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تطوير القدرات اإلبداعية لمطالب في مجال فنون الموضة من خالل ابتكار تصميمات 
 األزياء المطبوعة المتأثرة بالمدارس الفنية الحديثة باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة

Developing the creative abilities of students in the field of fashion arts 

through the creation of printed fashion designs influenced by modern art 

schools using various printing techniques 
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 الممخص : 
أحد الفنون التشكيمية ويطبق عميو كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيمية فنجد في المطبوعة يعتبر فن األزياء 

القرن العشرين العالقة الممحوظة بين االتجاىات الفنية الحديثة وبين مبتكرات األزياء ، وىذا يأتي من تمقائية العصر حيث 
و فناني األزياء مشتركة بينيم ، غير أن فنان من المدارس الفنية الحديثة جد أن العوامل التي تؤثر عمى الفنانين التشكيمين ن

األزياء ال يمكنو اليروب من الواقع إلى الخيال بل عميو أن يعايش الواقع حتى يستطيع أن ينتج لمجتمعو ويستفيد مما حولو 
دورا ىاما وفعاال في اقتصاديات  موضة األزياء تمعب صناعة كما   .احتياجات األفراد إلنتاج تصميمات مبتكره تفي ب

البالد عمي اختالف ظروفيا ومناخيا ذلك عن طريق حركات التصدير واالستيراد والتجارة مما يتيح لمبالد فرص التنمية 
الدولة و العمل تنال ىذه الصناعة اىتمام   لذا يجب أناالقتصادية وتعتبر صناعة الموضة دليال لمدي تقدم البالد ورقييا

 . دورىا اليام في تنمية الدخل القومي لمبالد عمي تقدميا وذلك ل
فسوف نتعرض من خالل ىذا البجث الي مدي تأثير الفن الحديث عمي تصميمات األزياء المطبوعة واكساب دارسين 

كسابيم القدرة عمي ابتكار تصمي ات أزياء مطبوعة مستوحاة من الفنون الحديثة مستخدما الموضة أىمية ىذة العالقة وا 
األساليب الطباعية المتنوعة وعرض تصميماتيم المبتكرة  و القدرة عمي منافسة بيوت األزياء العالمية حيث تكسبيم تمك 

يم في دعم التجربة القدرة عمي الخروج الي سوق العمل واتاحة الفرصة ليم في البدء بفكر المشروعات الصغيرة التي تس
 الوطن في الفترة الحالية .

 وسوف نتعرض في البحث الي المحاور األتية : 
 . عالقة تصميم األزياء بالفن الحديث 

 . اكساب الطالب امكانية ابتكار تصميمات أزياء مرتبطة بالتصميم الطباعي المستوحي من الفن الحديث 

 لطباعة المتنوعة .اكساب الطالب كيفية تنفيذ التصميمات مستخدما أساليب ا 

 . اكساب الطالب القدرة عمي عرض أفكارة التصميمية من خالل عرض أزياء 

Summary : 

The art of printed fashion is one of the plastic arts and applies all the technical rules of plastic 

arts. In the 20th century we find the remarkable relationship between the modern artistic 

trends and the fashion innovations. This comes from the automaticity of the age. We find that 

the factors that affect the formative artists from modern art schools and artists Fashion is 

common, but a fashion artist can not escape from reality to fantasy, but he has to live reality 

so that he can produce his society and benefit from it around to produce innovative designs 

that meet the needs of individuals. The fashion industry also plays an important and effective 

role in the economy of the country in all its circumstances and environment through the 
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export, import and trade movements. This gives the country economic development 

opportunities. The fashion industry is a proof of the progress of the country and its economy. 

In developing the national income of the country. 

We will be exposed through this event to the extent of the impact of modern art on the design 

of printed fashion and fashion students and the importance of this relationship and the ability 

to create creative designs printed inspired by modern art using various printing techniques and 

display their innovative designs and the ability to compete with international fashion houses 

where they win that experience The ability to get out of the labor market and the opportunity 

to start thinking about small projects that contribute to support the country in the current 

period. 

In the research we will discuss the following axes: 

• The relationship of fashion design to modern art. 

• Provide students with the possibility of creating fashion designs related to the design 

inspired by modern art. 

• Make the student how to implement designs using different printing methods. 

• Providing the student with the ability to present design ideas through a fashion show. 

 

 المقدمة 
ورا كبيرا في تحسين عادات البشر فيو أحد األدوات التي تكسب اإلنسان بصيرة في رؤيتو وفي تعاممة مع من يمعب الفن د

حولو فيو أداه لتحرير العقل ، أداه تنقل من خالليا معمومات ىامة لإلنسان ، أداة تغير النظرة البسيطة إلى نظرة اكثر 
فن الحديث إال بيان واضح يثبت حب اإلنسان لعممية اإلبداع دون عمقا وتأمال وما االجتياد الذي رأيناه في مدارس ال

االلتزام بشروط مسبقة لذلك فان تعدد المدارس إنما ىو بمثابة إثبات لثراء الحقيقة التي لم تعد تقتصر عمي مدخل واحد 
تميز بو الفن الحديث في القرن يمتزم بو الجميع بل أنيا تنطوي عمي التعدد وىذا التعدد ثمره لعقمية العصر واىتمامو ، وما ي

العشرين من تجديد وخروج عن القواعد المألوفة ساعد عمي بروز مدارس فنية متعددة وفنانين ذوي فرديات متعددة والمعني 
الذي نحن بصدد التعرض لو ىنا ىو مدي إرتباط الفن الحديث بتصميم الزي المطبوع ، فيعتبر فن األزياء المطبوعة أحد 

كيمية ويطبق عميو كل القواعد الفنية المتواجدة من الفنون التشكيمية فنجد في القرن العشرين العالقة الممحوظة الفنون التش
بين االتجاىات الفنية الحديثة وبين مبتكرات األزياء ، وىذا يأتي من تمقائية العصر حيث نجد أن العوامل التي تؤثر عمى 

ديثة و فناني األزياء مشتركة بينيم ، غير أن فنان األزياء ال يمكنو اليروب من الفنانين التشكيمين من المدارس الفنية الح
الواقع إلى الخيال بل عميو أن يعايش الواقع حتى يستطيع أن ينتج لمجتمعو ويستفيد مما حولو إلنتاج تصميمات مبتكره تفي 

اقتصاديات البالد عمي اختالف ظروفيا  كما تمعب صناعة موضة األزياء  دورا ىاما وفعاال في  ،باحتياجات األفراد 
ومناخيا ذلك عن طريق حركات التصدير واالستيراد والتجارة مما يتيح لمبالد فرص التنمية االقتصادية وتعتبر صناعة 
الموضة دليال لمدي تقدم البالد ورقييا لذا يجب أن  تنال ىذه الصناعة اىتمام الدولة و العمل عمي تقدميا وذلك لدورىا 

ام في تنمية الدخل القومي لمبالد ، فسوف نتعرض من خالل ىذا البجث الي مدي تأثير الفن الحديث عمي تصميمات الي
األزياء المطبوعة واكساب دارسين الموضة أىمية ىذة العالقة و القدرة عمي ابتكار تصميات أزياء مطبوعة مستوحاة من 

ة وعرض تصميماتيم المبتكرة  و القدرة عمي منافسة بيوت األزياء الفنون الحديثة مستخدما األساليب الطباعية المتنوع
العالمية حيث تكسبيم تمكالتجربة القدرة عمي الخروج الي سوق العمل واتاحة الفرصة ليم في البدء بفكر المشروعات 

 الصغيرة التي تسيم في دعم الوطن في الفترة الحالية .
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رض الي أىمية الربط بين تصميم الزي و تصميم الطباعة متأثرا بالمدارس الفنية ىذه الدراسة بالتع فى لذلك اىتم الباحثتان
الطالب اثناء تعميم تطبيقات األزياء المطبوعة من خالل مادة  البداع الحديثة باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة  كمثير

