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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 اإلفادة من الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسة 

 السيدة محمد إبراهيم الور ، غادة يسن يوسف بياض 

 صابرين عبد الواحد حسن ، نور الصباح جمعة خليل

 :ملخص

الكشف عن الطاقات االبداعيه لألطفال في مرحله م�ا قب�ل المدرس�ة ، تكم�ن     يهدف البحث إلي   
 عل��ى الطاق��ات اإلبداعي��ة بفن��ون األطف��ال م��ن خ��الل تطبيق��ات  أهمي��ة البح��ث ف��ي إلق��اء الض��وء

الطباعة اليدوية باعتباره فن من الفنون يجب االهتمام به و تدريسه ، إلقاء الض�وء عل�ى م�دى             
م��ع مرحل��ه أطف��ال م��ا قب��ل المدرس��ة ، يع��د البح��ث م��ن    ) طباع��ه المونوتي��ب(مناس��بة اس��لوب 

  .دوية ألطفال ما قبل المدرسةالمداخل الجديدة لتدريس طباعه المنسوجات الي

 طباعة المونوتيب ، طفل ما قبل المدرسة :الكلمات الدالة 

 

 :مقدمة

الطباعة اليدوية من الفنون التي عرفها اإلنسان منذ القدم ألغـراض           

جمالية أو نفعية فعندما كان اإلنسان البدائي يضع يده في دماء الذبيحة ثم يقوم 

لك لمعتقدات يؤمن بها فكان يقوم بدور رائد        بطباعة يده على جدران كهفه وذ     

في فن الطباعة اليدوية وكذلك عندما يضع يده على الجدار ثم ينفخ من خالل              

أنبوب من العظم أو البوص سائالً ملوناً فبذلك يحصل على طبعة سلبية مـن              

نفس الكف فبذلك األسلوب يكون قد أستثمر إمكانات متنوعة لفـن الطباعـة             

 .اليدوية

 الطباعة من أنواع الصباغة غير النافذة ولكن تختلف عنها في           تعتبر

أن المنسوجات ال تأخذ لونا واحدا بل تتخذ عدة ألوان وقد ظهرت الطباعـة              

من العصر الفرعوني إلى اآلن واهـتم العـرب اهتمامـا كبيـرا بطباعـة               

المنسوجات وكانت الزخارف تطبع بماء الذهب واأللوان و الصبغات المختلفة 

استخدمت أشكال األربيسك والخطوط العربية في زخرفـة المنسـوجات          وقد  
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 الملوك محالة بالخط    ساإلسالمية وقد انتشرت في أوروبا وكانت أفخر مالب       

 .العربي 

فتقنيات الطباعة اليدوية عديدة ومتنوعة وتختلف في أسـاليب األداء          

 الطباعية بما ينمى الفكر االبتكارى خاصة عند األطفال وهناك بعض التقنيات     

.... البصمات والعقد والربط و األستنسل    (الموجودة التي تتسم بالبساطة مثل      

ويعتبر اسلوبى المونوتيب والبصمة من طرق الطباعة اليدوية البسيطة         ) الخ

سنوات فهي تعبر عن التلقائية     )٥-٣(التي تناسب الطفل في المرحلة من سن      

 )١( .فرةكما إنها غير مكلفه في الخامات وأدواتها متو

 : مشكلة البحث : ثانياً 

تتضح مشكله البحث من خالل مالحظات الباحثة في الحضانة ولقائها 

سنوات إن لـديهم طالقـه شـكليه         )٥-٣(المدرسة  مع األطفال سن ما قبل      

كما أنهـم  يحبون اللعب باأللوان والرسم على الجدران وعلى أجسادهم نفسها    

 . في هيئات مختلفةيميلون إلى تشكيل الطين و الصلصال 

ومن خالل محاولة الباحثة االستفادة الباحثة من جماليـات اسـلوب           

طباعه المونوتيب  ومحاوله التجريب الستغالل تلك اإلمكانيـات الجماليـة           

والتشكيلية لتلك األساليب وتوظيفها للعمل مع األطفال سن ما قبل المدرسـة            

 .سنوات )٥-٣(

 -:تساؤل التاليةوتحدد الباحثة مشكله البحث في ال

كيف يمكن االستفادة من الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسـة            -١

  سنوات؟) ٥:٣(سن 
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 :فروض البحث: ثالثاً

