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A family clothing collection in accordance with global fashion trends preserving 

Egyptian identity. 
 

  جامعة حلوان.-والصباغة والتجھیز، ، كلیة الفنون التطبیقیةأستاذ التصمیم المتفرغ بقسم طباعة المنسوجات 
 

 مھندس مصمم حر
  

Abstract   Keywords 
تعد االتجاھات العالمیة للموضة مصدر دائًما ومتجددًا الستلھام التصمیم الطباعي النسجي حتى یتسم بالمعاصرة  

النوع من حداثة وتصمیم المجموعات المتناسقة ھو أحد األنماط المستخدمة في تصمیم طباعة المنسوجات وھذا وال
كون استخدامھا نا أسم "التصمیمات التوأم" حیث یالتصمیمات التي تشتق من تصمیم واحد ویطلق علیھا أحیا

اسقة في خط التصمیم الواحد سواء بعضھا مع البعض، وفي بعض األحیان تبتكر ثالثة أو أربعة تصمیمات متن
لمالبس أو أقمشة التأثیث. ویمكن االستفادة من ھذا النمط من التصمیم أقمشة المالبس لألسرة المطبوعة قمشة األ

یتضمن ھذا البحث دراسة   (مالبس الرجال وأقمشة مالبس السیدات واألطفال) لتالئم متطلبات الحیاة الیومیة
رجال ومالبس السیدات المطبوعة من خالل أسبوع الموضة ومالبس األطفال من اتجاھات الموضة لمالبس ال

اتجاھات من االستفادة في مشكلة البحث ) وتتحدد 2020خالل بیوت أزیاء المتخصصة لموسم (ربیع صیف 
متناسقة تناسب طباعة االسرة (تصمیمات  لمالبسفي التصمیم الطباعي ومتناسقاتھ لطباعة  الموضة العالمیة

المصریة؟ بما یتماشى مع الھویة تحقق محاكاة فنیة بین افراد االسرة  تصمیمات عصریة لتكون .)االسرةبس مال
ومالبس السیدات ومالبس لمالبس الرجال للتصمیم الطباعي دراسة اتجاھات الموضة العالمیة إلى یھدف البحث و

ویفرض   واألطفال في مصر. واألماالب وتوظیفھا لطباعة مالبس ، )2020ربیع/صیف المطبوعة (األطفال 
مواكبة االتجاھات العالمیة للموضة أمر ضروري لالرتقاء بمستوي المنتج المصري مما یجعلھ مرضي أن  البحث

تصمیمات حدیثة مستلھمة من أھمیة البحث  وترجعر، لذوق المستھلك، كذلك یجعل المنتج منافس لمنتجات التصدی
المنھج الوصفي یتبع البحث  منھجیة البحثأما عن قھا في مجال الصناعة. تطبیتصلح لخطوط الموضة العالمیة 

 وذلك من خالل الدراسة الفنیة التحلیلیة التجاھات الموضة العالمیة  التحلیلي: (الدراسة الفنیة التحلیلیة) 
تجریبي: المنھج الاالسرة، والمتنوعة واالستفادة منھا في تصمیمات تصلح لطباعة مالبس  )2020(ربیع/صیف 

المطبوعة وتطبیقھا بشكل  والسیدات واالطفال (التطبیقي) ویتناول الجانب االبتكاري في تصمیم أقمشة الرجال
اھم نتائج  افتراضي باستخدام برامج الحاسب االلي في توظیف التصمیمات حتى یمكن رؤیتھا بشكل متكامل.

البس المطبوعة للرجال واألطفال لموسم توصل البحث الى: تحلیل اتجاھات الموضة العالمیة للمالبحث 
، استلھام مجموعات متناسقة لتصمیمات طباعة المنسوجات، وتوظیف ھذه التصمیمات في 2020ربیع/صیف 

تتلخص التوصیات في االھتمام بدراسة االتجاھات العالمیة للموضة بشكل دائم من خالل مالبس الرجال واألطفال.
سبوع الموضة والمعارض الدولیة المتخصصة في المنسوجات الستلھام تصمیمات متابعة بیوت األزیاء العالمیة وأ

  .طباعیة معاصرة

 الموضة العالمیةاتجاه    
Global fashion trends 

 تصمیمات المجموعات   
 Collection designs 

 الھویة المصریة
Egyptian identity 
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Introduction: 
ان تاریخ الموضة یرجع إلى أزمنة وقرون قدیمة جدا وغابرة 
امتدت لحضارات عدیدة كالحضارة اآلشوریة والفرعونیة 
والفینیقیة والرومانیة، فحینما بدء اھتمام اإلنسان بملبسھ بدء التفكیر 

ام بھا. ومن ھنا بدأ االھتمام أیضا بالمعابد في الموضة واالھتم
وتنسیقھا على الموضة وكانت لكل حضارة موضة واسلوب خاص 

  .بھا
اصبحت االن الموضة في القرن الحادي والعشرین تتمیز بالتنوع 
واالختالف بین دول العالم فأصبح ھناك العدید من دور االزیاء 

ھو جدید، ومن أھم  حول العالم تتنافس كال منھا في تقدیم كل ما
المدن المعبرة عن الموضة ھي باریس فھي تعتبر عاصمة الموضة 

  .واالزیاء
حیث تعتبر باریس موطن الماركات العالمیة، ومن أھم تلك 

  الماركات شانیل، دیور، ھرمس. وتوجد في باریس العدید 
من االحداث التي تعبر عن الموضة اھمھا ھو (اسبوع الموضة). 