 بحيث يتكامل فييا التصميم المطبوع مع تصميم الزي المنفذ . تصميم المالبس
 

 :مشكمة البحث
 . الحديث وتصميم أألزياء المطبوعة كشف العالقة مابين مدارس الفن -0
إكساب الطالب القدرة عمي إستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة و تطوير الحس االبداعى لدية أثناء إجراء  -2

 .قات العممية في تنفيذ تصميم الزيالتطبي
د عمي زيادة الدخل القومي وعات مستقمة مما يساعضرورة ربط الطالب بسوق العمل وتأىيمة الي عمل مشر  -3

 .لمبالد
 إكساب الطالب القدره عمى بناء تصميم الزي عمى أساس التصميم الطباعي بأسموب مبتكر.  -4
 .مصرية و منافسة األسواق العالميةاإلىتمام بعروض األزياء المصرية لجذب ثقة المستيمك في إقتناء المنتجات ال -5

   :أهداف البحث
الدراسة التحميمية الفنية لنماذج من  وتصميم األزياء المطبوعة من خاللالفن الحديث ق العالقة بين تحقي  .1

 بالفن الحديث . المتأثرة تصميمات األزياء المطبوعة  التي ابتكرتيا دور األزياء العالمية 
فناني مدارس الفن من أعمال  أزياء مطبوعة مستوحاهتطوير قدرات الطالب اإلبداعية في ابتكار تصميمات  .2

 قيم جمالية تناسب أزياء السيدات المعاصرة .ذات الحديث 
التقنيات الطباعية المتنوعة مما يؤدي الي تخريج  مستخدماالدمج بين تصميم الزي و التصميم الطباعي  .3

 .طالب متميز 
 قومي.توجيو قدرات وفكر الطالب إلى إقامو مشروع مستقل خاص بو مما يساىم في زياده الدخل ال .4

 فروض البحث :
 .اىات الفنية الحديثةتأثير فن تصميم األزياء المطبوعة باالتج -1
طباعة المتنوعة عمي خامات امكانية تطوير قدرات الطالب عمي ابتكار تصميمات أزياء مطبوعة باستخدام تقنيات ال -2

 .مختمفة
 .قادرين عمي منافسة السوق العالميتخريج طالب  -3
 .خل القومي لمبالدعات صغيرة  والنجاح في سوق العمل مما يؤدي الي زيادة الدقدرة الطالب عمي عمل مشرو  -4

 : حدود البحث
 ، و الديجيتال ، الرسم المباشر . الشبمون استخدام تقنيات الطباعة المتنوعة مثل طباعة : تطبيقية حدود

  : منهج البحث
  . المتضمن الوصف والتحميل التجريبى يتبع البحث المنيج

  : لبحثأدوات ا
  .و الوان الطباعة الشبمونات . ، قماش دمور ، ورق و اقالم  ، المانيكان ، كاميرا ديجتال االلى الحاسب
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 :البحث مصطمحات
 :االبداع

 االبداع في المغة ، أبدعت الشيء: اخترعتو عمى غير مثال سبق . -
  " عالقاتاإلبداع ىو " إيجاد عالقات بين أشياء لم يسبق أن قيل أن بينيا  -
و المبدع ىو " الشخص المرن ذو األفكار األصيمة ، والمتمتع بالقدرة عمى إعادة تعريف األشياء أو إعادة تنظيميا ،  -

 والذي يمكنو التوصل إلى استخدام األشياء المتداولة بطرق وأساليب جديدة تعطييا معان تختمف عما ىو متداول أو متفق
 .الربط بين تصميم الزي وتصميم الطباعة اليو فى ىذا البحث من و ىو ما نيدف " عميو بين الناس

 : ير العممية اإلبداعية لدي الطالبالفن الحديث و تطو 
إن "الفن" نمطا من أنماط السموك اإلنساني التي تتغير أشكالو بتغير العصور فإن كل "إبداع فني" يكشف عن إمكانية 

يبرز النشاط اإلبداعي عناصر كثيرة مثل : أفكار الفنان ودوافعو وتصوراتو  البشر في تخطى العصور وتجاوز الزمن  ، كما
و"العممية اإلبداعية" تتجمى من خالل إعادة ترتيب   وخبراتو واتجاىاتو وسمات شخصيتو وتفضيالتو وأنماط إدراكو وتفسيراتو

ية تتميز  بالتغير اإليجابي واالرتقاء المعطيات الالمحدودة لمخبرة اإلنسانية التي تصل  في نتائجيا إلى حقائق موضوع
االبتكارى والتطور الفعال الذي يستيدف تأكيد الوجود اإلنساني في مساراتو وانطالقا تو الخصبة نحو العمل والفكر والكشف 

حق والخير واالختراع والوعى والتقدم وتنمية اإلدراكات الذىنية والذوقية والحسية، بما يؤكد قيم ىذا الوجود المتمثمة في ال
والجمال والمعرفة فاإلبداع يمثل أحد أىم مقوما القدره التنافسيو، حيث يقوم عمى أساس تقديم الجديد كما أنو يؤدي إلى 
تحقيق التفوق الذي يضمن التميز و الرياده وىو القدره عمى تكوين و إنشاء شئ جديد أو دمج اآلراء القديمو في صوره 

 جديده .
عادة صياغتيا من جديد ، و تبرز عالقة الفن ال حديث بعممية اإلبداع الفني التي تقوم عمى اكتشاف جوىر الموضوعات وا 

فمن خالل التفاعل الفكري والوجداني مع الظواىر المحيطة بالفنان تقوم عممية التشكيل في الفن  ، ومن خالل تجريب عدد 
تكسير أو اختزال لبعض العالقات التشكيمية في الوقت من الحمول التشكيمية يحدث حذف أو إضافة أو تركيب أو تحطيم أو 

الذي تتأكد فيو عالقات أخرى ، يعاد صياغتيا من جديد لتعطى في النياية شكال فنيا جديدا يفتح مجال البحث في أشكال 
قات ومضامين تشكيمية ذات قيم خاصة في التعبير . ويساعد عمى ذلك أن كل ما يبتكره الفنان في عممو الفني من عال

يقبل التعديل أو التغيير أو الحذف واإلضافة واالختزال أو التكسير . باإلضافة إلى أن الفنان لو حريتو في انتقاء مواد 
التشكيل التي يراىا ذات إمكانيات مناسبة ألدائو التعبيري ، ومن تمك الزاوية تصبح محركات ودوافع الفنان إلى البحث 

وفكر  . (1)ت كل تجربة إبداعية ومرتبطة بالعالقات المصورة التي تعطى شكال فنيا جديدا التشكيمي كامنة في نتائج وعمميا
التجريب ىو فكر اإلبداع حيث االىتمام بتقديم الرؤى واألفكار الجديدة من ناحية ، وتقديم حمول متنوعة ال نيائية تبحث 

ب وفى التقنيات م شمولي في الفكرة وفى األسمو عن رؤى الصور من ناحية أخرى ، وعميو يمكننا القول أن التجريب مفيو 
، والواقع أنو إذا كان التجريب في الفن موجود عمى مر العصور ، إال أنو لم ينشط مثمما نشط اآلن ، وفى الخامات أيضا

ولعل ما حققو الفن الحديث في البحث عن الجديد ، منيجا لم يكن مألوفا ومتأثرا بما يحيط بو من مجاالت المعرفة 
المتنوعة ، فمم تعد منيجو البحث في الفن المرتبط  بالطبيعة في مكوناتيا المرئية عمى مستوى اإلدراك الحسي ، بل 
أصبحت الحضارات في الشرق وما تحتويو من تراث واحدة من المفاتيح البحثية في الفن التشكيمي ، كما أصبح "التجريب 

تج عن اإلصرار واالستمرار والدأب في المنيجية االبتكارية لمفنان الحديث في الفن" سمة أساسية لذلك الثراء الفني الذي ن
 ورغبتو المؤكدة في إحداث التغير المعادل والمتعادل مع حركة التطور في كافة نواحي الحياة .