 -:تفترض الباحثة أنه

توجد عالقة إيجابية بين تنمية التفكير التلقائى لدى أطفال مـا قبـل              -١

 .المدرسة وبين أثراء التعبير الفنى لديهم 

) ٥:٣(بيرية لفن الطفل للمرحلة العمريـة مـن         يمكن تحقيق قيم تع    -٢

 ) .الطباعة بالمونوتيب (سنوات بأستخدام تقنية 

 :أهداف البحث : رابعاً

 -:يهدف البحث إلى

-٣(طفال في مرحله ما قبل المدرسة الكشف عن الطاقات االبداعيه لأل -١

 ).سنوات ٥

) ٥:٣(اختيار تقنية طباعية تتناسب مع مرحلة أطغال ما قبل المدرسة            -٢

 .سنوات

 ٥-٣(تنمية الفكر التلقائي في التعبير الفني لطفل ما قبـل المدرسـة              -٣

 ) .سنوات 

 :أهميه البحث:خامساً

 -:  تتمثل أهميه البحث في

إلقاء الضوء على الطاقات اإلبداعية بفنـون األطفـال مـن خـالل              -١

تطبيقات الطباعة اليدوية باعتباره فن من الفنون يجب االهتمام بـه و            

 .تدريسه
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مـع  ) طباعـه المونوتيـب   (إلقاء الضوء على مدى مناسبة اسلوب          -٢

 .مرحله أطفال ما قبل المدرسة 

يعد البحث من المداخل الجديدة لتدريس طباعه المنسوجات اليدويـة           -٣

 .ألطفال ما قبل المدرسة

تنقسم الدراسات المرتبطة بهذا البحث إلى       :الدراسات المرتبطة  

 :     محورين أساسيين هما

 :دراسات تناولت طرق الطباعة اليدوية: أوال

العالقـة   " :بعنوان   )٢( م٢٠١٤دراسة نجالء محمد سليمان جمعة       -١

كمدخل إلثراء مقررات   ) األستنسل(و) المونوتيب(بين اسلوبى الطباعة    

 -:وتهدف الدراسة إلى ".الطباعة بكلية التربية الفنية

 األستنسـل   نوتيب و القيمة التشكيلية للجمع بين اسلوبى الطباعة بالمو      

 والحذف الخطى للمونوتيب و اإلمكانيات التشكيلية لطباعه        وطريقتي االضافه 

 .األستنسل

استعراضـها ألسـلوب   ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسة فـي      

 .طباعه المونوتيب وكيفيه استخدامه واألدوات والخامات المستخدمة معه 

جمع بـين اسـلوبى     الويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسة في        

 . الطباعة بالمونوتيب والمناعة باال ستنسل

ــور  -٢ ــراهيم ال ــد إب ــوان الســيدة محم ) ٣( م ٢٠٠٢ دراســة بعن

استحداث خامات ومعالجات جديدة فـي التقنيـات الطباعيـة          ":بعنوان

تهـدف  ".كمدخل تجريبي لحلول تشكيليه ابتكاريه للمنـتج الطبـاعى        

 -:الدراسة إلى 
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

ألدوات الطباعية والتقنيات المتعـددة فـي       التجريب في الخامات وا   

وقامت الدراسة بتصنيف ، محاوله للوصول إلى حلول تشكيليه مبتكره جماليه 

التقنيات الطباعية من حيث الخامات واألدوات والقـيم التشـكيلية المالئمـه            

للوظيفة في المنتج الطباعى وقامت الدراسة بالجمع بين أكثر من طريقه في            

 .مداخل تجريبية للخامات والتقنيات الطباعية العمل الواحد ك

 يتعلـق باألسـاليب      ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسـة فيمـا        

 .الطباعية التي تناولها هذا البحث كالمونوتيب 

أسلوب تناول طباعـه     ويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسة في        

  ٥- ٣(  المدرسة المونوتيب بهدف االستفادة من الطالقة الشكلية لطفل ما قبل        

 ).سنوات

اسـتحداث  ":بعنوان  ) ٤(م  ٢٠٠١ دراسة نادية إبراهيم أحمد شعالن     -٣

 " .مجاالت إبداعية بالتوليف بين المونوتيب وقوالب البصمات الطباعية       

 -:تهدف الدراسة إلى 

أمكانيه تحقيق تلقائية التعبير في طباعه المنسـوجات مـن خـالل            

لواحدة وقامت الدراسـة بـإثراء مجـال    استخدام أكثر من لون في الطباعة ا   

الطباعة اليدوية وبتوليف طباعي متميـز يجمـع بـين اسـلوبى الطباعـة              

 .بالمونوتيب والطباعة بالبصمات ويصلح لجميع المراحل الدراسية

يتعلق باسلوب الطباعـة    ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسة فيما        

 يمكن إن يستخدمها المعلم     بالمونوتيب واستخدام أكثر من لون بطريقه بسيطة      

 .بدون أدوات معقده
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 أسلوب تناول المـزج بـين     ويختلف البحث الحالي عن الدراسة في     

