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Abstract   Keywords 
یتناول البحث كیفیة استفادة مصمم الحلي من ظواھر الموضة في تقدیم مجموعات تصمیمیة للحلي  

تحقق الترابط بین موضة االزیاء والحلي. من خالل التعرف على طبیعة تكوین المجموعات وفھم سیاق 
خدمین للمنتجات المختلفة. وایضا خطوات تكوین الموضة العام وادراكھ واھمیة الموضة في تقبل المست

المجموعة حتى یتمكن مصمم الحلي من طرح مجموعات في التوقیت المناسب ، وتحقیق التمیز من 
خالل سماتھ الشخصیة ، وتوفیر القدرة على المنافسة في السوق. وقد استخدم البحث المناھج الوصفیة 

ضیة ان ھناك امكانیة التخاذ معالم الموضة كمدخل ابتكارى والتحلیلیة واالستنتاجیة . ویضع البحث فر
وتظھر اھمیة البحث في اتخاذ معالم   مجموعات حلى متوائمة مع طبیعة االزیاء والموضةلتصمیم 
واعتماد معطیات  )jewelry collectionsكمدخل ابتكاري في تصمیم مجموعات الحلى (الموضة 

و البدایة فى انشاء  لموائمة بین مظاھر الموضة والشكل في الحلي. لتصمیم الحلي و افكر الموضة 
الجدیدة فى الموضة مجموعة تصمیمیة ھو الفھم الصحیح لحاجات المستخدمین وفھم االتجاھات 

االتجاھات الخاصة واحداث التوازن داخل المجموعة باالضافة الى ظھور بعض  ومواكبة التغیرات
التطویر ثم تحریر  –التصمیم  –طوات تكوین المجموعة على  البحث داخل المجموعة و تعتمد خ

وعلیة فالمجموعات تبنى على ما یلھم المصمم ویجذب المستخدم للشراء فمن  .المجموعة وعرضھا
اساسى یكون مشتركا بین كل قطع المجموعة حتى یتوفر عنصر الترابط فى الضرورى تحدید عنصر 

تحتوى المجموعة على قطع رئیسیة مبھرة وقطع متنوعة للمناسبات وایضا یجب ان   المجموعة
باالضافة الى عمل تقییم لقطع  المتكرر ولكن بشكل جدیدالمختلفة وقطع بسیطة تالئم االستخدام 

ذوى الخبرة وایضا یجب االھتمام بزمن عرض المجموعة وفى ھذه المرحلة یمكن االستفادة باراء 
نتائج البحث : لكى یتماشى مصمم الحلى مع الطبیعة   التجاھات السائدة. المجموعات لتتماشى مع ا

عددا من االختیارات التى تمنحة الحریة وتعطیة المتغیرة للتصمیمات الملبسیة علیھ ان یقدم للمستخدم 
. وان  كنقاط قوة تصبح نقطة انطالقة المجموعةالثقة فى اختیاراتھ وتقبلة لذاتھ وتظھر بصمتھ الخاصة 

لتصمیماتھ وبھذا تزید من احتماالت تقبل الموضة یمكن ان تعطي لمصمم الحلي السیاق المناسب 
والخبراء ومحرري مجالت الموضة المستخدم او المقتني لھا وان ھذا السیاق یقدمھ المصممون 

م او فریق یجب ان یقوم المصملتوقعات وتنبؤات الخاصة باالتجاھات المستقبلیة للموضة وللوصول 
   والتقصي من اجل الوصول لھذه المحددات والتأثیرات.التصمیم بالبحث 

 تصمیم حلى المجموعات   
 Jewelry Collection 
Design   

 ظاھرة الموضة
 Fashion Phenomena   

  تصمیم المجموعات
Collection Design  
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:Introduction  
ان العالقة بین األزیاء و الحلي تظھر في كونھما الوسیلة التي  

یسعى الفرد من خاللھا لتقدیم نفسة للمجتمع بطریقة تحدد وضعھ و 
طبیعتھ وانتماءاتھ االجتماعیة، وھذا ینتج من خالل تأثیر ظاھره 

