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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
ینبغي للمالبس التي تناسب الطفل أن تتوفر فیھا متطلبات خاصة تقتضیھا ظروف األداء الحركي الذي یقوم بھ  

, تصمیم الملبس وتصمیم المنسوج الطفل ، إلى جانب الذوق السلیم والبساطة في التصمیم وتناسق وانسجام كل من 
فافتقاد عنصر الحداثة في ملبس الطفل یؤدي ) الموضة(والبد أن تسایر مالبس األطفال االتجاھات العالمیة الحدیثة 

إلى شعوره بالنقص ، ولكن یجب عدم االنجراف وراء التیارات الغربیة في خطوط الموضة التي ال تتناسب مع 
  .تمعنابیئتنا الشرقیة وتقالید مج

وتؤثر الموضة منذ القدم فیما نرتدیھ فھي بمثابة للطعام الذي نأكلھ وطریقة وأسلوب معیشتنا، وتعرف الموضة 
على أنھا األسلوب الشائع في وقت معین وتعني األناقة أو السعادة أو حتى القبح ، فھي أسلوب للتعبیر في كل 

  ).اللون –الخط  –االتزان (وأساسیاتھ مثل الفنون ، وتظھر بوضوح في المالبس في عناصر التصمیم 
توظیف للعناصر المستخدمة في عملیة التصمیم لتحقیق غایات جمالیة و "أما تصمیم األزیاء فیعرف على أنھ 

، فاألزیاء تتغیر بسرعة ولذا یجب تجنب التصمیمات الرتیبة والغیر مطلوبة ، والمصمم الماھر یحاول أن " نفعیة
  .حدیثة ، ویتمیز بتصمیماتھ عن االتجاھات السائدةیتوقع االتجاھات ال

ویجب على مصمم مالبس األطفال اإلدراك الكامل لمتطلبات واحتیاجات الطفل من الملبس في المراحل العمریة 
ً للنمو في كل مرحلة عمریة ، وفترات  المختلفة ، كذلك معرفة تامة بالطریقة التي یتغیر بھا شكل جسم الطفل تبعا

سریع وكذلك فترات النمو البطئ للطفل ، وتقدم مالبس األطفال للمصمم فرصة إبداعیة للتجریب مع النمو ال
  .األلوان والزخارف وتفاصیل التصمیم للوصول إلى منتج ملبسي جدید وأنیق ومناسب للطفل

التجھیز كما یھدف منتجي األقمشة إلى إمداد مالبس األطفال بالتركیبات النسجیة والتجھیزات الخاصة مثل 
مقاوم  –مضاد االنكماش  –مضاد للكرمشة والتجعد  –مضاد لالتساخ والطارد لالتساخ  –المقاوم لالشتعال (

واستخدام األقمشة غیر المنسوجة في بعض اإلضافات " الجینز"، وكذلك تنعیم األقمشة الثقیلة مثل ) للكلور
  .للتصمیمات الحدیثة 

ة من اھم االتجاھات الحدیثة في تصنیع المالبس بصفة عامة ومالبس ویعد استخدام الخامات والمواد العضوی
األطفال بصفة خاصة لیكون آمنا على البیئة وعلى صحة وبشرة األطفال ، ومن ھنا جاءت أھمیة استخدام القطن 

  .العضوي والصبغات العضویة في صناعة مالبس األطفال

  األطفال مالبس   
Children Clothes  

 الموضة العالمیةتجاھات ا
Global Fashion Trends   

 الطباعة المستدامة
Sustainable Printing   
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  :Introductionمقدمة 
میة السیكولوجیة للفرد الملبس ھو الجلد الثاني لإلنسان ورمز لألھ

فھو یساعد في التعرف على انطباع اآلخرین من ناحیة مركز الفرد 
االجتماعي ومھنتھ ودوره ومدى ثقتھ بنفسھ، ومن أھم المستلزمات 
والضرورات الشخصیة الیومیة، ونالحظ أن مكانة الشخص في 
. المجتمع ومركزه االقتصادي واالجتماعي یؤثر على مالبسھ

األطفال بدور ھام في عملیة التنشئة االجتماعیة  وتقوم مالبس
للطفل فھي تساعده على التعاون وتعطیھ الثقة بالنفس فالطفل 
الصغیر ال یھتم بملبسھ إال في إطار كون ھذا الملبس ال یعطل 

ً لدى زمالئھ رشاد ( .حركتھ ونشاطھ ویھمھ أن یكون ملبسھ مقبوال
  )٢٠٠٧وجدي خلیل، 

أھم الفنون األساسیة في الحضارة، فھو  ویعد تصمیم المالبس من
یعرض العدید من مظاھر ثقافات الماضي ویوضح الخصائص 
التي تتصف بھا المجتمعات عبر القرون، والمالبس لیست وسیلة 
لستر بعض أجزاء الجسم أو لحفظھ ممن التقلبات الجویة أو رغبة 
 في التزین فقط، بل أن المالبس لھا جذور متأصلة في حضارة كل
أمة ومدنیتھا وتقالیدھا وسائر شئونھا، وھي أیضا مرآة صادقة 
تعكس الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والدینیة عبر 

  )٢٠٠١یسري معوض عیسى، ( .العصور واألزمنة

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في ابتكار تصمیمات أقمشة مالبس  .١

 .اسوة باالتجاھات العالمیة في ھذا المجال األطفال
 . عدم االھتمام بالجوانب البیئیة لمالبس األطفال .٢

