراء و تحسين الحالة
النفسية بالخروج
للمحالت التقليدية
3
3
3
7
6
تكرار
-5تقييم عملية شراء
3.3
المالبس عبر وسائل
4
4
4
9
8
%
التواصل االجتماعي
80
80
80
80
80
تكرار
3.3
المجموك
100
100
100 100
100
%

اإلنحراف
المعيارى

النتيجة

1.0

محايد

0.9

محايد

1.2

موافق

1.1

موافق

0.9

محايد

0.5

محايد

فى حين تبين أن المحور الثالث وهو تفضيالت الشراء عبر وسائل التواصل االجتماعي و يشمل ستة عبارات حيث
تحتوى على إختيار أكثر من إجابة كما يلي :
جدول رقم ( : )3النتائج المرتبطة بدوافع الشراء عبر وسائل التواصل االجتماعي
توفير الوقت و التكلفة في المواصالت عن التسوق التقليدي
سهولة االختيار و البحث و الشراء
انخفاض اسعار المنتجات
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العدد
56
51
32

النسبة
70.0
63.8
40.0
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تعدد المنتجات
عدم توافر المنتجات في االسواق التجارية

ابريل2021
24
24

30.0
30.0

جدول رقم ( : )4النتائج المرتبطة بما يجذب مستخدم مواقع التواصل االجتماعي لشراء المالبس و االزياء
النسبة
العدد
65.0
52
السعر المنخفض
63.8
51
شكل الموديل و تناسبه للمستخدم
52.5
42
توصيل المنتج بسهوله الي المنزل
52.5
42
تصميم المنتج
17.5
14
لون المنتج
جدول رقم ( : )5النتائج المرتبطة بمميزات تسوق المالبس عبر وسائل التواصل االجتماعي
العدد
50
توفير الوقت و الجهد
43
أراء المستخدمين االخرين
40
توفير المنتج بأسعار أرخص
32
توفير معلومات عن المنتج
18
سياسة االسترجاك و االستبدال

النسبة
62.5
53.8
50.0
40.0
22.5

جدول رقم ( : )7النتائج المرتبطة بتفضيالت الشراء عبر وسائل التواصل االجتماعي
العدد

النسبة

من صفحات مستحدثة و لكن تحتوي علي منتجات جديدة

46

57.5

من صفحات متاجر االزياء العالمية

20

25.0

من صفحات متاجر االزياء المحلية

14

17.5

جدول رقم ( : )8النتائج المرتبطة بعيوب تسوق المالبس عبر وسائل التواصل االجتماعي
العدد

النسبة

مشكلة المقاسات المختلفة

64

80.0

عدم تطابق الشكل مع المنتج الفعلي

57

71.3

عدم لمس المعروضات

40

50.0

عدم السماح بارجاك المنتج او استبداله

36

45.0

معامل الثبات  Reliabilityومعامل الصدق : Validity
يقصد بمعامل الثبات استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه  ،أي أنه يعطي نفس النتائج إذا أعيد تطبيقه على نفس العينة
و إلجراء اختبار الثبات ألسئلة االستبيان نستخدم أحد معامالت الثبات مثل معامل ألف كرونباخ  Cronbach's Alphaأو
معامل التجزئة النصفية  . Split- halfوقد تم إجراء إختبار معامل الثبات حيث تتراوح قيمة معامل الثبات بين الصفر
والواحد الصحيح  ،فإذا كانت قيمه معامل الثبات مساوية للصفر فال يكن هناك ثبات في البيانات  ،وعلى العكس إذا كانت
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قيمة المعامل تساوي الواحد الصحيح فيكن هناك ثبات تام  ،وكلما اقتربت قيمة معامل الثبات من الواحد فإن الثبات يكون
مرتفعا ً وكلما اقتربت قيمته من الصفر فإن الثبات يكون منخفضا ً
فى حين يقصد بمعامل الصدق أن المقياس يقيس ما وضع لقياسه  ،حيث يعكس معامل الصدق الجذر التربيعي لمعامل
الثبات ،أي أن زيادة قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ تعني زيادة مصداقية البيانات.
حيث تبين من نتائج جدول ( )9أن معامل ألفا كرونباخ قد بلغ  0.970وهو مرتفع وموجب اإلشارة مما يعني زيادة
مصداقية بيانات العينة البحثية  ،فى حين بلغ معامل الصدق حوالى  0.985وهو أيضا ً مرتفع مما يشير إلى صدق بيانات
العينة البحثية.
جدول رقم ( : )9النتائج المرتبطة بمعامل الصدق والثبات لعينة الدراسة
معامل الثبات الداخلي
المحاور
Cronbach's Alpha
مواصفــات الموقــع المستخـدم لعــرض المالبس
مدي اإلقبــال علي التسوق عبــر وسائل التواصل
االجتماعي
اإلجمال

