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دراسة إمكانية االستفادة مغ تقشية الصباعة الخقسيو باالنتقال الحخاري 
"الدبميسيذغ" باستخجام رسػمات األشفال في إثخاء الكيع الجسالية 

 والػضيفية واالقترادية لسالبديع
  إعجاد                                    

 *وفاء الدضج عمى رقية .د                                         
 السقجمة:
بالخغع مغ أن اإلندان قج استعسل السالبذ فى حياتو الضػمية إال أنو تسضد فى لباسو        

لمسشاسبات والحفالت واألحجاث، حتى أصبح لكل ميشة ووضيفة مالبذ خاصو نتعخف مغ خالليا 
عمى صاحبيا، وباتت تؤثخ فى اآلخخيغ نفديًا واجتساعيًا، وأصبحت األزياء تفخض نفديا عمى 

 شباعة وتعتبخ إلندان السيشية واالجتساعية مخورًا بالحقب التاريخية والبضئات السختمفة،مكانة ا
تجسضل  الخغبة فى الجسال، وقج كانت ارتباشًا بالشػاحى وأكثخىا الشديج صشاعات أشيخ مغ األقسذة
 األقسذةقبل  ضيخت السصبػعة األقسذة أن إذ العرػر أقجم مشح مػجػدة السمػنة بالخسػم األقسذة

 إلى استعسال السعجات أبدط استخجام مغ ىحه الرشاعات وتجرجت والسصخزة، باأللػان السشدػجة
أھع  مغ السشدػجات شباعة مجال فى التجخيب يعج كسا الدشضغ أالف خالل الساكضشات أعقج

 بتحقضق یتعمق األول اتجاىضغ فى التجخيب ويأتى ، السجال ىحا أىجاف تحقق التى الزخورات
 ال إذ الفشى، العسل بشاء فى الجانبضغ ألحج غشى وال تقشية بجػانب یتعمق جػانب إبتكارية، والثانى

 دون  التقشية لمجػانب قيسة أنو ال كسا الالزمة، التقشيات فى التحكع دون  الجانب الجسالى یتحقق
 خاصة. قيع جسالية تحقضق عمى قجرتيا

الجػانب التقشية السيسة في مجال الصباعة و التي أحج  استخجام تع الجراسة ىحه وفى        
شخق الصباعة أال وىى الصباعة الخقسية "الدبميسيذغ"،  وقج استخجمت  تعتبخ مغ أحجث و أبدط

 ترسيسات مبتكخة وممػنة بحضث تكػن مغ ابتكار واختيار ىحه التقشية  لمحرػل عمى
 ، حضث  واألصالة والتسضد بالتفخد سضدتت وقج روعي في نفذ الػقت أن األشفال"أنفديسػألنفديع" 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــذ اســـــتاذ م* ـــــكم-دـــــاعج الشدـــــيج والسالب ـــــػم واآلدا   ةي ـــــة  -جامعـــــة الباحـــــة  –العم السسمكـــــة العخبي

 الدعػدية
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(  20-6تع االستعانة ببعس الخسػم السعجة مغ قبل األشفال "أنفديع" في السخحمة العسخية مغ )
 سشة حضث أنو قج ثبت أن رسػم ىحه السخحمة العسخية ) الصفػلة الستاخخة ( تعبخ عسا في داخل 

الصفل مغ أمشيات و اتجاىات و مضػل و رغبات يسكغ تحكيقيا مغ خالل ترسيع ممبدى بديط 
یخفع الخوح السعشػية لجية و يداعجه عمى االبتكار و التسضد بضغ أقخانو، وقج تمخرت مذكمة 

 البحث في التداؤالت التالية:
الحرػل عمى مشتج  ىل يسكغ استخجام باتخون الصفل كمػحة فشية تحقق رغباتو وأمشياتو في* 

 ممبدى متسضد؟
  ما إمكانية استخجام شباعة الدبمسيذغ في تشفضح مشتج ممبدى عغ شخيق استخجام الباتخون

 السعج سابقًا؟
 ىمى يحقق السشتج الكيع الػضيفية والجسالية واالقترادية الػاجب تػافخىا في مالبذ الصفل؟ 
  صغضخة لخجمة الذبا  والسجتسع؟ىمى يسكغ تعسيع التجخبة لمسداىسة في إعجاد مذاريع 

 Research objectivesالبحث:  أھجاف
 )الدبميسذغ( وشخق االستفادة مشيا وضيفيًا. الصباعة الحجیثة تقشيات عمى الزػء إلقاء .2
 إمكانية الػصػل الى ترسيسات مبتكخة يسكغ مغ خالليا رفع الكيسة الجسالية لسالبذ األشفال. .0
 الصفل واستثسارىا في تشسية السذخوعات الرغضخة.رفع الكيسة االقترادية لسالبذ  .3

 research importanceالبحث:  أھسية
 وكحلظ الحوق الحدي والجسالى واالبتكار لجى والسيارات تشسية السعارف عمى يداعج البحث .2

 .األشفال
مالبذ الصفل كسا یػجة صانعى  جػده عمى یشعكذ بسا السشتج مدتػي  رفع يداعجالبحث في .0

مضػل واتجاىات األشفال في تمظ السخحمة العسخية مسا يداعج عمى زيادة القجرة  السالبذ الى
 التشافدية باألسػاق.

 الرغضخة عغ شخيق تػجية السجتسع لألعسال الضجوية. السذخوعات تشسية يداىع البحث في .3
 Research hypothesesفخوض البحث: 

 أن: البحث يفتخض
مالبذ البشات السصبػعو بخسػمات األشفال في  تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع .2

 تحقضق الجانب الجسالي وفقًا آلراء الستخررضغ".
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بخسػمات األشفال فى  تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ البشات السصبػعو .0
 تحقضق الجانب الػضيفي وفقًا آلراء الستخررضغ.

بخسػمات األشفال في  البشات السصبػعوتػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ  .3
 تحقضق الجانب االقترادي وفقًا آلراء الستخررضغ.

 search limitsحجود البحث 
 الحج السكاني: یتع تصبضق البحث بالسسمكة العخبية الدعػدية مرشع السجیشة لمدجاد والسػكضت.

 ىـ. 2442-2442الحج الدماني: يصبق البحث في العام الجراسى 
  سشة(. 20-6مخحمة الصفػلة الػسصى والستاخخة ) ذخي:الحج الب
 Research Methodologyالبحث  مشيج

 ـــ يدتخجم البحث السشيجضغ التجخيبي والػصفي التحمضمي كالتالي:
  بضئيا اآلمشة وأسالضب الصباعة التكشػلػجية السختمفة السشيج التجخيبي ويتسثل في التجار 

 .السقتخحة لمترسيسات والسشاسبة
    الػصفي التحمضمي ويتسثل في تصبضق االستبيان عمى السخترضغ لمػقػف عمي نجاح التجار

 مغ عجمو.
 search toolsالبحث  أدوات

  :الخامات واألدوات السدتخجمة في الجراسة التصبيقصة 
 األدوات السدتخجمة في الصباعة( –نساذج رسع الباتخون  -)األقسذة 

 ت السشفحة.لتكيع الترسيسا استبيان استسارة 
 :البحث مرصمحات

ــــاتخون أو األورنيــــظ، ىــــػ نســــػذج لمقصعــــو الســــخاد خياشتيــــا مــــغ القســــاش ولكــــغ  البــــاتخون: الب
ــــحي تدــــتخجمو  ــــػرق أو الذــــفاف أو ورق التفرــــضل الجــــاىد ال ــــى ال ىــــحا الشســــػذج مخســــػم عم
شــــخكات انتــــاج الباتخونــــات، والبــــاتخون ىــــػ أول وأىــــع خصــــػه فــــي التفرــــضل ولــــو أىسضتــــو فــــي 
ــــاتخون يدــــتشفح بعــــس  ضــــسان انزــــبا  السقــــاس واالقترــــاد فــــي القســــاش، ونذا كــــان رســــع الب
الػقـــــت والجيـــــج فـــــ ن االســـــتغشاء عشـــــو يكمـــــل الكثضـــــخ مـــــغ السذـــــاق ويديـــــج احتساليـــــو وقـــــػ  

 (0228 -)ىشج الصػيل  األخصاء.
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 بصخيقـة ممػنـة أو رسـػمات نسـاذج عمـى بيـا الحرـػل يسكـغ التـى الصخيقـة ىـى  الصباعـة :
 أو وكتـان شبيعـى وحخيـخ وصـػف قصـغ السعخوفـة مـغ األقسذـة أنـػا  شـتى عمـى ةمختمفـ
 (2993 -الدغبى نرخ، كػثخ األلياف. )إنراف مغ ىحه مخاليط

 البالســـتيظ تدـــتخجم لشقـــل الرـــبغة إلـــى مـــػاد مثـــل حاســـػبية شابعـــة الصابعـــة الدبمسيذـــغ: ىـــي
ـــػرق  ، أو ـــى القســـاش ال ـــػرق إل ـــل الرـــبغة مـــغ البالســـتيظ أو ال ـــتع نق ـــع باســـتخجام الحـــخارة ی ، ث
.Constance J. (2001)  