  -:أھمیة البحث -
تدعیم مجال طباعة المنسوجات بتصمیمات جدیدة  .١

  .األطفالمبتكرة ذات طابع خاص تصلح لطباعة أقمشة 
استخدام التكنولوجیا النظیفة للحصول على تأثیرات  .٢

 .أقمشة األطفال والسیداتجدیدة في طباعة 
االھتمام بتطبیق اختبارات الجودة البیئیة لمالبس  .٣

  .األطفال
دعوة لالھتمام فیما یتطلب السوق من حیث مسایرة  .٤

 .أقمشة األطفال المطبوعة للموضة العالمیة

  :Objectives اھداف البحث
، وذلك دراسة األطفالابتكار تصمیمات تصلح ألقمشة  .١

ألقمشة األطفال المطبوعة اتجاھات الموضة العالمیة 
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م، لتسایر احدث اتجاھات الموضة  ٢٠١٦صیف / لربیع
 .العالمیة من حیث الجودة والذوق الفني

تطبیق بعض أسالیب طباعة المنسوجات بتقنیات  .٢
 .وتكنولوجیات حدیثة وآمنة بیئیا

  :Hypothesis فروض البحث
ما سوف یتم أعداده من أمثلة تحلیلیة فنیة قد تسھم في رفع  .١

مسیرة البحث والتجریب للوصول إلى صیغ ابتكاریھ جدیدة 
  .ألطفالافي مجال تصمیم أقمشة 

 .األطفالإمكانیة توظیف التصمیمات لمالبس  .٢
مسایرة التصمیمات للموضة خطوة ھامة لتحقیق القبول من  .٣

 .ساس التصدیر الناجحجانب المستھلك المحلي كما أنھ أ
إمكانیة تطبیق تصمیمات أقمشة األطفال بأسالیب  .٤

 .تكنولوجیة حدیثة وآمنة بیئیا

  :Methodology منھج البحث
  :التجریبي المنھج
یتناول التجارب الفنیة و التصمیمات المبتكرة و المستنتجة  .١

 .من الدراسات الفنیة و التحلیلیة 
التكنولوجیة المختلفة واألسالیب كما یتناول التجارب  .٢

  .الطباعیة اآلمنة بیئیا والمناسبة للتصمیمات المقترحة
 : مصطلحات البحث -

 :Childhood)(الطفولة  .١
ویرى علماء . ھى الفترة بین المرحلة الجنینیة والبلوغ

االجتماع أنھا الفترة التي یعتمد فیھا الفرد على والدیھ في 
والتعلیم والصحة والترویح المأكل والملبس والمأوى 

وسواء كانت مرحلة الطفولة تنتھي بالبلوغ أو تنتھي 
، واالقتصادي، فھي أخطر واالجتماعيبالنضج النفسي ، 
ً عن التفاعل . مراحل حیاة الفرد  حیث یولد الطفل عاجزا

المباشر مع البیئة المحیطة بھ لسد حاجاتھ األساسیة مما 
  .بیر شؤون معیشتھیتطلب االعتماد على والدیھ لتد

  ):Child psychology(علم نفس الطفل .٢
ھو فرع من فروع علم النفس یدرس سلوك الطفل وعملیاتھ 

 .واإلنفعالیة بمنھج علمي وصفیا أو تجربیا  العقلیة
  ) :fashion(الموضة  .٣

ھي األسلوب أو مجموعة األسالیب والنماذج السائدة أو 
ة التي وجدت أو المقبولة في المالبس أو التزینات الشخصی

  .اتبعت خالل فترة محددة من الزمن أو فصل من الفصول
  ):(styleالنمط  .٤

النمط یعنى نوع من المنتج الذي لھ سمة أو میزة واحدة 
ومحددة تمیزھا وتجعلھا مختلفة عن المنتجات األخرى من 
ً البنطلون الجینز یختلف عن الشورت  نفس النوع، فمثال

المنفوخ، وكذلك فإنھ توجد ) Baggy(ویختلف عن الباجي 
أزیاء مختلفة من األقمشة فلكل نسیج سمة ممیزة عن نسیج 
آخر، فالشیفون لھ سمة تمیزه عن الصوف وعن الجبردین 
وفي ضوء ما سبق فإنھ یوجد عادة أنوع ال نھائیة من 

، حیث إنھ في التجارة تجد أن كل منتج  styleاألنماط أو 
ً من األنماط لكل تصم یم في خط من خطوط یخصص عددا

  .اإلنتاج للمصنع
  ):Ready- To - wear(األزیاء الجاھزة  .٥

المقصود باألزیاء الجاھزة ھو كل ما یلزم المرأة من 
مالبس جاھزة على اختالف أنواعھا من فساتین صباحیة 
أو مسائیة أو سھرة أو بالطي أو تایورات أو بلوزات أو 

الجاھزة كل ما جونالت، كما تشمل أیضا مفھوم المالبس 
تقوم المرأة بشرائھ من المحالت كلي تستعملھا مع المالبس 
التي ترتدیھا أو تتحلى بھا في أوقات معینة وھو 

وھى تصمیمات یتم تنفیذھا بإنتاج كمي . اإلكسسوار
مھور المستھلكین بمقاسات وتطرح باألسواق لیقتنیھا ج