معامل الصدق الذاتي
Confidence

0.961

0.980

0.966

0.983

0.970

0.985

اإلحصاء االستداللي لعينة الدراسة
تبين من نتائج دراسة الجدول التالى أن العالقة بين المحورين األول (مواصفات الموقع المستخدم لعرض المالبس) والثانى
(مدي اإلقبال علي التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعي) لعينة الدراسة البحثية طردية وذات داللة إحصائية عالية جداً
(أقل من أو تساوي  ، )0.01حيث بلغت قيمة معامل إرتباط بيرسون حوالى  0.683وهذا يدل على وجود عالقة
إرتباطية قوية بين تلك المحورين -جدول (.)10
جدول رقم ( : )10معامالت االرتباط البسيط لمحاور العينة البحثية
المحور األول
مواصفــات الموقــع المستخـدم
لعــرض المالبس
1
معامل إرتباط بيرسون
**
0.683
معامل إرتباط بيرسون
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المحور الثان
مدي اإلقبــال علي التسوق عبــر
وسائل التواصل االجتماعي
1
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ابتكار تصميمات تصل للعرض عبر وسائل التواصل االجتماعي

التصميم ()1

التوظيف

اعتمد التصميم علي الجمع بين أكثر من عنصر فتم استخدام وحدات من الفن االفريقي و دمجها مع مع
انواع مختلفة من الخطوط باطوال و سمك مختلف و ذلك بشكل افقي مما اوجد عدد من المستويات االفقية
التي تعطي نوع من االمتداد و االتساع بالتصميم و جاءت الوان التصميم مستوحاه من عناصر الفن ذاته و
ذلك لتميز هذا الفن عن غيرة في العناصر و االلوان.

التصميم ()2

التوظيف

اعتمد التصميم علي عناصر اسس التصميم من انواع الخطوط المختلفة الطول و السمك و دمج عدد من
االلوان المتداخلة مع الخطوط و كذلك استخدام الظل و النور في عدد من المناطق المتتابعة و ذلك العكاء
تنوع و ثراء في التصميم

تصميم ()3
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اعتمد التصميم علي عدد من العناصر لرسوم االطفال باحجام و اشكال متباينة فمنها ما هو ملون و منها ما
هو خط خارجي فقط و تم توزيعها بشكل مائل و تم استخدام عدد من االلوان المتناسبة مع هذه العناصر
الطفولية .

التصميم ()4

التوظيف

اعتمد التصميم علي عدد من العناصر التي تنتمي للفن التجريدي الذي يبدوأنه مجرد قطع إيقاعية مترابطة
ليست لها دالئل بصرية مباشرة و هي تعبر بشكل كبير عن الحالة الشعورية و الداللة النفسية للفنان
التجريدي .و جاء استخدام الوحدات و دمج االلوان متفق بشكل كبير مع روح هذا الفن المميز .

التصميم ()5

التوظيف

اعتمد التصميم علي الكتابات العربية و تكرارها بشكل راسي مما يعطي التصميم الكثير من الثبات و القوة
و كذلك اعتمد التصميم علي اظهار مناطق الظل و النور بشكل واضح و ذلك الظهار التنوع و التباين في
االحجام يعطي كثير من الحيوية و الحركة للتصميم .