                                                 
 .  86، ص 0993العامو لمكتاب ، القاىره ، أحمد حمدى محمود : ما وراء الفن ، الييئو  - 1



 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنون     

012 

 

 أساليب التجريب الخاصة بعممية تطوير اإلبداع لدي الطالب :
 :و تتمخص في ما يمى

 :كسير(أسموب التحطيم )الت أوال :
يقصد بو الخروج عن مظاىر الطبيعة ونظاميا ونسب األشكال فييا من أجل تحويل البنية الكمية لمظاىرة المحممة إلى 
نشاء صالت جديدة  مفردات تؤلف فى مجموعيا الخواص الجوىرية لمشكل ، ويتضمن ذلك عممية إعادة صياغة المفردات وا 

ن فى الغالب ذات طابع ىندسى تجريدى . ويشير موندريان إلى فكرة ىذا بينيا وتجمع كل المفردات فى بنية جديدة تكو 
 (  2 )األسموب قائــال : "إن كل مرحمة من مراحل تطور الفن ىي نتيجة كمية لمتحطيم فى اإلبداعات السابقة" 
والمفردات المكونة  أن قيمة ىذا األسموب تتمثل في البحث التشكيمي عن االنسجام واالتساق والتوافق واالتزان لمعالقات

لمشكل والموزعة في أماكن متفرقة ، كما أن قيمة التفكير فيو تقوم عمى التجارب العممية التي تبدو كعممية تحميل ذىني لمقيم 
البنائية فى األشكال . معنى ىذا أن العمميات التشكيمية المصاحبة ليذا األسموب ال تسمح فقط باكتشاف الجوانب المختفية 

براز الطريقة التي أدركت بيا ، فأسموب التحطيم "التكسير" ىذا ال  والمتأصمة في الشكل ولكنيا تيدف إلى استحضارىا وا 
ينتج سطوحا مجزئة ساكنة ، ولكنو يثمر عن بناء ذو قيمة حركية فإن ىذا األسموب يعد إدراكا جديدا ساىم في وضع 

و" رائدا ليذا األسموب ، إال أننا نجد مالمحو أو اإلشارة إليو قضايا التشكيل الحديث المعاصر خاصة ، ويعد "بابمو بيكاس
  .في بعض أعمال "فان جوخ" و "سيزان" و"مونشى" و"بوتشيونى" و"ديالكروا" و"موندريان" وغيرىم 

 ثانيا : أسموب الحذف واإلضافة :
تكون إما خطية أو لونية أو مساحية يعنى بيذا األسموب معالجة األشكال بأحد عناصر التشكيل في صورتو المفردة التي قد 

، فالحذف يكون لمتفاصيل التي يراىا الفنان غير جوىرية بالنسبة إلى أىدافو . أما اإلضافة ، فيي العممية التالية عمى 
الحذف ، وتعنى إعادة صياغة العالقات المتبقية ، والعمميتان تمثالن "اختزال" لغالبية العالقات المكونة لمشكل بيدف 

يمو إلى عناصر شكمية بسيطة إلى أقصى حد ممكن . وىذا المعنى يؤكد لنا أن اكتشاف الجوىر البنائى لألشكال يعتمد تحو 
عمى حذف كل ما ىو عارض أو غير أساسي من األجزاء المكونة لمشكل ، كما يبين كيفية البحث عن الروابط التي تصل 

ياغتيا في بنية جديدة من خالل ذوبان المالمح التفصيمية التي تشير بين العناصر األولية في تركيبة الشكل ، ثم إعادة ص
إلييا العناصر بعضيا في بعض ، بحيث تجمع ىذه الصياغة كل الخصائص والسمات واإليحاءات الخاصة بالشكل ، وقد 

األشكال بالحذف يؤدى ذلك إلى المعنى الروحي لألشياء من خالل جوىر داللتيا الرئيسية عن طريق االختزال في عالقات 
 .(3)واإلضافة 

 وقد استخدمو "موندريان" أثناء مرحمتو التكعيبية وتوصل إلى اتجاىو التجريدي المسمى 
"التشكيمية الجديدة" كما ساعد "ديمونى" في إبراز اتجاىو المسمى "األورفيو" وكان سببا أيضا في بمورة "المستقبمية" عند كل  

" باال " ، كذلك ساىم في االتجاه التجريدي  "اليندسي" وغيره من االتجاىات التجريدية من"  بيتسيونى"  و" روسيممو"  و
 المعاصرة .

 ثالثا  : االختــزال :
يرمى ىذا األسموب إلى استخالص وحدة شكمية وابتكارىا كصيغة ، تكون في الغالب عمى شكل "وحدة" أو "مفردة" ليا 

وتصبح وسيمة لمتعبير وأبجدية لمشكل . وفى كثير من األحيان يتم استخالص  تميزىا بالنسبة إلى األصل الذي اشتقت منو
                                                 

2 ) Herchel, Chipp : Thearies Of Modern Art  , University Of California Press , U.S.A, !973 ,P 489.  
3 ) Herchel, Chipp : Ibid  ,  P 491 .  
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أكثر من صيغة شكمية تستخدم في بناء العمل الفني ، ويتم ذلك من خالل عمميات تحميمية معالجة لألشكال الطبيعية . 
ية ثابتة في تفكير الفنان ، فيي وفى جميع األحوال تكون الوحدة المفردة المستخدمة كأبجدية تشكيمية ليس ليا صيغة تكوين

في حد ذاتيا تكون قابمة لمتحويل والتغيير في عالقاتيا ومساحاتيا وألوانيا وزوايا اتجاىيا ، وذلك وفقا لتصور إمكانيات 
التفاعل بينيا وبين باقي الوحدات في الصيغة الكمية لمتكوين مثل تمك التي يمارسيا مصممي العالمات والرموز التجارية . 
فإن التعامل مع أبجديات التشكيل في ىذا األسموب يكشف عن إمكانيات توالد أعداد غير محدودة من األنظمة التكوينية 
اإلبداعية ، كما نممح مدى اىتمام الفنان إلى اختزال الوحدات الشكمية المفردة من أجل تركيز وتقوية المعاني التي أحسيا 

 .  (4)  . مك المعاني إلى حالة من العمومية والشمول في موقف تجربتو الجمالية ، حتى وصل بت

 رابعا: التركـيب )البناء( :
أسموب ييتم بالبحث عن منطق التشكيل في الطبيعة وقانونو وما يناظره من منطق التشكيل في الفن عمى أساس أن العمل 

سموب يحاول توجيو نشاطو بأساليب يتجاوز الفني ينشأ ويولد بواسطة عممية إبداعية طبيعية . لكن الفنان من خالل ىذا األ
بيا تركيب المادة في أشكاليا وعالقاتيا المألوفة واستعماالتيا . ولذلك يالحظ أن ىذا األسموب وليد البحث الدائب عن قيم 

ة بين تعتمد عمى دراسة عمارة األشياء وبنائيا وتشكيميا بما يوضح وجود عالق وأبعاد جديدة ، كما يتميز بصفة بنائية 
الصورة والمادة أو بين الشكل والمحتوى ، ويتحقق ذلك من خالل تصورات فنية يذىب فييا الفنان إلى جوانب متعددة في 

 .  (5)الصورة ويضمنيا في إطار عممو الفني  

 دور القدرات اإلبداعية لدى المصمم )الطالب( في تطوير تصميمات األزياء
ديدة وما تقدمو المدارس واالتجاىات الفنية من فكر جديد ومتعمقات تشكيمية مبتكرة أن ما يظير من رؤى ونظريات وأفكار ج

وتؤثر عمي القدرات اإلبداعية و اإلبتكارية  (6) قد تنعكس في مجاالت حياتنا المختمفة بل وتؤثر في شكميا وتتطور معيا  
 لدي المصمم ) الطالب ( . 