الطباعة بالمونوتيب والطباعة بالبصمات التي تصلح لجميع المراحل التعليمية     

المختلفة حيث يقوم البحث الحالي على اسلوب الطباعة بالمونوتيب فقط بهدف 

 ).  سنوات٥- ٣( ا قبل المدرسةتطبيقها على طفل م

 : دراسات تناوالت فنون الطفل : ثانياً

التعبير : " بعنوان)٥( ١٩٩٤دراسة مصطفى محمد عبد العزيز حسن     -١

 -:تهدف الدراسة إلى ". الفنى عند األطفال

خصائص النمو في مراحل الحضانة والطفولة الوسـطى والطفولـة          

ل ومن خالله يعبر الطفل عمـا فـي         المتأخرة كما تناولت التعبير الفني للطف     

نفسه بأسلوبه الخاص وان يترجم أحاسيسه الذاتية دون ضغوط أو تسلط فـي      

 .إطار المحافظة على نمطه وشخصيته وطبيعته

خصائص النمو في مرحله ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسة في 

 ). سنوات٥- ٣(الحضانة  

اول خصائص النمـو    تنويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسة في        

 في مراحل الحضانة

والطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة حيث إن البحث الحالي يتناول         

 ) . سنوات٥ -٣(خصائص النمو في مرحله الحضانة 

رسوم األطفال قبـل    "-:بعنوان) ٦(م  ١٩٩١دراسة محمود البسيونى     -٢

 -:تهدف الدراسة إلى ". المدرسة

لعمر التي يمارسها الطفل العادي     اهتماما أساسيا على أولى مراحل ا     

والمعوق والمريض النفسي  في المنزل ودور الحضانة وريـاض األطفـال            



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٣٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

حتى يصل إلى المرحلة االبتدائية وال تغفل بعض المراحل األخـرى وكمـا             

 .تناولت معوقات التقدم الفني 

االهتمام بـأولى مراحـل   ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسة في       

 .ارسها الطفل العادي في رياض األطفالالعمر التي يم

تناول أولـى مراحـل     ويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسة في        

العمر التي يمارسها الطفل العادي والمعوق والمريض النفسي حيث إن البحث 

الحالي يتناول أولى مراحل العمر التي يمارسها الطفل العادي فـي ريـاض             

 .األطفال

مدخل إلـى   ":  بعنوان )٧( ٢٠٠١لقريطى  دراسة عبد المطلب أمين ا     -٣

 -:تهدف الدراسة إلى ".  سيكولوجيه رسوم األطفال

األسس النظرية لرسوم األطفال في مراحـل الحضـانة والطفولـة           

الوسطى والطفولة المتأخرة كما أوضحت الدراسة أهميه باالهتمام بالمقومات         

فن مستقل وأوضحت والقيم الجمالية لهذه الرسوم كما تناولت رسوم األطفال ك    

خصائص هذه الرسوم وألزمتهم التعبيرية كما قامت الدراسة بالجمع بين اللغة      

 .الشكلية واللغة اللفظية 

االهتمام برسوم األطفال    ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسة في        

وتعبيراتهم التشكيلية باعتبارها إعماال فنيه لها قيمتهـا الجماليـة ومظـاهر            

 .إبداعيه متميزة

تناول رسوم األطفـال    ويختلف البحث الحالي عن هذه الدراسة في        

في مراحل الحضانة والطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة والجمع بين اللغة          

الشكلية واللغة اللفظية حيث إن البحث الحالي يتناول رسـوم األطفـال فـي              
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وتناول الطالقة الشكلية لطفـل مـا قبـل         )  سنوات ٥ - ٣(مرحله الحضانة   

 .المدرسة

 :حدود البحث

 :يقتصر البحث الحالي على

 ) .المونوتيب(استخدام تقنيات طباعيه يدوية  -١

دراسة التعبير الفني لدى أطفال ما قبل المدرسة وخصائص المرحلة           -٢

 .من خالل الجانب الحركي والوجداني والجسمي والعقلي 

 .أنتاج مشغولة طباعية  -٣

 :منهجية البحث 

والمنهج ، الوصفي من حيث إطاره النظري      يتبع هذا البحث المنهج     

وذلك من خـالل الخطـوات      ، الشبه التجريبى فيما يتعلق بالجانب التطبيقى       

 :التالية 

 اإلطار النظرى للبحث وهو عبارة عن : أوأل 

 تحليل الدراسات المرتبطة لكل من األتى  -

 .سنوات  ) ٥ – ٣(دراسات خاصة بطفل ماقبل المدرسة  -

 ) .المونوتيب( رق الطباعية اليدوية دراسات خاصة بالط -

 اإلطار التطبيقى وهو عبارة عن : ثانياً 

 :. إجراءات البحث 

استخدام الباحثة تقنية الطباعة بالمونوتيب المناسبة لطفل مـا قبـل            -١

المدرسة إليجاد صياغات ابتكارية لمشغولة طباعيه تتسـم بالطالقـة          
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 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 .الشكلية 