أن الملبس والحلي واالكسسوارات والمكمالت ھي الموضة حیث 
من المستخدمات الشخصیة وإن كانت المالبس كضروره من 

  ضروریات الحیاة ومن الحاجات االساسیة لالنسان.
فالحلي والمكمالت ھي االدوات المساعدة التي یستخدمھا الفرد  

لیندمج مع اقرانھ ویلقى قبوال فالمستخدمات الشخصیة ھي التي 
اشارات ورسائل لباقي افراد المجتمع عن طبیعة الفرد ،  تعطي

والمحدد لھذا القبول ونوع التقدیر الذي یتلقاه الفرد من المجتمع ھي 
الموضة حیث تصدر ھذه الظاھره االجتماعیة القرارت بمدى 

رواج واھمیة الفرد من خالل ما یرتدیھ . ومن ھنا تظھر اھمیة 
عملھا النھا في النھایة تؤثر بشدة التعرف على ھذه الظاھره وكیفیة 

على افراد المجتمع ویقع علیھا كثیر من عوامل الشراء للمنتجات 
  االستخدامیة الجمالیة.

Statement of the problem 
المشكلة التي یتناولھا البحث ھي كیف یستفید مصمم الحلي من  

وق ظواھر و مظاھر الموضة في استحداث مبتكرات ترضي ذ
  المستخدم من خالل تحقیق الترابط بین الموضة والحلي.

Hypothesis 
اتخاذ مصمم الحلي لمعالم الموضة في وقتھا یعتبر مدخال ابتكاریا 

متوافقة مع طبیعة  ( Collection design)لتصمیم مجموعات 
  االزیاء والموضة.

Objectives:   
ل ابتكاري في تصمیم مجموعات الحلى اتخاذ معالم الموضة كمدخ 
)jewelry collections(  

 اعتماد معطیات فكر الموضة لتصمیم الحلي  
 الموائمة بین مظاھر الموضة والشكل في الحلي  

Methodology 
  ینتھج البحث المناھج الوصفیة والتحلیلیة واالستنتاجیة. 

 Theoretical Framework 
  لموضة:مفھوم ا

الموضة ھي ظاھرة ثقافیة جماعیة ینتجھا االفراد ولكنھا تتصل  
بأفعال مجموعة كبیرة من المصممین بھدف انتاج منتج ممیز ولكن 
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 .Eckert, C., & Stacey, Mمترابط بما یستخدمھ االخرین (
2001((  

وھي صناعة ضخمة بدأت بتوجیھ اختیارات االفراد في ما یخص 
الى ان تطورت فكرة الموضة لتضمن كل  مالبسھم وما یرتدونھ

  االمور الحیاتیة من اثاث ومأكل وغیره حتى اسلوب الحیاه ذاتھ.
وھي بشكل عام تسعى لتكوین اطار یكون ھو المناسب والمقبول 

وما یقع خارج ھذا األطار یعتبر خارج عن الموضة او مستقبلي او 

. وھذا قدیم وبائت فلیس كل تصمیم موضة ولكن كل موضة تصمیم
االطار ھو ما یقوم بصنعھ المسؤولین عن الموضة والمتحكمین 

فیھا مثل المصممین و مسؤلي الشراء للمحالت الكبرى ومحرري 
مجالت الموضة. "فالمصممین یكونوا سیاقات بعضھم البعض" 

). Eckert,C.& Stacey, M. (2001)( حیث یلعب المستخدم
  دور محدود في عملیة الموضة.

  

 

     : ما یتم تقبلھ في الموضة ) 1(شكل 
  : ادراك الموضة

ان الوعي بما یستخدمھ او یرتدیھ االفراد ھو جزء ال یتجزء من 
التجربة االنسانیة وھو بقدم االنسانیة ذاتھا ولكن اصبح اكثر 

انتشارا منذ القرن التاسع عشر مع ظھور المجتمع االستھالكي ( 
Aspers, Patrik & Godart, Frederic. (2013(  و حدة ھذا

الوعي تختلف من فرد الخر فما یرتدیھ الفرد ھو مستقل ومنفصل 
  ولكن ما نستقبلھ من اسلوب یكون جماعي .