  .مختلفة
  Theoretical Framework:اإلطار النظري

  ):Defining Fashion" (الموضة"ریف مصطلح تع -
العدید من المعاني والمفاھیم، والتي تختلف " موضة"تتضمن كلمة 

ً للتخصص ومجال العامل  باختالف الشخص الذي یتناولھا، وتبعا
یوحي في ظاھر " الموضة"المستخدم فیھ، والواقع أن مصطلح 

ال یقتصر األمر بالتنوع في المالبس، وأن كان في حقیقة األمر 
على ھذا المجال فحسب، بل یمتد لمجاالت عدیدة مثل األدب، 

الخ، أما ارتباطھا الوثیق بالمالبس فھذا .. الدین، علم النفس، الطب
خالد ( .یرجع إلى كونھا أوضح وأعم وأسرع تغیرا في ھذا المجال

  )٢٠٠٥عصام، 
بمعنى نموذج أو نمط أو صیغة في حالة " الموضة"وتستخدم كلمة 

وھي تطبیق لنمط أو سلوك . متفقة مع العرف االجتماعي أو الذوق
  .سائد وممیزات خاصة بفترة زمنیة معینة

تكون في أشیاء قابلة للتغییر، فھي تظھر في المالبس " الموضة"و
ً في الموسیقى أو العمارة وفي قول آخر . الخ... أكثر مما تظھر مثال

أو السائد في أمور ھي األسلوب األكثر المنتشر " الموضة"فإن 
وأشیاء تخضع للتغییر في الشكل والھیئة والطراز، وھذه الطرز 
تظھر وتختفي في مجال المالبس والتجمیل والھندسة المعماریة 

خالد ( .والسیارات والمحادثة والموسیقى واألدب، بل أكثر من ذلك
  )٢٠٠٥عصام، 

، والعرف السائد في وقت معین، Styleھي األسلوب " الموضة"و
ً نجد أن مصطلح الموضة ھي وصف  وفي االستخدام األكثر شیوعا

وكثیر من  Popular clothing styleلنمط المالبس الشعبیة 
. الموضات نجدھا شعبیة في العدید من الثقافات في أي وقت معین

والمھم ھو الفكرة القائلة بأن مسار التصمیم والموضة سوف یتغیر 
سرعة أكبر من الثقافة ككل، ومصممین ألزیاء ھم المختصین ب

  .بابتكار وإنتاج أصناف المالبس المختلفة
ً یستخدم مصطلح  ً في التعبیر اإلیجابي " الموضة"أیضا أحیانا

Positive Sense للسحر ً والجمال  Glamour، باعتبارھا مرادفا
ً من الفن . واألناقة الطائفي، وتحت ھذا المعنى تعد الموضات نوعا

والتي تختبر من خاللھا ثقافة األمم نحو مفاھیم الجمال والخیر، كما 
ً بمعنى سلبي كمرادف " الموضة"یستخدم مصطلح  أحیانا

 .للموضات والبدع واالتجاھات المادیة
)http://ar.wikipdia.org/wiki/fashion(  
  :Clothesمفھوم المالبس  -

لغویة كثیرة، الملبس ورد في تعریف مصطلح الملبس مرادفات 
والثوب والرداء والكساء وھي مرادفات لمعنى واحد وھو كل ما 

  .یغطي الجسم من األردیة للحمایة والزینة
سواء كانت نسیجیة (المالبس ھي كل ما یستخدمھ اإلنسان من مواد 

لیغطي بھا جسده ویمتد ذلك ) أو ألیاف أو خامات معدنیة أو جلدیة
یضاف إلى ھذا الغطاء من أدوات مكملة  من الرأس حتى القدم وما

  )١٩٧٨زینب عبد الحفیظ، ( .وحلي
ھي أي شيء منسوج من الشعر أو الصوف أو " Cloth"وكلمة 

" Clothes"ھي " Cloth"القطن أو جلد الحیوانات وجمع كلمة 
وتعني كل ما یغطي الجسم من مالبس داخلیة وخارجیة ومكمالت 

  )Ency Clopedia,1982(  .الزینة
ھي كلمة مرادفة لكلمة ملبس وتطلق على الثوب " Dress"وكلمة 

الكامل الذي یرتدیھ الرجال والنساء واألطفال، وأطلقت ھذه الكلمة 
في بدایة القرن السابع عشر وعرفت في أوقات مختلفة بعد ذلك 

  )Goun , Robe. )Clabbum Pamela,1976بلفظ 
  :أھمیة ارتداء المالبس -

خالل البحث والدراسات المستمرة من قبل  ذكرت آراء كثیرة من

http://ar.wikipdia.org/wiki/fashion
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علماء االجتماع وعلماء النفس وخبراء المالبس في أھمیة 
  .المالبس

، أن النفس البشریة تثبت شخصیتھا ومكانتھا عن "دیمس لیفر"أكد 
أن ھناك فلسفة حدیثة " إیروین، كینشین"طریق الملبس وجاء رأي 

لالشعوریة التي تكمن للمالبس اشتقت من خالل الدوافع الشعویة وا
ولكن من خالل الدراسات المكثفة في المالبس ودراسة . داخل الفرد

أھمیتھا توصال إلى أن فلسفة اإلنسان المتعلقة بالملبس ھي تعبیر 
  .صریح فلسفة حیاة اإلنسان كلھا

أن االرتداء الجید للمالبس إلرضاء الخیال " Zunin"وأوضح 
ع الذي یراه اآلخرون ویقول الشخصي لكل فرد یؤثر على االنبطا