سـنوات  )٥-٣(ا قبل المدرسـة     تنفيذ المشغولة الطباعية مع طفل م      -٢

 .بأستخدام تقنية طباعة المونوتيب 

إعداد وحدة تدريسية لتطبيقها على األطفال عينه البحث للتأكد مـن            -٣

إمكانية االستفادة من تقنية الطباعة بالمونوتيـب  البتكـار مشـغولة            

 .سنوات) ٥-٣(طباعيه مناسبة لطفل ما قبل المدرسة 

 :اإلطار النظرى : أوالً 

 :.حات البحث مصطل

وهذه المرحلة تمتد من نهاية مرحله الرضـاعة  : طفل ما قبل المدرسة   -

حتى دخول المدرسة ويفضل البعض اسم مرحله الطفولة المبكرة على          

اسم مرحله قبيل المدرسة إذ تستقبل مدرسه الحضانة األطفال فيما بين           

" ويطلق البعض علـى هـذه المرحلـة         . سن الثالثة والسادسة تقريبا     

فالطفل في هذه المرحلة لديه العديـد مـن عالمـات           " مرحله السؤال 

ويحاول السؤال في النواحي العقليـة      . االستفهام بالنسبة إلى كل شيء      

فهو يريد أن يعرف األشياء التي تثير انتباهه ويريد أن يفهم        ، المعرفية  

ويشاهد سلوك االستطالع واالستكشاف بكثرة     . الخبرات التي يمر بها     

 .طفل هذه المرحلة عند 

 :التعريف االجرائى لطفل ما قبل المدرسة -

هي المرحلة التي يلتحق بها األطفال بالروضة ويتراوح أعمارهم من          

سـن  ،  Nursery) سنوات ٤- ٣(مقسمه إلى سن ،  سنوات ٧ ما قبل – ٣

 Kg2) سنوات٧ ما قبل – ٥(سن ، Kg1) سنوات ٥- ٤(
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 الرياضية والحركية والموسـيقية     ويتم فيها تنميه المفاهيم والمهارات    

وهى ملحقه بالمـدارس المختلفـة الحكوميـة        ، والفنية والقصصية والعقلية    

 )٨(. والخاصة واللغات

 -: التقنيات الطباعية المناسبة-

 )٩( .التعريف االصطالحي مقسم إلى مقطعين:  المونوتيب -

(Mono) :يعنى منفردا أو وحيد في نوعه. 

(Type) :ا أو تأثير يتكون بالضغطشكال أو رسم. 

(Monotype) :            تعنى طباعه أو نسـخه أو تـأثير فريـدا تكـون

 .بالضغط

 :إما التعريف االجرائى للمونوتيب 

هو تأثير مطبوع من لوحه مرسوم باألحبار على سطح زجـاجي أو            

 .معدني أو اى سطح ناعم أساس غير قابل لالمتصاص 

 :تعريف المونوتيب 

 من تصميم أو رسم بوسائل معينـة علـى          هو طبعة واحدة مأخوذة   

سطح صلب غير ماص عن طريق أحبار مائية أو أصباغ ثم يوضع فرخ من      

المكبس  فتطبع صورة أحادية      الورق فوق الصورة وتضغط  الورقة باليد أو       

فطباعة المونوتيب هى طباعة فردية تنفذ من خالب عملية ) ١٠(. على القماش   

عليها وتكرارها إلحداث تأثيرات مشابهة مـع  مقننة ومعروفة ممكن التدريب  

 .يات الفصل اللونىصور مختلفة كالصورة الملونة التى تتطلب سلسة من عمل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٤١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