 بيـا يعبـخون  التـي الحـخة التخصيصـات تمـظ : ىـى Children drawingاألشفـال   رسـػم
تقخيبـًا،  شـيػر عذـخة الدـغ باإلمدـاك بـالقمع فـيحضـث یبـجأ األشفـال  كـان، سـصح   أي عمـي

 لغــة البمــػ، ، وىــى بسثابــة إليــالتسكغ التــام فــي مخحمــة يرــمػا أن ثــع یتصــػر األمــخ إلــي
 مــا رســػماتيع عبـخ يعكدــػن  حضــث أنفدـيع، عــغ األشفــال خالليـا مــغ يعبــخ مرـػرة
 مـغ خخيغوبـاآل ببضئـتيع أيزـًا عـغ عالقـتيع خالليـا مـغ ويعبـخون  ذاتيـع، بـو تجـاه يذـعخون 
 سـبق مـا جانـب ونلـى ، الذـار  فـي أو السجرسـة أو األسـخة فـي سـػاء كبـارًا وصـغاراً  حـػليع
نفدـية.  واضـصخابات مذـكالت مـغ األشفـال مشـو يعـاني مـا كـحلظ تعكـذ األشفـال رسـػم فـ ن

 (0229 –القخيصى امضغ )عبج السصمب
 Previous researchالدابقة:  الجراسات

 :والصباعة األشفال مالبذ تشاولت السحػر األول: دراسات
م : " فشػن الصفل كسرجر لترسيع األقسذة السصبػعة  0228دراسة " جضيان دمحم الجسل  - 2

 لمسفخوشات " 
سشػات واالستفادة مشيا  9:4ىجفت الجراسة إلى: دراسة فشػن األشفال في السخحمة العسخية مغ 

ل وأفكار ترسيسية ججیجة تداعج في تشسية كسرجر إليامى في الترسيع ومحاولة التػصل إلى حمػ
 الحوق الجسالى والفشى لمصفل واالىتسام بخؤية الصفل الفشية ونكدابو الثقة بالشفذ.

تػصمت الجراسة إلى: أن الجراسة التحمضمية الفشية لفشػن الصفل بسا تحسمو مغ قيع فشية وجساليات 
ػجات عامًة وشباعة أقسذة مفخوشات تعج مرجرًا ىامًا البتكار ترسيسات ترمح لصباعة السشد

حجخة الصفل خاصًة، كسا تػصمت إلى أىسية تشسية الجانب اإلبجاعى واالبتكارى لجى الصفل مغ 
خالل مسارسة األنذصة الفشية السختمفة، وكحلظ إلي ضخورة االىتسام بفغ الصفل لسا يحسل مغ قيع 

السشدػجات عامًة وشباعة أقسذة  فشية وجسالية يسكغ استغالليا لعسل ترسيسات ترمح لصباعة
 مفخوشات حجخة الصفل خاصًة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
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م: "ابتكار ترسيسات مصبػعة لألقسذة  2016 سبع السجضج عبج صبحي دعاء دراسة -0 
  "مفخوشات حجخة الصفل الشتجة ببعس التخكضب البشائية السختمفة 

لإلزالة ك حجى التقشيات  : التاكضج عمى أىسية دراسة تقشيات الصباعة القابمة الجراسة إلى ىجفت 
إلثخاء جساليات مالبذ األشفال ، وتشسية السعخفة والسيارات واالتجاىات لسرشعي مالبذ األشفال 

، كسا وأن ورفع مدتػى السشتج یشعكذ عمى جػدة مالبذ االشفال وتديج مغ قجرتيع عمى 
 األساسية العشاصخ مغ عشرخ كل فاعمية السشافدة في األسػاق السحمية والعالسية و تحجیج

 مغ ىحه االخػاص االستفادة إمكانية إلى باإلضافة السشتجة األقسذة خػاص البشائى عمى لمتخكضب
 ترسيسات وابتكار الصفل، حجخة تشاسب مفخوشات أقسذة وننتاج الجاىدة السالبذ صشاعة فى

  البشائية السختمفة. التخكضب ببعس السشتجة الصفل حجخة ألقسذة مفخوشات مصبػعة
تػصمت الجراسة إلي: أن تجخبة الصباعة عمى السشدػجات مغ أىع الزخوريات التي تحقق أىجاف 
الجػانب االبتكارية والفشية وال غشى عشو في بشاء العسل الفشي، كسا أن تقمضل الكيسة السادية لمديشة 

 متسثمة في ضغط تكاليف الصباعة أو التصخيد يداىع في تشسية السذاريع الرغضخة. 
م: "ترسيع مالبذ أشفال مػاكبة االتجاىات 2016 وآخخون  عثسان محسػد دراسة سيضخ - 3

 السػضة العالسية وشباعتيا بصخق آمشة بضئيا"
ىجفت الجراسة إلى: ابتكار ترسيسات ترمح ألقسذة األشفال، وذلظ لجراسة اتجاىات السػضة 

لسشدػجات بتقشيات العالسية ألقسذة األشفال السصبػعة بتصبضق بعس أسالضب شباعة ا
 وتكشػلػجيات حجیثة وآمشة بضئيا.

تػصمت الجراسة إلي: صيغ ابتكاريو ججیجة في مجال ترسيع أقسذة السالبذ لألشفال وشباعة 
األقسذة القصشية العزػية بصخق ومػاد آمشو بضئيًا، كسا تػصمت إلى أن عشرخ السػضة يعتبخ 

 عشرخ ىام ججًا في ترسيع السالبذ الجاىدة ال يسكغ إغفالو. 
" الصابع القػمى لتحقضق الھػية السرخية فى ترسيسات م:  0226دراسة مشة هللا أسامة سعج  -4

 سشو "  20-6أقسذة األشفال السصبػعة مغ سغ 
ىجفت الجراسة إلى: تػضيف العشاصخ القػمية فى استحجاث ترسيسات تشاسب اليػية السرخية 

 لمصفل تعكذ الشسػ العقمى والشفدى واالستخاتيجى لمصفل.
ات ججیجة تتالءم مع اليجف مغ مػضػ  البحث وذلظ مغ تػصمت الجراسة إلى: تذكضل فشي وعالق

خالل ابتكار مجسػعة مغ الترسيسات واستخجام مفخدات وعشاصخ الفشػن التخاثية بحضث ترمح 
 لمتشفضح عمى شباعة أقسذة األشفال.
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" فمدفة الذكل فى رسػم أشفال العالع لمبضئة  م: 0224 امام عبج الشبى محسػد زھخاء دراسة - 5
 لصباعة ترسيسات أقسذة مالبذ األشفال "  السرخية
إلى: دراسة وتحمضل التقشيات الفشية والكيع الجسالية لفمدفة الذكل في رسػم أشفال  الجراسة ىجفت

العالع. وابتكار ترسيسات ترمح شباعتيا عمى أقسذة مالبذ األشفال لمػصػل إلي مشتج مصبػ  
 يكػن لو صجًي عسيقًا في نفػس األشفال ألنيا األقخ  إلي أذىانيع. 

تػصمت الجراسة إلى: أن رسػم األشفال فغ ثخي يحتػي عمي عشاصخ تذكضمية وترسيسية تمقائية، 
وىي التي يسكغ مشيا استخالص حمػل ترسيسية ججیجة تديع برػرة كبضخة في إثخاء ترسيسات 

 أقسذة مالبذ األشفال السصبػعة. 
بالقصا  الخاص وأثخه   م: "تصػيخ دور الترسيع 2011 سالع محج السشعع عبج دعاء دراسة - 6

 فى تفعضل القجرة التشافدية عالسيًا لصباعة أقسذة مالبذ األشفال "
إلقاء الزػء والتعخف عمى نذا  الترسيع واالبتكار الستبع حاليًا داخل    :ىجفت الجراسة إلى 

شخكات صباغة وشباعة السشدػجات بالقصا  الخاص ودراسة العالقة بضغ ىحا الشذا  وبضغ نطام 
لعسل داخل الذخكات لتحمضل السذاكل والتحجيات التى تػاجو صشاعة األقسذة السصبػعة فى ضل ا

ضخوف السشافدة العالسية وتفعضل دور الترسيع  و تصػيخ قجرات السرسسضغ االبتكارية فى نذا  
  شباعة السشدػجات.
أبعاد محػرية ىى وجػد ارتبا  وثضق بضغ تصػيخ دور الترسيع وبضغ ثالثة  :تػصمت الجراسة إلى 

السشاخ االبتكارى والييكل التشطيسى داخل الذخكة والقجرة االبتكارية لمسرسسضغ ، وأن تصػيخ 
مشتجات األقسذة فى شخكات السشدػجات يجب أن یتع مغ خالل بخنامج مشطع إلدارة الترسيع داخل 

 الذخكة.
يع الجسالية لمسجرسة الدخيالية م:"دراسة تحمضمية لمك 2010 فػدة عبج دمحم رضا دراسة رنا دمحم -7

 مع استخجام أسالضب متشػعة مغ التصخيد والصباعة لعسل ترسيسات التى شضخت االشفال"  
اقتخاح بعس الترسيسات الدضخيالية كشػ  حجیث مغ الترسيسات وتشفضحىا   :ىجفت الجراسة إلى

شضختات"  -ية ونثخاء "تىشضختات( األشفال مع مخاعاة احتياجات الصفل الشفدية والعسخ  -عمى )تى
األشفال باألسالضب الدخخفية الستشػعة لالرتقاء بالحوق السمبدى ونذخ الػعى السمبدى لمصفل وذلظ 