فتستقبل الموضة على انھا معاصرة وجدیدة او قدیمة او بسیطة او 
خارجة عن المقبول . وھناك من نعتبرھم ذوي حدة شدیدة من 

ر الموضة في المحالت الوعي وھم المصممین و مقرري اختیا
حیث یتمتع ھؤالء بحساسیة شدیدة تجاه تقییم الموضة وھذا 

  االدراك یؤثر علیة اطالعھم على المصادر المختلفة للمعلومات.
ان الحلي كباقي المنتجات ذات الطبیعة الفنیة لھا دور تعریفي فھي 

تؤدي دور ارشادي وتعریفي لمستخدمھا باالضافة الى تحدید 
  خل المجتمع.المستوى دا

فالرغبة في التعبیر عن الذات والقبول من االخروالظھوربشكل ما 
واالتصاف بصفات معینة تجعل موضة تتحكم بشكل كبیر في 

اختیارات االفراد والقوى التي تدفع الموضة ھي تلك الرغبة في ان 
ترى كفرد مستقل، وكنوع معین من االشخاص،خاصة لتحقیق 

  كحدیث ومتجدد وجرئ.الرغبة في ان یظھر الفرد 
وھكذا یصبح دور المصمم ھو تقدیم تلك الخیارات للمستخدمین 
حیث ان الموضة في العادة تتكرر كل بضعة عقود وتظھر من 

جدید ولكن بتكوینات مستحدثة، حیث أن المفرادات المستخدمة ھي 
نفسھا وثابتة ولكن ترجمتھا ھي التي تختلف من مصمم الخر 

ھو تحكمھ في عناصر تقدیم المنتج وطرق فیصبح االثر االوضح 
  صیاغتھ.

والمصمم الیستخدم ادراكھ للعالقات بین اجزاء التصمیم والطرز  
والموضة لتقییم عملھ فقط  بل ایضا تنتج بشكل انتقائي التصمیمات 

المناسبة، فتستخدم الموضة إلعادة ومعالجة صیاغة العناصر. 
لھام من بیئتھ من اجل وھكذا ینتج ویتحكم في السیاق وعناصر اال

توفیر عناصر ومحددات تالئم وتتماشي مع متطلبات واعتبارات 
  التصمیم.

فمصمم الحلي یمكنھ االستفادة من مكونات الموضة اوال 
باستخدامھا كمصدر الھام من خالل ما یتعرض الیھ من مؤثرات 
بصریة وحسیة تتغیر مع الوقت فیعتمد علیھا كعناصر تصمیمیة 

ییم عملھ وتوقع مدى قبولھ وارتباطھ بالمستخدم في ذلك وثانیا لتق
  الوقت

  توجھات انتاج االفكار:
ان انتاج االفكارفي الموضة لیس متوقع ولكن یمكن توجیھھ من 
خالل التالعب بخبرات الفرد لتوفیر مكونات بناء لذاكرتھ والتي 
ستؤدي الى افعال تصمیمیة مثمرة؛ او من خالل التالعب بالبیئة 

  یطة لتوفیر عناصر تصمیمیة مفیدة في متناولھ.المح
ان ما یقوم بھ المصمم ھو التكیف العقالني والمنطقي مع المعوقات 
التي یتعرض الیھا من بیئتھ ویستخدم ما تقدمھ لھ ثقافة الموضة من 

عناصر ولكن االبتكاریة الفردیة تظھر في مدي االختالف الذي 
  یقدمھ المصمم عن من سبقوه.

عملیات االبتكاریة تظھر في كیفیة تقییم المصمم لعملھ فمعظم ال
  للوصول للمنتج المتسق مع الموضة ومختلف عما سبقھ.