أن المالبس تساعد على منح الثقة واحترام " جریس مارتون"
الذات في السعادة والحریة والمھابة واإلجالل أو تؤدي إلى الخجل 

. لقة االتصال بین اإلنسان ومجتمعةوالحساسیة وعموما فھي ح
  )٢٠٠٧رشا وجدي، (
  :سمفھوم تصمیم المالب -

الذي یبدعھ المصمم الستحداث خطوط  ھو التخطیط أو التنظیم
جدیدة للملبس تتالءم مع االتجاھات الفنیة المعاصرة، وقد تطور 
تصمیم المالبس وانفردت لھ دراسات علمیة وفنیة وخبراء 
متخصصین بمعاییر جدیدة لمفھوم التصمیم تسایر األسس الفنیة 

الجاد المتبعة بالمدارس الحدیثة، وقد اتسم تصمیم المالبس بالتغیر 
سلوي (  .السریع والمسایر للتغیر الحضاري المستمر

  )١٩٨٢ھنري،
عملیة الخلق واالبتكار واإلبداع وإدخال "كما یمكن تعریفھ بأنھ 

أفكار جدیدة عن طریق صیاغة وتنظیم العالقات التشكیلیة التي 
تشمل تكوین الشخص من القمة إلى القدم، أي تنظیم لعالقات 

تخدام األقمشة والكلف واإلكسسوارات مع الجمالیة المنشودة باس
  )١٩٩١كفایة سلیمان،( .نوع الجسم المراد التصمیم لھ

 :التصمیم المناسب لمالبس األطفال -
  :ینقسم تصمیم مالبس األطفال إلى نوعین

  
التصمیم المناسب لمالبس األطفال) ١(شكل 

           
  :النمو المختلفةمالبس األطفال ومالئمتھا لمراحل  -

تعتبر مراحل النمو من العوامل الھامة التي تؤثر فیھا یلبسھ الطفل، 
وما یجب توافره في ھذا الملبس، فالطفل الصغیر ال یھتم بملبسھ إال 
في إطار كون ھذا الملبس ال یعوق حركتھ ونشاطھ، ویھمھ كذلك 

ً لدى زمالئھ   .أن یكون ملبسھ مقبوال
في التنشئة االجتماعیة للطفل، فھي وتقوم المالبس بدور ھام 

 تساعده على التعاون وعدم األنانیة، 
وتعطیھ الثقة بالنفس، ویجب أن تتناسب مالبس الطفل مع التغیرات 
التي تصاحب كل مرحلة من مراحل النمو تحقق الغرض األمني، 
الوظیفي، والجمالي المتوقع من استخدامھا وتفي باحتیاجاتھ النفسیة 

  .والعضویة
  

وتم اختیار أحد ھذه التقسیمات والتي تستند بدرجة كبیرة على 
الخصائص الجسمیة للنمو كأساس للتقییم ولمالءتھا لموضوع 

  :الدراسة وھي كالتالي
  :المیالدمرحلة ما قبل  -

  .من اإلخصاب إلى المیالد: العمر الزمني
  فترة الحمل: تربویاً 

  :مرحلة المھد -
  .من المیالد إلى أسبوعین: وتنقسم إلى العمر الزمني

  الولید: تربویاً 
  من أسبوعین إلى عامیین: العمر الزمني 

  الرضاعة: تربویاً 
  :مرحلة الطفولة المبكرة -

  ..سنة ٥ – ٣من سن : العمر الزمني
  الروضة+ ما قبل المدرسة : تربویاً 

  :مرحلة الطفولة الوسطى -
  .سنة ٨ – ٦من سن : العمر الزمني

  )الصفوف الثالثة األولى(التعلیم األساسي : تربویاً 
  :مرحلة الطفولة المتأخرة -

  سنة ١١ – ٩من سن : العمر الزمني
  )الصفوف الثالثة الوسطى(التعلیم األساسي : تربویاً 

  )٢٠٠٥حامد زھران، (
الخامات المناسبة لمالبس األطفال في مرحلة الطفولة الوسطى  -

  :والمتأخرة
الخامة لھا أثر كبیر في إظھار الزي بصورة الئقة وجذابة والبد أن 

فتتنوع الخامات المستخدمة في . تكون مالئمة لقوة ونشاط الطفل
االختیار صناعة المالبس الجاھزة الخاصة باألطفال ولذلك یجب 

  .بعنایة
فاألقمشة القطنیة من الخامات المناسبة ألنھا ال تسبب أي مضایقات 
وتمتص العرق بسرعة من الجسم لما لھا من خاصیة عالیة 

غیر أنھا من . االمتصاص والرطوبة بخالف األلیاف الصناعیة
الخامات المتینة بطبیعتھا ولو أن ھذه المتانة تختلف حسب نوع 

  )١٩٨٢عبد الرافع كامل، (  .فھالقطن وطرق تصنی
واألقمشة المخلوطة من األلیاف الطبیعیة واأللیاف الصناعیة ھي 
من الخامات المناسبة لصناعة مالبس األطفال الخارجیة حیث أنھا 
تجمع بین أفضل الخواص في عام األلیاف الطبیعیة بامتصاص 

بیة الرطوبة والعرق والراحة في االستخدام وعالم األلیاف التركی
  .ذات المظھر الجمیل
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ومن األفضل استخدام التجھیزات اآلتیة لصناعة مالبس األطفال 
ً وصفات ممیزة   :لتضیف على القماش جماال

