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 الملخص 

ٌعد التصمٌم البنابً الخاص بعملٌة البناء والتخطٌط للزى من خطوط بنابٌة خارجٌة وتفاصٌل األجزاء الداخلٌة من أهم 

البشري وتحقٌق راحته ، فنوعٌة الخامة بتقنٌاتها المستحدثة و المبتكرة التً تستخدم فً التنفٌذ تلعب عوامل خدمة الجسم 

دوراً هاماً فً بناء الزي وهٌكله الخارجً وبالتالً شكله الجمالً، والتصمٌم البنابً هو الذي ٌحدد كٌفٌة البناء وتحدٌد 

تصمٌم البنابً و ربطة بالتصمٌم الزخرفً ٌضفً جمالٌات تغٌر الخطوط وأشكال األجزاء المراد تصمٌمها، و تطوٌر ال

البناء الخارجً وسوف ٌتم تطبٌق التصمٌم الزخرفً فً موضوع البحث من خالل استخدام اسالٌب الصباغة والطباعة 

مٌم الزخرفً المتنوعة بحٌث تتفق التصمٌمات الطباعٌة المنفذة مع التصمٌم البنابً فتظهره أكثر رونقاً وجماالً ، فالتص

ٌثري من قٌمة تصمٌم الزي المنفذ وإكسابه مزٌداً من الغنى وٌعد الربط بٌن التصمٌم البنابً و التصمٌم الزخرفً من أهم 

عوامل نجاح التصمٌم المبتكر و القدرة علً منافسة السوق العالمٌة .من منطلق ما سبق سوف ٌهدف البحث الً النقاط 

 التالٌة :

 فً تصمٌم الزي .دور التصمٌم البناب ً 

 . التصمٌم الزخرفً وأهمٌتة فً تصمٌم الزي 

 .الربط بٌن التصمٌم البنابً للزي والتصمٌم الزخرفً من خالل أسالٌب الطباعة والصباغة المتنوعة 

  . ًإبتكار تصمٌمات أزٌاء تتماشً مع السوق العالمٌة تعتمد علً ربط التصمٌم البنابً و التصمٌم الزخرف 

 .تشكٌل سطح الخامه- التصمٌم الزخرفً-التصمٌم البنائً  مفتاحٌه:كلمات 

Abstract: 

The structural design of the building process and the planning of the exterior construction 

lines and details of the internal parts of the most important factors of the service of the human 

body and comfort, the quality of raw materials with innovative and innovative, which are used 

in the implementation plays an important role in the construction of the costume and its 

external structure and thus its aesthetic, and structural design is which Determines how to 

construct and determine the lines and shapes of the parts to be designed, and the development 
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of structural design and a link to the decorative design to add aesthetics of the change of 

external construction and will be applied decorative design in the subject of research through 

the use of dyeing and printing methods Anguish so that the designs are printing carried out in 

line with the structural design Vtzarh is more elegant and beautiful, the design is a decorative 

enriches the value of design uniforms port and impart more wealth and is the link between 

structural design and decorative design of the most innovative design and ability success 

factors to compete with the global market. 

Based on the foregoing, the research will aim at the following points: 

 The role of structural design in costume design. 

 Decorative design is important in costume design. 

 Linking the structural design of uniforms and decorative design through various printing 

and dyeing methods 

 The creation of fashion designs in line with the global market depends on the link between 

structural design and decorative design.. 

Keywords: Structural design - design - Fabric manipulation 

      المقدمة 

ٌعتبر تصمٌم األزٌاء هو الخطوة األولى إلنجاز فكره ما ، وإنشابها بطرٌقة مرضٌة تجلب السرور للنفس وأٌضا إشباع  

لحاجات ورغبات الناس نفعٌاً وجمالٌاً ، فهو تنظٌم لعناصر مربٌة للهٌبة الفنٌة وهو ٌرتبط بعناصر أساسٌة كالخط ،الشكل 

، بحٌث تتالءم كلها لخدمة الشكل العام ، والبد أن ٌحقق التصمٌم هدفاً نفعٌاً ،اللون ،المسافة ،الضوء ،مالمس السطوح 

ٌخدمه ، حٌث ٌعد التصمٌم تخطٌطاً أولٌاً أو أسلوباً لخصابص ربٌسٌة ٌمكن تنفٌذها ، و ترتٌب هذه العناصر أو التفاصٌل 

عن إحساسه أو مٌوله ، بحٌث ٌصبح وحدة  التً ٌخلق منها المصمم بالنهاٌة عمالً فنٌاً وفقاً لنمط أو نهج ٌراه معبراً 

تعبٌرٌة فً صمٌم اإلدراك الحسً المباشر من خالل توافر العالقات التنظٌمٌة بٌن مختلف العناصر المركبة للزي  .. 