شختات" األشفال لتحقضق  -بالجمج بضغ الصباعة والتصخيد واستخجام الخامات الصبيعية فى تشفضح "تى
 الخاحة الػضيفية
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بضغ الصباعة والتصخيد فى زخخفة مالبذ األشفال يسكغ تػصمت الجراسة الى: أنو مغ خالل الجمج 
الػصػل إلى الجػدة السمبدية السصمػبة وخاصًة مع استخجام الخامات الصبيعية التى تحقق الخاحة 

 الػضيفية لمصفل. 
   الرغضخة: السذخوعات تشاولت السحػر الثاني: دراسات

الصباعة باإلزالة فى إثخاء الكيع  م : " استخجام 0227دراسة فاشسة الدعضج مرصفى مجیغ  - 2
 الجسالية لسالبذ االشفال لخجمة السذخوعات الرغضخة "

ىجفت الجراسة إلى: الػصػل إلي تذكيالت ججیجة ومدتحجثة مغ الدخارف باستخجام الصباعة 
باإلزالة ترمح لدخخفة مالبذ األشفال واستخجام خامات وأدوات بديصة ورخيرة الثسغ لعسل 

 زالة تداعج عمى عسل مالبذ أشفال متسضدة مسا يجعمھا ترمح كفكخة لسذخو  صغضخ. الصباعة باإل 
تػصمت الجراسة إلى: إمكانية إثخاء الصباعة باإلزالة باستخجم أدوات بديصة ومتػفخة والعقج والخبط 

ثع الغسخ فى الكمػر وأن الصباعة باإلزالة أثخت عمى الجانب الجسالى لألقسذة السدتخجمة فى 
 ات مبتكخة لسالبذ األشفال.ترسيس

السخدود االقترادى والبضئى لسذخوعات السخأة   : "م 2015 السجاح هلل عبج دمحم عمى دراسةعدة -0
 السشتجة ودور بخامج التميفديػن فى التػعية بو "

 ودور السخأة السشتجة لسذخوعات والبضئى االقترادى السخدود عمى التعخف  : الجراسة إلى ىجفت
 "بو التػعية فى التميفديػن  بخامج

تػصمت الجراسة إلى: أن أىع أنػا  السذخوعات التى تقجميا بخامج السخأة كسا تخاىا السبحػثات 
تعجدت أسبا    وفقًا لإلقامة، حضث جاء فى التختضب األول الخياشة والتفرضل، وقج ثبت أيزًاأنو قج

لتحدضغ الجخل، ورفع السدتػى عسل السخأة بالسذخوعات الرغضخة وىي تفزضل العسل الحخ، 
 السعيذي لألسخة ، واإللتحاق بفخصة عسل مشاسبة لعجم تػافخ عسل حكػمي .

م: " دلضل إرشادي لترجیخ السالبذ الجاىدة  0225ابخاھيع مبارك مرصفى شيساء دراسة –3
 لمسذخوعات الرغضخة "

 و الرغضخة الجاھدة لمسذخوعات السالبذ لترجیخ إرشادى دلضل ونعجاد ترسيع :إلى ىجفت الجراسة
 .معج لمترجیخ ممبدى لسشتج ججوى  دراسة إعجاد

دراسة ججوى  تػصمت الجراسة إلى: مقتخح لجلضل إرشادى فى إيجاد حمػل سخيعة إلعجاد
الجيات والسؤسدات الحکػمية  لمسذخوعات الرغضخة لترجیخ السالبذ الجاىدة لتمبية احتياجات

 .السدئػلة عغ دراسات الججوى 
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م: " ابتكار ترسيسات فشية لمدتائخ الشديجية بسا  2015 دمحم معخوف رشاد مشار دمحم دراسة – 4
 یتشاسب مع األداء الجسالى والػضيفى لخجمة الرشاعات الرغضخة "

فتح آفاق ججیجة لرشاعة الدتائخ إلخخاجيا مغ الصخق التقمضجية ومداعجة  ىجفت الجراسة إلى:
غضخة باستحجاث مجال ججیج لمرشاعات الرغضخة وتقمضل الشفقات الذبا  أصحا  السذخوعات الر

 .السدتخجمة في شخاء الدتائخ
تػصمت الجراسة إلى: تصػيخ بعس السسارسات في مجال صشاعة الدتائخ الشديجية والحرػل عمى 

 نساذج مبتكخة ومتسضدة مغ ترسيسات فشية لمدتائخ الشديجية.
 دابقة في التالي: اتفقت الجراسة الحالية مع الجراسات ال

رسػم األشفال فغ ثخي يحتػي عمى عشاصخ تذكضمية وترسيسية تمقائية والتي يسكغ مشيا  -2
استخالص حمػل ترسيسية ججیجة تديع برػرة كبضخة في إثخاء ترسيسات أقسذة مالبذ األشفال 

 السصبػعة.
 أىسية السذخوعات الرغضخة فى رفع السدتػى السعيذي لألسخة. -0

 فى الشقا  اآلتية: واختمفت الجراسة
التسضد واالبتكار فى السشتج باستخجام الصباعة الدبميسذغ وىحه آلية حجیثة فى شباعة مالبذ  -2

 األشفال.
 نجرة شباعة مالبذ األشفال بالكيع الجسالية السدتػحاة مغ رسػمات األشفال أنفديع. -0
إلزالة السدتخجمة فى الخقسيو الدبميسيذغ بالشقل الحخاري بخالف الصباعة با استخجام الصباعة -3

 أغمب البحػث عمى الخغع مغ بداشة الخامات وشخيقة الصباعة بالشقل الحخاري الدبميسيذغ
 إعصاء الجور الخيادى لألشفال فى ترسيع واختياروتشفضح ترسيسات مصبػعاتيع. -4
االىتسام باألسمػ  الجسالى الحي يسضد رسػمات األشفال واستخجاميا كسصبػعات لسالبذ  -5

 .بالذكل الحي يذبع احتياجات الصفل الشفدية والسمبدية والعسخيةاألشفال 
 Theoretical frameworkالشطخى :  اإلشار

  الدبمسيذغ: شخيقة الصباعة الخقسيةDigital sublimation Print 
سشو، و یتع عسل  20مغ خالل ججول السقاسات مغ عسخ سشو الى فدتان بشاتى  رسع باتخون 

 سع ( x  09سع  29)   A4نسػذج لكل مقاس وترغضخة بسكياس رسع ليكػن فى حجع صفحة 
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 سشو. 20( ججول مقاسات مغ عسخ سشو حتى 2ججول رقع )

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 سشػات 3( رسع باتخون فدتان بشاتى سغ 2صػرة رقع ) 
سشػات حدب السقاس السػضح  3( یػضح شخيقة عسل باتخون فدتان بشاتى لدغ 2الرػرة رقع )
( وبشفذ الصخيقو یتع عسل باقى الشساذج لسختمل األعسار واألحتفاظ بيا بريغة 2بججول رقع )

PNG ( باتخون فدتان بشاتى مغ  0كسا ىػ مػضح بالرػرة )سشو  20الى  5 
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 سشو 20الى  5بشاتى مغ  ( باتخون فدتان 0بالرػرة )

ستخجام شخيقة الصباعة الدبمسيذغ باالنتقال الحخارى والحى یتكػن مغ الساكضشات و اسضتع 
 الخامات اآلتيو :

A.  كسبضػتخComputer 
تػضح  نافحه  (3محسل عميو أحج بخامج الترسيع مثل الفػتػشػ  أو اإلليدتخيتػر والرػرة ) 

 أحج بخامج الترسيع عمى الكسبضػتخ.

 
 ( نافحه بخنامج الترسيع عمى الكسبضػتخ.3صػرة )
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B.  االصابعو الدبمسيذغ الخقسيةDigital sublimation Printer 
ىى أبدط نػ  لصباعة التراميع الجسالية عمى السالبذ السرشػعة مغ البػليدتخ، وتشتج جػدة  

غ بشفذ فكخة الترسيع مغ جػدة الرػر )الخسػم( التى يديل تشفحىا، وتعسل الصابعة الدبمسيذ
الصابعو الخقسية التى تدتخجم فى مكاتب الذخكات وفى السشازل لصباعة األوراق ، ويسكغ ليحه 

 الشػعية مغ الصابعات أن تصبع أيزًا عمى ورق خاص بحبخ خاص.
 ويػجج أحجام مختمفو مغ الصابعات كالتالي:  

باعة عمى ورق بحجع مثل التي تتػافخ بالسكاتب لمص Office Printerشباعات حجع صغضخ :  -
A4  (02  سعx 32  وأخخى حجع ) سعA3   (32  سع x  42 ( و الرػرة ،) یػضح 4سع )

 والتى تدتخجم فى شباعة التيذختات والحقائب و السخجات و التاكيات. A3و  A4شابعات حجع 
تصبع عمى رول مغ الػرق وتدسى شابعو مغ رول Large Format  :شابعات حجع كبضخ -

یخكب عمضيا رول الػرق ويتع الصباعو عمى الػرق ويخخج لضمل الخول مخة أخخى ، إلى رول ، 
 062سع ،  002سع ،  282سع ،  202سع ،  82ويػجج ماكضشات تدتخجم رول ورق عخض 