  .التجھیز ضد االتساخ والطارد لالتساخ - ١
 .التجھیز ضد االنكماش - ٢
 .التجھیز لمقاومة االشتعال - ٣
 .التجھیز المقاوم للكرمشة والتجعید - ٤
 )٢٠٠٣ألفت شوقي، (  .التجھیز المضاد للكلور - ٥

  :الخصائص الواجب مراعاتھا عند اختیار مالبس األطفال -
  .المتانة - ١
  .سھولة العنایة - ٢
  .الراحة - ٣
  .اللون - ٤
  .نالحمایة واآلما - ٥

  
  :أھم مصممي مالبس األطفال وبیوت األزیاء العالمیة  -
  :Baluبالو  -١

في ھو فرنس األصل، ویعتب رمن أفضل المصممین العالمین 
مالبس األطفال، فھو یتمیز بطابع خاص في تصمیماتھ، حیث 
تتمیز تصمیماتھ بالقوة والتكنیك العالي في التنفیذ والطباعة الیدویة 

تعد قطعة فنیة منفردة، " بالو"الفریدة، فكل قطعة ملبسیة ینتجھا 
أحد األسماء التجاریة الرئیسیة في جنوب أفریقیا في " بالو"وأسم 

ً من الفساتین " بالو"، ویقدم مالبس األطفال مجموعات ممیزة جدا

"Tops " والبنطلونات وكذلك الجونالت لألعمار السنیة من الطفل
فساتین الحفالت " بالو"عام، وتتضمن فساتین  ١٤الصغیر وحتى 

الفساتین  –فساتین المناسبات الخاصة  –الفساتین الصیفیة  –
صیف / ء، ربیعشتا/ كل موسم خریف " بالو"الرسمیة، ویقدم 

مجموعات جدیدة تتمیز بالتنفیذ الجمیل الجذاب، ویوضح الشكل 
". بالو"مجموعة ممیزة من تصمیمات  )٣(
)www.dashinfashion.com(  

 

 
  "بالو"مجموعة ممیزة من تصمیمات  )٣(شكـــــــــل 

 :Mareseماریز  -٢
وھو فرنسي األصل، ویعتبر من أفضل المصممین لمالبس 
األطفال الرضع، وتتمیز تصمیماتھ باللمسة الفنیة العالیة، كما تتمیز 

ألوانھ بالزھاء، فھو یستخدم األلوان القرموزیة والفوشیا والتركواز 
  .واألخضر واألصفر واألرزق

وتتمیز تصمیماتھ بالجودة العالیة واالھتمام بتفاصیل الملبس 
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صیاغة الخامة من واستخدام الطباعة الممیزة، ولھ القدرة على 
الوجھ والظھر بطریقة تجذب وتلفت النظر، وتباع منتجاتھ في 
المتاجر الفرنسیة ذات المستوى العالي في فرنسا وجمیع أنحاء 

مجموعة ممیزة من تصمیمات ) ٤(ویوضح الشكل . العالم
  )http://www.pinterest.com. ("ماریز"

  

  "ماریز"مجموعة ممیزة من تصمیمات  )٤(شكل 
    :Dieselدیزل  - ٣

ھو إیطالي األصل، تتمیز تصمیماتھ بالمستوى الرفیع والجودة 
العالیة لكل من األلوان والبنات، كما تتمیز بأنھا ذات طابع عملي 
مسایرة التجاھات الموضة، ویصمم لمختلف األعمار، ویستخدم 

الجینز، وبرع في استخدام خامة  –الشامواه  –خامات القطن 
. یة وذو المالمس والمتسخالجینز سواء المغسول وذو المطاط

ویستخدم ألوان الجینز الباھت أو الملون بألوان قوس قزح أو 

  .األلوان األزرق الكھربي مع لون البیج
ویمتلك متاجر كبیرة ذات أقسام متعددة تحمل اسمھ في كل من 
بریطانیا وأوروبا كما یتوافر بھذه المتاجر ھدایا لألطفال 

میز منتجاتھ بالمتانة وقوة وتصمیمات لمكمالت المالبس، وتت
الجاكت، البنطلونات، تي شیر، (التحمل، وتقتصر المنتجات على 

مجموعة ممیزة من ) ٥(ویوضح الشكل ) فساتین بدون أكمام
  )www.dashfashion.com". (دیزل"منتجات 

  

مجموعة ممیزة  )٥(شكل 
  "دیزل"من منتجات 

/ اتجاھات ومالمح الموضة لمالبس األطفال لموسم ربیع   -
   ٢٠١٦صیف 

Directional Trends for ladies clothes spring / 
Summer 2016 

 : ٢٠١٦صیف / االتجاھات التصمیمة واأللوان لربیع : أوالً 
أحدث خطوط  ٢٠١٦صیف /تحاكي موضة األطفال في ربیع

ات لتمنح األطفال إطاللة  موضة الكبار من حیث الخامات والقصّ
وفي الوقت نفسھ تمتاز موضة األطفال بجودتھا . عصریة وأنیقة

  .العالیة وطابعھا المریح
  :الجینز -١

صیف / ربیع  إن الجینز یتربع على عرش موضة األطفال لموسم
خبیرة الموضة األلمانیة یودیث كیسلر ،  حسب ما نقل عن ٢٠١٦