يعنى  Mono  هى أسم مركب من مقطعيين هماMonotype وكلمة 

يعنى شكالً أو رسـماً أو تـأثيراً يتكـون    Type ،منفردا أو وحيداً في نوعه

 فتعنى كلمة مونوتيب، بالضغط

) ١١(. طبعة أو النسخه الوحدة أو التأثير الفريدالذى يتكون بالضـغط      ال

فى ) James N Smith"(سميث.ن.جيمس"ويوجد تعريف بسيط ذكره الفنان 

فيقول  المونوتيب شكل مـن أشـكال الطباعـة    ) The Monotype (كتابه 

السطحية يطبع بالضغط لألحبار واأللوان واألصباغ من سطح صلب غيـر           

بحيث ال يتبقى بعد الطبـع أى أثـر         ،طح قابل للطباعة عليه     محفور على س  

 )١٢( ".محفور على السطح الطابع 

 :.نشأة المونوتيب 

وعندما ") ١٣( ظهر هذا النوع من الفن في منتصف القرن السابع عشر         

تتبع أعمال الفنانين يتضح انه فن قديم جداً ترجع جذوره إلي أكثر من عـدة               

قرون مضت برغم الفترة الطويلة التي انقضت منذ بداياته ، وحتى اآلن فإن             

التفاصيل المعروفة عنه قليلة وسبب ذلك إن كثيرا من المتصلين بهذا الفن لم             

 الفريـدة والمزايـا التـي    يكونوا مدركين ألهميته وال مهتمـين بـالخواص         

وهذا ما يؤكده الناقد الفني جـورج نيلسـون   ) ١٤( .ال يمكن تقليدها في أعماله  

George Nelson     فـي كتابـة مـذكرات المونوتيـب Nates of the 

Monotype   إن المونوتيب معروف من ستة قرون مضت وأكثر علي         " يقول

أعماالً جديدة وتعمقوا في    المستوي التجريبي ، وان أول الفنانين الذين أنتجوا         

" جيوفـاني كاسـتيلوني     " إجراء التجارب بهذا الفن هو الفنـان االيطـالي          

Giovanni Castiglione) حيث كان له الفضـل فـي   ) . ١٦٧٠ : ١٦١٦

إنتاج أعمال متميزة في مجال طباعة النسخة الوحيدة وصلت قيمتها إلي حـد       
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الطباع رة للمونوتيب بواسطة    وقد نفذت األعمال المبك   ) ١٥( .العرض المتحفي 

 Giovanni Benedetto“" جيوفـاني بنيـد  يتوكـا سـتللوني    "االيطالي 

Castiglione”       م وقد اقتصد جيوفـاني     ١٦٤٠ والتي يرجع تاريخها إلي عام

 Tinted“في استعمال األلوان حتى بدت أعماله قريبة من الرسوم التي تسمي 

Drowing”      كذلك كانـت   . فة من اللون     حيث يطبع الصورة علي خلفية خفي

كخطوط األسكتشات التي رسمت بشكل سريع سواء في األعمال الملونـة أو            

ذات التأثيرات الخطية علي أرضية ملونة أو سوداء أو بيضاء ويرجع ذلـك             

لخشيته من فساد العمل بسبب سرعة جفـاف األلـوان أو أحبـار الطباعـة            

 . المستخدمة 

الرجـل  ( جيوفانى كاستيلونى   

منفذة بأسـلوب المونوتيـب     ) رقى  الش

 )١(صورة 

وقد استخدم جيوفـانى التقنيـة      

الطرحية ويعتقد انه استخدام أداة خشبية      

مدببة لينقش خطوطاً فى الحبر والتـى       

تنتقل كخطوط بيضاء على الورقة وقـد       

رسم فى لوحاته األحداث أيضـاً علـى        

لوح نظيف غير محبر ليحقق تعبيراتـه       

ة بالتلوين المباشر   الفنية من خالل الفرشا   

 )١(صورة                                         .على اللوح 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٤٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

رامبرانـت فـان    " وفى الوقـت نفسـه كـان الرسـام والطبـاع            

يقوم بمسح الحبـر بعـد   ) ١٦٦٨-١٦٠٦ (Rembrandt Van Rijn"راين

 )١٦(. تحبير اللوح بالطريقة التي تنتج تدرجات تحقق تأثيرات المونوتيب

                            

 

 

 

 

 

 رامبرانت فى القبر الطبعة الثانية       رامبرانت فى القبر الطبعة األولى   

 )٣(صورة مونوتيب )                     ٢(       مونوتيب صورة 

كما مارس أيضاً عدد كبير من الفنانين في الواليات المتحدة تقنيـات            

  .م١٨٠٠المونوتيب في أواخر عام 

وقد ابتكر بعضهم العديد من لوحات المونوتيب من خـالل اكتشـافه    

إلمكانيات الوسيط كطريقه لعمل طبقات لونية واستخدام في ذلـك الطريقـة            

الجمعية وغالياً ما كان يستخدم اللون المتبقي علي اللوح بعد الطبقة األولـي             

 )١٧( في عمل نسخة ثانية

الفنـان االنجليـزي     كان   وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر      

يســتخدم ) ١٨٢٧ -١٧٥٧ ("William Blake" "وليــام بليــك"الشــهير 

المونوتيب للحصول علي تأثيرات غير مألوفة ومتنوعة في مجال الحفـر أو            
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كأرضية غنية للعمل فوقها باأللوان الزيتية أو المائية إلضافتها ألعمالـه أو            