األزياء ، فال يستطيع المصمم أن يصل إلي اإلبداع إال إذا كان مبتكرا  و التي يكون ليا  أىمية كمية في تطوير تصميم
اإلبداع ىو الوظيفة الحقيقية لمفنان ، "وحيث ليحصل في النياية عمي أزياء ليا أصالتيا لم يصل إلييا في التفكير غيره ، فا

بداع و االبتكار لذلك فيو يوضح رؤية فن تصميم األزياء  يعتمد أساسا عمى اإل وحيث أن ,  "ال يوجد إبداع ال يوجد فن
شخصية و يعبر عنيا و ىو فن يخاطب الحواس , ألنو من الفنون البصرية التي يمكن حسيا و لمسيا و رؤيتيا , فعممية 
تصميم الزي يتم إدراكيا عن طريق الحواس و الوجدان , و ىي تجسيد لمظاىر الفن و صفاتو ألنيا عممية تنظيم و تخطيط 

وتعتمد عممية التصميم عمي قدرة المصمم واندماجيا مع الصفات الحسية و التعبيرية في الفن   تكوين مجتمعةلعناصر ال
عمي االبتكار ألنو يستغل ثقافتو وقدراتو التخيمية ومياراتو في خمق عمل يتصف بالجدية ، ألن تصميم األزياء عمل مبتكر 

قناع يؤدي إلي تحقيق الغرض أو الوظيفة التي وضع من أجم يا ، ويرتكز المصمم المبتكر عمي قدرتو في إبراز تصميمو وا 
الغير بيذا التصميم المبتكر ذي القيمة الفريدة ، وكمما استطاع المصمم توسيع دائرة المقدرين لتصميمو حتى تخترق 

يصل إلييا إال قمو نادرة من الحواجز اإلقميمية أدي ذلك إلي اعتراف دولي بابتكاراتو ، وحقق شيرتو كفنان ، وىذه المرتبة ال 
 ذو المواىب اإلبتكارية .  

 
 

                                                 

4 ) Ibid.  ,P 455 .  

5 )  Ibid. , P 459 
 .  016،  ص  0960لحديث ، دار المعارف ، القاىرة  ، محمود البسيونى :  آراء في الفن ا - 6
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 :تصميم األزياء و الفن الحديث 
إن لمفن أصولو ولمنفس أبعادىا ومجاالتيا وينبثق فن تصميم األزياء عن النفس إبداعا وابتكارا ،  ألن ارتداء تصميمات 

متاعا لمن يراىا  بر فن األزياء أحد الفنون التشكيمية ويطبق عميو كل القواعد يعت، (  7)المالبس الجديدة متعة لنفس مرتدييا وا 
الفنية المتواجدة من الفنون التشكيمية األخرى ، و يشيد التاريخ عمى ذلك بفتراتو المختمفة فنجد في القرن العشرين العالقة 

لعصر حيث نجد أن العوامل التي الممحوظة بين االتجاىات الفنية الحديثة وبين مبتكرات األزياء ، وىذا يأتي من تمقائية ا
تؤثر عمى الفنانين التشكيميين و فناني األزياء مشتركة بينيم ، غير أن فنان األزياء ال يمكنو اليروب من الواقع إلى الخيال 
بل عميو أن يعايش الواقع حتى يستطيع أن ينتج لمجتمعو ويستفيد مما حولو إلنتاج تصميمات مبتكره  تفي باحتياجات 

 اد .األفر 
فاإلبداع واالبتكار لدي المصممون يعتمد عمي التأثر بالخطوط األساسية لممصادر المختمفة ، ويعتبر العمم والفن جزءا  

مشتركا إال أنيما انبثقا في فروع وشعب كثيرة ومختمفة ، وفي العصور الحديثة يسعي العمم جاىدا لتفسير الظواىر الطبيعية 
مييا والتحكم فييا ، ولكن الفن رد فعل لمطبيعة وانعكاس لمحياة التي شكميا اإلنسان من ىذه وأعماليا ليتمكن من السيطرة ع

الطبيعة بعمومو ، فبدال من أن يكون لمفن فائدة عممية فيو يسعي بكل ما فيو من حيوية إلي الجمال ، فوظيفة الفن ىي 
( عمى أىمية الذاكرة  Meire، وقد برىن  "ماير " )معاونة البشرية لتعيش مع عمميا ، وكالىما أساس لإلنتاج اإلنساني 

البصرية في الفن ، وكذلك فن تصميم األزياء . ومن أىم أنواع المعمومات التي تمعب دورا في اإلنتاج اإلبتكارى ما يسميو 
قصيدة وفى "جيمفورد " المنظومات ، فاالبتكار في الرياضيات يبدأ بخطو وفى الموسيقى بفكرة وفى الشعر بييكل عام لم

ويعتبر العمم وفن تصميم األزياء  (8)تصميم األزياء ببدعة وىى جميعا تصميمات مبدئية تضاف إلييا التفاصيل بعد ذلك 
كالىما متكامالن ويكمل كل منيم اآلخر فاختراع المنسوجات المستحدثة ، وابتكار التصميمات المطبوعة و األلوان الجميمة 

 .الفني في تصميم األزياء لألزياء تثري من قيمة العمل 

  : المدارس الفنية الحديثة وتأثيرها عمى األزياء 
 كان لمنجاح المتزايد ألحداث مدارس التصوير أىم تأثير عمي الحضارة والثقافة الفنية ، وقد كان 

، وكانت األلوان ( تأثير لو اعتباره ولو أنو غير مباشر عمي الموضة   Picasso, , Braqe  ) "  لبيكاسو" و " براك"  
القاني واألحمر الفاتح واألخضر الزاىي  الرقيقة اليادئة ليذه المدارس الحديثة مثاال واضحا ، وقد حمت محل األحمر 

وارتفع طول الجونمة إلى الركبة كما حدث تغير في شكل الزي فقد الرمادي المائل لمبيج والبيج سائدين في مالبس الصباح ، 
 ( 9)ئى منحن حق االنتخاب بالبنطمونات وسط الجماىير ألول مرة . كما ظيرت السيدات الال

  : التأثيرية 
التحرر الفكري من خالل األعمال الفنية فقد إحتماالت قدم القرن العشرين كل 

أتسمت أعمال الفنانين التشكيمين في تمك المدرسة بالحرية الكاممة في اإلبداع 
ن التأثيرين أول من رسموا مباشرة و اإلبتكار  بكل الصور واألشكال،فقد كا

عمى النسيج الخام  ، وتميز أسموبيم بتصوير ضوء الشمس و انعكاساتيا عمى 
 الحسي والبصري الخالص وقامت أعماليم عمى اإلدراك ،األجسام الطبيعية

 الذي تاثر بة المصمم )ايف سان لوران( 
 (10)( 1) شكل 

                                                 

7) Wilson , R.c., Guilford, J. P., Christonson, P.R. And Lewis, D.j., Afactor analytic Study Of Creative Thinking  

Abilitis,Psychometrika , 1945 , P 311 .  

 .  008، ص  0965ف ، ( محمود البسيونى : الثقافة و التربية ، دار المعار 8

9) Brockman Helen ,L, : The Theory Of Fashion Design, Ibid , P 96  .  

01) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid  .P 118.  