ة  ات متنوعة، مثل قصّ ” سكیني“مشیرة إلى أنھ یطل بقصّ
رة ّ شم ُ ة البرمودا وكسراویل قصیرة م كما  .الملتصقة بالجسم وقصّ

    ).٦(بالشكل 
 )أ٦(شكل 
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 )ب٦(شكل 

  :البنطلونات الریاضیة -٢
 وأشار خبیر الموضة األلماني غیرد مولر تومكینس إلى أن

صیف / لوسم ربیعالریاضي یغزو موضة األطفال  البنطلون
ً أن ھذا ال٢٠١٦ یمتاز بملمسھ المریح وطابعھ  بنطلون، مؤكدا

  .الریاضي الكاجوال
 ً ً كبیرا ً رواجا وأضاف تومكینس أن موضة األطفال تشھد أیضا

ً أن ھذا )Jogg Jeans(وال الریاضي الجینز للسر ، موضحا
الھجین یطل بمظھر الجینز، ولكنھ في الحقیقة مصنوع  البنطلون

  ).٧(، الشكل من القطن المطاط
  :جاكیت البیسبول والقمصان  -٣

 البنطلونالریاضي أو  البنطلونأكدت كیسلر على أھمیة تنسیق 
  .الریاضي الجینز مع قطعة فوقیة أنیقة

وبالنسبة للقطع الفوقیة، قالت خبیرة الموضة غراو إن جواكت 
الجامعة وجواكت البیسبول والقمصان المزدانة باألرقام تتربع على 

شكل كما ب .٢٠١٦صیف / في موسم ربیع عرش موضة األطفال
)٧.(  

ً ھذا الموسم؛ حیث تتزین مالبس ھاواي تشھد  كما ً كبیرا رواجا
القطع الفوقیة، السیما تلك الخاصة بالفتیات، بنقوش الزھور 
والنخیل، في حین تتألق المالبس الخاصة بالفتیان بالنقوش 

شكل ، كما بالمموھة، التي تمزج بین درجات األزرق والفیروزي
)٨.(  

  
  )٧(شكل 

 
  )٨(شكل 

  :عودة لأللوان الكالسیكیة -٤

  
  )٩(شكل 

وعلى صعید األلوان، أوضحت خبیرة الموضة غراو أن موضة 
األطفال تتخلى عن األلوان الصارخة وألوان النیون، التي ھیمنت 

صیف / موسم ربیع د فيعلى الموضة في المواسم السابقة، وتعو
على األلوان الكالسیكیة الھادئة مثل األسود والرمادي  ٢٠١٦

واألخضر الداكن، مع لمسات لونیة بسیطة تزین القمصان 
، شكل والتیشرتات؛ حیث یسود اتجاه نحو الطبیعیة البنطلوناتو
)٩) . (http://www.anazahra.com(  

  :٢٠١٦صیف / اتجاھات الطباعات لربیع : ثانیاً 
  :مالبس األطفال في نقوش الحیواناتاستخدام  -

عدد من خبراء الموضة عن تصدُّر األقمشة المطبوعة بالنقوش أكد 
فى » Leopard &Animal Print«الحیوانیة، والمعروفة بالـ

فى قِطع ، لیس فقط ٢٠١٦صیف / لموسم ربیع مالبس األطفال
ا من أحذیة  المالبس المختلفة، ولكن فى االكسسوارات أیضً
وجوارب، مؤكدین أن نجاح تلك النقشة فى تحقیق األناقة على مر 

ا ناع الموضة العتمادھا لألطفال أیضً كما بالشكل  المواسم دفَع صُ
)١٠.(  
  :استخدام التصمیمات المستوحاه من البحر والزھور -

/ الجدیدة المعدة لربیع  (Hucklebones)  تضم مجموعة تصامیم
، الفستان والجیب والبلوزة والشورت بألوان متنوعة ٢٠١٦صیف 

  .ألناقة األطفال وجمالھم
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فتضم الفساتین ألوان وتصامیم البحر، والشعاب المرجانیة، 
تمیزة ُ  والزھور المطبوعة الملونة التي تمنح األطفال جمال وأناقة م

)http://www.alsahmnews.com/( كما یظھر في الشكل ،
)١١.(  

   
  )١١(شكل             )١٠(شكل 

من ابتكار  األطفالفیما یلي بعض األفكار التصمیمیة لمالبس 
  :الدارسة

   
  )١(توظیف    )١(تصمیم 

   
  )٢(توظیف    )٢(تصمیم 

   
  )٣(توظیف    )٣(تصمیم 

 :تكنولوجیا طباعة المنسوجات اآلمنھ بیئیا -

وإنتاج أنظف، جاء نظرا لالتجاه العام العالمي نحو بیئة نظیفة 
طباعة  ىساسي لھذا الجزء العملي من البحث ساعیا إلالھدف األ

خامة نظیفة وبملونات  ىالتصمیمات المبتكرة من قبل الدارسة عل
طفال تخضع اآلن ن مالبس األأخاصا . عضویة صدیقة للبیئة 

 . لمعاییر قیاسیة عالمیة ومواصفات بیئیة خاصة 
ام أقمشة قطن عضویة ، حیث تتم لذا لجأت الدارسة إلى استخد

زراعة القطن وریھ ومتابعتھ خالل فترة الزراعة دون استخدام أي 
. كیماویات أو مبیدات حشریة أو أسمدة تسبب تلوث لخامة القطن 

