
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٥٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

  
  سين عبدالرضا محمد شيشترعبدالمحسن ح ثـــــاسم الباح

الوظيفة الزخرفية للحرف العربي كمدخل تجريبي       ثــــعنوان البح
  لتدريس التصميم في التربية الفنية

  جامعة حلوان ةـــــــجامع
  التربية الفنية ةــــــــكلي
  التصميمات الزخرفية م ــــــــقس

  )م١٩٨٧(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  دراسةهدف ال

 التعرف على اإلمكانيات الزخرفية للحروف العربية من خالل أنماط         
  .الخطوط الخمسة التقليدية

التعرف على األساليب الفنية المختلفة التي ُأستخدمت في التصميمات         
  .التي اعتمدت على عنصر الكتابة العربية

التجريب في إمكانية الحصول على تصميمات زخرفيـة باسـتخدام          
  .عربيةالحروف ال

  منهج الدراسة
تحليل للمفاهيم والمصطلحات الواردة في البحث، للتعرف علـى         -١

  .المواصفات الفنية للكتابة العربية، وأنماط الخطوط المختلفة
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 ٥٥٨ فريح العنزي. د.إعداد أ

الحصول على نماذج متعددة ألعمال فنية تعتمد على الحـروف العربيـة            -٢
ف حروفها ثم وتحليل هذه األعمال، وتصنيف األساليب الفنية المتبعة في توظي

  . للتجريب٠ كأمثلة –إختيار أنسب هذه األساليب مالئمة 
 من طـالب الـسنة      يالتجريب في الحروف العربية، مع جمهور تجريب      -٣

  .األولى في كلية التربية الفنية
تعرض نتائج التجريب على مجموعة من الخبراء في مجال التربية الفنية           -٤

 – جيـد    – جيد جداً    –ممتاز  (سية  ببطاقة تقويم مكونة من مسطرة قياس خما      
  .وذلك لكل وحدة منتجة)  ضعيف –مقبول 

  .معالجة نتائج التحكيم معالجة إحصائية وتحليل النتائج وفقاً لذلك-٥
  استنتاجات الدراسة

 نتائج خاصـة بالدراسـة      : تنقسم نتائج هذا البحث إلى قسمين هما        
  .النظرية ونتائج خاصة بالتجربة العملية

  :"اسة النظريةنتائج الدر
من دراسة الجوانب التاريخية، والجوانب الفنية للخط العربـي ومـا           
يتعلق منها بأنواع الخطوط العربية، والشروط الواجب توافرها فـي الخـط            

  :الجيد، فلقد اتضح 
 إن تنوع الخطوط العربية، وتعدد حروفهـا، واخـتالف طريقـة            -أ

فر مجـاالً خـصباً     ، تـو  ةة ثرية فـي صـفاتها الـشكلي       مرسمها، يمثل خا  
لالستخدامات الفنية للطالب في حصص التربية الفنية وخاصة ما يتعلق منها           

  .بأسس التصميم
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 ٥٥٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

 على الرغم من وجود قواعد لرسم الحروف العربيـة بأنمـاط            -ب
ـ        ن ذلـك ال يجـد مـن        إالخطوط المختلفة تنطوي على عالقات تناسبية، ف

  .لحروفاالستخدامات المرنة ذات الطابع المتشعب لهذه ا
 أولهما في صياغة    : إن االستفادة من الحروف العربية له بعدين         -ج

الحرف، وتجويده، وضبط عالقاته التناسبية، وثانيهما فـي تنظـيم العالقـة            
التكوينية في تراكيب الحروف والكلمات، وحسابات الشكل والفـراغ، ومـا           

  .يترتب على ذلك من تباينات وتوافقات
  :نتائج التجربة العملية 

نتيجة إلجراء التجربة العملية، والمعالجة اإلحصائية لنتائجهـا، فلقـد          
، والتي  ةظهرت بعض النتائج الخاصة بأفراد المجموعتين الضابطة والتجريبي       

  :يمكن توضيحها بالتالي 
التنوع في األداء الفني بين أعمال أفـراد كـل مجموعـة، خـالل               -أ

، ٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١ ،٩٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧ األشكال   –المقابالت الخمس   
٩٦.  

 يتنوع مستوى األداء الفني تنوعاً غير مطرد في أعمـال الفـرد             -ب
 حيث يتضح التفاوت فـي هـذه األعمـال خـالل            – للمجموعتين   –الواحد  

المقابالت الخمس، حين يرتفع مستوى األداء في بعض المقابالت، ويـنخفض   
  .١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧ األشكال –في مقابالت أخرى 

 ظهور بعض األعمال الفنية المميزة ألفراد المجمـوعتين خـالل           -ج
  .المقابالت الخمس بحيث يمكن تحديد هذه األعمال ومعرفتها بسهولة