م بعمل طباعته بذاته ويحتفظ يقوBlake فكان بليك . لعمل أرضيات للوحاته 

بطريقته سراً ليستمتع بالحوار والجدل بين المهتمين بالفنون الـذين اعتـادوا      

علي تخمين الطريقة الحقيقية التي حصل بها الفنان علي التأثيرات المختلفـة            

والالنهائية في لوحاته فكان يمسح أجزاء ويضيف أجزاء أخري من األحبار           

طح كرتون وله قدرة فائقة علي التنوع في اللمسـات          واأللواح الزيتية علي س   

النهائية لذلك فهو يعتبر الفنان المنفرد ألنه تجاوز حدود الطباعـة التقليديـة             

بإضافته في أعماله ألوان الماء ، الجواش، الورنيش، أقالم الرصاص ، الحبر  

، وأحياناً ألوان الذهب ، ليحول المطبوعـات التقليديـة إلـي مطبوعـات               

 )١٨(.يةأحاد

ومن أشهر أعماله التي استخدم فيها تأثيرات ومعالجات المونوتيـب          

 )١٩( .هل يعرف وليم بليك هيرو ، دائرة الشبق

        

           

 

 

  هل يعرف وليم بليك هيرو                           دائرة الشبق  

  )٥( صورة                )          ٤(          صورة 

لجزء األول من القرن التاسع عشر قام بعض الفنانين بالتجريب وفي ا

ـ          واسـتغالل اللـون     ةفي عمل األلواح والعمل بالطريقة الجمعية و الطرحي

المتبقي علي اللوح بعد النقل األول للمونوتيب وإنتاج العديد مـن اللوحـات             



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٤٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 Edgar"  ديجاسرأدجا" ومن أمثال هؤالء الفنانين)  الباستيل(الفاتحة اللون 

Degas) ويعتبر من أشهر المصـورين الفرنسـيين       ) ٢٠( ).١٩١٧-١٨٣٤

واكبر فناني طباعة المونوتيب حيث أنتج أكثر من مائة عمل ومن لوحاته في            

 الباليـة بـأوبرا   – ثالث راقصات باليـة  –la routeال طريق  (المونوتيب 

 )٢١( ).the tub الحوض –باريس 

           

 

 

 

 

  الحوض                  بالية          صاتثالث راق       

 )٧( صورة                     )      ٦(           صورة 

 -:أهم الفنانين الذين استخدموا الطباعة بالمونوتيب من المصريين 

 -:الفنان محمد عبلة* 

درس ) المونوتيـب (هو واحد من فناني طباعة النسـخة الوحيـدة          

نوتيب بالخارج وكانت لهذه الدراسة اثر كبير فـي         الجرافيك وخصوصاً المو  

ممارسة كافة فروع الفن التشكيلي والبحث في مجـاالت طباعـة النسـخة             

والتركيز فيه حيث كانت له تجربه فريدة فـي مجـال           ) المونوتيب(الوحيدة  

وكانت طباعة المونوتيب اقرب    " سويسرا"العالج النفسي عن طريق الفن فى       

 )٢٢( .ن طريق الفنالفنون إلي العالج ع
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أنا ال أفصل كثيراً بين أعمال المونوتيب "ونقال عن الفنان محمد علبة  

وأعمال التصوير ولكن حالياً فإن المونوتيب اقرب ألي ألنه يعطيني حريـة            

وسرعة في العمل ويتيح عمل العديد من التقنيات في إن واحد وأنا اسـتعين              

 )٢٣( .له علي عامل الوقتبالمكبس ألنه يتحمل الضغط وأتغلب من خال

 

 

    ) ٨(شكل ) تاريخ مصر (محمد عبلة 

 

 

 

 -:أهم مميزات وعيوب طباعة المونوتيب

 :المميزات: أوالً

ال يتطلب هذا األسلوب الطباعي عمليات إعـداد وتحضـير للسـطح             .١

 .الطباعي قبل الطباعة

يمكن التوليف بين أسلوب المونوتيب وأساليب الطباعة األخرى بحيث          .٢

 .يف قيماً لونية وملمسيه في العمل الطباعي تض

تبدو أعمال المونوتيب بسيطة عفوية إال أنها تعطي أعماالً جيدة بعـد             .٣

 .فترة قليلة لذلك يمكن تطبيقها في المراحل التعليمية المختلفة



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٤٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