)https://ar.wikipedia.org/wiki  بوابة: موضة
12/2/2017(  

مصطلح الموضة إلى عالم صناعة المالبس واإلكسسوارات  یشیر
ّاسع  ّذي ابتدأه تشارلز فریدریك وورث في القرن الت الواسع وال

 عشر، حیث كان أّول مصّمم أزیاٍء 
تي صنعھا، وكانت روز  یضع عالمتھ التّجاریّة على ّ المالبس ال

ً للمالبس في    بیرتن أّول مصمّمة أزیاٍء تفتتح متجرا
ّب  ُلق تي كانت ت ّ ّاسع عشر وال فرنسا في القرن الثامن عشر والت

ماري  بوزیرة األزیاء، وكانت المصّممة الخاّصة بملكة فرنسا 
ّورة في فرنسا وانتقلت إلى لندن.  انطوانیت، حتى حصلت الث

)http://mawdoo3.com15/03/2017/ األزیاء  عالم
  والموضة /)
Statement of the problem: 

كیف یمكن االستفادة من اتجاھات الموضة العالمیة في التصمیم 
الطباعي لمالبس الرجال متناسقة تناسب طباعة مالبس االب 

. لتكون تصمیمات عصریة تحقق محاكاة فنیة بین افراد والطفل
  االسرة بما یتماشى مع الھویة المصریة؟

 Significance 
الحفاظ على الھویة المصریة لتصمیمات طباعة المنسوجات مع 
استخدام وحدات ومفردات والوان مستمدة من الموضة العالمیة 

 من تصمیمات طباعیة لتناسب للحیاة العصریة، ویشتمل على كال
ألقمشة مالبس الرجال واألطفال ابتكار تصمیمات حدیثة مستلھمة 

  من خطوط الموضة العالمیة وتطبیقھا في مجال الصناعة. 
إحالل تصمیمات ذات ھویة مصریة بدیال عن استیراد تصمیمات 
أجنبیة، واثراء مجال طباعة المنسوجات بتصمیمات جدیدة ذات 

  الرجال واألطفال. عة مالبسطابع خاص تصلح لطبا
Objective 

ابتكار تصمیمات طباعیة متناسقة (لمالبس الرجال واألطفال) من 
خالل: دراسة اتجاھات الموضة العالمیة للتصمیم الطباعي لمالبس 

) 2020الرجال ومالبس األطفال المطبوعة (موسم ربیع/ صیف

https://ar.wikipedia.org/wiki
http://mawdoo3.com15/03/2017/
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في مصر، مع الحفاظ وتوظیفھا لطباعة مالبس الرجال واألطفال 
على الھویة المصریة من خالل تصمیمات طباعیة لمالبس الرجال 
واألطفال من خطوط الموضة العالمیة بما یتوافق مع المجتمع 

  والبیئة المصریة
 Hypothesis: 

ابتكار تصمیمات مناسبة للرجال واألطفال مع مواكبة االتجاھات 
تقاء بمستوي المنتج المصري العالمیة للموضة أمر ضروري لالر

مما یجعلھ مرضي لذوق المستھلك، كذلك یجعل المنتج منافس 
  لمنتجات التصدیر.

Delimitations 
األطفال سنة،  40:30الرجال "اآلباء" من سن  الحدود الزمنیة:

دراسة  سنوات 6: 3الذكور في مرحلة الطفولة المبكرة من سن 
یة ألقمشة الرجال واألطفال المطبوعة من اتجاھات الموضة العالم

 م.2020:2019
من حیث الجانب الفني التطبیقي على الرجال : الحدود المكانیة

 واألطفال بداخل جمھوریة مصر العربیة.
دراسة فنیة وتحلیلیة التجاھات الموضة الحدود الموضوعیة: 

استلھام  األطفال، العالمیة للتصمیم الطباعي للرجال وكذلك
اصر التشكیلیة واأللوان من اتجاھات الموضة الحدیثة المختلفة العن

استخدام بعض ھذه  (عناصر نباتیة او الھندسیة او الكتابات)،
العناصر واأللوان لعمل تصمیمات ومتناسقاتھا تصلح لطباعة 
اقمشة مالبس الرجال واألطفال، االستفادة من برامج الكمبیوتر 

  صمیمات.واستخدامھا في تصمیم وتوظیف الت
Methodology  

وذلك من  :(الدراسة الفنیة التحلیلیة) المنھج الوصفي التحلیلي
خالل الدراسة الفنیة التحلیلیة التجاھات الموضة العالمیة 

) المتنوعة واالستفادة منھا في تصمیمات تصلح 2019/2020(
  لطباعة مالبس الرجال.

ل الجانب االبتكاري في تصمیم (التطبیقي): یتناو المنھج التجریبي
أقمشة الرجال واالطفال المطبوعة وتطبیقھا بشكل افتراضي 
باستخدام برامج الحاسب االلي في توظیف التصمیمات حتى یمكن 
رؤیتھا بشكل متكامل، وتطبیق نماذج التصمیمات باستخدام 

 الطباعة الرقمیة.
 

لیب والنماذج السائدة أو ھي األسلوب أو مجموعة األسا الموضة:
المقبولة في المالبس أو التزینات الشخصیة التي وجدت أو اتبعت 

(نجاة بوازیر،  الفصول. خالل فترة محددة من الزمن أو فصل من

  )50، ص1998
  :(F.Trend) اتجاه الموضة

ھي الرؤیة المعبرة عن النزعة أو المیل أو االتجاه الذي یقترب من 
ط الرئیسي لھا في موسم معین حیث تصدر مالمح الموضة أو الخ

  .في كل موسم عدة اتجاھات للموضة تعبیر عما تم التنبؤ بھ
(A“Marry Brooks   dictionary Of Costume and 

Fashion Historic and Modern”- Dove pub, Inc., 
New York, 1999, pt. 126- 129).  
  :(F.cycle) دورة الموضة

أطرافھا إلى الطرف األخرى ثم تعود ھي دورة متحركة من أحد 
مرة أخرى. أي تبدأ من البدایة ثم تصعد وتصل إلى الذروة ثم 

 )131تنتھي باالنحدار. (تحیة كامل حسین، ص
  تصمیم طباعة المنسوجات:

أن تصمیم طباعة المنسوجات عملیة إبداع فني مبتكر وأصیل 
ًا بغرض طباعتھ على المنسوج، وھو من أكثر الفنون الزخرفی ة ثبات

ووظیفة، ویرجع تاریخ تصمیمات المنسوجات المطبوعة إلى ما 
تصمیم طباعة المنسوجات عمل فني لھ قبل أربعة آالف عام. 