 ( یػضح إحجى ماكضشات الصباعو الدبمسيذغ مغ رول الى رول.5سع ، والرػرة ) 302سع ،

 
 .A3 و  A4ة لسقاس ( الصابعو الدبمسيذغ الرغضخ 4صػرة )
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 الصابعو الدبمسيذغ الكبضخة مغ رول إلى رول. 5صػرة )

 وأىع السػاصفات التى یتع شخاء الصابعو بيا والتى تختمل مغ شابعو أو أخخى یػضحيا 
 

 (  0الججول رقع )
 ( السػاصفات اليامة لمصابعو الدبمسيذغ.0ججول رقع )

أتر بى  وآخخيغ  وكال مشيع  یشتج أكثخ مغ مػدیل مغ  -تػشضبا  -حدب الذخكة السرشعو مثل ایبدػن 
 الصابعو
HY-1800 Plus مثال  السػدیل 

 

Print Head 
  

DX5 - Dx7 - 5113 - 
53471- 

 - Dx5 - Dx7نػ  اليضج وأشيخ الساركات ىى 
5113 - 53471   

 

Print Head 
Number  

  األنتاج بالداعوكمسا زادت عجد الخؤس كمسا زادت كسية  32..………-2-4-6-8

Print 
Resolution  

1440-2400-3200…. dpi  وىى عجد البكدل فى البػصو السخبعو وكمسا زادت الجقو
 dpiزادت وضػح الصباعو وزادت جػدتيا  ويخمد ليا 

 

Print 
Width  

1830 -2200 – 3220-
.mm 

وىى تصمب بشاءا عمى عخض القساش الحى یخغب 
 السرشع فى شباعتو

 

Production 
speed   

42-60-90150-300.. 
㎡/h 

كسية االنتاج فى الداعو وىى مختبصة بعجد رؤس 
 الصباعو

 

In
k  

Ink 
Type 

sublimation ink   كل شابعو ليا نػ  حبخ حدب نػ   -نػ  الحبخ
 القساش
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Color Four color(C/M/Y/K)  تذضخCMYK  إلى األحبار األربعة السدتخجمة في
بعس الصباعة السمػنة: الدساوي واألرجػاني واألصفخ 

 والسفتاح )أسػد(.

 

Ink 
Tank 
Volu
me 

1500-300 ml for each 
color 

  حجع تانظ األلػان

Suppl
y 

Type 

Positive pressure CISS نػ  ضغط الحبخ  

Print 
Media  

Sublimation paper   فى حالتشا ورق  -الساده ال ليصبع عمضيا نػ
 سضبمسيذغ

 

Print Head 
Height  

2-3mm adjustable 
between print head and 

media 

  ارتفا  الخأس عغ ورق الصباعة

Software  Maintop5.3/Photoprint/W
asatch 

  ىػ البخنامج السدؤل عمى تذغضل الساكضشو

Language 
  

English / Chinese لػحة التحكع لمساكضشو وتصل انجمضدى ولػ أمغ أضافة  لغة
 العخبية

 

Operating 
System  

WinXP/Win7  نػ   بخنامج الػيشجوز الحى يعسل عمضيا بخنامج
 الدػفتػيخ

 

Power   AC:220V, 50HZ / 60HZ  وال بج مغ معخفة تخدد بمجك لصمب تخدد  -نػ  الكيخباء
 52HZج شمب تخدد الكيخباء بشاءا عميو و فى مرخ الب

/ 60HZ 

 

C.  السكبذ الحخارىHeat Press Machine 
السكبذ الحخارى ىػ عبارة عغ سصح معجى یتع تدخضشو بالكيخباء أو بػاسصة زيت خاص ويسكغ 
التحكع فى درجة الحخارة بالدياده والشقران بػاسصة ثخمػستات ومفتاح تحكع ، ويػجج نػعضغ مغ 

 السكابذ الحخاريو ىسا: 
C1 –  السكبذ الحخارى السدصحFlat Heat press print machine  

ويكػن عبارة عغ سصح مدتػى یػضع عميو القساش مفخود جاف خالى مغ الخشػبو ويثبت جضجًا 
ومغ ثع وضع الػرق الدبمسيذغ عميو بحضث يكػن الػجو الحى بو الصباعو ىػ السالمذ 
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ورفع درجة حخارتو لمجرجة السصمػبو ثع لمقساش، ثع سصح عمػى مدصح وىػ الحى یتع تدخضشو 
یتع ضغصة عمى القساش وعميو ورق الدبمسيذغ مغ أعمى، وعسمية الزغط ميسة لمغاية لمحرػل 

عمي مدتػي جضج مغ الصباعو، ويكػن الزغط ىضجروليكى أو أوتػماتيكي ، ويتع ضبط الػقت 
ػماتيكيًا بعج انتياء الدمغ ، الالزم مغ السؤقت "التيسخ" السدود بالسكبذ والحى يفرل الزغط أت

ويتع فرل الػرق عغ القساش فشذاىج انتقال الحبخ مغ سصح الػرق إلى سصح القساش مع 
 تثبضت األلػان عميو ، ويػجج نػعضغ مغ السكابذ الحخارية السدصحة كالتالي: 

C1-1-  الحجع الرغضخ: فى حجع الػرقوA4  ، A3 ويػجج مشيا عجة أنػا  حدب عجد البالتات 
 ( یػضح أنػا  السكابذ الحخاريو السدصحة الرغضخة.6أو شخيقة الحخكة لمخأس و الرػرة )

 
 ( السكبذ الحخارى السدصح الرغضخ6صػرة )

 
2-C1- الحجع الكبضخlarge format  سع  222: ويرل إلى مداحةx   272  سع ويػجج

 ( تػضح أنػا  السكابذ الحخاريو السدصحة الكبضخة.7مشيا عجة أنػا  و أشكال والرػرة رقع )
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 ( أنػا  السكابذ الحخاريو السدصحة الكبضخة.7صػرة )

C2 –  السكبذ الحخارى مغ رول الى رولRoll to Roll Heat press print machine 
األقسذة ، ويسكغ أيزًا أن يدتخجم لصباعة القصع الفخدية ولو وىػ يدتخجم لمصباعو سػاء أروال 

أستخجامات متعجده وىػ عبارة عغ درفضل معبأ بديت حخارى يسكغ التحكع فى درجة حخارتو ودرفضل 
آخخ یتع مخور القساش ومغ فػقو الػرق السصبػ  فتشتقل الربغو بالزغط والحخارة إلى القساش 

وتعتسج جػدة الصباعة عمى نػ  الػرق والحخارة والزغط ،  –قت ويتع تثبضت األلػان فى نفذ الػ 
 وتتػقف أمكانية السكبذ و كسية إنتاجو عمى العػامل اآلتيو:

C2-1 –  عخض السكبذRoll width:  سع وذلظ حدب  302سع إلى  82يسكغ أن يكػن مغ
ة فى أكثخ عخض القساش السصمػ  أن يصبع عمضيا وكمسا زاد عخض السكبذ كمسا أمكغ استخجام

 مغ مجال سػاء عخوض متعجده مغ األقسذو أو القصع.
C2-2 –  قصخ الخول الحخارى لمسكبذHeat Roll Diameter: 
سع ، وكمسا زاد قصخ الخول كمسا زادت سخعة الساكضشو وبالتالي زيادة   242سع حتى  32یبجأ مغ 
 األنتاج.
C2-3 –  كسية زيت الخول الحخارىHeat oil quantity:  
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% وأخخى ممىء الخول  75تع ممئ بعس الساكضشات )إلي مدتػي(  نرل الكسيو لمخول وأخخى وي
وتؤثخ كسية الديت عمى درجة حخارة الخول وبالتالى عمى مدتػي الجػده الشاتج،  Full oilكامل 

وكمسا كان الخول مسمػء بالديت كاماًل كمسا كانت الجػده أفزل، وأيزًا تديج مغ سخعة الساكضشو 
 نتاج. واأل 
( تػضح أجداء السكبذ الحخارى و مدار القساش والػرق وورق الحسايو ودخػل 8الرػرة ) 

 وخخوج الخامات.