يعتبر هذا األسلوب مجال للتجريب ، حيث يمكن تطبيق هـذه التقنيـة              .٤

 ةعددة تحقق القيم الجمالية والتشكيلي    بعجائن طباعيه متنوعة وأدوات مت    

 )٢٤( .للسطح الطباعي

تعتبر اقل تكلفة حيث ال تحتاج إلي أدوات أو عدد بعينها بل يسـتطيع               .٥

 الممارس إن يستخدم ما يجده مناسباً لما يريد تحقيقه من قيم جمالية 

التميز واالنفراد في القطعة الفنية المنفذة بحيث تعكس قدرات الفنـان            .٦

اته حيث أنها تعتمد علي األساليب الفردية للتعبير مـن خـالل            وابتكار

 )٢٥(. الخامات اللونية

 : عيوب طباعة المونوتيب-:ثانياً 

ال يمكن الحصول علي نسخة أخري من العمل الفني تحمل خصائص  .١

 .النسخة األولي أو تتشابه معهما

 .يجب خلو السطح الطباعي من أي مواد كيميائية تؤثر علي التصميم .٢

عدم وضوح التأثيرات الملمسيه والخطية علي السطح نتيجة الضغط  .٣

 )٢٦( .أثناء نقل التصميم علي سطح التحبير

تحتاج لحرص شديد عند الطباعة لضمان نسخ التصميم كامالً بتأثيرات   .٤

 . واضحة

تحتاج لسرعة في التقاط البصمة علي السطح الطباعي قبل جفاف  .٥

تجف األحبار علي السطح الطباعي األحبار واألصباغ فمن الممكن إن 

 )٢٧( .قبل طباعتها وبذلك يضيع الوقت المبذول في عمل التصميم
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 :الجانب التطبيقى : ثانياً 

حيث قامت الباحثة بإجراء تجربة لالطفـال لإلفـادة مـن طباعـة             

 . المونوتيب لطفل ما قبل المدرسة بحضانة طيور الجنة بمحافظة الفيوم 

صلت اليه الباحثة من نتائج فى محاولة أليجاد        وذلك من خالل ما تو    

 .صيغ فنية مستحدثة لعمل معلقة طباعية تعتمد فى تكوينها على المونوتيب 

 :.الخامات واألدوات 

 . ألوان بجمنت –قماش قطنى : أوالً الخامات 

 . األسفنج – لوح زجاجى – قطع بالستيك –قلم : ثانياً االدوات 

 :ية للتجربة البحثية عرض لبعض النماذج التطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيق الثانى) ٢(شكل             التطبيق األول) ١(شكل        

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٤٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 

 

 

 

   

 

 

 التطبيق الرابع) ٤(الشكل           التطبيق الثالث ) ٣(شكل     

 

  

 

 

 

 

 

 التطبيق السادس) ٦(      الشكل    التطبيق الخامس ) ٥(الشكل    
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 :.نتائج البحث 

  :يلي ما إلى البحثية التجربة خالل من الباحثة توصلت

انه يمكن تدريس مادة الطباعة اليدوية ألطفال ما قبل المدرسة قائمة            -١

 .على الجمع بين أسلوبى الطباعة بالمونوتيب والطباعة بالبصمات 

 .يمكن االستفادة من جماليات المونوتيب فى إثراء اللوحة الطباعية  -٢

يبية جديدة فى أساليب وطرق تدريس الطباعـة        استحداث مداخل تجر   -٣

اليدوية تخدم أطفال ما قبل المدرسة مما يؤثر إيجابيـاً فـى الرؤيـة              

 .التشكيلية لدى أطفال هذه المرحلة السنية 

  :.البحث توصيات

 بـبعض  تتقـدم  فإنهـا  نتـائج  من الباحثة إليه توصلت ما ضوء في

  :.التالي النحو على التوصيات

 خدمـة  فـي  المدرسـة  قبل ما لطفل ليةيشكتال الطالقة من االستفادة -١

 الجوانـب  إلثـراء  اليدويـة  الطباعة كمجال األخرى الفنية المجاالت

  .المدرسة قبل ما لطفلو األبتكارية  المهارية

 أسـاليب التجريـب غيـر التقليديـة         ناولتت التي بالبحوث االهتمام -٢

 .والمهارية لطفل ما قبل المدرسة 

 معالجات إلى للوصول طباعيه تقنية من أكثر بين معالج من االستفادة -٣

 .مجال الطباعة اليدوية  تثري تشكيلية

 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ٢٥١  ( 
 

 ٢٠٢٠ اكتوبر) ٢٨(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

الطباعة بالمونوتيب لطفل ما قبل المدرسةاإلفادة من   

 :مراجع البحث 

االس��تفادة م��ن خص��ائص الطباع��ة بالمونوتي��ب ف��ي : " م��اري عم��اد عري��ان نع��م اهللا  .١
 رس�الة ماجس�تير غي�ر     -" تنميه التعبير التلقائي لدى طالب مرحله التعليم االساس�ى          