وسوف نتناول فً موضوع البحث عنصر من عناصر البناء فً تصمٌم الزي وهو اٌجاد عالقات جمالٌة مبتكرة تثري من 

مستخدما اسلوب الربط بٌن التصمٌم البنابً من خطوط وأشكال لألجزاء المراد تصمٌمها  للزي والتصمٌم   قٌم التصمٌم

الزخرفً من العناصر الزخرفٌة المطبوعة بتقنٌات متعددة ومدمجة بشكل جمالً مبتكر مع خطوط الزي وتطبٌق تلك 

ابتكار أزٌاء تنافس السوق العالمٌة بؤفكار التجربة علً مشروع التخرج لطالب الموضة للوصول بهم الً امكانٌة 

 مستحدثة ومبتكرة . 

 مشكلة البحث :

  افتقار تصمٌمات األزٌاء الً وجود عالقة تربط بٌن عناصر وأسس تصمٌم الخطوط البنابٌة للزي والعناصر و األسس

 فً التصمٌم الزخرفً والطباعً المنفذ علٌها .

  بنابٌه وزخرفٌه مستحدثة فً الزي المبتكر .افتقار ابتكار خامات جدٌدة و تقنٌات 

 . ًتطوٌر فكر الطالب المصممٌن فً تنفٌذ تجاربهم المبتكرة للوصول الً أفكار مستحدثة تنافس السوق العالم 

 هدف البحث : 

 . إٌجاد عالقة تصمٌمٌة جمالٌة بٌن الخطوط البنابٌة للزي و التصمٌم المطبوع المنفذ إلثراء قٌمة الزي المبتكر 

  استخدام خامات و تقنٌات مستحدثة و مبتكرة فً تصمٌم الزي وربطه بالتصمٌم المطبوع للوصول الً عالقة جمالٌة

 مبتكرة تثري من قٌمة تصمٌم الزي المنفذ .
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  تطوٌر الفكر اإلبداعً واإلبتكاري فً دراسة الموضة عند الطالب وتوجٌههم الً إستخدام الجرأة فً الفكر و التقنٌات

 مة والوصول الً زي مبتكر ٌنافس السوق العالمً . المستخد

 فروض البحث : 

  هناك عالقة جمالٌة بٌن أسس وعناصر تصمٌم الزي و التصمٌم المطبوع من خالل تصمٌمات األزٌاء المطبوعة

 المبتكرة .

  وتنافس السوق الوصول الً ابتكار خامات جدٌدة وأسالٌب طباعٌة مستحدثة تثري من القٌمة الجمالٌة للزي المنفذ

 العالمً . 

 . ًتخرٌج طالب مبدعٌن ذو فكر ممٌز ٌنافس السوق العالم 

 الجانب النظري:

 : ًأوال  : عالقة التصمٌم البنائً لخطوط الزي وتقنٌات التصمٌم الطباعً الزخرف 

إن بناء العمل الفنً أو التصمٌم ٌعتمد علً مهارة الجمع بٌن عناصره الفنٌة بطرٌقة مرنة و علً األسس التصمٌمٌة التً 

ال تري بالعٌن وٌصعب فصلها ولكنها نتاج العناصر و ما ٌحدث بٌنها ، لذلك فهً تدرك بالعٌن و العقل معا ، باإلضافة 

 (. 1و باإلستعانة بالوسابل الٌدوٌة لتنفٌذ وتحقٌق هذا العمل الفنً أو التصمٌم )إلً اختٌار أفضل األسالٌب التكنولوجٌة أ

وٌتطلب التصمٌم البنابً للزي المرتبط بتصمٌم الطباعة استخدام تقنٌات ممٌزة من التصمٌمات الطباعٌة و الخامات 

ا الفنان و المصمم ، وسمٌت بعناصر المصبوغة المبتكرة . وتعد العناصر التشكٌلٌة هً مفردات لغة الشكل التً ٌستخدمه