 

  (1شكل )
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  : الوحشية 
قيق البناء المسطح مع استخدام األلوان دون امتازت المدرسة الوحسية  بتح

االىتمام بعامل الظل و النور مع تشويو األشكال وتحطيم الخطوط ، كما 
تمكن مصوري ىذه الحركة من تحرير المون كعامل وصفى في الموحة كما 
ىو وارد في الحقيقة وأعطوه قيما عاطفية غير خاضعة ألي قانون ، فالتأليف 

رة و تنسيقيا في تكوين منسجم، كان السمة الجوىرية بين األلوان المتناف
لمحركة الوحشية في مستيميا، وأحموا حده األلوان مكان تجسيم الكتل ، 

ويتضح ذلك فى أعمال الفنان " ىنري ماتيس "من خالل قصاصات الورق 
وقد تأثر  التي حققيا عمى مدار حياتو، فقد كان يرسم باأللوان كالمقص

 ( 2شكل ) زياء المصمم )ايف سان لوران( بأسموبة مصممي األ
 
 
 
 
 

 
  : المستقبمية 

 والطاقة الحركة أساس باعتبارىا اآلالت مكونات تميزت المدرسة المستفبمية بتصوير
فأصبحت الموديالت ما ىي إال أسمحة ، وبناء عمى ذلك بدت النساء المتحررات في 

لك مصممي األزياء حيث ظل أعوام الستينات كأنين فرسان مدرعون، وصرح  بذ
أعطت تفصيمة الدروع المعدنية قوة جاذبية و أغراء لما تفرضو من تضارب بين 

(  .  11)ضعف الجسم المتخفي خمف الواقي المعدني الذي يوحي بعدم إمكانية اختراقو 

وفي ظل سنوات الستينات ابتكرت األزياء ذات الياقات بحمقات عن طريق مصمم 
( وأحدثت انقالبا في أسس التفصيل  PacoRabanne" )األزياء " باكو رابان

التقميدية. فمبادئ التفصيالت المريحة التي تحرر الجسم وتوفر لو الراحة التي اتبعيا 
فأستخدم   ( . 12)مصممي األزياء منذ بداية القرن أصبحت مرفوضة ومنقمب عمييا 

قديم استخدم" باكو مصمم األزياء المعدن كمادة أولية عمى نمط الواقي الحديدي ال
رابان" مواد تمت المعدن كالبالستك والورق مستكشفا كل صور التوليفات الممكنة 

كما في التي تقع في حوزتو من تمك المواد ، متأثرا بأسموب المدرسة المستقبمية 
  (.  3شكل)

 
 
 
 

 
 

                                                 

00) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid  .P 42  

02) Sturm, Gieser Roberts: Guide To Modern Clothin, Ibid , P 32    .  
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 ( 4شكل )

 

 

 (5شكل )

   : فن البوب 
ى مدار الستينات ، حيث بدأ الفنانون يعرضوا في الواليات المتحدة ونما في أوروبا عم 1956ظير فن بوب في عام 

وقد صمم عمب الحساء ، في حين صمم "    Andy Warhol منتجاتيم في السوبر ماركت ، فنرى" أندى وار ىول "
أطباق لمسباجيتى ، وظيرت القراطيس العمالقة لمبطاطس المحمر من    James Rosenquistجيمس روسونكيز" 

الذين تأثروا بأحداث كما تأثر مصمم األزياء "إيف سان لوران"  بيذه الحركة كغيره من الفنانين  تصميم " كالس أولدنبورج "
 أبتكر المصمم العالم " ايف سان لوران "  (1966الحقبة التي يعيشون فييا. ففي عام )

معيده إلى األذىان روائع مجموعة أزياء أطمق عمييا "فن البوب"  عبارة عن أجسام عارية، ورود مرسومة عمى الفساتين ،  
( ، كما 1963التجسيد العاري لتوم ويسممان في )

أليمت األلوان الخالبة وقماش الجيرسيو موضوعات 
كثيرة لفن البوب مستفيدة من بساطة التعبير الجغرافي 

 (     13)(.4لمزي واأللوان الحية المستخدمة فيو  شكل) 
 

 

 

 

 

  : التكعيبيه 
( وقد تميزت  1914:  1997في الفترة ما بين )  ظيرت الحركة التكعيبية

 ىذه الحركة بمجموعو من السمات الفنية وىى : 
  عدم تمثيل الشكل الطبيعي تمثيال صادقا وتحويره و صياغتو

 بصوره ىندسية . 
   إظيار التكوين في خطوط مستقيمة ومنكسرة وزوايا حادة ومنفرجة

 ر . وأشكال مربعات و مكعبات و اسطوانات ودوائ
  ظيور عناصر تشكيمية ليا خصائصيا الفريدة مثل الشفافية التي تكشف

 بعض االشكال عن بعضيا اآلخر . 
  استخدام خامات مختمفة المالمس وتوظيفيا بالعمل الفني بجانب استخدام

 ( .  5.  شكل )(14)الخطوط و األلوان الكتمال التصميم 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

03) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid  .P 29.  
04) Richard Martin : Cubism And Fashion , The Metropolitan Museum Of Art , INC. New York , P 12 .  
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 (5شكل )

  

 (6شكل )

 

 

 ( 7شكل )

 
  : التجريدية 

حول مفيوم منفرد يبحث عن البساطة و التجديد . فكانت األشكال اليندسية المجردة ىي التي اتبعت من تبمورت الموديالت 
قبل مصممي األزياء متأثرين باألسموب التجريدي اليندسي لكي  تحدد خطوط الفستان والمغزى منو. حيث كانت تقص 

التنورات عمى ىيئة قطع واحدة مثمثة أو مستطيمة، و 
دوائر, فموضة" بيير كاردان" ) الصدر عمى ىيئة 

Pierre  Cardin. تصادفت مع ذوق الحقبة )
المائل إلى التجريد وباألخص التجريدية اليندسية، 
وأتفق مفيومو لألشكال مع المفيوم اإلنشائي ألعوام 

متجريد العشرينات التي أخرجت الصورة وأوصمتيا ل
 ( .6شكل ) بمختمف صورىا في الفضاء.

 
 
 

 يل : مدرسه دى ست 
ىي أحد الفنون التجريدية اليندسية ، وقد عرفت أروبا في بداية ىذا القرن العديد من الجماعات التي تكونت حول عقيدة 

( وعرفت باسم ) 1917عام ) فنية معينو ومن أىم ىذه المحاوالت و أكثرىا أثرا تمك الجماعة التي تكونت في ىولندا
" وبت موندريان " من رواد ىذه المدرسة وىى تنتمي إلى التجريدية اليندسية في  ( ويعتبر كل من " فان دوسبرج "الستيل
وكان " لموندريان " طريقو في األداء باستخدام الزوايو القائمة في  ،ىولندا

رأسيو واستعمال األلوان األولية في بعض  خطوط ذات أوضاع أفقيو و
األبيض في مسطحاتو إلى جانب استخدام كل من األسود و الرمادي و 

ففي مجال تصميم األزياء نجد أن بعض  بعض المسطحات األخرى .
المصممين قد تأثروا بيذه المدرسة فنجد التصميمات منفذه بشكل تجريدي 

 ( .  7أي باستخدام الخطوط األفقية و الرأسية كما في شكل )
 
 

 أهم مصممي األزياء المتأثرين بالمدارس الفنية الحديثة
 " بول بواريه "  مصمم األزياء 

( ىو صاحب الفضل في ربط   Paul Poiretإن المصمم العالمي " بول بواريو ")
قام" بواريو " بفتح بيت أزياء خاص  1993العالقة بين الفن وتصميم األزياء ففي عام 

بو وبدأ في تصميم أول فساتينو من قماش التفتي الخفيف والحساس والذي صار 
انت تصميماتو تتسم بالبساطة ، و األنوثة من خالل موضة الحقبة التالية حيث ك

و في معرض أعمال الفنانين التشكيمين في صالون خريف  (15)خاماتة المتميزة . 