وحین یبدأ المصمم للعمل في سیاق الموضة یعتمد على ما یقدمھ  
الممصممون االخرون وذوي الخبرة، فتتحدد لدیھ العناصر الالزمھ 

ن التصمیمات طبقا لتوجیھ تصمیماتھ فیبدا في تكوین مجموعات م
لتلك العناصر وھذه المجموعات ھي عدد من القطع التصمیمیة 

التي تتمیز باالبتكار واالختالف وذات مدة زمنیة محددة ولھا صفة 
الحداثة وتحمل تلك الصفات التي رأھا المصمم كصفات للموضة 

  لھذة الفترة.
 وتصمیم الحلى یعتمد على خصائص الملبس ومتغیراتھ في طبیعتھا
ولھذا تتاثر بشكل كبیر باتجاھات مجموعات االزیاء وبالتالى تنتج 

مجموعات تصمیمیة خاصة بالحلي تؤكد على عناصر الموضة 
  داخل تصمیماتھا.

وداخل المجموعات التصمیمیة قد تظھر اتجاھات خاصة تربط 
بعض القطع اكثر من غیرھا وھي بذلك تؤكد على عنصر خاص، 

داخل المجموعة وبھذا تظھر بعض وبذلك تكون نطاقا او مدى 
النطاقات والتي یجب ان یحرص المصمم ان یحافظ على التماسك 

  واالستمراریة بین تلك النطاقات والمجموعة ككل.
فاالعتماد على االستمراریة في المجموعة یمكن ان یقوم على 

اللون او الھیئة او الخامات او االنماط او النسب وھي العوامل التي 
ھم االنسجام باالضافة الى احداث التنوع بین التصمیمات یبنى علی

في انواع ھذه القطع وقد یستفید المصمم من التغذیة المرتدة من 
  المبیعات حینھا یھتم بالقطعة التي القت القبول واالھتمام.

: ھناك بالطبع عملیة تخطیط المدى او النطاق داخل المجموعة
بتصمیمھا ولكن باالضافة تقییم تتم على كل قطعة یقوم المصمم 

الي ذلك یجب عند عمل مجموعة تصمیمیة التاكد من وجود توازن 
بین القطع المختلفة فالمصمم او فریق التصمیم یقوموا بوضع 
التصمیمات التي یمكن ان تكون جزء من مجموعة او كقطعة 
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میمیة ھي عدد من المنتجات التي تصمم وتنتج فالمجموعة التص
بھدف البیع بالتجزئة او مباشرا للمستخدمین ویمكن ان تستلھم من 

التجاھات السائدة او المستقبلیة او من فكرة رئیسیة خاصة او اتجاه 
تصمیم یعكس المؤثرات الثقافیة واالجتماعیة وعادة ما تصمم من 

  (Renfrew & Renfrew - 2009 )اجل موسم او مناسبة.
وقد تصبح عملیة تكوین المجموعات من االعمال الروتینیة 

للمصمم حیث یصبح ھناك توقیتات محددة لعرض المجموعات 
ویلیھا عرض للمجموعة المعدلھ وھكذا، ففریق التصمیم دائما ما 
یعمل بتواصل على ایجاد االفكار وتطویر المجموعات وتنسیقھا 

  لسوق والمستخدمین.وعمل ابحاث التسویق ودراسة ا
وبالنسبة لمصمم الحلي یجب ان یتمكن من متابعة الموضة 

المتجددة من خالل عروض االزیاء والمجالت وتقاریر البیع 
ومؤسسات التنبؤ باالتجاھات كي یتمكن من استلھام اذواق القطع 
التي علیھ تصمیمھا وعرضھا لتتماشا مع االزیاء المقدمة. وعلیھ 

موعات من قطع الحلى لتسایر التطور السریع فھو یحتاج لعمل مج
والمتالحق في االزیاء وحتى یستطیع ان یضمن مسیرة وتقدم ثابت 

  في ھذا العالم المتغیر.
  :كیف تبدأ المجموعة

و البدایة الصحیحة إلنشاء مجموعة  او تصمیم ھي البحث والفھم 
الصحیح لحاجات المستخدمین وادراك المنافسة في السوق  وفھم 

تجاھات الجدیدة في الموضة ومواكبة التغیرات فیھا وھناك اال
عوامل اخرى لنجاح اي مجموعة وھي الوقت المناسب لطرح 

المجموعة وتوفیرھا في اماكن البیع والسعر الجید للمنتجات داخل 
  المجموعة.