التشكٌل نسبة إلً إمكانٌتها المرنة فً اتخاذ أي هٌبة مرنة وقابلٌتها لإلندماج و التآلف و التوحد بعضها مع بعض لتكون 

 (. 5شكال كلٌا للعمل الفنً )

حتً ٌتضح مدي  ومن الضروري عند بناء أي تصمٌم التفكٌر فً كل عنصر من العناصر المكونة للتصمٌم علً حدة

مالءمته داخل الوحدة مع باقً العناصر ، ألن جمال كل عنصر ٌتوقف علً الصلة بٌنه وبٌن العناصر األخري لنصل إلً 

الصورة الفنٌة المبتكرة ، وهذا التناسق بٌن العناصر ٌكاد ٌكون قانونا ٌضع معاٌٌر محددة تكون مقبولة بالنسبة للذوق 

به علً عدة عوامل أهمها خطوط الزي وعالقته بالتصمٌم الطباعً وتنقسم الخطوط فً ( وٌعتمد الزي فً بنا2العام)

 األزٌاء إلً : 

  الخطوط الخارجٌة األساسٌة 

 وهً التً تحدد اإلطار الخارجً للجسم وتتبع الشكل العام له .

  خطوط التصمٌم 

 هما وهً تتغٌر تبعا للموضة وقواعد ضبطها علً الجسم ثابتة وتنقسم الً نوعان 

 الخطوط البنائٌة  -1

 وهً خطوط البناء العام للتصمٌم مثل خطوط الحٌاكات و الثنٌات والكسرات و النهاٌات. 

 الخطوط الزخرفٌة  -2

وهً تضاف إلً المالبس بهدف زخرفتها عن طرٌق إضافة تفاصٌل إلً سطح القماش لكً تبدو أكثر جماال وتضٌف قٌمة 

 م الخطوط الزخرفٌة مع الخطوط البنابٌة فً التصمٌم .ورقً للزي المنفذ وٌجب الحرص علً تناغ
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 وظٌفة الخط فً الزي : 

  قد ٌترتب علً نظام الخطوط فً تصمٌمات المالبس أن تبدو أكثر ثقال او أكثر رقة عما هو الحال علٌه بالفعل 

  . الخطوط تقسم الفراغ وتحدد األشكال و تنشا الحركات وتجزئ المساحات 

  المساحات المختلفة فً التصمٌم وتكون الشكل العام للتصمٌم .تحدد وتنشا 

 . تحدد اتجاهات العمق أو البعد الثالث التقدٌري فً التصمٌم 

 .تحدد اتجاهات الحركة وتربط مساحات التصمٌم 

 . ٌعمل الخط على إغالق الفراغ وتحقٌق التباٌن و اإلستقرار ، وتحقٌق اإلٌقاع الخطً ووحدة التصمٌم وتكوٌنة  

  الخطوط لها القدرة علً إحداث الخداع البصري فً التصمٌم ، باإلضافة إلً تحقٌق الشعور بالحركة التً تقود العٌن

  (.6فً اتجاهات متعددة )

  : دور الخامة فً تصمٌم األزٌاء 

للخامة من  كما أن للخط دور هام فً بناء الزي فإن للخامة دورا كبٌرا فً نجاح الزي المبتكر فالخصابص اإلدراكٌة

السمات الهامة والمإثرة فً درجة توافق عناصر العمل الفنً خاصة عندما تتفق مع مـضمون العمـل وفكرته ، فال بد 

للخامة أن تفصح عن ثرابها الحسً الذي ٌعٌن الفنان على موضوعه الجمالً وتشكل هذه الخواص جمالٌات ٌستند علٌهـا 

ً وضوح فكرته . والخامة بخواصها المربٌة تمثل عامل جذب عند توظٌفهـا المـصمم عنـد البـدء بالتصمٌم وتسهم ف

تعتبر الخامات هً المصدر  للتصمٌم. وإذ ا ما اتفقت مع الشكل والمضمون أصبحت من عوامـل نجاح التصمٌم حٌث

ق تـشكٌلها أدى ذلك (  فكلما اتسعت معرفة الفنان بإمكانات الخامة وطـر4الربٌسً والفعال فً صٌاغة األعمال الفنٌة ،)