 
 (  أجداء السكبذ الحخارى ومدار القساش و الػرق و ورق الحسايو.8صػرة )
 (  السكبذ الحخارى مغ رول إلى رول.9وتػضح الرػرة )

 
 رول. (  السكبذ الحخارى مغ رول إلى9صػرة )
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D.  ورق نقل حخارى Heat Transfer Paper 
یتكػن ورق المدبمسيذغ مغ ورق  عمي أحج اوجيو شالء بػليدتخ خاص، وىحا الصالء ىػ 

السدؤل عغ بقاءالحبخ عمى الػرقة، عشجما یتعمق األمخ بالصباعة عمى ىحا الػرق ، ف ن العسمية 
الصابعة العادي، بضشسا تدتخجم شابعات تذبو إلى حج  كبضخ استخجام الصابعة السشدلية وورق 

الدبمسيذغ حبًخا  خاصا لمصباعة، و ال يسكشظ استخجام أي حبخ، فقج يحجث حخق ورق 
الدبمسيذغ عشج وضع الػرقة عمى سصح قساش أبيس وتدخضشيا، فعشج التدخضغ یتحػل حبخ 

دتخ لمدساح ليحا الدبمسيذغ مؤقًتا إلى غاز،  في الػقت نفدو ، تتدع السدام في شالء البػلي
الحبخ الغازي باليخو  مغ الػرق والتسػضع عمى سصح  القساش األبيس، إذا كشت ال تدال مختبًكا 
، فكخ في ورقة الدبمسيذغ كخمية احتجاز مؤقتة لرػرتظ السصبػعة، ليذ اليجف إبقاء صػرتظ 

قسيرظ أو أي  عمى الػرق بذكل دائع. بجاًل مغ ذلظ ، تسدظ فقط بالحبخ حتى يسكغ إیجاعو عمى
 ( مكػنات ورق الدبمسيذغ.)22مادة أخخى تختارىا، تػضح الرػرة )

  heatpressreview.com ) 

 
 ( مكػنات ورق الدبمسيذغ.22صػرة )

 ويػجج مػاصفات مختمفو لػرق الدبمسيذغ كالتالي: 
D1- لسقاس حدب ا 

D1-1- مقاس  مقاسات صغضخة مدصحة مقرػصو جاىدة بشفذ مقاسات الصابعات السشدليو مثل
     A3  وA4 ( الػرق الدبمسيذغ السقاسات الرغضخة السدصحة.22وتػضح الرػرة رقع ) 

https://heatpressreview.com/what-is-sublimation-paper/
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 ( الػرق الدبمسيذغ السقاسات الرغضخة السدصحة.22صػرة )
D1-2-  سع ويختمل شػل الخول حدب  302 سع الى 62مقاسات كبضخة أروال مغ عخض

( الػرق 20متخ شػلى وتػضح الرػرة رقع ) 522الى  52السرشع وحدب وزن الػرق مغ 
 الدبمسيذغ السقاسات الكبضخة أروال .

 
 ( الػرق الدبمسيذغ السقاسات الكبضخة أروال .20صػرة )



 د/ وفاء الدضج عمى رقية -----دراسة إمكانية االستفادة مغ تقشية الصباعة الخقسيو باالنتقال 

133 

 

D2-  ام فى الستخ جخ  202الى  45حدب الػزن ، یتخاوح وزن الػرق السػجػد باألسػاق مغ
السخبع وكمسا زاد وزن الػرق كمسا زادت جػدة الصباعو وخاصة االلػان الغامقو تحتاج إلى أوزان 

 جخام فى الستخ وأكثخ. 92
E.  أحبار سبمسيذغ sublimation Ink 

 ىػ نػ  الحبخ الحي یتحػلسغ الحالو الغازيو إلى صمب دون السخور بذكل سائل، دبمسيذغحبخ ال
ىحه الحالو بالحخارة ويتع التحكع فيو بالػقت والزغط. قبل أن تبجأ في نقل  ويبجأ التحػيل في

الحخارة ، مغ الزخوري معخفة الحبخ السشاسب لسشتج اليجايا لتأكضج أن نقل الرػرة یجوم شػياًل، 
وبعس السػاد الرمبة مثل ألػاح األلياف والدضخاميظ والسعادن وغضخىا ؛ يحتاج شالء خاص لقبػل 

 سيذغ،حبخ الدبم
وأحبار صبغ الدبمسيذغ "ىي حخفيا مذتت صبغ مشخفس الصاقة ، وغالبا ما تدتخجم لعسمية 

الصباعة نقل الحخارة مغ الػرق إلى الشديج. تتصمب عسمية الدبمسيذغ استخجام ماكضشة  مكبذ 
رول / مكبذ مدصح لتػصضل الحخارة والزغط، وبسجخد تدخضغ الحبخ والشاقل إلى درجة حخارة 

درجة فيخنيایت( یتبخخ الشاقل ويتحػل الربغ إلى غاز،  422-382)عادة حػالي عالية 
واأللياف االصصشاعية "تشفتح" الستكبال الغاز وبعج أن تبخد تغمق وتغمل السادة السمػنة، والتي 

( انتقال حبخ الدبمسيذغ مغ الػرق الى 23تػضح الرػرة رقع )تعػد بعج ذلظ إلى مادة صمبة، و 
 و الحخارة. القساش بالزغط

 
 ( انتقال حبخ الدبمسيذغ مغ الػرق الى القساش بالزغط والحخارة.23صػرة )
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الدساوي واألرجػاني واألصفخ   C M Y Kألػان رئيدية تدسى  4تتع عسمية الصباعو بػاسصة 
( 24واألسػد، وىحه األلػان األساسية تخمق ضالل مختمفة یتع دمجيا لمصباعة ، تػضح الرػرة )

 . CMYKألػان 
 

 
 . CMYK( ألػان 24صػرة )

وتحجد آلة الصباعة ندبة  عشج بجء اإلنتاج ، یتع فرل السمل السخاد شباعتو إلى األلػان األربعة،
وعشجما یتع إنتاج الرػر السمػنة األربعة  األحبار التي سضتع استخجاميا في إنتاج الترسيع،

خخى إلنذاء السشتج السصبػ  أخضًخا ، السشفرمة ، سضتع نقميا عمى لػحات تزع األلػان فػق األ
 لصباعة األلػان السختمفو لصباعة الرػر. CMYK( خمط األلػان 25وتػضح الرػرة رقع )

 
 لصباعة األلػان السختمفو لصباعة الرػر. CMYK( خمط األلػان 25شكل )
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 :الجراسة التصبيكية 
قساش  مشدػج، قساش تخيكػ،السدتخجمة: الخامات السرشعو مغ البػليدتخ )قساش  الخامات
 قصيفة( 
  ھى: األدوات وىحه األقسذة الصباعة عمى لعسل األدوات أبدط استخجام تع السدتخجمة:  األدوات

 .نسػذج رسع الباتخون الحي يقػم األشفال بالخسع عميو 
  مكبذ حخارى. –شابعو سبمسيذغ  –حبخ سبمسيذغ  –أدوات الصباعو: ورق سبمسيذغ 

 خصػات التشفضح:

 
 ( یػضح خصػات التشفضح بالتدمدل.2شكل )

 
 السػاصفات الكياسية لرػر الترسيع :

A.  اإلضاءه الجضجهGood Light 
تأكج مغ وجػد مرجر جضج لمزػء الصبيعي، واإلضاءة الخارجية ىي األفزل سػاء كان مذسذ أو 

 غائع، ويفزل عجم أستخجام فالش. 
B. .ترػيخ الباتخون، بالساسح الزػئى Photograph Template, no Scans. 
C.  ثبات الضج عشج الترػيخSteady Hands 
D.  عجم وجػد تجاعضج بػرقة الخسعNo Wrinkles 
E.   يكػن الخسع معتجل وقخيب مغ الترػيخNice and close  
F.   استخجام كامضخا ذات دقة عاليوGood Resolution  
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 ( یػضح السػاصفات الكياسية لرػر الترسيع. 0شكل )

 

 
 ( یػضح الرػرة التى يجب أن يكػن عمضيا الترػيخ و التى سضتع شباعتيا.3شكل )

 

 
 ( یػضح مخاحل إنتاج السالبذ السصبػعو باالنتقال الحخارى )بالدبمسيذغ(. 4شكل ) 
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 ( یػضح تراميع االشفال السشفحة بالبحث5شكل )

 
رسػمات  20ذاركضغ إلختيار أكثخ الس 39نطخا لكثخة عجد الخسػمات تع عسل أستبيان بضغ األشفال 

 –درجة لمترسيع األول  20قبػال لتشفضحىا وشمب مغ كل شفل أعصاء درجة لكل ترسيع تبجأ مغ 
 والترسيع 02درجة لمترسع  2درجة لمترسيع الثالث وىكحا حتى  18-درجة لمترسيع الثانى  19

ويػضح الحى ال يختارة صفخ، ثع جسعشا الجرجات لكل ترسيع وتختضبيع مغ األكبخ الى األصغخ 
 ( تختضب رسػمات األشفال السختارة لمتشفضح مالبذ بشات.3ججول رقع )

 ( تختضب رسػمات األشفال السختارة لمتشفضح مالبذ بشات.3ججول)
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التختضب
 35 39 34 36 7 11 10 24 12 33 رقع الخسع
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 التختضب
 5 17 29 32 38 25 6 26 9 31 رقع الخسع
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 ( الترسيسات السشفحه بعج الصباعو عمى قساش بػليدتخ والخياشة.6شكل )

 اإلحرائى:  **التحمضل
 اإلصجار الحادي والعذخون. Spssتع إجخاء السعالجات اإلحرائية باستخجام البخنامج االحرائي 

 تقشضغ األدوات )الرجق والثبات(:
 أواًل: استبيان تقضيع الستخررضغ لمسكسالت السشدلية السشفحة مغ إعادة تجويخ بقايا األقسذة:

مالبذ البشات لتحكيع  –تع إعجاد استبيان مػجو لمستخررضغ بسجال السالبذ والشديج والصباعو 
 محاور(: 3ي )السشفحة ويتزسغ االستبيان عم

 ( عبارات4السحػر األول: تحقضق الجانب الجسالي ويتزسغ )
 ( عبارات.4السحػر الثاني: تحقضق الجانب الػضيفي ويتزسغ )