وبعد تمام غزلھ ونسجھ تمت طباعتھ ببعض الملونات العضویة 
 الصدیقة للبیئة والتي ال ینتج عنھا مخلفات مائیة ضارة بقدر

  .المستطاع 
وتعتبر الطباعة مثلھا مثل الصباغة ، طریقة لوضع اللون على 

ً من تلوین جمیع . ولكن تقنیات التطبیق مختلفة تماماً . القماش فبدال
القماش كما في حالة الصباغة، فإن لون الطباعة یطبق فقط في 

وبالتالي، فإن . مساحات محدودة من القماش لتنفیذ تصمیم محدد
ً بالصباغة الموضعیة الطباعة تسم   localized dyeingي غالبا

)Namsik Yoon, 1996(  

  
 القطن العضوي) ١٢(شكل 

  :القطن العضوي - 
یقصد بالقطن العضوى  ذلك النوع من األقطان الذى یزرع وینمو  
فى بیئة ما بدون إستخدام  أیة مواد كیمائیة  سواء  كانت تلك المواد 

القطن  وتأتى فكرة إنتاج . مبیدات حشریة أو مخصبات زراعیة 
كما . العضوى كإحدي طرق االنتاج األنظف للصناعات النسیجیة 

أن خالیا  القطن تتأثر بھذه المواد  مما  أدى إلى فقد القطن  
التقلیدى للعدید  من ممیزاتة  وخصائصة وبالتالى فقد فاعلیتة ، كما  
لوحظ إرتفاع تكلفة زراعة وإنتاج  القطن التقلیدى خاصة فى ظل 

. لمستمرة  والمتكررة  بالمبیدات الحشریة  والمخصبات اإلستعانة ا
ومن ناحیة  أخرى یطلق على  القطن العضوى  مجموعة أخرى 
من األسماء منھا  القطن النظیف أو القطن الطبیعى أو القطن 
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األخضر  وباإلضافة إلى ماسبق فإن عملیة إنتاج القطن العضوى 
للتعامل  مع ھذا تحتاج إلى أیدى مزارعین متخصصین  ومؤھلین 

النوع من األقطان فضال عن التعامل مع التربة التى یزرع فیھا 
القطن وكیفیة أداء العملیات الخاصة بخدمة القطن أثناء زراعتة 

   .وعند جمعھ 
)http://www.egyptiantextilemagazine.com( 
  ): Pigments) (المخضبات ( ملونات البجمنت  -

 disyperse(ملونات البجمنت ھي عبارة عن صبغات مشتتھ 
dyes ( تم تحضیرھا في صورة معلقات مائیة لمواد ملونة نقیة .

وتحضر ھذه المشتتات بسحق ھذه المواد الملونة النقیة في وجود 
باستخدام ) dispersing agent(الماء وعامل تشتیت مناسب 

لنا انسب حجم للحبیبات یضمن زھاء مطاحن عالیة الكفاءة تحقق 
األلوان وعمقھا وعلو انتاجیتھا ، حیث ال یزید قطر الحبیبة عن 

ویالحظ أن المواد ) . سم ٣ –١٠= میكرنتر (میكرونیر  ٣ -  ٠٫١
الملونة الزرقاء تحتل حبیباتھا أصغر طول قطر بینما تحتل المواد 

ضیر صبغات ولقد اختیر في تح. الملونة الحمراء أكبر طول قطر 
البجمنت أرخص المواد الملونة بحیث تحقق الزھاء وعمق اللون 
المطلوب مع قلة التكالیف وسھولة تسویق الصبغة ومن أمثلة 

) diazo(الصبغات المختارة لذلك صبغات األزو والدیازو 
وصبغات األحواض وصبغات الفثالوسیانین والمعقدات المعدنیة 

)metal complexes  .(ة للون األسود فیستخدم في أما بالنسب
و اللون األبیض ) Carbon black(تحضیره أسود الكربون 

ویجب أن یتوافق عامل .  یستخدم في تحضیره ثاني أكسید التیانیوم 
التشتیت المستخدم مع مكونات عجینة الطباعة حتى ال یسبب 
تجمیع لحبیبات الصبغة مع عامل الربط أو یتفاعل معھ فیعوق 

نة ویسبب عدم تجانس اللون على سطح الخامة إنسیاب العجی
  . المطبوعة أو یترسب في حفر اإلسطوانة أو یسد مسام الشبلونة

  )٢٠٠٤عبد الوھاب أحمد،(
 : و تنقسم الملونات من الناحیة الكیمیائیة إلى ثالثة أنواع أساسیة

 ).Inorganic(ملونات غیر عضویة   -
 ).  Organic(ملونات عضویة   -

-inorgano & organo (ت عضویة معدنیة ملونا  -
metallic .( 
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  : الملونات العضویة

و ھي على النقیض تماما من الملونات غیر العضویة ، فھي غالیة 
الثمن ، و تتفاوت أسعارھا تفاوتا كبیرا بإختالف اللون و تركیبھ و 
خواصھ ، كما أنھا في العموم أقل إستقرارا بكثیر كیمیائیا و 

و تشیع منھا الكثیر من .  فیزیائیا من الملونات الغیر عضویة 
 )في أثناء السحب ) اللون و تغیره ھروب ( المشكالت مثل 
extrusion )  ، على الباثق ، و تفاوت الثبات في ضوء الشمس