وٌشٌر محسن عطٌة إلى أن المادة أساس كل ظاهرة تحدد الشكل وتحتمـه وتـضع لـه  . إلى زٌادة أفكاره وقدراته اإلبداعٌة

شروطه ، فالشكل فً العمل الفنً ٌخرج من صٌاغة المادة ، ولكل مادة خواص محددة تـسمح لها بصورة معٌنة من 

رته علٌها هو الذي ٌحدد شكل فنه ، وشكل العمل الفنً ٌعتمد بدرجة كبٌرة على المادة التشكٌل ، ودور الفنان فً سٌط

 (5المستخدمة فً تنفٌذه . )

والمصمم ٌـستحدث أفكـارا جدٌدة ٌمكن اعتبارها مثاال لبٌبة جدٌدة وقٌمة هذه األفكار تكمن فً الغرض منها بمجرد 

فاكتشاف  . كر إذا كانت أفكاره تدرك بالبصر وترمـز لتطـور فكريدخولها دابرة الحس واإلدراك . فمصمم األزٌاء مبت

المصمم لكل جدٌد ناتج عن التقدم التكنولوجً قد ٌبدأ بمحاولة توظٌف خامـات مستحدثة قد أنتجتها التكنولوجٌا ، لٌس 

ان وتصوراته المستقبلٌة خصٌصا لمجال األزٌاء بل قـد تكـون منتجـة أساسـا لتوظٌفها فً مجاالت أخرى ، ولكنه بعٌن الفن

ألبعاد ما ٌرٌد أن ٌنتجـه من فن إنما قد ٌخلق له ذلك من المإثرات ما ٌجعله قادرا على توظٌف تلك الخامات فً مجـال 

(  .  7األزٌاء . ومصمم األزٌاء المعاصر هو المصمم الفنان حٌث ٌتناول جمٌع أدواته التكنولوجٌة فً أداء فنً معاصر)

  . مم أن ٌبدع وهو مقٌد والبد أن ٌكون لدٌه حرٌة االختٌار وحرٌة التفكٌروال ٌستطٌع المص

أي أن مصمم األزٌاء الذي ٌقتصر دوره على التعامل مع التـراث والتقنٌـات التقلٌدٌـة فحسب، سٌنتهً به المطاف إلى  

عتبر ٌ والسمات المعاصرة للفن ، لذلكاالعتزال عن تذوق الحقابق العامة التً تدور حـول الظـواهر الطبٌعٌة والتكنولوجٌة 

المصمم متحدثاً عن بٌبته وعصره، مما ٌتوجب علٌه استٌعاب األفكار الفنٌة المستحدثة ، والتعرف على المواد والتقنٌـات 

  . الجدٌـدة والخصابص والطرق الصناعٌة المستخدمة فً تنفٌذ تلك األفكار
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 الزي :إعاده تشكٌل سطح الخامه وأثرها على تصمٌم 

إن قدرة المصمم علً إعاده تشكٌل سطح الخامه أوالمعالجه الفنٌه و التقنٌه لسطح الخامه بشكل مبتكر ٌنقل المصمم من 

" وفً إتجاه تصمٌمات القطعه Master Pieceالتقلٌدٌه إلى الجرأه مما ٌحول القطعه الملبسٌه إلى نوع من القطع الفنٌه "

 " Avant Gard" أو "Haute Coutureالواحده إما أن تكون "

( 9آلٌه(المعالجه الفنٌه لسطح األقمشه بما ٌتماشى مع طبٌعه العصر هو أساس عملٌه تصمٌم الزى)-إن فن وتقنٌات )ٌدوٌه

 وهو أحد الطرق التً تجعل القطعه التصمٌمٌه عمل فنً ممٌز وٌستطٌع المنافسه .