                                                 

05) Grou Mar goret : The Arts Of Costume , Second Edition , London , 1962 .  
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 ( 8شكل )

 

 

 ( 9شكل )

 

، عمقت ألوانو في أذىان الزائرين وتميزت ألوانو عن باقي األلوان 1995
 المعروضة حيث تميزت باألحمر الناري ، 

تخدما في تصميماتو أشكال ورود األخضر الغامق ، واألزرق الممكي مس
وحيوانات ، وليس من المدىش أن نجد من ضمن معروضات " فان جوخ 

 ("Van Gokh لوحة معروضة عام )  بيا قطعة قماش ممفوفة  1911
بنفس طريقة صانعي األزياء ومن نفس نوعية القماش الذي استخدمو 

( 1939) . وقد قام فى عام  ( Paul Poiretالفنان " بول بواريو" )

بتحميل عدد من الموضوعات في كتابو "لقد ألبسنا الحقبة كميا". عمى 
مدار تاريخو الميني الحافل، فقد كان يحيط نفسو بالفنانين التشكيميين 

ليستوحى منيم كل ما ىو جديد ليستخدمو في عالم الموضة وتصميم األزياء ، وقد ساعدتو صداقتو وتعاونو الوثيق مع "  
( 8في تطوير فكرتو الراسخة عن ربط ) الفن والموضة(  في مصطمح جمالي واحد شكل ) Raoul Dufy راوؤل دوفى "

،وفى ظل نجاح ىذا التعاون بين الفنون المختمفة، تسائل"  بواريو"  قائاَل:" ىل أنا مجنون عندما أفكر في وضع لمسات 
  (16) فنية في أزيائي، وعندما أصرح أن تصميم األزياء ما ىو إال فن ؟ 

 
 ( :  " مصممة األزياء" سكاباريمميSchiaparelli  ) 

( تتميز بالجمع بين الفن التشكيمى   Schiaparelliكانت تصميمات " سكاباريممي ")
وموضة األزياء ، وقد لجأت لمعديد من الفنانين التشكيميين لمساعدتيا عمى ىذا المزج ، 

وجات التي تستخدميا في موديالتيا كما كانت تستعين بمصممين آخرين لطباعة المنس
( المرحة موضة متأثرة " بالسرياليو   Schiaparelli" سكاباريممي ")حققت أزياء  كما ،

"  ، حيث تعرفت عمى الفنان األسباني "  سمقا دور دالي "  وقد ألقت مقالة بعنوان ) 
ن لم تكن فمسفة بعيد عن الواقع " السريالية " ( " فأصبحت الغرابة مسموح بيا إ

مطموبة. ووضعت مصممة األزياء الشابة قدميا داخل تمك المجموعة وتعاونت معيم .  
و قام" سمفا دور دالي " بتصميم أثاثات البوتيكات ، و بعض موديالت لمفساتين 

" سكاباريممي"  وبعض األقمشة و اإلكسسوارات ، وقد كتبت المصممة    
(Schiaparelli  )   إن العمل مع مجموعة من الفنانين  1954في مذكراتيا عام ":

التشكيمبن فيو شئ من اإلثارة التي تحبس األنفاس، فنحن نشعر بروح التعاون والتشجيع 
بعيدا عن الحقيقة المادية المزعجة المتمثمة في إننا نصنع في الواقع فستان لمعرض 

أن"  –لم الفن أعمن "جولين ليفى "  البائع المشيور في عا 1936والبيع ." وفى عام 
سكاباريممي " ىي الوحيدة ذات األسموب المتفيم لفمسفة " السرياليو "  السائدة ، وقد 

 ددة األساسية لمحركة السريالية .أعادت إحياء الموضوعات المتع
 ( يوضح أسموب المصممة المتأثر بيذه الحركة .9شكل )

 
 
 

                                                 

06) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid  .P 14   .  
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  : جون شارل كاستمباجاكJean Charles De Castelbajac  

حاول المصمم " كاستمباجاك "  في فتره الستينات من ىذا القرن بالربط بين عالم الفن 
وعالم الموضة حيث طمب من مجموعو من الفنانين المعاصرين لو  مثل ) ىيرفى دى 
روزا ، كومباس ، أالن جاك، فر ونسوا بمونشار، ، جون شارل....(  أن يستخدموا 

م عمى أن يرسموا بأنفسيم حتى يعبر بصورة أفضل أزيائو كأنيا أقمشة رسم ، وشجعي
عن رغباتيم وأفكارىم ، حيث أبتدع بذلك طريقة جديدة كان من أىم ما ميزىا الحرية  
الكبيرة في عمل التصميم ، مما أدى إلى قوه الترابط  التي بدأت تنسج بين مصممي 

الذي قام عميو " األزياء والفنانين التشكيمين حيث أصبحت ىذه الروابط ىي األساس 
 (17)(. 19كاستمباجاك"عممو ونرى ذلك في شكل )

من ىذا التحميل لتكوين الموضة يمكن معرفة أن واضع االتجاه ىو المصمم الذي 
يوضح ويعبر عن خالصة العصر أو الفترة التي عاشيا مع الدراية و الشعور المؤثر 

أو لفترة بذاتيا حتى ال بالموضة ، ويبدو أن وضع االتجاه يتطمب حاسة حادة لعصر 
 يمكن لمصمم ما أن يستمر بال وضوح في مكانتو كرائد لمموضة . 

طوير القدرات اإلبداعية لمطالب في مجال من منطمق ما سبق فسوف نتعرض في ىذا البحث عمي الخطوات األساسية لت
 : خالل المراحل اآلتية فنون الموضة البتكار تصميمات أزياء مطبوعة متأثرة بالمدارس الفنية الحديثة من

 
 أوال مرحمة إعداد التصميم : 

تعريف الطالب بالفنون الحديثة والمدارس الفنية المنبثقة منيا  .1
وقيام الطالب باختيار الفنان ودراسة أعمالة دراسة تامة وتحميميا 

تجاىة .  وفيم أسموبة الفني وا 
عي قيام الطالب بعمل التحويرات والتكوينات ثم التصميم الطبا .2

 المستميم من الفنان. 

( من خالل  mood boardقيام الطالب بعمل المود بورد ) .3
تجاىو لالستعانة  العصف الذىني المعتمد عمي دراستة لمفنان وا 

 بيا في ابتكار الخطوط الخاصة بتصميم الزي،
 ويوضح فييا الطالب الفكره األساسيو لتصميماتو          

  مستعرضا :( 11شكل )
 وحات الفنان و الخطوط و األلوان التي يستوحي بعض من ل

منيا تصميماتو بما يعكس أسموبو في تناولو لفكره الموضوع و 
 الرسالو التي يسعى لتوصيميا من خالل تصميماتو.

  اسكتشات لمتصميم البنائي كامل التفاصيل لمزي عمى أساس التصميم الطباعي
 ربطيما في بناء تشكيمي متناسق . المبتكرو

 
 

                                                 

07) Valerie De Givry : Art & Mode , Ibid  .P 31  
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 نيا مرحمة التنفيذ : ثا
التجارب الطباعية المختمفة عمي أنواع متنوعة من الخامات مستخدما العديد من التقنيات الطباعية لموصول  عمل .1

 الي أفضل نتيجة لتطبيقيا عمي تصميم الزي المبتكر.
ياء من حيث تعتبر عروض األز ، تدريب الطالب عمي إمكانية تسويق عممة المبتكر من خالل عروض األزياء  .2

 أىم الوسائل اإلعالنيو و الترويجيو في عالم الموضو والتي تيدف إلى: 
 . عرض المالبس عمى العارضات بكامل مكمالتيا بطريقو فنيو مبتكره ومميزة 
   جمع أكبرعدد ممكن من الجميور ووسائل اإلعالم لمشاىده الخطوط الجديده لمموضو ودعم القدره التنافسيو

 بل طرحيا باالسواق .لممصمم أو المؤسسو ق

وقد قام الطمبو بالتخطيط  لتقديم عرض األزياء كجزء من برنامجيم التعميمي بكل ما يتضمنو ىذا المجال من اعمال وتم 
توزيع المسوليات بين جميع الطمبو فيكتسب الطالب خبره في جميع المجاالت المتعمقو باقامو عروض االزياء : التخطيط ، 

 عارضات ، أسموب العرض ، إخراج العرض .اإلعداد ، إختيار ال
وقد تم التعرض في البحث الي توضيح وشرح تفصيمي عن كيفية تطبيق المراحل السابقة من إعداد التصميم و تنفيذة عمي 

 . وصوال الي تصميم الزي المطبوع المبتكر مبةمن أعمال الط بعض نماذج
   

 :  الجانب التطبيقي
 (1التصميم المبتكر)

 : حمة إعداد التصميممر أوال 
 ( 12شكل )  1966 – 1883لفنان اإليطالي جينو سفريني ا الفنان

تجاهة تأثر الفنان بالحركة التكعيبية والمستقبمية و ظير في أعمالة مدى إىتمامة وتأثرة بأسموب عصر  اسموبة الفني وا 
عادة بناء الموحة بالنسبة ال  ذىبية .النيضة كما إتجو إلي الكالسيكية الحديثة وا 

اتجو الفنان في التعبير عن موضوعاتة الي استخدام العديد من العناصرالمتمثمة في األآلت  العناصر و المفردات
الموسيقية ورسوم الحيوانات المستميمة من جداريات حفائربومباي والفسيفساء البيزنطية ، كما 

" راقصات البالية و الكونكان استعار في لوحاتة من "بيكاسو" ميرج السيرك ومن  " ادجار ديجا 
 معبرا من خالل ىذة الموحات عن اإلحساس بالحركة واإلنسيابية  . 