وظیفة عملیة إلى جانب الوظیفة الجمالیة، التي تعطي تأثیًرا حسیًا 
ًا یبھج العین، حیث أن العمل الفني یستجیب إلى الحاسة  ومضمون

یكون الشكل ھنا كأي شكل في أي عمل فني الجمالیة، وبالتالي 
تحكمھ قوانین تشكیلیة وأسالیب فنیة مثل التناظر، التباین، التماثل 
مع العناصر الخطیة واللونیة والخامة والملمس وغیرھا. (سھیر 
محمود عثمان: العالقة الجمالیة والوظیفیة لتصمیم طباعة 

حلوان، المنسوجات، بحث منشور، مجلة علوم وفنون، جامعة 
  .)7: 6م، ص1997

  تصمیمات المجموعات المتناسقة: 
یتكون ھذا النوع من التصمیمات التي تشتق من تصمیم واحد 
ویطلق علیھا أحیانا أسم "التصمیمات التوأم" حیث یتكون 
استخدامھا بعضھا مع البعض، وفي بعض األحیان تبتكر ثالثة أو 

سواء للمالبس أو  أربعة تصمیمات متناسقة في خط التصمیم الواحد
  ).37م، ص2011(ھدى عبد الرحمن الھادي،  للتأثیث.

 Theoretical Framework 
  االتجاھات العالمیة لمالبس الرجال:

  أوًال: التعریف بمالبس الرجال واالطفال:
یمكن تقسیم مالبس الرجال الخارجیة الى مالبس الرجال: 

  المفردات والعناصر االتیة: 
 بس الخارجیة للرجال:المال

 
  ) تقسیم المالبس الخارجیة للرجال1الشكل (

بدایة كانت القمصان تلبس في ال ،اإلنسان جسم منللجزء العلوي  قماش من یصنع مالبسأحد قطع ال ھو القمیص
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ً، وھو من أكثر قطع  لإلناث ثم انتشرت للرجال حصرا أیضا
   طباعتھا.  المالبس الرجالیة التي یتم

ً بأنھ رداء ذو فتحة مستدیرة وبدون یاقة،  یعرف القمیص قدیما
ویصل طولھ الي منتصف الساقین، كما أن لھ كمان واسعان 
 ینسدالن حتى المعصم ویصنع من الكتان أو القطن أو الحریر.

  )13، ص2006(عبد العزیز أحمد جودة، أحمد حسني خطاب، 
لف الخامات المصنوع لتالئم تتنوع اشكال القمیص الرجالي وتخت

كافة المناسبات واالوقات: القمیص الرسمي، قمیص البولو، التي 
 ) یوضح أنواع القمیص الرجالي المطبوعة2الشكل ( شیرت.

 
  ) أنواع القمیص الرجالي2الشكل (

  مالبس األطفال:
تأتي أھمیة المالبس في الدرجة الثانیة بالنسبة للطفل بعد غذائھ، 

لغذاء مھم في نموه وتطوره كذلك فإن الراحة وسھولة فكما أن ا
ً بید مع الغذاء في تسھیل عملیة النمو والتطور،  الحركة تعمل یدا

وال یحصل الطفل علي الراحة المطلوبة إال بحسن اختیار مالبسھ 
(عبد العزیز جودة وآخرون،  واتباع الطرق الصحیحة للعنایة بھا.

  ).41الموضة وتصمیم مالبس األطفال، ص

 
  ) مالبس األطفال المطبوعة3الشكل (

فیجب عند اختیار مالبس األطفال أن تكون تلك المالبس قادرة 
على تحمل لعب الطفل والحركة، كما یجب أال تحتوي على مواد 
معدنیة كي ال یكون الطفل عرضة للعب بھا ومحاولة ابتالعھا، كما 

  لطفل.یجب أال تكون المالبس طویلة فتعیق من حركة ا
  التصمیم الطباعي لمالبس االطفال:

ردات  ع المف ع وتوزی ى تنوی اعي عل میم الطب اح التص ف نج یتوق
والعناصر المناسبة للطفل بشكل جید، وكذلك ربط وتنسیق عالقات 
ي  ة الت ھذه العناصر في وحدة متكاملة، والتكرار أحد األسس الھام

ى اإلی ول عل وجات للحص ة المنس مم طباع ا مص أ إلیھ اع یلج ق
ي  اعي ف میم الطب ل التص ردات داخ یم المف تم تنظ زان، وی واالت

  االتجاھات التالیة:
ات،  ة اتجاھ یم األربع اھین، تنظ یم االتج تنظیم االتجاه الواحد، تنظ
والتنظیم المنتشر، كما تتنوع أنماط توزیع المفردات داخل التصمیم 

منتشر الطباعي، ومنھا ما یتناسب مع أقمشة مالبس األطفال مثل: ال

دد،  یم المح أو العشوائي، التلقائي المتدفق، التقلیمات، الكنار، التنظ
ات. وجات"،   القصاص ة المنس میم طباع رحمن، "تص د ال دى عب ھ

  .42-39، ص 2000المتحدة للطباعة والنشر، 
وتنوع المفردات المستخدمة في التصمیم الطباعي لمالبس األطفال 

  ومنھا:
ات الفن –رسوم األطفال  اتیس، اللوح ري م انین (ھن ة للفن ة الحدیث ی

ي، ...)  ول كل كي، ب رو، كاندنس اجال، می ارك ش ة  –م الطبیع
ور، ...)  ات، طی جار، فراش ور، أش ة (زھ یات  –المحیط الشخص

تخدام –الحروف األبجدیة واألرقام  –الكرتونیة  ث اس اول البح ویتن
ات  وط واتجاھ ن خط تلھمة م ة مس دات المختلف ر والوح العناص

 لعالمیة.الموضة ا
ثانیًا: دراسة اتجاھات الموضة لمالبس الرجال المطبوعة لموسم 

  2020ربیع/صیف 
ًا ألسبوع الموضة الرجالي في لندن حسب جریدة الطباعة  GQ وفق
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  :المستخدمة للقمیص الرجالي
تنوعت التصمیمات المستخدمة في طباعة للقمیص الرجالي 

كالعناصر  وظھرت عناصر مسیطرة بقوة على تلك التصمیمات
النباتیة من الورود المختلفة وعناصر عضویة من اشكال 
 الحیوانات وجلودھا والبعد عن االشكال الھندسیة النمطیة المختلفة.