 لفه من خالل :وٌستطٌع المصمم إضافه معالجات فنٌه لسطح الخامات المخت

 التصمٌم البنابً للزي : 

وفٌه ٌجمع المصمم بٌن تقنٌاته كمصمم والفن فً عدة مراحل أساسٌة فً العملٌة التصمٌمٌة والتً تكون متداخلة ولٌست 

منفصلة عن بعضها البعض . فمنها ما ٌتضمن التحلٌل التـصمٌمً المنطقً ومنها ما ٌعتمد على الخبرة فً اتخاذ القرار ، 

هما له نفس األهمٌة ، وٌتوقف ذلك على درجة تعقٌد الخامة ، فما ٌحتاجه التصمٌم قدرا من الذكاء أكثر بكثٌر مما وكال

  (8). ٌتطلب من مهارة ٌدوٌة

  :التصمٌم الزخرفً للزي 

 تصمٌم المالبس ٌتحد فٌه الجمال مع الوظٌفه وهو مثٌر مربً ٌإكد على جمال و شخصٌه التصمٌم وٌعزز الفكره او

المفهوم وهو لٌس له عالقه باألداء أو الوظٌفه و لكنه ٌسهم فً إستكمال الجانب الجمالً للقطعه الملبسٌه وهو ٌظهر دابما 

 (3فً المقدمه و بشكل متمم و متكامل مع باقً عناصر التصمٌم.)

 

 نماذج من أعمال مصممً األزٌاء معتمدة علً تشكٌل سطح الخامة :

 

 

 

 

 

تقنٌه القص و النقش 

 fendi2017"(10)"باللٌزر

التداخل بٌن سطح الخامه و البطانه من خالل 

 Gaultier2016("10)الشق أو التفتٌح"

تقنٌه القص باللٌزرمع الكوالج و التطرٌز 

"Versace 2016("10) 
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 نماذج من أعمال مصممً األزٌاء معتمدة علً تشكٌل سطح الخامة بالدمج مع أسالٌب الطباعة 

             

 

 

 

 

 

تقنٌه القص باللٌزرعلً خامات ذات 

 Fendi2014("9)شفافٌة "

الخامه األساسٌه و الفراء  الدمج بٌن

"Mcqueen2016"("10) 

تحوٌل سطح الخامه ألشكال ثالثٌه 

 Isseyاألبعاد"

Miyake2015("9) 

   

 

تصمٌم ٌعتمد علً الدمج بٌن التصمٌم البنائً 

باستخدام التشكٌل بالكسرات و التدرج اللونً فً 

Mcqueen2011,الصبغات المستخدمة  (10)  

تصمٌم ٌعتمد علً الدمج بٌن التصمٌم البنائً 

باستخدام أسلوب التشكٌل و الخامة المطبوعة 

Galtier 2016 (10)  
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 الجانب التطبٌقً :

 الطالبأفكار مبتكرة توضح معالجة سطح الخامة من أعمال 

  

الدمج بٌن التصمٌم البنائً من خالل التشكٌل 
 "بالكسرات و التصمٌم المصبوغ 

Mcqueen2010 ("10)  

تصمٌم ٌعتمد علً الدمج أسلوب الكسرات  و 

Galtier 2016الخامة المطبوعة  (10)  
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 تجارب تشكٌل سطح الخامة منفذة باستخدام اسلوب الكوالج و القص باللٌزر واسالٌب الطباعة "المونوبرنت" و الشابلونة 

 تجارب تشكٌل سطح الخامة منفذة باستخدام خامات مختلفة كالنحاس و الخرز  و الجلد وخامات متنوعة من األقمشة 
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 تجارب تشكٌل سطح الخامة مستخدما أسالٌب الطباعة بتقنٌات بالمونوبرنت و الطباعة بالفوٌل 

 

بتقنٌات الطباعة بالمونوبرنت و تجارب تشكٌل سطح الخامة مستخدما أسالٌب الطباعة 

 التطرٌز

تجارب تشكٌل سطح الخامة مستخدما أسالٌب التكسٌر للخامة ) الكشكشة ، البلٌسٌة ( علً خامات 
 مطبوعة بأسلوب الدٌجٌتال 
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الخامات فً ابتكار  من منطلق ما سبق وبعد إجراء العدٌد من التجارب التصمٌمٌة للخامات المشكلة تم توظٌف تلك

تصمٌمات أزٌاء من أعمال الطلبة فً مادة تصمٌم مالبس مستخدما فٌها معالجات لسطح الخامة وإقامة عرض أزٌاء 

 للطالب بتلك األعمال لربط الجانب األكادٌمً بالجانب التطبٌقً .