تميزت ألوان الفنان )باألصفر ، األخضر ، األزرق ، البنفسجي بدرجاتيم المتنوعة ( والتي  المون 
 تأثرت بيم الطالبة في تصميمات الزى المبتكرة الخاصة بيا .

أثر بأسموب الفنان و إتجاىة من خالل اإلعتماد في البناء التشكيمي لتصميم الزي المطبوع الت الهيكل البنائي 
المبتكر و المستميم من أسموب الفنان عمي الدمج بين أزياء عصر النيضة التي تأثر بيا 
الفنان في أعمالة وكذلك التنوع الخطي من خالل رسوماتو المتنوعة لراقصات البالية وقد 

 تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يمي :أتضح ذلك في 
  ( 13التصميم الطباعي  شكل : ) 

  إعتمدت التحويرات والتكوينات المستميمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاممة ألعمالة
عمي الدمج بين الخطوط اليندسية المتنوعة السمك وعنصر الميرج المتأثر بة الفنان من 

ىنا دورا ىاما في الربط بين العناصر المستخدمة في يمعب الخط  أعمال بيكاسوحيث
 بالحركة التي تثري من قيمة التصميم الطباعي.  مما يعطي إيحاءالتكوين 

 تصميم الخطوط  اعتمد الربط بين التصميم الطباعي وتصميم الزي من خالل الربط بين
ليذه يحقق نوع من االتزان نتيجة  الزي في صوره الكنار ممامع خطوط الطباعة 

التقاطعات الخطية كما نتج مجموعة من التأثيرات المممسية المتنوعة التي تظير من 
ف الخطوط وبعض األشكال اليندسية والعضوية في عالقات متراكبة ثخالل تكا

  تحقق ثراء لتصميم الزي المطبوع المبتكر.ومتداخمة بشكل متجانس 
   (   14شكل )تصميم الزي:  

 الخاص بأزياء عصر النيضة وىو سيمويت الساعة الزجاجية . اإلعتماد عمي السيمويت 
  .الكورساج ذو الشكل المثمث والذي تتجو قاعدتو ألعمي والقمة المدببة ألسفل 
  ( و السفمي كاممة .8الجونمة ذات الطبقتين العموية مشقوقة عمي شكل ) 
 عددة لمزى اإلنسيابية والنعومة و الحركة في الخط و التي ظيرت في الطبقات المت 
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 : ثانيا مرحمة التنفيذ
تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية باستخدام الدمج بين اسموب الرسم   تقنيات الطباعة المستخدمة

 المباشر واسموب الشابمون مستخدما الوان البيجمنت .
  تم تنفيذ العديد من التجارب عمي العديد من الخامات ذات المالمس النسجية

  (15ل ) شكالمتنوعة 

 اعتمد التنفيذ عمي :  تصميم الزي المنفذ 
  " التشكيل عمي المانيكان بالمقاسات القياسية باستخدام القماش الخام " الدمور

 إلستخراج التصميم المطموب .
  تنفيذ عينات التصميمات بالخامات التي تم إختيارىا بعد نجاح تجريب التصميم

 فيذ التصميم النيائي .الطباعي عمييا كخطوة تجريبية قبل تن
  تم إختيار أفضل النتائج وتطبيقيا عمي تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات

 المناسبة .

ضبط عينة التصميم وذلك من خالل عمميو القياس عمى العارضو  تم فييا عرض التصميم 
 life( لمتاكد من ضبط األبعاد قبل انياء عمميو التنفيذ ) fittingال) 

model ) ( 16شكل ) . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (12شكل ) 
تجاهة الفني  مجموعة من األعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسموبه وا 

 

 

 

تجاهة  التكوينات المستمهمة من أسموب الفنان وا 
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 (14شكل ) 
 لمستمهمة من أعمال الفنانتصميمات الزي المطبوعة المبتكرة ا

 

 

 

 ( 13شكل ) 
 التصميمات الطباعية المستمهمة من أسموب الفنان

 
 

 
  

 (15شكل ) 
 التجارب الطباعية المنفذة باسموب الشابمون عمي خامات ممتنوعة مستخدما الوان البيجمنت
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 ( 2التصميم المبتكر ) 
 أوال مرحمة إعداد التصميم : 

 Art) " فنان تشيكي من فناني مدرسة اآلرت نوفو "Alfons Mutchaالفونس موتشا   الفنان
Nouveau )1890-1939  ( 17. شكل) 

تجاهة كما ظير في أعمالة تأثرة بفن  ( Art Nouveauفي أعمالة بأسموب االآلرت نوفو )  تأثر الفنان اسموبة الفني وا 
 عصر الباروك .

 اتجو الفنان في التعبير عن موضوعاتة مستخدما العناصر المتمثمة في :  العناصر و المفردات
 قيقو لمعناصرالنباتيو خاصو الزىور وتصويرىا بشكل زخرفيالد الدراسة .  
  إستخدم المرأه كعنصر تشكيمي و زخرفي وتميز برسم وجو المرأه وشعرىا بدقو محاط

 .  بمجموعو من الزخارف و الزىور و أوراق األشجار المتداخمو بميونو و نعومو
 موجاتو الرقيقو.أعمالو ال تخمو من اإلثاره و الشاعريو وخطوطو الداعمو وت 

  

 ( 16شكل ) 
 عرض األزياء الطباعية المبتكرة المستمهم من اسموب الفنان  
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األبيض" و التي تأثر بيا الطالب -األحمر -" الذىبي تميز الفنان في أعمالو بإستخدام   المون 
 وظيرت في أعمالو.

تأثر الطالب بأسموب التأثر بأسموب الفنان و إتجاىة من خالل اإلعتماد في البناء التشكيمي  الهيكل البنائي 
تجاىو من خالل أعتماده في البناء التشكيمي لتصميم الزي الطباعي المبتكر و المستميم  الفنان وا 

 من أسموب الفنان عمى:
 وقد أتضح ذلك في تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يمي : 

  ( 18التصميم الطباعي شكل : ) 
  إعتمدت التحويرات والتكوينات المستميمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاممة

نسيابية الخطوط المتنوعة السمك و العناصر النباتية ألعمالة عمي الدمج بي ن لميونة وا 
يمعب الخط ىنا دورا  يأسموب زخرفي المتأثر بة الفنان من أعمال األرت نوفو حيث

بالحركة التي  مما يعطي إيحاءىاما في الربط بين العناصر المستخدمة في التكوين 
 تثري من قيمة التصميم الطباعي. 

  التصميم الطباعي وتصميم الزي من خالل التعامل مع الخطوط اعتمد الربط بين
بشكل حر عمي تصميم الزي المبتكر مما يعطي إيحاء بفخامة فن األرت نوفو وعصر 

 الباروك 
   ( 19شكل )تصميم الزي :  
 "الدمج بين أسموب الفنان وباقي مجاالت مدرسو الArt Nouveau من تصميمات"

 ديكور كمصدر إليام لمطالب في خطوط تصميماتواألبواب والنوافذ وبعض قطع ال
  "الدمج بين موضو األزياء الخاصو بالفتره التاريخيو لمفنان "نيايات القرن التاسع  عشر

والنعومو  مع أسموب الفنان ونعومو خطوطو وتموجاتيا الرقيقو وظير ذلك في البساطو
 و التي عبرعنيا الطالب من خالل الخطوط البنائيو لمتصميم.