 .٣ ص-م ٢٠١١سنه- جامعة عين شمس -ية التربية الفنية  كل-منشورة 
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رس��الة ماجس��تير غي��ر " إلث��راء مق��ررات الطباع��ة بكلي��ة التربي��ة الفني��ة)األستنس��ل(و
  م٢٠١٤، جامعة حلوان ، كلية التربية الفنية  ،منشورة 

اس��تحداث خام��ات ومعالج��ات جدي��دة ف��ى التنقي��ات     " : يم ال��ورالس��يدة محم��د إب��راه   .٣
رس���الة ، "الطباعي���ة كم���دخل تجريب���ى لحل���ول تش���كيلية ابتكاري���ة للمن���تج الطب���اعى 

  .م٢٠٠٢، جامعة عين شمس، كلية التربية النوعية،  دكتوراة غير منشورة
نوتي�ب  استحداث مج�االت إبداعي�ة ب�التوليف ب�ين المو         "  :نادية إبراهيم احمد شعالن      .٤

 ، كلية التربي�ة الفني�ة    ، منشورة   رسالة ماجستير غير  ، " الطباعية   وقوالب البصمات 
  م٢٠٠١،جامعة حلوان

كلي�ة التربي��ة  ، "التعبي�ر الفن�ى عن�د األطف�ال     "  :مص�طفى محم�د عب�د العزي�ز حس�ن       .٥
 .١٩٩٤،جامعة حلوان، الفنية 

، دار المع�ارف  ، جامع�ة حل�وان   ، "رسوم األطفال قب�ل المدرس�ة     " : محمود البسيونى  .٦
١٩٩١.   

جامع��ة ،"م��دخل إل��ى س��يكولوجية رس��وم األطف��ال   " :عب��د المطل��ب أم��ين القريط��ى   .٧
  .م٢٠٠١،الطبعة الثانية،دار الفكر العربى،حلوان

تنمي��ه مه��ارات تفكي��ر طف��ل م��ا قب��ل المدرس��ة م��ن  "  :دع��اء محم��د الغم��رى برك��ات  .٨
 -كلي��ه التربي��ة الفني��ة   -  رس��الة ماجس��تير غي��ر منش��ورة  -" خ��الل االنش��طه الفني��ة  

 .٧ ص– ٢٠٠٨ سنه -جامعه حلوان 
 ص – مرج�ع س�ابق  –رسالة ماجستير غير منش�ورة   "  :ماري عماد عريان نعم اهللا       .٩

  .٩ص  ، ٨
 ٣ص،مرجع سابق،رسالة ماجستير غير منشورة "  : مارى عماد عريان نعم اهللا .١٠
 ٤٠ص،ابق مرجع س، رسالة ماجستير غير منشورة : نجالء محمد سليمان جمعة  .١١
 -" جماليات المونوتيب كمدخل لطباعة قط�ع ص�غيرة        : " علي علي محمد المغربي    .١٢

 – ٢٠١٢ س�نة  - جامعة حل�وان     - كلية التربية الفنية     -رسالة ماجستير غير منشورة     
           ١٨ص

  ٦٤نادية إبراهيم احمد شعالن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، مرجع سابق ، ص .١٣
  ٢٠ص، مرجع سابق ، رسالة ماجستير غير منشورة : بى على على محمد المغر .١٤
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 ٦٤ ص– مرجع سابق – رسالة ماجستير غير منشورة: مد شعالن إبراهيم احنادية .٢٠
  ٥٩ص، مرجع سابق ، رسالة ماجستير غير منشورة : نجالء محمد سليمان جمعة  .٢١
، مرج��ع س��ابق  ، رس��الة ماجس��تير غي��ر منش��ورة   : م��ارى عم��اد عري��ان نعم��ه اهللا    .٢٢

  ٤٥ص
  ٨٠ص ، مرجع سابق ، رسالة ماجستير غير منشورة : نادية إبراهيم احمد شعالن  .٢٣
التوليف بين التقنيات الطباعي�ه الس�البة والموجب�ة      ( : هالة محمود عبد العزيز علوان     .٢٤

 رسالة دكت�وراه غي�ر   –) لطباعيه لطالب التربية الفنية    للقيم الخطية إلثراءاألسطح ا   
 ١١٥ص –م ٢٠٠٩ سنة – جامعة القاهرة – كلية التربية النوعية –منشورة 

  ١٨٤ ص- مرجع سابق– رسالة دكتوراه غير منشورة -السيدة محمد إبراهيم الور .٢٥
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