-magazine.co.uk/gallery/spring-https://www.gq
men-for-trends-2020-ummers  

  :العناصر النباتیة
ظھرت العناصر النباتیة بشكل جلّي على منصة العرض في أسبوع 

وتنوعت ما بین  2020الموضة في لندن لموسم ربیع/ صیف 

استخدام عناصر من الزھور الدقیقة موزعة بشكل تكراري أو 
في أوراق األشجار المستخدمة بحجم أكبر وتوزیع مختلف أشبھ 

ذلك للوحات المرسومة وكذلك ظھرت االتجاھات المعتمدة على 
االشكال المرسومة بالفرشاة وشكل الباتك الذي كان واضًحا الى حد 
كبیر وتمیز بمزج االلوان بشكل حرفي في مجموعات المصممین 

Edward Crutchley وDsquared2 and Dolce 
Gabbana  وكانت االعمال متشابھة معCharles Jeffrey and 

Marni أعتمد ھؤالء المصممین على ان تكون القطعة الثانیة من .
  المالبس لون سادة إلظھار القیمة الفنیة للقطعة المطبوعة 

 
  2020) العناصر النباتیة المستخدمة في طباعة القمیص الرجالي أسبوع الموضة لندن ربیع/ صیف 4الشكل (

على ان  E Tautzو Liam Hodgesعلى العكس اعتمد كال من 
یكون الشورت القصیر من نفس التصمیم الطباعي المستخدمة في 

  القمیص ومن نفس نوع القماش سواء حریري أو قطني.

  
  E Tautzو Liam Hodges) اتجاھات الطباعة من مجموعة 5الشكل (

  :"العناصر العضویة "جلود الحیوانات
اخرى  الرسوم الحیوانیة عادت الى مضمار سباق الموضة مرة

وبوضوح كبیر وأصبح ال غنى عنھا والتي قد كانت عادت طباعة 
الحیوانات بشكل مفاجئ في الموسم الماضي على شكل معاطف 

 وبدالت جاكوار كاملة في Versace مطبوعة بطبعات النمر في
Philipp Plein.  تم توظیف 2020اآلن في ربیع وصیف ،

الرجالي بشكل كبیر.  الطباعة الحیوانیة لتعود إلى خزانة المالبس

فظھرت تصمیمات من جلد النمر في قمصان الیاقة الحریریة في 
إلى طبعات الفھد (معاطف الخندق  Dsquared2 مجموعة

 وقمصان Dolce & Gabbana والبدالت وقمصان البولو) في
Ombre ocelot في MSG استمر اتجاه طباعة الحیوانات بشكل،

ططة بخطوط حمار وحشي جدي في باریس أیًضا، من معاطف مخ
. كما ھو Celineإلى جاكیتات مطبوعة بنمر في  Sacaiفي 

  )6موضح بالشكل (

https://www.gq
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  2020) وحدات من جلود الحیوانات من أسبوع الموضة لندن لموسم ربیع/ صیف 6الشكل(

االتجاھات الطباعیة لمالبس السیدات لموسم ربیع/ صیف ثالثا: 
  أسبوع الموضة في لندن: م 2020
 ھات مستوحاة من جلود الحیوانات: اتجا  

ال یزال الطابع البري یسیطر على اتجاھات الموضة العالمیة بتوفر 
قطع كثیرة من األزیاء المطبعة بنقشات الحیوانات، ففي عرض 

لفتت األنظار الفساتین  Dolce & Gabbana دولتشي آند غابانا
حببنا تنسیق عالیة الخصر ذات التنانیر المنسدلة على القامة، كذلك أ

حیث أطلت  Ermanno Scervino ماركة إرمانو سرفینو

 .العارضة بسترة مزودة بمعطف من نفس النقشة مع بنطال مخطط
بصفة عامة طغت األقمشة ذات طبعة الحیوانات، وبخاصة الحمار 
الوحشي "الزیبرا"، على الكثیر من عروض األزیاء ضمن 

، 2020ع وصیف فعالیات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربی
  وتنوعت بین األزیاء العملیة والخاصة بالسھرات

 https://www.aljamila.com/node/
- ابرز-صیحات-الموضة-من-أسبوع-الموضة-في-لندن- لربیع

2020 

   
 م2020) اشكال لطباعات الحیوانات موسم ربیع/ صیف7الشكل(

 
) تصمیمات المربعات من أسبوع الموضة موسم ربیع/ 8الشكل(

  م2020صیف 

  
) لتصمیمات الخطوط من أسبوع الموضة لموسم ربیع/ 9الشكل (

  م2020صیف 
  

https://www.aljamila.com/node/
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 :طباعة مربعات الشطرنج  
اعتمد الكثیر من دور األزیاء على موضة نقوش مربعات  كما

الشطرنج بشكل ممیز، حیث برزت بألوان كثیرة ومتنوعة، ما 
               .أعطى لمسة ممیزة للتصمیمات

 "اتجاھات من الخطوط "األزیاء المقلمة  
، فھي تعبّر عن النشاط 2020تستمر ھذه الصیحة لربیع وصیف 

والحیویة، وظھرت بشكل مختلف حیث ظھرت التقلیمات طولیة 
سیة، حركة الخطوط تكسب التصمیم وعرضیة بخطوط غیر ھند

مظھرا أكثر حیویة، أما األلوان: األصفر واالزرق الكالسیكي، 
  والبرتقالي الناري، مع األبیض. 