نتائج البحث
تتمثل نتائج البحث في العالقة بين استمارتي البحث :
تم الربط بين عدد من النتائج الخاصة باستمارتي البحث للوصول الي افضل النتائج التي تساعد مصممي طباعة
المنسوجات للوصول الي افضل القيم الفنية و الطرق العملية لتسويق تصميماتهم و فتح مجاالت جديدة للعمل و لتحقيق
فروض البحث .
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استمارة مصممي طباعة المنسوجات

ابريل2021

استمارة الجمهور العام

افاد  %64من مصممي طباعة المنسوجات ان التصميم هو المحرك االساسي لهذه التجارة المستحدثة حيث انه يعد اول
مايقع عليه عين مستخدمي صفحات التواصل االجتماعي كما افاد  %61من عينه الجمهور العام ان عرض التصميم بالوانه
المختلفة يؤثر بشكل كبير جدا علي القوة الشرائية للمنتج و كذلك يحقق الفرض االول للدراسة و هو ان نشر الفنون التشكيلية
يؤدي الي االرتقاء بذوق المسهلك.

استمارة مصممي طباعة المنسوجات

استمارة الجمهور العام

أفاد  %90من مصممي طباعة المنسوجات ان تحديد المجهور المستهدف و اللغة المناسبة له والتصميمات المعبرة عن كل
فئة يساعد علي تسويق المنتجات بشكل افضل كما أفاد  %81من الجمهور العام ان اهتمام الموقع بالجمهور و سرعة الرد
علي االستفسارات و تقديم المعلومات المطلوبه يؤثر بشكل كبير جدا علي االقبال علي الموقع و هو ما يحفز المصممين الي
ابتكار المزيد من التصميمات و تعديل اوجةة القصور بشكل فاعلي وهو ما يحقق الفرض الثالث للبحث .

استمارة مصممي طباعة المنسوجات

استمارة الجمهور العام

أفاد  % 90من مصممي طباعة المنسوجات ان وسائل التواصل االجتماعي اوجدت فرص عمل و مجال جديد لتسويق
منتجاتهم كما أفاد اكثر من  %60من الجمهور العام انهم يفضلون الشراء من الصفحات المستحدثة التي تحتوي علي
منتجات جديدة و هو ما يحقق الفرض الثاني للبحث ان استخدام مصمم طباعة المنسوجات لشبكات التواصل االجتماعي
لعرض تصميماته يؤدي الي نشر المزيد من الفنون التشكيلية و زيادة فرص عمل لشباب الخريجين .
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استمارة مصممي طباعة المنسوجات

ابريل2021

استمارة الجمهور العام

أفاد  % 80من مصممي طباعة المنسوجات ان وسائل التواصل االجتماعي ساعدت علي زيادة المبيعات بالنسبة لمنتجاتهم
كما أفاد  %70من المجهور العام ان طريقة عرض المنتجات و عرض صور متعددة لنفس المنتج يؤثر بشكل كبير جدا
علي االقبال علي الشراء .

استمارة مصممي طباعة المنسوجات

استمارة الجمهور العام

أفاد أكثر من  %44من مصممي طباعة المنسوجات و الجمهور العام انه اليمكن االستغناء عن التسوق التقليدي عبر المحال
التجارية و استبداله بالتسوق االلكتروني لما للتسوق التقليدي من فوائد نفسية و ترفيهية غير متوفرة بالتسوق االلكتروني .

استمارة مصممي طباعة المنسوجات

استمارة الجمهور العام

أفاد  %74من مصممي طباعة المنسوجات ان شبكات التواصل االجتماعي تعتبر بشكل كبيرجدا معرض مجاني لمصمم
طباعة المنسوجات لعرض تصميماته كما أفاد  %65من الجمهور العام ان استخدام موديل لعرض المنتجات و تصوير
العارضات يؤثر بشكل كبير جدا علي االقبال علي الشراء من خالل الموقع .

التوصيات :
-1ضرورة االهتمام بفتح المزيد من المجاالت لمصمم طباعة المنسوجات لالبتكار و عرض انتاجة الفني علي اوسع نطاق
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التركيز بشكل كبير علي الدور االجتماعي و الثقافي لمصمم طباعة المنسوجات لنشر الفنون المختلفة من خالل منتجاتة-2
. التي تعتبر االكثر انتشارا بين الجمهور العام
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