 ( عبارات.4السحػر الثالث: الجانب االقترادي ويتزسغ )
 ( استسارة االستبيان 4ججول رقع )
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 ( استسارة األستبيان.4ججول )

 
مضدان تقجیخ ثالثي السدتػيات بحضث تعصي اإلجابة مالئع )ثالث درجات(، إلي حج ما وقج استخجم 

( 20( درجة، والسحػر الثاني )20)درجتان(، غضخ مالئع )درجة(، وكانت درجة السحػر األول )
 ( درجة.36( درجة، وكانت الجرجة الكمية لالستبيان )20درجة والسحػر الثالث )

  الستخررػن:صجق محتػي االستبيان: صجق 
ويقرج بو قجرة االستبيان عمى قياس ما وضع لكياسو، ولمتحقق مغ صجق محتػي االستبيان تع  

عخضو في صػرتو السبجئية عمي مجسػعة مغ الستخررضغ مغ أساتحة السالبذ والشديج 
( وذلظ لمحكع عمي مجي مشاسبة كل عبارة لمسحػر الخاص بو، 22والصباعو، وبمغ عجدىع )
تحجیج ونضافة أي عبارات مقتخحة، وقج تع التعجیل بشاءًا عمي آراء وكحلظ صياغة العبارات و 

 كسا ىػ مػضح بالججول التالي: الستخررضغ
( معامل اتفاق الدادة الستخررضغ عمى بشػد استبيان مالبذ البشات السشفحة مغ 5ججول )

 رسػمات األشفال.
 فاقمعامل االت عجد مخات عجم االتفاق عجد مخات االتفاق بشػد التحكيع

 100% 0 10 الرياغة ووضػح العبارات
 90% 1 9 التدمدل والتشطيع

 100% 0 10 قجرة البشػد عمى تحقضق أىجاف البحث
ـــالغ عـــجدىع ) ـــاق الستخررـــضغ الب ـــة اتف ـــة شخيق ـــج اســـتخجمت الباحث ـــات 22وق ـــي حدـــا  ثب (  ف

السالحطضغ لتحجیج بشػد التحكيع التي یتع تشفضحىا بذخ  أن يدجل كل مشيع مالحطاتـو مدـتقاًل عـغ 
: ندــبة Cooperاآلخــخ، وتــع تحجیــج عــجد مــخات االتفــاق بــضغ السالحطــضغ باســتخجام معادلــة كــػبخ 

، وكانـت 222× د مخات االتفاق / ) عـجد مـخات االتفـاق د عـجد مـخات عـجم االتفـاق(االتفاق= )عج
 %(، وىي ندب اتفاق مقبػلة. 222%،  92ندبة االتفاق قج تخاوحت بضغ )
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 الرجق باستخجام االتداق الجاخمي بضغ الجرجة الكمية لكل محػر والجرجة الكمية لالستبيان:
تع حدا  الرجق باستخجام االتداق الجاخمي وذلظ بحدا  معامل ارتبا  بضخسػن بضغ الجرجة  

الكمية لكل محػر )الجانب الجسالي، الجانب الػضيفي، الجانب االقترادي( والجرجة الكمية 
 لالستبيان، والججول التالي یػضح ذلظ:

 ستبيان.(: قيع معامالت االرتبا  بضغ درجة كل محػر ودرجة اال6ججول)
 االرتبا   السحػر 

 **0.862  الجانب الجسالي
 **0.845 الجانب الػضيفي
 **0.819 الجانب االقترادي

( القتخابيا مغ الػاحج 2.22( أن معامالت االرتبا  كميا دالة عشج مدتػي )6ويتزح مغ ججول )
ليحا االستبيان، كسا الرحيح، ومغ ثع يسكغ القػل أن ىشاك اتداق داخميا بضغ السحاور السكػنة 

 انو يكيذ بالفعل ما وضع لكياسو، مسا یجل عمي صجق وتجانذ محاور االستبيان.
 ثبات االستبيان

إمكانية اإلعتساد عمى دقة االختبار في الكياس والسالحطة، وعجم  reliabilityويقرج بالثبات  
تشاقزو مع نفدو، وىػ الشدبة بضغ تبایغ الجرجة عمى السكياس التي تذضخ إلي األداء الفعمي 

 Alpha Cronbachلمسفحػص، وتع حدا  الثبات عغ شخيق معامل ألفا كخونباخ 
 (: قيع معامل الثبات لسحاور االستبيان7ججول )

 االرتبا   السحػر 
 **0.826  الجانب الجسالي
 **0.843 الجانب الػضيفي
 **0.854 الجانب االقترادي
 **0.841 ثبات االستبيان )ككل(

مسا  2.22( أن جسيع قيع معامالت الثبات، معامل ألفا، دالة عشج مدتػي 7ويتزح مغ ججول )
 یجل عمي ثبات االستبيان.

الفخض األول: تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ البشات السشفحه مغ شباعة 
 رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الجسالي وفقا آلراء الستخررضغ. 

تع حدا  مجسػ  تقضيسات الستخررضغ مغ أساتحة التخرز في مجال السالبذ والشديج 
وذلظ في تحقضق الجانب الجسالي كسا ىػ مػضح  والصباعة لسالبذ البشات مغ رسػمات األشفال

 بالججول التالي: 
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( تقضيسات الستخررضغ مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب 8ججول )

 الجسالي. 

ترسيع  9ترسيع  7ترسيع  6ترسيع  5ترسيع  السؤشخات
22 

ترسيع  
22 

ترسيع 
20 

ترسيع 
27 

ترسيع 
04 

ترس
يع 
05 

تحقق 
الكيع 

الجسالية 
والفشية 

في 
 السشتج

28 23 21 23 30 29 30 29 30 23 

تحقق 
التسضد 

واالبتكار 
في 

 السشتج

28 24 22 24 30 29 24 29 30 24 

مدایخة 
الترسيع 
لخصػ  
 السػضة

28 20 22 24 30 29 30 29 30 24 

تشاسق 
األلػان 
السدتخج

 مة 

29 24 23 24 29 26 24 28 29 24 

           
ترسيع  السؤشخات

06 
ترسيع 
09 

ترسيع 
32 

ترسيع 
30 

ترسيع 
33 

ترسيع 
34 

ترسيع 
35 

ترسيع 
36 

ترسيع 
38 

ترس
يع 
39 

تحقق 
الكيع 

الجسالية 
والفشية 

في 
 السشتج

24 29 23 29 30 24 21 30 28 30 

تحقق 
التسضد 

واالبتكار 
في 

 السشتج

24 29 24 29 30 24 22 30 28 24 
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مدایخة 
الترسيع 
لخصػ  
 السػضة

23 29 20 29 30 23 22 30 28 30 

تشاسق 
األلػان 
السدتخج

 مة 

23 26 24 28 29 23 23 29 29 24 

ولمتحقق مغ ىحا الفخض تع حدا  تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع مالبذ البشات السشفحة مغ      
 ( یػضح ذلظ:9رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الجسالي وفقًا آلراء الستخررضغ وججول )

(: تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع مالبذ البشات السشفحة في تحقضق الجانب الجسالي وفقا 9ججول)
 آلراء الستخررضغ.

 الجاللة قيسة "ف" متػسط السخبعات درجة الحخية مجسػ  السخبعات مرجر التبایغ
 37.014 9 333.125 بضغ السجسػعات

18.430 
 

.000 
 

 2.008 30 60.250 داخل السجسػعات
  39 393.375 الكمي

عشج  إحرائيا( وىي قيسة دالة 28.432( إلي أن قيسة )ف( كانت )9تذضخ نتائج ججول )
مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في ، مسا یجل عمي وجػد فخوق بضغ (2.22مدتػي )

 .تحقضق الجانب الجسالي وفقا آلراء الستخررضغ
( یػضح الستػسصات ومعامل جػدة مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال 22والججول رقع )

 لستخررضغ.في تحقضق الجانب الجسالي وفقا آلراء ا
(: الستػسصات ومعامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة في تحقضق 22ججول)

 الجانب الجسالي.
 تختضب الترسيسات معامل الجػدة االنحخاف السعياري  الستػسط الترسيسات

 3 94.17 0.5 28.25 5ترسيع 

 7 75.83 1.89 22.75 6ترسيع 

 8 73.33 0.82 22 7ترسيع 

 5 79.17 0.5 23.75 9ترسيع 

 1 99.17 0.5 29.75 22ترسيع 

 3 94.17 1.5 28.25 22ترسيع 
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 4 90 3.46 27 20ترسيع 

 2 95.83 0.5 28.75 27ترسيع 

 1 99.17 0.5 29.75 04ترسيع 

 5 79.17 0.5 23.75 05ترسيع 

 6 78.33 0.58 23.5 06ترسيع 

 3 94.17 1.5 28.25 09ترسيع 

 7 75.83 1.89 22.75 32ترسيع 

 2 95.83 0.5 28.75 30ترسيع 

 1 99.17 0.5 29.75 33ترسيع 

 6 78.33 0.58 23.5 34ترسيع 

 8 73.33 0.82 22 35ترسيع 

 1 99.17 0.5 29.75 36ترسيع 

 3 94.17 0.5 28.25 38ترسيع 

 4 90 3.46 27 39ترسيع 

 ( الحي یػضح معامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ 7ومغ شكل )

 رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الجسالي
 ( یتزح أن:7( والذكل )22ومغ الججول )

  أفزل مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الجسالي ىي
(  ويسكغ أن يعػد ذلظ إلي تشاسق األلػان وجػدة 33، 36، 04، 22)الترسيسات : رقع 
 الخسػمات والترسيع. 