/https://www.aljamila.com/nodeالموضة-حاتصی-ابرز -
  -2020لربیع-لندن-في-الموضة-أسبوع-من

  :تصمیمات ذات وحدات الزھور كبیرة 

تبقي التصمیمات ذات وحدات الزھور الكبیرة موضة رائجة لموسم 
لإلطالالت النھاریة وحتى  ، فھي مناسبة2020ربیع وصیف 

ً. وقد تمیزت باأللوان  ً ممیزا المناسبات الرسمیة كونھا تعكس أسلوبا
 یفیة، كذلكالص

شغلت األزیاء والفساتین المطبعة بالورود حیًزا كبیًرا على منصات 
، والحظنا سیطرة األلوان أیضاعروض أسبوع الموضة في میالنو

الداكنة علیھا والتي غالبًا ما تكون ممزوجة باألحمر كما في 
 و لورا بیاجیوتي Antonio Marras مجموعات أنطونیو ماراس

.Laura Biagiotti  
  

 

 
  م2020) تصمیمات من االزھار من أسبوع الموضة لموسم ربیع/ صیف10شكل(

 :موضة خلط األنماط  
ھو خلط األنماط والتمرد على  2020إّن األساس في ربیع 

اتجاھات األزیاء التي تعتمد النمط الواحد فقط، قد نجد مثًال تصمیم 
یحتوي على وحدات طباعیة "زیبرا" الحمار الوحشي، مع 

 حدات الھندسیة.الو
 موضة المونوكروم 

بعد األلوان الحیادیة یأتي مزیج األبیض واألسود لیؤكد على 
تصدره لمشھد الموضة في الربیع الماضي بعد أن سجل حضوًرا 

ًا على خشبات عروض ألبرتا فیریتي ، Alberta Ferretti الفت
 .Jil Sander وجیل ساندر Genny جیني

مالبس السیدات لموسم ربیع/ صیف االتجاھات الطباعیة لثالثا: 
  أسبوع الموضة في لندن: م 2020
  :اتجاھات مستوحاة من جلود الحیوانات  

ال یزال الطابع البري یسیطر على اتجاھات الموضة العالمیة بتوفر 
قطع كثیرة من األزیاء المطبعة بنقشات الحیوانات، ففي عرض 

ر الفساتین لفتت األنظا Dolce & Gabbana دولتشي آند غابانا
عالیة الخصر ذات التنانیر المنسدلة على القامة، كذلك أحببنا تنسیق 

حیث أطلت  Ermanno Scervino ماركة إرمانو سرفینو
 .العارضة بسترة مزودة بمعطف من نفس النقشة مع بنطال مخطط

بصفة عامة طغت األقمشة ذات طبعة الحیوانات، وبخاصة الحمار 
الكثیر من عروض األزیاء ضمن الوحشي "الزیبرا"، على 

، 2020فعالیات أسبوع الموضة في لندن لموسم ربیع وصیف 
  وتنوعت بین األزیاء العملیة والخاصة بالسھرات

 https://www.aljamila.com/node/

- ابرز-صیحات-الموضة-من-أسبوع-الموضة-في-لندن- لربیع
2020 

  

  
) تصمیمات أنماط مختلطة من أسبوع الموضة لموسم 11شكل(

  م2020ربیع/ صیف

https://www.aljamila.com/node--
https://www.aljamila.com/node/
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  م2020) اشكال لطباعات الحیوانات موسم ربیع/ صیف7الشكل(

 :طباعة مربعات الشطرنج  
ات اعتمد الكثیر من دور األزیاء على موضة نقوش مربع كما

الشطرنج بشكل ممیز، حیث برزت بألوان كثیرة ومتنوعة، ما 
               .أعطى لمسة ممیزة للتصمیمات

 
) تصمیمات المربعات من أسبوع الموضة موسم ربیع/ 8الشكل(

  م2020صیف 
 "اتجاھات من الخطوط "األزیاء المقلمة  

، فھي تعبّر عن النشاط 2020تستمر ھذه الصیحة لربیع وصیف 
یویة، وظھرت بشكل مختلف حیث ظھرت التقلیمات طولیة والح

وعرضیة بخطوط غیر ھندسیة، حركة الخطوط تكسب التصمیم 
مظھرا أكثر حیویة، أما األلوان: األصفر واالزرق الكالسیكي، 

  والبرتقالي الناري، مع األبیض. 
/https://www.aljamila.com/nodeالموضة-صیحات-ابرز -

  -2020لربیع-لندن-في-الموضة-أسبوع-من
  

  
) لتصمیمات الخطوط من أسبوع الموضة لموسم ربیع/ 9الشكل (

  م2020صیف 
  :تصمیمات ذات وحدات الزھور كبیرة 

موضة رائجة لموسم تبقي التصمیمات ذات وحدات الزھور الكبیرة 
لإلطالالت النھاریة وحتى  ، فھي مناسبة2020ربیع وصیف 

ً. وقد تمیزت باأللوان  ً ممیزا المناسبات الرسمیة كونھا تعكس أسلوبا
 الصیفیة، كذلك

شغلت األزیاء والفساتین المطبعة بالورود حیًزا كبیًرا على منصات 
أللوان ، والحظنا سیطرة اأیضاعروض أسبوع الموضة في میالنو

الداكنة علیھا والتي غالبًا ما تكون ممزوجة باألحمر كما في 
 و لورا بیاجیوتي Antonio Marras مجموعات أنطونیو ماراس

.Laura Biagiotti  
/https://jamalouki.netلفتتنا-صیحة-12-موضة-حاتصی -

-2020-لربیع-میالنو-في-الموضة-اسبوع
.   