  ھي :  خطوات تكوین مجموعة
 )(البحث ، التصمیم ،التطویر ، تحریر المجموعة ، والعرض.) 

Renfrew & Renfrew - 2009)  
الخطوة االولى واالھم في عملیة تكوین المجموعات وتصمیمھا 
  ھي البحث والتقصي وتسمى ابحاث التصمیم ومن اھم اھدافھا :

  تعطي فكرة عن التاریخ والوضع الحالي والوضع
  المتوقع للجوانب المختلفة للموضوع. 

 ع التأكد من صدق المصادر المتنوعة من خالل الرجو
 الكثر من مصدر.

  تعمل على تنشیط الفكر االبتكاري واستكشاف المفاھیم
والتعرف على السوق والمستخدم والخامات ومصادرھا 

  وعملیات التنفیذ واماكن البیع .
  تظھر طریقة تفكیرالمصمم وتفتح طرق اخرى امام

 المصمم 
 التي  تظھر البیانات غیر المعلومة والمھارات الجدیدة

 یمكن استخدامھا 
 .تعریف المستخدم المستھدف وفھم حاجاتھ 

فالمصمم او فریق التصمیم یعتمد بشكل كبیر على البحث كبدایة 
لعملھ ومن اھم اھداف عملیة البحث ھي التعرف علي المستخدم : 

و قد یؤدي التعرف على السوق والمنافسین الى تحدید السوق 
المصمم من تحدید مستخدمھ المستھدف بشكل اكبر حتى یتمكن 

والتصمیم لھم ومن ھنا یمكن االعتماد على تلك المعلومات في 
الوصول لاللھام حیث یمكن ان یتمثل في شخصیة ما تظھر 
كمصدر لالفكار او بعمل سیناریوھات ومواقف تتفاعل فیھا 

الشخصیات ( المستخدم المستھدف) لكي تمنح المصمم السیاق 
البدایة لعملیة التصمیم من اجل اظھار  التخیلي لیصبح ھو نقطة

  وتحدید االلوان والخامات واالشكال دون معوقات.
ولیتمكن المصمم من االستفادة من البحوث التصمیمیة علیھ ان 

  یدرك انواع البحوث وأنواع البیانات التي تولدھا.
  انواع البحوث :
  :  البحوث الثانویة

فراد البحث ولكن من ھي استخدام بیانات لیست مجمعة من قبل ا
 Skills for learning بحوث سابقة ذات اھداف اخري  ( 

2018 guide to primary research فان ھذه الخطوه بالغة  (
االھمیة حیث یجب قبل البدء في اي مشروع التعرف على البیانات 

او المعلومات الموجودة بالفعل حول اي مشروع حیث تتناول 
ھي تساعد في توجیھ الفریق استنادا على بیانات موجودة بالفعل ف

  ماھو موجود وعدم اعادة العمل.
وھو یتضمن جمع المواد البیانیة التي قام بھا االخرون والتي توجد 

في الكتب والمجالت والمجالت العلمیة واالنترنت.ومن المھم 
معرفة كیفیة استخدام تلك البحوث والبیانات نتیجة لكثرتھا 

 وتحلیلھا.
  الولیة :البحوث ا

وھي الوصول الى المعلومات والبیانات االصلیة والتي وصل الیھا 
) Driscoll - 2011(        الباحث اوال والتي لم یسبقھ لھا احد

كالتي یحصل علیھا من اجراء المقابالت والبیانات التي یتوصل 
الیھا كالرسوم والصور الفوتوغرافیة و االستبیانات او االرتباط 

والشم والتي تؤثر في الذاكرة وھي مبنیة على  الحسي كاللمس
  المنھج العلمي ونظریة التحقق .