فمنھا من یتكسر بسھولة في ضوء الشمس و منھا من یتحملھ ، كما 

و . أن تغطیة ھذه الملونات أقل من الملونات الغیر عضویة بكثیر 
إلنتاج الوان رغم ھذا الكم من العیوب إال أنھا تظل شدیدة األھمیة 

معینة ، فھذه الملونات في العموم شدیدة اللون ، و یمكن الحصول 
منھا على األلوان الحمراء و الخضراء و الزرقاء و الصفراء 

  .الشدیدة 
  : األقمشة -    :التجارب التكنولوجیة المنفذة  -

من انتاج مجموعة %  ١٠٠تم استخدام قماش قطن عضوي 
ویة، الشرقیة، مصر، ولم یعرض شركات سیكم للصناعات العض

 . ھذا القماش ألي نوع من معالجات التجھیز
  : ومواصفاتھ كالتالي

  .جرام ١٥٠وزن المتر المربع  - 
  .تریكو:  نوع النسیج  - 
  :المواد الكیماویة المستخدمة -

من إنتاج شركة   )TUBIVIS DRL 170(المتخن  •
)CHT(  السوسریة.  

من   )Softener  )TUBISOFT SEMمواد تنعیم   •
 .السوسریة  )CHT(إنتاج شركة 

من   )Binder  )TUBIFAST AS 30 مواد الصقة  •
 .السوسریة  )CHT(إنتاج شركة 

من إنتاج شركة ) TUBIVIS STAR(مثبت اللون  •
)CHT(  السوسریة. 

من إنتاج (صبغات البیجمنت العضویة المستخدمة في الطباعة  - 
  ):السوسریة  )CHT(شركة 

استخدام لونیین من الملونات العضویة في عجینة الطباعة ، تم 
  :واسماءھم التجاریة كاالتي 

- BEZAPRINT BLACK GOT. 
- BEZAPRINT YELLOW GOT. 

 :عجینة الطباعة -
 :تتكون عجینة الطباعة كما یلي

  كجم             متخن/ جرام ٥٠- ٢٥
  )SOFTNER(كجم                   مادة تنعیم / جرام ٥
  كجم                  مثبت اللون / جرام  ٥

  )BINDER(كجم               مادة الصقة  / جرام ١٥٠
    كجم                ملونات بیجمینت/ جرام   س

  كجم/ جرام ١٠٠٠
  :مراحل عملیة الطباعة  -

  . تجفیف←غسیل ← تثبیت ← تجفیف ← طباعة        
الساعة  عند درجة حرارة  /لفة  ٥٠وتتم عملیة التثبیت بسرعة 

  .مئویة  درجة  ٢٠٠-١٨٠
  : وفیما یلي عرض لمراحل الطباعة والتثبیت بالصور

  
  تثبیت االقمشة بعد طباعتھاعملیة ) ١٣(شكل                     عملیة الطباعة باستخدام الشبلونات المسطحة) ١٢(شكل 
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  :الخالصة٠
   :في ھذا البحثیمكن تلخیص ماتم دراستة وتحلیلة في 

في رفع  ساھمتمن أمثلة تحلیلیة فنیة  سةاراستفادت الد .١
مسیرة البحث والتجریب للوصول إلى صیغ ابتكاریھ 

  .لألطفال المالبسجدیدة في مجال تصمیم أقمشة 
٢.  ً أوضحت الدارسة أن عنصر الموضة عنصر ھام جدا

في تصمیم المالبس الجاھزة ال یمكن إغفالھ، بل یجب 
ً واالھتمام بھا ومراعاتھا في األلوان  دراستھا تفصیال

وطباعات األقمشة وتفصیالت ) الخامات(واألقمشة 
المودیالت، المر الذي یؤدي إلي مستوي تصنیع متمیز 

 . اقتحام األسواق العالمیة وبالتالي منتج قادر علي
استفادت الدارسة من تكنولوجیا الطباعة الحدیثة في  .٣

  . طباعةاألقمشة القطنیة العضویة بطرق ومواد آمنھ بیئیا
استفادت الدارسة من دراسة التصمیم ومدى أھمیتھ  .٤

ومبادئھ والعوامل المؤثرة علیھ وإلقاء الضوء على 
األفكار التصمیمیة العملیة التصمیمیة، حتى تقوم بإبتكار 

على ركیزة علمیة وأسس فكریة فنیة صحیحة لیتحقق في 
  .النھایة البناء الجید

  :التوصیات
ھتمام بوسائل التنفیذ والتقنیات التكنولوجیة الحدیثة اإل .١

ً في صناعة أقمشة المالبس  ً أساسیا والتي تعتبر عنصرا
 . واألطفال على حد السواء للسیدات

بالتكنولوجیا الحدیثة سواء في  ھتمام بربط التصمیماإل .٢
مجال الطباعة أو الصباغة أو التجھیز فكل منھما یكمل 

ً وتكنولوجیاً   .اآلخر ویقود إلي منتج متكامل تصمیمیا
أھمیة دراسة كل ما یتعلق بصناعة وتجارة المالبس  .٣

ً من  والمنسوجات لكل القائمین علي ھذا المجال بدءا
األسواق العالمیة ، المصمم لیستطیع أن یفي باحتیاجات 

وخاصة في ظل المنافسة الشدیدة التي بدأت بالفعل والتي 
  .سوف تصبح أشد ضراوة في المستقبل القریب جداً 

  :المراجع
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