https://www.aljamila.com/node--
https://jamalouki.net--12--


248 Computer Programming for Interaction Designers 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 1January 2021 
 

 
  م2020) تصمیمات من االزھار من أسبوع الموضة لموسم ربیع/ صیف10شكل(

 :موضة خلط األنماط  
 موضة المونوكروم 

بعد األلوان الحیادیة یأتي مزیج األبیض واألسود لیؤكد على 

ي بعد أن سجل حضوًرا تصدره لمشھد الموضة في الربیع الماض
ًا على خشبات عروض ألبرتا فیریتي ، Alberta Ferretti الفت

 .Jil Sander وجیل ساندر Genny جیني

  
) تصمیمات أنماط مختلطة من 11شكل(

  م2020أسبوع الموضة لموسم ربیع/ صیف
 

  م2020) تصمیمات األبیض واألسود من أسبوع الموضة لموسم ربیع/ صیف 12( الشكل

 تجاه السریالي:اال  
ظھر االتجاه السریالي في مجموعة موسكینو للمالبس الجاھزة 

Moschino Spring 2020 Ready-to-Wear Fashion   في
أسبوع الموضة في میالن حیث تمیزت التصمیمات بالوحدات 
المختلفة من خطوط حرة وزخارف، تم توزیع الخطوط 

ریالیة من خالل والمساحات اللونیة بشكل غیر منتظم ویلعب بالس
زخرفیة (بدلة سوداء كالسیكیة ، على سبیل المثال ، كانت  تأثیرات

ً من األزرار) .   تحمل أدوات فضیة ومندیل بدال
 

 
 2020ربیع/صیف  Moschinoموسكینو) من مجموعة 13الشكل(
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 :أتجاه التصمیمات االستوائیة  
الموضة ظھر االتجاه المستوحى من الغابات االستوائیة في أسبوع 

التي تقوم برحلة إلى  Dolce & Gabbanaمن خالل مجموعة 
. قدم المصممون 2020الغابة من أجل مجموعتھا لربیع وصیف 

خالل أسبوع الموضة في میالنو، افتتحوا العرض بأسلوب الكاكي 
المستوحى من السفاري. یتم تصمیم الجیوب واألحزمة المستوحاة 

ات ذات الوحدات النباتیة الكبیرة من النفعیة باإلضافة الي التصمیم
من أوراق األشجار االستوائیة وأحیانا تكون ممتزجة یاشكال جلود 
الحیوانات، وتم توزیع الوحدات یغلب علیھا درجات اللون 

 األخضر علي أرضیة بیضاء او سوداء.
-shows/spring-https://www.vogue.com/fashion

gabbana-wear/dolce-to-ready-2020  
 valentinoكذلك اتبع نفس االتجاه االستوائي دار أزیاء فالنتینو

ولكنھا تمیزت باستخدام وحدات من الحیوانات باإلضافة الى 
دم الوحدات نباتیة، كذلك تویع الوحدات بشكل مختلف حیث استخ

أسلوب تصمیم طباعة القطعة الواحدة والذي یشبھ اللوحات الفنیة، 
أما عن المجموعات اللونیة: األبیض واألسود، والبرتقالي 

 واألخضر واالصفر. 
-summer-/shows/springhttps://www.vogue.co.uk

wear/valentino/collection-to-ready-2020  
  

 
  2020) من مجموعو دولتشي أند غابانا لموسم ربیع صیف 14الشكل (

   
  م2020لموسم ربیع/ صیف  valentino) من مجموعة دار أزیاء فالنتینو15الشكل (

صیف  رابعًا: اتجاھات الموضة لمالبس االطفال لموسم ربیع/
2020:  
  دولتشي آند غاباناDolce&Gabbana:  
ھو بیت أزیاء راقیة إیطالي، یُنتج المالبس واألحذیة والحقائب  

أسسھ اإلیطالیان دومینیك دولتشي (ولد في سیسیلي   .والساعات
) میالنو )، وستیفانو غابانا (المولود فيبالیرمو بالقرب من

ومونیك  كـمادونا والمعروفان بتصمیماتھما للمشاھیر في العالم
وكایلي وآیومي ھاماساكي وإیزابیال روزیللیني  بیلوتشي

  .ولیونیل میسي مینوغ

(/https://ar.wikipedia.org/wikiدولتشي_أند_جابانا date:  
20/6/2020)  

یصدر بیت أزیاء دولتشي أند غابانا مجموعة األطفال بدایة من 
عاًما ویشمل مالبس األوالد  18األطفال حدیثي الوالدة حتى سن 

ئب واحذیة ومالبس والبنات ومكمالت المالبس من قبعات وحقا
 . النوم ومالبس السباحة

من دار أزیاء  2020صدرت مجموعة األطفال لموسم ربیع/صیف 
 دولتشي أند غابانا تشمل مجموعة ممیزة من تصمیمات المالبس
 المطبوعة مستوحاة من الطبیعة من الغابات االستوائیة والحیوانات.

https://www.vogue.com/fashion
https://www.vogue.co.uk
https://ar.wikipedia.org/wiki
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  2020ا لألطفال ) جزء من مجموعة دولتشي أند غابان16شكل رقم (

أما بالنسبة لأللوان المستخدمة في تصمیمات ھذا الموسم ھي أیضا 
وفقَا لتقاریر  2020تتبع المجموعات اللونیة الممیزة لموسم 

الموضة، اھم األلوان: درجات األزرق واألخضر والبرتقالي 
الناري والذھبي الناعم" البیج" باإلضافة إلى اللونین األبیض 

دات المستخدمة: مجموعة متنوعة من الطیور" واألسود. الوح
الببغاء، الفالمنجو" والحیوانات المفترسة مثل النمر، كذلك 
استخدمت الوحدات النباتیة مثل أوراق األشجار االستوائیة بحجم 

  كبیر.