ویجب البدء في البحوث االولیة بالبحوث الثانویة وذلك للتعرف 
على ما ھو معروف في مجال البحث القائم وما ھي الثغرات التي 

  یمكن ملئھا بالبیانات الجدیدة من البحوث االولیة.
خاصة للبیانات التي تم الحصول علیھا  وقد تظھر بصورة ترجمة

من مصادر البحوث الثانویة. والبحوث االولیة ھامة جدا حیث 
تعطي استیعاب وفھم اعمق للبیانات الموجودة بالفعل وتؤدي الي 

اضافة حقیقیة في المعارف وتؤثر بشكل اقوى على المصمم. 
ئة حیث كزیاره االماكن االثریة للفھم الحقیقي للون والملمس والھی

  ان ذلك یؤثر على الذاكرة بشكل شخصي وذاتي متفرد.
 & Khar - 2018(  ومن ادوات البحوث االولیة في التصمیم

Ghosh,:(  
 وھي للقیام بجمع البیانات التصویر الفوتوغرافي :

والتوثیق واكمال وتجمیع العمل باستخدام الكامیرا بدال 
  من استخدام صور موجودة بالفعل.

 وھي عملیة استكشاف لالمكانیات  اكتشاف االسطح :
  غیر المحدودة التي یمكن تنفیذھا على اسطح الخامات. 

 االستلھام من موضات  اكتشاف اتجاھات الموضة :
  العوام  والثقافات العامة التي یمكن مالحظتھا.

 وھي اداة المصمم لتوصیل افكاره الرسم واالسكتش :
  من خالل الرسم السریع والحر.

البحث ثم اضافة االنطباعات المختلفة ومعالجة البیانات وبعد القیام ب
بطریقة شخصیة وذاتیة تصبح تلك البانات ھي مقدمة للتصمیم 

ومؤشر التجاھھ ففي ھذه المرحلة یجب القیام بعملیة تقییم وتقویم 
لما تم اختیاره  یتم تقییم من قبل طرف اخر وھو الخبیر ویساعد 

الیة من خالل التاكید على سالمة في التاكد من سالسة الخطوات الت
  الفكار المطروحة.

  ) Khar & Ghosh, - 2018: (  تجمیع البحث
ان الھدف الرئیسي من عملیة بحوث التصمیم ھو تحدید مدخالت 
عملیة التصمیم فبعد عملیة البحث المتعدد یتم التوصل لعدد ھائل 

من البیانات والمعلومات والمخرجات ویجب ان یتم تجمیعھا 
خراجھا في الصورة المناسبة كمذكرات وكتاب قصاصات وا

ویمكن تجمیع كل نتائج البحوث بطریقة دقیقة سواء كانت بصریة 
او ملمسیة لكي تستخدم جیدا وتستخدم ایضا الخذ التعلیقات 

  باستمرار والقرارات الفوریة. 
  :ویستخدم في تلك المرحلة ادوات منھا

 م في كل المراحل الرسم : الرسم ھو اداة اساسیة للمصم
  وھو افضل وسلة لتسجیل كل االفكار.

  الكوالج : وسیلة اخرى لعرض المعلومات التي جمعت
فالعالقات بین الصور قد تولد اتجاھات مختلفة وتحافظ 
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على توازن التاثیر البصري للتكوین حین اضافة صورة 
  جدیدة 

  التجاور : وھنا یتم التجمیع المرتب وذو العالقة حیث یتم
میع المالمس والخامات في مكان واحد حیث تظھر تج

العالقات المختلفة واالختبارات بتجمیع تلك العالقات لتكون 
  مفھوم او وحدة منفصلة.