   وأقل مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الجسالي ىي 
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 ( وتفدخ الباحثة ذلظ بأنعجام تشاسق األلػان وعذػائية الخسع والترسيع.35،  7)الترسيع: رقع 
وفي ضػء ما سبق يسكغ قبػل الفخض األول مغ فخوض البحث والحي یشز عمي: تػجج فخوق 
ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب 

 رضغ" الجسالي وفقًا آلراء الستخر
الفخض الثاني: تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات 

 األشفال في تحقضق الجانب الػضيفي وفقًا آلراء الستخررضغ" 
  تع حدا  مجسػ  تقضيسات الستخررضغ مغ أساتحة التخرز في مجال السالبذ والشديج

 والصباعو وذلظ في تحقضق الجانب الػضيفي كسا ىػ مػضح بالججول التالي: 
( تقضيسات الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق 22ججول )

 الجانب الػضيفي.  

خات
ؤش
الس

 

يع 
رس

ت
5 

يع 
رس

ت
6 

يع 
رس

ت
7 

يع 
رس

ت
9 

يع 
رس

ت
22 

ع  
رسي

ت
22 

يع 
رس

ت
20 

يع 
رس

ت
27 

يع 
رس

ت
04 

سيع
تر

 
05 

یتحقق 
في 
السشتج 
سيػلة 
 العشاية

28 25 24 25 26 26 30 30 29 25 

مشاسبة 
الخامة 
السدتخج
مة 

لمغخض 
الػضيفي 
 لمسشتج

29 25 24 26 26 26 30 30 29 26 

مشاسبة 
ألػان 
الترسيع 
مع 

الغخض 
الػضيفي 

 لو

29 27 24 27 28 28 30 30 29 27 

مشاسبة 
السشتج 
لمغخض 

30 28 24 28 28 28 28 29 28 28 
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الػضيفي 
الستخجام

 ه
           

ترسيع  السؤشخات
06 

ترسيع 
09 

ترسيع 
32 

ترسيع 
30 

ترسيع 
33 

ترسيع 
34 

ترسيع 
35 

ترسيع 
36 

ترسيع 
38 

ترس
يع 
39 

یتحقق 
في 
السشتج 
سيػلة 
 العشاية

28 25 24 25 29 25 30 29 30 29 

مشاسبة 
الخامة 
السدتخج
مة 

لمغخض 
الػضيفي 
 لمسشتج

29 25 24 26 29 26 30 29 30 29 

مشاسبة 
ألػان 
الترسيع 
مع 

الغخض 
الػضيفي 

 لو

29 27 24 27 30 27 30 29 30 30 

مشاسبة 
السشتج 
لمغخض 
الػضيفي 
الستخجام

 ه

30 28 24 28 30 28 28 28 29 30 

ولمتحقق مغ ىحا الفخض تع حدا  تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع مالبذ البشات السشفحة مغ 
 ( یػضح ذلظ:20األشفال في تحقضق الجانب الػضيفي وفقًا آلراء الستخررضغ وججول )رسػمات 
(: تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق 20ججول)

 الجانب الػضيفي  وفقا آلراء الستخررضغ.
 الجاللة قيسة "ف" متػسط السخبعات درجة الحخية مجسػ  السخبعات مرجر التبایغ
 14.503 9 130.525 بضغ السجسػعات

15.401 
 

.000 
 942. 30 28.250 داخل السجسػعات 

  39 158.775 الكمي
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عشج  ( وىي قيسة دالة إحرائيا25.422( إلي أن قيسة )ف( كانت )20تذضخ نتائج ججول )
مغ رسػمات األشفال في مالبذ البشات السشفحة ، مسا یجل عمي وجػد فخوق بضغ (2.22مدتػي )

 .تحقضق الجانب الػضيفي  وفقا آلراء الستخررضغ
( یػضح الستػسصات ومعامل جػدة مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في 23وججول )

 تحقضق الجانب الػضيفي وفقا آلراء الستخررضغ.
سشفحة مغ (: الستػسصات ومعامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ مالبذ البشات  ال23ججول )

 رسػمات األشفال  في تحقضق الجانب الػضيفي.
 تختضب الترسيسات معامل الجػدة االنحخاف السعياري  الستػسط الترسيسات

 1 99.17 0.5 29.75 9ترسيع 
 1 99.17 0.5 29.75 09ترسيع 
 2 98.33 1 29.5 20ترسيع 
 2 98.33 0.58 29.5 33ترسيع 
 2 98.33 0.58 29.5 39ترسيع 
 2 98.33 1 29.5 7ترسيع 
 3 96.67 0.82 29 5ترسيع 
 3 96.67 0.82 29 06ترسيع 
 4 95.83 0.5 28.75 04ترسيع 
 4 95.83 0.5 28.75 36ترسيع 
 5 90 1.15 27 22ترسيع 
 5 90 1.15 27 22ترسيع 
 6 88.33 1.29 26.5 38ترسيع 
 6 88.33 1.29 26.5 30ترسيع 
 6 88.33 1.29 26.5 34ترسيع 
 6 88.33 1.29 26.5 6ترسيع 
 7 87.5 1.5 26.25 27ترسيع 
 7 87.5 1.5 26.25 32ترسيع 
 8 80 0 24 35ترسيع 
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 8 80 0 24 05ترسيع 

 
الحي یػضح معامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ  (8ومغ شكل )

 رسػمات األشفال في تحقضق الجانب الػضيفي
 ( یتزح أن:8( والذكل )23ومغ الججول )

 (  وتفدخ الباحثة ذلظ لجػدة الترسيع و االلػان وتشاسقيا مع جدع البشات . 09،  9*رقع  
سػمات األشفال في تحقضق الجانب الػضيفي  ىي )السكسل: * وأقل مالبذ البشات السشفحة مغ ر 

( وتفدخ الباحثة ذلظ بأن:  الترسيع و االلػان غضخ متشاسقضغ وعجم وجػد رسع 35،  05رقع 
 فعمى .

وفي ضػء ما سبق يسكغ قبػل الفخض الثاني مغ فخوض البحث والحي یشز عمي: تػجج فخوق 
ت السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب ذات داللة إحرائية بضغ تقضيع مالبذ البشا

 الػضيفي  وفقا آلراء الستخررضغ" 
الفخض الثالث: تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بضغ  مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال 

 في تحقضق الجانب االقترادي   وفقا آلراء الستخررضغ" 
لتخرز في مجال السالبذ والشديج و تع حدا  مجسػ  تقضيسات الستخررضغ مغ أساتحة ا

الصباعو لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال وذلظ في تحقضق الجانب االقترادي كسا ىػ 
 مػضح بالججول التالي: 



   (405-382)ص   0202مایػ  – الخسدػن العجد  -مجمة كمية التخبية باإلسساعضمية 

333 

( تقضيسات الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق 24ججول )
 الجانب االقترادي.   

السؤشخا
 9ترسيع  7ترسيع  6ترسيع  5ترسيع  ت

ترسيع 
22 

ترسيع  
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قيسة 

اقترادية 
أعمي 
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ترسيع 
36 

ترسيع 
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يع 
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االقسذة 
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رسػمات 
 األشفال
يحقق 
السشتج 
تخشضج 
 االنفاق 

27 23 25 24 27 27 30 30 28 30 

مشاسبة 
الفكخة 

الترسيس
ية 

 لمتدػيق

27 22 25 23 28 27 30 30 26 29 

سيػلة 
تشفضح 

الترسيع 
في 

خصػ  
 اإلنتاج

23 23 22 23 29 23 23 29 30 28 

لسالبذ البشات السشفحة مغ ولمتحقق مغ ىحا الفخض تع حدا  تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع 
( یػضح 25وفقًا آلراء الستخررضغ وججول ) رسػمات األشفال في تحقضق الجانب االقترادي

 ذلظ:
رسػمات األشفال في تحقضق (: تحمضل التبایغ لستػسط تقضيع لسالبذ البشات السشفحة مغ 25ججول)

 الجانب االقترادي وفقا آلراء الستخررضغ.
 الجاللة قيسة "ف" متػسط السخبعات درجة الحخية مجسػ  السخبعات مرجر التبایغ
 24.803 9 223.225 بضغ السجسػعات

8.480 
 

.000 
 

 2.925 30 87.750 داخل السجسػعات
  39 310.975 الكمي

عشج  ( وىي قيسة دالة إحرائيا8.482إلي أن قيسة )ف( كانت ) (25تذضخ نتائج ججول )
، مسا یجل عمي وجػد فخوق بضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في (2.22مدتػي )

 .وفقا آلراء الستخررضغ   تحقضق الجانب االقترادي
األشفال في لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات ( یػضح الستػسصات ومعامل جػدة 26وججول )

 وفقا آلراء الستخررضغ. تحقضق الجانب االقترادي
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(: الستػسصات ومعامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات 26ججول)
 األشفال في تحقضق الجانب االقترادي.