 
  2020) جزء من مجموعة دولتشي أند غابانا ربیع/ صیف 17كل رقم (

 :Marcelo Burlon Kids of Milanمارسیلو بورلون 
مارسیلو بورلون ھو مصمم أزیاء ایطالي الجنسیة صاحب دار 

كاونتي اوف میالن أزیاء والعالمة التجاریة التي تحمل اسم 
(county of Milan)  والتي تصدر مجموعات من مالبس

الرجال والنساء واألطفال باإلضافة إلى مالبس النوم ومكمالت 
  المالبس.

 2020سیلو لمجموعة ربیع/ صیف أھم ما یمیز تصمیمات مار
لألطفال ھو استخدامھ التصمیمات السیمتریة المتماثل، تنوعت ھذه 
التصمیمات من حیث توزیع الوحدات نجدھا احیانًا تغطي منطقة 
الكتفین فقط، وأحیانا تكون على جانبي القطعة الملبسیة، وقد تأتي 

ما ھو بشكل تقلیدي علي الصدر، أما الوحدات المستخدمة منھا 
مستمد من خطوط "األبراج المعدنیة" والدوائر التي تجعل التصمیم 
اشبھ بألعاب مدینة "المالھي"  ووحدات أخري مستوحاة من اشكال 
أجنحة الطیور، ووحدات مستوحاة من اسلوب "العقد والربط" 
بشكل عام فإن تمیزت التصمیمات بأسلوب الخوط "أوت الین" 

  وحدیث.فقط مما یكسبھا طابع معاصر 
أما عن ألوان ھذه المجموعة: درجات األزرق الكالسیكي واألزرق 
المائل لألخضر، األصفر، األحمر، البرتقالي الناري، األبیض، 

 واألسود.

  
  2020) جزء من مجموعة مارسیلو بورلون ربیع/ صیف 18شكل رقم (

 Molo:مولو
عالم  بیت أزیاء "مولو" منذ بدایتھا تھدف إلحداث تغییر جذري في

یفتقر الى الحیویة  2003أزیاء األطفال، الذي كان في عام 

وااللوان. رأت مولو دورھا كعالمة تجاریة لتكون "المفضلة" 
 لخزانة كل طفل.

سنوات، في ربیع عام  8-2صدرت أول مجموعة ل " مولو" لعمر 
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وتباع في البدایة في الدنمارك والسوید والنرویج وھولندا  2003
ن ذلك لم یكن كافیًا لذلك أصدرت مولو أول مجموعة وانكلترا. ولك

، 2005سنة)، والتي انطلقت في عام  2-0لألطفال حدیثي الوالدة (
أول مجموعة منفصلة من المالبس للبالغین ألول  2009وفي عام 

مرة. ومنذ ذلك الحین، ظلت منتجات مجموعة مولو تنمو لتشمل 
باإلضافة إلى مجموعة عاًما،  16مجموعات الفتیان والفتیات حتى 

من مالبس السباحة. مولو لیس دار ازیاء للكبار یتعامل مع مالبس 
ً، بتصمیمات تعكس ھذا  األطفال كخط ثانوي، بل یأتي األطفال أوال
الشغف، لذا تعمل تحت شعار (شغفنا... األطفال أوال) وبفلسفة 
"تصمیم األطفال على شروط األطفال" ألن مالبس األطفال یجب 

ً لشروط األطفال حتى یتمكنوا من التعبیر عن أن ت صمم وفقا
إبداعھم وشخصیتھم من خالل مالبسھم. فالمالبس المصممة للحیاة 

الحقیقیة، ولیس فقط المناسبات الخاصة. یحتاج األطفال إلى مالبس 
تسمح لھم بالتحرك بحریة والتعبیر عن أنفسھم واستكشاف العالم 

   من ادون تقیید تحركاتھم.
ت الوحدات المستخدمة بین اشكال الحیوانات مثل الثعبان تنوع

" ورسوم لشكال CDوالوحدات التحویلیة مثل أقراص المدمجة "
سیارات األطفال، والقلوب والفراشات. أما األلوان تنوعت بین 
األصفر والبرتقالي واألزرق واالزرق المائل لألخضر واالخضر 

  والرمادي واألسود.
 -// www.kidswearhttp:

-of-kids-burlon-magazine.com/brand/marcelo
/2020-ss-milan/season 

 
  2020) جزء من مجموعة مولو ربیع/صیف 19الشكل (

ًا: االتجاھات اللونیة لموسم صیف ربیع    :2020ثالث
   :PANTONE تقریر بانتون

تم تحدید االتجاھات اللونیة من خالل منصات عروض األزیاء 
في نیویورك، حیث  2020المیة. اثناء معارض ربیع عام الع

  .2020أصدر معھد لون بانتون تقریر اتجاه اللون لربیع / صیف 
 

یعد" تقریر اتجاھات الموضة" الصادر عن مؤسسة بانتون لأللوان 
ھو دلیل ألھم اتجاھات األلوان في ھذا الموسم، وقد تم نشره من 

ت واستشارات األلوان. یحتوي قِبل معھد األزیاء وتنبؤات اتجاھا
ً عن أربعة محایدین  12ھذا التقریر على أفضل  لونًا، فضال

كالسیكیین، یمكننا أن نتوقع رؤیتھ على مدرج نیویورك حیث 
ًا  یعرض مصممو األزیاء مجموعاتھم الجدیدة لربیع/ صیف. وفق
لخبراء ألوان معھد بانتون لأللوان، تضم ألوان ربیع وصیف 

ورك مجموعة من األلوان التي تبدو بالشكل في نیوی 2020
المألوف لتنقل شعوًرا بالراحة والمرونة والمرح كعادة األلوان في 

  ھذا الفصل من السنة.
" یأتي بدرجة األحمر الناري 1662-18"بانتون اللون األحمر: 

 الذي یُظھر الكثیر من الثقة واالصرار والحزم.
الل لون أصفر المشتق من ظ" 1064-14"بانتون  اللون األصفر:

لوحة األلوان لمسة من التألق  الذي یضیف الي من "الزعفران"
   والبریق.