                

 

 

 

 

               

 

 

 

 

إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح الخامه من خالل 

التصمٌم البنائً على القص باللٌزر فً خامه 

الفراء من خالل قصات أفقٌه  مؤكدا على عنصر 

 الملمس

إعتمد المصمم على توزٌع التصمٌم 

الزخرفً بأسلوب القص باللٌزر وأسلوب 

 الكوالج فً توزٌع عناصر التصمٌم .

إعتمد التصمٌم الزخرفً على تشكٌل سطح الخامه 

فً األرضٌه ثم قام على الطباعه بتقنٌه المونوبرنت 

بتوزٌع قطع من أشكال هندسٌه تم قصها بتقنٌه اللٌزر 

 للربط بٌن التصمٌم الزخرفً و البنائً للزي.

إعتمد المصمم فً التصمٌم البنائً على التأكٌد 

على شكل القصات بإستخدام أسلوب القص 

 باللٌزر
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 تصمٌمات األزٌاء المبتكرة من الخامات المشكلة بالدمج مع أسالٌب الطباعة المتنوعة  

                          

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

الخامه على إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح 

إستخدام تقنٌه الصباغة للخامة بتقنٌة "الماربلٌنج 

"Marbling محدثة تداخالت لونٌة غٌر متوقعة "

. 

قام المصمم بتشكٌل سطح الخامه من خالل 

الدمج بٌن تقنٌات الطباعه )الشبلونه و 

 الرسم المباشر( بالدمج مع خامات الفراء .

إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح الخامه على 

إستخدام الطباعه بأسلوب االشابلونة والرسم 

المباشر على الكول والكلوش مؤكدا على 

 تفاصٌل التصمٌم البنائً للزي .

إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح الخامه على تأكٌدد 

التصددمٌم الطبددداعً بأسدددلوب الدددٌجٌتال مدددن خدددالل 

طددددً الملمددددس مسددددتخدما خامددددات ذات شددددفافٌة تع

 إحساس بالحركة والتمٌز للتصمٌم المبتكر .
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الطباعه بأسلوب التنقٌط محدثا ملمس للخامة مبتكر ٌعطً إٌحاء بالحركة مستخدما  أعتمد المصمم فً تشكٌل سطح الخامه على
 أسلوب الرسم المباشر بالرش بمجموعات لونٌة متناسقة ) تعطً شكل الجالكسً (

 مع إستخدم أسلوب القص باللٌزر للتأكٌد على ربط التصمٌم الزخرفً وتصمٌم الزي المنفذ .

الطباعه  إعتمد المصمم على تقنٌه

بالفوٌل وعلى نوعٌن مختلفٌن من 

الخامات وهً الشٌفون و القطٌفة مما 

ٌعطً أحساس بالتنوع فً تشكٌل سطح 

 الخامه ٌثري من قٌمة التصمٌم المنفذ .

إعتمد المصمم على الدمج بٌن تقنٌات الطباعه بالشابلون علً الخامة المعالجة بأسلوب 
 الرسم المباشر والرش باأللوان المتناسقة )الجالكسً( 

لربط التصمٌم الزخرفً بأرضٌة الخامة وإحداث اإلتزان فً تصمٌم الزي المبتكر .   
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الخامه على الدمج بٌن تقنٌه القص باللٌزر و تقنٌه الطباعه بأسلوب الشابلونة و الرسم المباشر إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح 
 مؤكدا ربط التصمٌم الزخرفً المنفذ بالخطوط البنائٌة للزي وخلق عالقة مبتكرة ومستحدثة للزي .

 

المونوبرنت و الشابلون و الرسم المباشرفً إظهار إعتمد المصمم فً تشكٌل سطح الخامه على الدمج بٌن الطباعه بأسلوب 

" للخامات المطبوعة بشكل Patch Workعناصر التصمٌم الزخرفً و مؤكدا على الخطوط البنائٌة للزي باستخدام أسلوب "

 ٌثري من قٌمة التصمٌم المبتكر والذي ٌتناسب مع مختلف األعمار .
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من منطلق ماسبق من التصمٌمات المطبقة و المعتمدة علً إعادة تشكٌل سطح الخامة فً تصمٌمات األزٌاء ٌتضح 

 اآلتً : 

 . أهمٌة ربط التصمٌم البنابً المبتكر للزي و التقنٌة المستخدمة للخامة 

  . ضبط التصمٌم الزخرفً المطبوع و إرتباطه بالتقنٌات المستحدثة للخامة المشكلة 

 توافر اللمسة الخٌالٌة و الفكر المبتكر المبدع و الجرأة فً إستخدام التقنٌات وتوظٌفها لتحقٌق الفكرة المبتكرة  ضرورة

 للزي المنفذ . 