 تختضب الترسيسات معامل الجػدة االنحخاف السعياري  الستػسط الترسيسات

 7 80 1.41 24 5ترسيع 
 9 78.33 1.73 23.5 6ترسيع 
 8 79.17 1.5 23.75 7ترسيع 
 1 99.17 0.5 29.75 9ترسيع 
 1 99.17 0.5 29.75 22ترسيع 
 1 99.17 0.5 29.75 22ترسيع 
 3 94.17 3.5 28.25 20ترسيع 
 2 97.5 0.96 29.25 27ترسيع 
 4 93.33 1.63 28 04ترسيع 
 5 91.67 1.29 27.5 05ترسيع 
 6 86.67 2 26 06ترسيع  
 9 78.33 1.73 23.5 09ترسيع 
 8 79.17 1.5 23.75 32ترسيع 
 7 80 1.41 24 30ترسيع 
 5 91.67 1.29 27.5 33ترسيع 
 6 86.67 2 26 34ترسيع 
 3 94.17 3.5 28.25 35ترسيع 
 1 99.17 0.5 29.75 36ترسيع 
 4 93.33 1.63 28 38ترسيع 
 2 97.5 0.96 29.25 39ترسيع 
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الحي یػضح معامل الجػدة لتقضيع الستخررضغ لسالبذ البشات السشفحة مغ  (9ومغ شكل )
 رسػمات األشفال في تحقضق الجانب االقترادي

 ( یتزح أن:9( والذكل )26ومسغ الججول )
  أفزل مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب االقترادي  ىي

( وتفدخ الباحثة ذلظ بتشاسق األلػان وجػدة الترسيع 36و  22و  22و  9رقع )الترسيسات : 
 وقمة التكاليف

  وأقل السكسالت السشدلية السشفحة مغ مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق
( وتفدخ الباحثة ذلظ بأن:  عجم تشاسق 09و  6الجانب االقترادي ىي )الترسيسات : رقع 

 جػدة الترسيع  االلػان وعجم
وفي ضػء ما سبق يسكغ قبػل الفخض الثالث مغ فخوض البحث والحي یشز عمي: تػجج فخوق 
ذات داللة إحرائية بضغ مالبذ البشات السشفحة مغ رسػمات األشفال في تحقضق الجانب 

 .االقترادي وفقا آلراء الستخررضغ"
 :  Results   الشتائج

 الشتائج التى حققتيا الجراسة كالتالى :  خاللتع اإلجابة عمى تداؤالت البحث مغ 
رسػميع لتحقضق حمسيع بترسيع  باستخجام مالبذ األشفال اثخاء أثبتت الجراسة الحالية إمكانية .2

 مالبذ خاصة بيع.
إمكانية استخجام شباعة الدبمسيذغ في تشفضح مشتج ممبدى عغ شخيق استخجام الباتخون السعج  .0

 سابقًا.
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 ترسيسات فى لألقسذة السدتخجمة الجسالى الجانب بالشقل الحخاري أثختالدبميسيذغ  الصباعة .3
 األشفال باستخجام رسػماتيع. لسالبذ مبتكخة

 الجراسة السدتخجمة فى الصخيقة الدبميسيذغ بالشقل الحخاري بشفذ الصباعة استخجام امكانية .4
التػاصل عبخ وسائل صغضخ لصباعة مایتسشاه األشفال مغ رسػماتيع عغ شخيق  لسذخو  كفكخة

االترال االجتساعى مع امكانية اختيار نسػذج الباتخون السشاسب لالشفال أيزًا مغ حضث الترسيع 
 والسقاس، ويسكغ تعسيع التجخبة لمسداىسة في اعجاد مذاريع صغضخة لخجمة الذبا  والسجتسع.

 ثة لمصباعة.شباعة الدبمسيذغ ليا عجیج مغ السسضدات مسا يجعميا مغ أفزل الصخق الحجی .5
 : Recommendationsالتػصيات 

 :باالتى الجراسة تػصى
 شخق  عغ يكذل مسا التكاليف السسكشو بأقل تدتحجث التى االبتكارية لالفكار العشان إشالق .2

وأكثخ إبجاعًا  متػقعة غضخ شخق  الى یؤدى لمخيال السجال اإلبجا  وتخك إن متػقعة، غضخ عجیجة
 .السختمفة الصخق  مسضدات بضغ وتجسع

 لبداشة وذلظ صغضخ وتػضيفيا كسذخو  البحث فى السػجػدة الترسيات استخجام إمكانية .0
 .البصالة عمى لمقزاء وذلظ وقمة تكاليفيا السدتخجمة األدوات

 فى البحث السدتخجمة الصخيقة بشفذ الدبميسيذغ باالنتقال الحخاري  الصباعة استخجام إمكانية .3
 فى الصباعة الخقسية الدبميسيذغ باالنتقال الحخارى  استخجام مثل متعجده صغضخة لسذاريع كأفكار
 وغضخىا.  والسفخوشات الدضجات مالبذ

 وسيمة اقترادية بأفكار السذخوعات الرغضخة فى ليع عسل فخص خمق فى الذبا  مداعجة .4
 التشفضح.

 .الذبا  بضغ وخاصة برفة عامة الرغضخة والسذخوعات الضجوية األعسال احتخام زر  .5
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   ممخز البحث:
)شباعة الدبمسيذغ( ىي إحجى تقشيات الصباعة الخقسية الحجیثة التي تعتسج عمى االنتقال الحخاري، 

استخجام الخسػمات السبتكخة السعجة مغ قبل األشفال "أنفديع" في مخحمة وقامت فكخة البحث عمى 
( سشة مسا يداعج عمى تشسية االبتكار والحوق والحذ الفشي لجى الصفل 20-6الصفػلة الستاخخة )

كسا يديع في زيادة الكيسة الجسالية واالقترادية والػضيفية لمسمبذ ويدتصيع الصفل مغ خالل 
خ عغ نفدة مع اقتشاء قصعة ممبدية فخيجة و مسضده مغ نػعيا تسضده بضغ ىحه الخسػمات أن يعب

 اقخانو وقج اعتسجت الجراسة عمى الجراسة التجخيبية الػصفية.
 مالبذ األشفال اثخاء وتػصمت الجراسة إلي: صحة فخوض البحث، حضث تػصمت إلى إمكانية 

كانية استخجام شباعة رسػميع لتحقضق حمسيع بترسيع مالبذ خاصة بيع، ونم باستخجام
 الدبمسيذغ في تشفضح مشتج ممبدى عغ شخيق استخجام الباتخون السعج سابقًا.

لألقسذة  الجسالى في الجانب الدبميسيذغ أثخت إيجابياً  كسا تع التػصل إلي أن الصباعة
 األشفال باستخجام "رسػماتيع الحاتية"، ونمكانية لسالبذ مبتكخة ترسيسات في إنتاج السدتخجمة
صغضخ  لسذخو  كفكخة الجراسة السدتخجمة فى الصخيقة الدبميسيذغ بشفذ الصباعة استخجام

لصباعة مایتسشاه األشفال مغ رسػماتيع عغ شخيق التػاصل عبخ وسائل االترال االجتساعى مع 
امكانية اختيار نسػذج الباتخون السشاسب لالشفال أيزًا مغ حضث الترسيع والسقاس، ، وكحلظ ف ن 

الدبمسيذغ ليا العجیج مغ السسضدات مسا يجعميا مغ أفزل الصخق الحجیثة لمصباعة ، كسا شباعة 
أن تصػيخ وشباعة التراميع مباشخًة مغ رسػم األشفال تحقق الكيع الجسالية و الػضيفية لمسمبذ 
كسا يسكغ االستفادة مغ ىحا الشػ  مغ الصباعة اقتراديًا في تشسية السذخوعات الرغضخة و خمق 

 عسل لمذبا  عغ شخيق أفكار بديصة مبتكخة يديل تشفضحىا. فخص
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tudying the possibility of using digital printing technology by 

"sublimation" by using children's drawings to enrich the 

aesthetic, functional and economic values of their clothes. 
 

Abstract 

Sublimation printing is one of the modern digital printing techniques 

that depends on thermal transfer. The research idea is based on the use 

of innovative drawings prepared by children "themselves" in the late 

childhood (6-12 years) which helps to develop innovation, taste, and 

artistic sense. The child also contributes to increase the aesthetic, 

economic and functional value of clothing. The child can express 

himself by having a unique piece of clothing that distinguishes him 

among his peers. The study relied on the Descriptive Experimental 

Study. 

 The study proved the validity of the research hypotheses and the 

possibility of enriching children's clothing by using their drawings to 

achieve their dream of designing their own clothes, and the possibility 

of using sublimation printing in producing clothes by using previously 

prepared patterns. 

It was also found that sublimation printing positively affected the 

aesthetic aspect of fabrics used in producing innovative designs for 

children's clothes using their "self-drawings" and the possibility of 

using sublimation printing used in the study as an idea for a small 

project to print what children want through social communication with 

the possibility of choosing the appropriate pattern for children’s design 

and size. Sublimation printing has many advantages, making it one of 

the best modern methods of printing. The development and printing the 

designs directly from children's drawings achieve the aesthetic and 

functional values of the clothing. Such type of printing benefits 

economically in developing small enterprises and creating job 

opportunities for young people through simple innovative ideas that are 

easy to implement. 

 

 

 