  التفكیك : ھي النظره المختلفة لالشیاء حیث یتم تقطیع
االجزاء وتفكیكھا لفھم عالقاتھا وكیفیة تجمیعھا بطرق 

  مختلفة للوصول لرؤیة جدیدة.
 د الترافقي: ھي دراسة المعلومات المتقاربة او االسنا

المتشابھة  ذات المصادر المتعددة  بشكل مكمل لبعضھا 
  البعض.

ومن تحلیل ھذا البحث تظھر اتجاھات التصمیم وتوجھاتھ من 
خالل القصاصات والمالمس وطرق التنفیذ یتم انتاج الرسوم 

كل مرحلة  وتھذیبھا ثم تقییمھا والتوصل للنتائج النھائیة. وفي
تصمیمیة یتم االستعانة باسلوب البحث المناسب او الجمع بینھم 
بھدف الوصول للتصور التصمیمي الواضح للمنتج القائم على 

   المعلومات الصحیحة.

      
  لتجمیع مواد البحث والتصمیم 2مثال ) 3شكل (لتجمیع مواد البحث وعرض التصمیم               1مثال ) 2شكل (

)Design-https://www.behance.net/gallery/26913675/Jewelry(  
  التصمیم:

وھنا تظھر نتاج البحوث في شكل تصمیمات واضحة الھویة و 
مجموعة متكاملة من القطع التي تم استلھامھا من العناصر 

مل النماذج االولیة لتلك القطع حتى یتم تجربتھم المختارة ثم یتم ع
وعمل نماذج لطرق عرضھم ومن الممكن اجراء تعدیالت اضافیة 

  علیھم واعادة ترتیبھم . 
   التطویر :

وھو عملیة دائمة ومستمرة التجاھات وافكار المجموعة ویمكن ان 
  تعتمد على البحوث االولیة .

جاھات الجدیدة والمؤثرات فالسعي الدائم للتمیز والبحث عن االت 
المحددة للموضات المستقبلیة من اھم مبادئ تكوین المجموعات 

والتي تعتمد على التوقع والمتابعة والحصول على التغذیة المرتدة 
الى جانب التطور الكبیر في مجال االتصال وتطور وكاالت التنبؤ 

قوم بالموضات الجدیدة وادارة اتجاھات المستخدمین وتلك الجھات ت
بھذه التنبؤات بناءا على ما جمعوه من صور ورسوم وبیانات 

  والخامات والھیئات.
  تحریر المجموعات :

بعد العمل الدائم على كل تصمیم على حدى والسعي لتطویر افكار 
التصمیمات ینظر للقطع التصمیمیة المنفذة ككل للتاكد من تناغم 

ت نجد ان ھناك وتكامل المجموعة فمع التغییر المستمر للتصمیما
معوقات مختلفة تظھر عند تكوین المجموعة. وعملیة التحریر ھي 

كیفیة التعامل مع المعوقات التي تحدث في طور تقدم تصمیم 
المجموعة حتى مع التخطیط الدقیق لھا مثل التغییر الدائم والمستمر 

للمجموعة ، ادخال افكار او رفض افكار اخرى نتیجة لعالقة 
ھا حیث  ال تظھر بعض التصمیمات كما كان التصمیمات وبعض

 & Renfrew ) متوقع او تظھر اخرى بشكل تكراري.
Renfrew - 2009)  

في كل موسم یسعى المصممون لتطویر تصمیم او مظھر ممیز او 
ھویة بصریة لمجموعتھم  حیث تكون مرجعیتھا للمؤثرات 

  عیة.والمصادر المتعلقة باالحداث واالجواء السیاسیة واالجتما

  :العرض
في نھایة العمل على المجموعة یجب التاكد من ان المجموعة 

والقطع التي تضمنتھا قد تم تقدیمھا للجمھور ولالعالم بالطریقة 
المثلى والتاكد من ان ادوات التسویق المناسبة قد تم استخدامھا 
وانھا ستصل للمستخدم المتوقع بصوره جیدة واضحة الرسالة 