وعلً ذلك فقٌم التصمٌم ما هً إال نتاج تفاعل العناصر البصرٌة فً التصمٌم مع أساسٌات التصمٌم إلنشاء قٌم تتوافق مع 

 احٌة النفعٌة والجمالٌة .فكر وتفكٌر المصمم من الن

وتبدأ العملٌة التصمٌمٌة من داخل) ذاتٌة المصمم المبدع ( إلً الخارج )التصمٌم(، وقد ٌنتج تصمٌم مبتكر وفرٌد لما فٌه 

من رموز شخصٌة ومضامٌن جمالٌة بوجهه نظر الفنان ذاته، وٌمكن أن تبدأ من الخارج إلً الداخل أي بدراسة 

التصمٌمٌة واألذواق للمراحل العمرٌة المختلفة  والبٌبة المحٌطة إلمكانٌة قبولة من المجتمع اإلحتٌاجات والمتطلبات 

 والقدرة علً منافسة األسواق المحلٌة و العالمٌة .

 

 نتائج البحث: 

من خالل تطبٌق فكرة البحث علً مجموعة من الطالب فً مادة تصمٌم المالبس من خالل الفروض المقترحة قد تم عمل 

ارمدى قدرة التصمٌمات على تحقٌق النتابج الخاصه بالبحث من خالل إستمارة استبٌان تحتوي علً مجموعة من إختب

 بالبحث النتابج التالٌة :تحلٌل استمارات اإلستبٌان المرفقة األسبلة وقد أظهر

  المبتكرة فً خلق خامات أوضح البحث أن إعادة تشكٌل الخامة فً مجال االزٌاء أعطً قٌمة فنٌة عالٌة للتصمٌمات

 جدٌدة مبتكرة و مستحدثة .

تصمٌمات أزٌاء لألطفال أعتمد تشكٌل سطح الخامة بها على الطباعه 

بأسلوب المونوبرنت و الرسم المباشر للتأكٌد علً خطوط التصمٌم 

المطبوع والقص باللٌزر للتأكٌد على الخطوط البنائٌة لتصمٌم الزي 

 المبتكر .
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  ًإستخدام أسالٌب الطباعة المختلفة ودمجها مع اسلوب التشكٌل للخامة المستخدمة فً تصمٌمات األزٌاء لة أثر كبٌر ف

 تطوٌر تصمٌمات األزٌاء المطبوعة لتواكب التطور الحاصل عالمٌا . 

 لمختلفة مع مراعاة العالقة التصمٌمٌة الجمالٌة بٌن الخطوط البنابٌة للزي دمج أسلوب تشكٌل الخامة وأسالٌب الطباعة ا

 والتصمٌم الزخرفً مما أثري من قٌمة الزي المبتكر.

  أدت تلك الدراسة الً تطوٌر الفكر اإلبداعً واإلبتكاري فً دراسة الموضة عند الطالب وإستخدام الجرأة فً الفكر

 مبتكر ٌنافس السوق العالمً . والتقنٌات المستخدمة للوصول الً زي 

  الربط  بٌن أسس وعناصر تصمٌم الزي المتمثلة فً خطوطة البنابٌة و التصمٌم الزخرفً المطبوع أثري من قٌمة

 تصمٌمات األزٌاء المطبوعة المبتكرة .

 

 توصٌات البحث : 

 . تحفٌز الدارسٌن فً مجال األزٌاء المطبوعة فً ابتكار خامات جدٌدة ومستحدثة 

  تطوٌر مناهج التعلٌم بالجامعات و المعاهد التً تقوم علً دراسة المنسوجات بكل تخصصاتها من طباعة وأزٌاء

 واإلحاطة بكل جدٌد للدارسٌن لٌإهلهم الً تقدٌم رإٌة فنٌة جدٌدة ومتمٌزة تتوافق مع األفكار العالمٌة . 

 اب المصانع فً اإلستفادة من تصمٌمات الطالب ربط الجانب األكادٌمً بالجانب العملً و سوق العمل وتشجٌع أصح
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