لون أزرق ال حدود لھ  "4052-19 "بانتون األزرق الكالسیكي:
"كالسیك بلو" مستوحى سماء المساء الشاسعة وغیر المحدودة 

  التي تفتح لنا أمام عالم من االحتماالت.
" تعرف درجة اللون 5718-15"بانتون  اللون األخضر:

أخضر ذو ظالل مائیة یبعث على وھو لون األخضر" بسكاي" 
 .االنتعاش

" وھو ظل آخر من 0323-19"بانتون  اللون األخضر العشبي:

اللون األخضر لكن ھذه المرة یكون الظل أغمق وأكثر ثراًء. 
 فاللون االخضر العشبي یضفي تناغًما صحیًا.

 
  2020ون لموسم ربیع/ صیفألوان بانت )20شكل (
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(الجینز) لھ  " ھو لون "الدینیم"4021-17"بانتون  اللون األزرق:

لون األزرق السماوي یمكن االعتماد بشكل أساسي في ظالل ال
حیث یبعث شعوًرا بالراحة، كما یمكن  المالبس الصیفیة علیھ،

 إقرانھ بألوان جریئة وحیویة لتكوین مجموعات لونیة ممیزة.
" یعتبر ھذا اللون من أكثر 1359-16 بانتونلي الناري "البرتقا

األلوان إشراقا وجرأة مستوحى من غروب الشمس، ویعرف 
بقشور البرتقال. ولھذا اختارھا المصممون كأحد ألوان المدرج 

  .2020صیف 
" لون ذو ظالل غنیة 4528-18بانتون " األزرق الفسیفساء:

ً من الس  حر والعمق.مستوحى من الفسیفساء، یضفي جوا
"ھو لون ذھبي ذو ظالل 0822-13بانتون اللون الذھبي الناعم "

اللون من ضوء الشمس یضیف لمجموعة ألوان الصیف والربیع 
 روح من السعادة والبھجة واالشراق.

یجمع ھذا اللون بین دفء " 1318-14"بانتون  الوردي المرجاني
مرجاني كان الشعاب المرجانیة، وحساسیة اللون الوردي. اللون ال

، لكنھ كان مائًال أكثر إلى حیویة البرتقالي، ٢٠١٩لون العام في 
على عكس ھذا العام المتوقع أن یشھد المرجاني خاللھ بعض 

   .النعومة
ھذا اللون  "ھو لون ترابي ودافئ،1345-18"بانتون  اللون البني:

. 2020الدافئ شق طریقھ بسھولة في اتجاھات األلوان في ربیع 
مزیج من اللون البني بلمسات قلیلة من اللون األحمر، مما  ویعتبر

  مستمد من عیدان القرفة.یجعلھ محاید للغایة. 
مركب من ظالل "  3513-18بانتون " اللون البنفسجي:

ألوان منصات الموضة للعام الماضي،  األرجواني وقد ظھر في
                                                                                                            .2020لربیع وصیف  لكن ظھر أیضا أكثر قوة في

-/colorhttps://www.pantone.com
-report/fashion-trend-color-intelligence/fashion

2020-summer-spring-york-new-report-trend-color  
  "التجارب التصمیمیة": اإلطار العملي:

یعد اتباع االتجاھات العالمیة الحدیثة ضرورة في مجال األزیاء 
والموضة بشكل عام، وبالتالي في مجال تصمیم طباعة المنسوجات 

تى یكتسب التصمیم صفة المعاصرة والحداثة مع مراعاة الحفاظ ح
على الھویة المصریة والطابع الشرقي الخاص لیالئم الذوق العام 
للمستھلك المصري والعربي.  وفیما یلي بعض األفكار التصمیمیة 

  ومتناسقاتھا وتوظیفھا لمالبس الرجال واألطفال.

    
 أ)/1میمیة (الفكرة التص )1الفكرة التصمیمیة (

  
 )1توظیف ( ب)/1الفكرة التصمیمیة (

https://www.pantone.com
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  أ)/2الفكرة التصمیمیة (  )2الفكرة التصمیمیة (

 
   ب)/2الفكرة التصمیمیة (

  )2توظیف (

 
  )3الفكرة التصمیمیة (

 أ)/3الفكرة التصمیمیة (
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 )3توظیف ( ب)/3الفكرة التصمیمیة (

 
 )4الفكرة التصمیمیة (

 
 أ)/4كرة التصمیمیة (الف

 
 ب)/4الفكرة التصمیمیة (

 
 )4توظیف (
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 )                           5الفكرة التصمیمیة (

 
 أ)/5الفكرة التصمیمیة (

 
                                             ب) /5الفكرة التصمیمیة (

 
 )5توظیف (

  
Results 

  :توصل البحث الى
تحلیل اتجاھات الموضة العالمیة للمالبس المطبوعة للرجال  -

 .2020والسیدات واألطفال لموسم ربیع/صیف 
االستفادة من القیم الجمالیة لكل من الوحدات الزخرفیة  -

  والمجموعات اللونیة التجاھات الموضة.
استلھام مجموعات متناسقة لتصمیمات طباعة المنسوجات،  -

ضرورة من ھذا النمط من والقاء الضوء على أھمیة 
  التصمیمات.

توظیف المجموعات التصمیمیة ومتناسقاتھا لمالبس االسرة  -

 لمالبس (االب واالم واألطفال).
Recommendations 

االھتمام بدراسة االتجاھات العالمیة للموضة بشكل متجدد  -
 ومستمر. 

ًا التجاھات الموضة -  استلھام تصمیمات طباعیة معاصرة وفق
من خالل بیوت األزیاء العالمیة وكذلك بمتابعة أسبوع 

الموضة والمعارض الدولیة المتخصصة في المنسوجات 
 والموضة.

الحث على ابتكار تصمیمات متناسقة تصلح لطباعة مالبس  -
 االسرة.
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