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 الملخص 

ان ارتباط الفنون بحياة االنسان جعلته دائم البحث والتنقيب عن االساليب المالئمة والمبتكرة والتي يكتشف من خاللها قيم 

  المتميز. ذات الطابعجديدة تساعد على دفع وتطوير القيم االصلية 

ن مالبس قائدي الدراجات أضاءة فى الظالم م والتى تبعثالطباعة المضيئة  الستخدام تقنيةلهذا يتضمن البحث عرض 

بسيطة من وسائل الطباعة وذلك للمساهمة فى تحقيق السالمة واالمان وتقليل  باالستنسل كوسيلةالهوائية بأسلوب الطباعة 

دور المالبس فى تشجيع ممارسة الرياضة والمساهمة فى الحد من المشاكل  وكوسيلة لتفعيل ليال.مخاطر حوادث الطرق 

ادة ليال . و تكمن اهمية البحث فى  تقديم مقترحات ملبسية حديثة تتماشى مع متطلبات عصرنا الحالى. المرورية اثناء القي

وكذلك تقديم مالبس ذات طابع خاص مضيئة ليآل . ايضا فتح افاق جديدة نحو التجريب من خالل تقديم افكار طباعيه نفعية  

فى التشجيع على ممارسة الرياضية من خالل تقديم مقترحات لمالبس قائدى الدراجات الهوائية . و تفعيل دور المالبس 

ملبسية جديدة باستخدام تقنيات حديثة. وهدف البحث الى تقديم عدد من التصميمات الملبسية التيشيرت المطبوع باسلوب 

خصصين فى " تصميم  واعداد استمارة تحكيم للسادة المت12الطباعة المضيئة تصلح للذكور واالناث والتى بلغ عددهم "

مجال المالبس  والنسيج و كذلك الفئة المستهدفة " قائدى الدراجات الهوائية " للتأكد من تحقيق الجوانب الجمالية والوظيفية 

للصياغات التصميمية والطباعة المقترحة. مع وجود  فروق ذات دالئل احصائية بين التصميمات والصياغات الطباعية 

اعة المضيئة .و فروق ذات دالئل احصائية بين التصميمات من حيث توافر الجانب الجمالي المقترحة باستخدام تقنية الطب

والوظيفي لصالح عينة البحث. وبالتالي توصل البحث الى امكانية اضافة قيم جمالية وتشكيلية لمالبس قائدي الدراجات 

 ض البحث وتحليلها إحصائيا.خالل استخدام تقنية الطباعة المضيئة وذلك من خالل تحقيق فرو الهوائية من

            -المفتاحية: الكلمات 
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