مبھرة حتى تتمكن من لفن انتباھھ وحثھ على واالھداف وبطریقة 
اتخاذ قرار الشراء.وان وقت عرض تلك المجموعة مناسب 

  ومتوفرة في االماكن المالئمة لھا طبقا لطبیعتھا.
Results 

مما سبق وجد ان الموضة یمكن ان تعطي لمصمم الحلي السیاق 
المستخدم او  المناسب لتصمیماتھ وبھذا تزید من احتماالت تقبل

المقتني لھا وان ھذا السیاق یقدمھ المصممون والخبراء ومحرري 
مجالت الموضة وللوصول لتوقعات وتنبؤات الخاصة باالتجاھات 

المستقبلیة للموضة یجب ان یقوم المصمم او فریق التصمیم بالبحث 
  والتقصي من اجل الوصول لھذه المحددات والتأثیرات.

مع الطبیعة المتغیرة للتصمیمات  ولكي یتماشى مصمم الحلى
الملبسیة علیھ ان یقدم للمستخدمین عددا من االختیارات التي تمنحھ 

الحریة وتعطیھ الثقة في اختیاراتة وتقبلھ لذاتھ و الثقة ایضا في 
  تقدیم نفسھ للمجتمع.

وھذه المجموعات التصمیمیة یجب ان تظھر البصمة الخاصة 
اط القوه لدى المصمم یجب ان لمصمم الحلي وتمیز انتاجھ  فنق

تكون نقطة انطالق لھ سواء كانت االفكار التصمیمیة او اسالیب 
تقنیة في انتاج قطع الحلي حتى یرفع من مستوى انتاجھ لیلقى قبول 
لدي المستخدمین ولذلك یجب تحدید ھویة المستخدم من اجل انتاج 

  قطع تستھدف افرادا بعینھم لتالئم اذواقھم واحتیاجتھم 
وعلیة فالمجموعات تبنى على ما یلھم المصمم ویجذب المستخدم 

 inspiration moodللشراء و یمكن عمل لوحة لالستلھام 
board    لتجمیع الخامات واالشكال واي شئ اخر یساعد في

تكوین التصمیم وتحدید اتجاھھ. واستخدام التقنیات والخامات التي 
 تحقق فكرة المجموعة.

https://www.behance.net/gallery/26913675/Jewelry(
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وعند تكوین مجموعة تصمیمیة من الضروري تحدید عنصرا 
 رئیسیا یكون مشتركا بین كل قطع المجموعة ولھذا فمن الممكن

البدء  بتصمیم قطعة رئیسیة و اختیار الخامة واالحجار والشكل 
لھذة القطعة لتحدید مسار المجموعة بالكامل فتلك العوامل تصبح 
كالخیط الذي یربط بین المجموعة وبعد تحدید العنصر الذي یقوم 

علیة ترابط المجموعة یجب البدء في وضع االسكتشات لبعض 
  مة على عنصر الترابط.القطع وان تكون تلك القطع قائ

والتفكیر في مكونات المجموعة یجب ان یھتم بتماسكھا وترابطھا 
وایضا بتوازنھا حیث یجب ان تتوافر بھا قطع مألوفة لدى 

المستخدم وتقدم لھ سھولة اتخاذ القرار بالشراء فالمجموعة كما 
یجب ان تحتوي على قطع رئیسیة مبھره وقطع متنوعة للمناسبات 

جب ان تحتوي على قطع بسیطة تالئم االستخدام المتكرر المختلفة ی
  ولكن بشكل جدید .

ولھذا فمن الضروري اجراء عملیات تقییم للقطع المتوقع عرضھا 
والتاكد من وجود عدد مناسب من القطع وفي ھذه المرحلة من 
الممكن االستفادة باراء االخرین من ذوي الخبره. وایضا یجب 

المجموعات لتتماشى مع االتجاھات االھتمام بزمن عرض تلك 
السائدة. والسعي الدائم لوجود منافسة بین االقران من فرق التصمیم 

  واالفراد.
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