 و  طول نيايات األكمام، كما تميز بالمنتفخ واإلنسيابيذات الشكل صميم األكمام ت
 الذيل" .

  عمى تصميم الزي  ةالطباعي يةخطوط التصميمالاإلنسيابيو و النعومو في توزيع 
 

 
 ثانيا مرحمة التنفيذ : 
 الطباعة بالشابمون  .تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدما أسموب   تقنيات الطباعة المستخدمة

  تم تنفيذ العديد من التجارب عمي العديد من الخامات ذات المالمس النسجية المتنوعة
 ( 29شكل ) 

 اعتمد التنفيذ عمي :  تصميم الزي المنفذ 
 ستخراج التصميم المطموب  رسم الباترون بالمقاسات القياسيو وا 
  بعد نجاح تجريب التصميم تنفيذ عينات لمتصميمات بالخامات التي تم إختيارىا

 الطباعي عمييا كخطوه تجريبيو قبل تنفيذ التصميم النيائي.
  تم إختيار أفضل النتائج وتطبيقيا عمى تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات

 المناسبو.
ضبط عينة التصميم وذلك من خالل عمميو القياس عمى العارضو ال)  تم فييا عرض التصميم 

fitting كد من ضبط األبعاد قبل انياء عمميو التنفيذ ( لمتا 
(life model . )( 21شكل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 71شكم ) 

 نية انخاصة بانفنان انتي توضح أسهوبه وإتجاهة انفنيمجموعة مه األعمال انف
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تجاهة  التكوينات المستمهمة من أسموب الفنان وا 
 

 

 (19شكل ) 
 تصميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستمهمة من أعمال الفنان

 
 

  

 (18شكل ) 
 التصميمات الطباعية المستمهمة من أسموب الفنان
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 (21شكل ) 
 جارب الطباعية المنفذة باسموب الشابمون عمي خامات ممتنوعة مستخدما الوان البيجمنتالت

 

 

 

 

 (21شكل ) 
 عرض األزياء الطباعية المبتكرة المستمهم من اسموب الفنان
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 ( 3التصميم المبتكر ) 
 أوال مرحمة إعداد التصميم : 

 
 -1894" فنان أمريكي تابع لممدرسة التجريدية التعبيرية "stuart Davisستيوارت دايفي  الفنان

 (22شكل ) 1964
تجاهة  تأثر الفنان بالحركة التجريدية التعبيرية وكذلك بأسموب مدرسة البوب آرت وفنانييا . اسموبة الفني وا 
بالبيئة المحيطة كالمناظر  اتجو الفنان في التعبير عن موضوعاتة بأسموب واقعي متأثرا العناصر و المفردات

 (Andy warhol)الطبيعية ، اإلعالنات ، متأثرا بفن البوب وفنانية مثل" آندي وارىول " 
كما أىتم بنقل الحياة في المدينة الحديثة في أعمالة الفنية فرسم صناديق الصابون ، 

  مضخات الغاز، مضارب البيض وكل ما يستخدم في الحياة اليومية .
يز الفنان في أعمالو بإستخدام الوان مسطحة ومجردة نابضة بالحياة متمثمة في  تم المون 

)األصفر ، األخضر ، األزرق ، الوردي واألسود بدرجاتيم المتنوعة ( مما أعطت 
المجموعة المونية إحساسا بالطاقة والحركة لمعمل الفني والتي أستخدمت في تصميم 

 الزى المطبوع المبتكر.
التأثر بأسموب الفنان و إتجاىة من خالل اإلعتماد في البناء التشكيمي لتصميم الزي  ي الهيكل البنائ

المطبوع المبتكر و المستميم من أسموب الفنان عمي التأثر بفنون البيئة المحيطة متأثرا 
 بمدرسة البوب آرت وقد أتضح ذلك في تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يمي :

 ( 23 التصميم الطباعي شكل :) 
   إعتمدت التحويرات والتكوينات المستميمة من أعمال الفنان عمي أسموب البوب أرت

المتأثر بة الفنان في أعمالو مستخدما في الربط بين التصميم الطباعي وتصميم 
الزي عمي إستخدام صور الفنانات ) مارلين مونرو ( وقامت باستبدال صور فنانات 

مما يحقق األصالة في تصميم الزي المطيوع الغرب بصور الفنانات المصريات 
 البتكر .

  ( 24شكل )تصميم الزي:  
  الدمج بين موضة األزياء الخاصة بفترة الفنان التاريخية ) الستينات ( مع

أسموب الفنان وخطوطو التجريدية وظير ذلك في السمويت الخاص بيذة الحقبة 
 " . A lineوىو " 

  لفن البوب آرت وفنانية خاصة " آندي وارىول " التأثر بأسموب الفنان في تناولة
(Andy warhol  من أشير فناني البوب آرت في الواليات المتحدة األمريكية 

) فنان الرسم بالطباعة باستخدام الشاشة الحريرية ( وقد ظير ىذا بشكل واضح 
 في تصميم الزي الطباعي المبتكر .

 ثانيا مرحمة التنفيذ : 

 تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدما أسموب الديجيتال .  ستخدمةتقنيات الطباعة الم
  تم تنفيذ العديد من التجارب عمي العديد من الخامات ذات المالمس النسجية

 ( 25المتنوعة مستخدما أسموب الطباعة بالديجيتال شكل ) 
 اعتمد التنفيذ عمي :  تصميم الزي المنفذ 

 مقاسات القياسية واستخراج التصميم المطموب .رسم الباترون باستخدام ال 
  " اإلستعانة ببرنامج الفوتو شوبphoto shop في رسم الباترون الخاص "

 بالزي المنفذ و إظيار التصميم الطباعي عمي الباترون .
  تنفيذ عينات التصميمات بالخامات التي تم إختيارىا بعد نجاح تجريب التصميم

 ية قبل تنفيذ التصميم النيائي .الطباعي عمييا كخطوة تجريب
 . تم إختيار أفضل النتائج وتطبيقيا عمي تصميم الزي المطبوع المبتكر 

ضبط عينة التصميم وذلك من خالل عمميو القياس عمى العارضو  تم فييا عرض التصميم 
 ( لمتاكد من ضبط األبعاد قبل انياء عمميو التنفيذ  fittingال) 

(life model  ) ( 26شكل ). 
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 (22شكل ) 
تجاهة الفني  مجموعة من األعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسموبه وا 

 

 

 
 

 (23شكل ) 
 التصميمات الطباعية المستمهمة من أسموب الفنان
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 (24شكل ) 
 تصميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستمهمة من أعمال الفنان

 

 

 

 

 ( 25شكل )
 التجارب الطباعية المنفذة باسموب الديجيتال  طبقا لمخامة المالئمة لتصميم الزي المبتكر
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 ( 4التصميم المبتكر ) 
  أوال مرحمة إعداد التصميم :

 
 1918 -1862" فنان نمساوي Gustave Klimtجوستاف كميمت " الفنان

 (  27شكل )  مدرسو الرمزيومن أبرز فناني ال
تجاهة  تأثر الفنان في أعمالو بأسموب المدرسو الرمزيو كما ظير في أعمالو تأثره بالفن البيزنطي اسموبة الفني وا 
 اتجو الفنان في التعبير عن موضوعاتة مستخدما العناصر المتمثمة في :  العناصر و المفردات

 الدقة و التجريد في عناصرة بأسموب يعتمد عمى  المزج بين الواقعيو و التعبيريو الرمزيو
 سد المرأه وعبر عنيا بصور وأساليب مختمفو.جأىتم بالزخرفية . كما 

  عناصر المتمثمة في )اليمتمئ بالزخارف و الخطوط  مرىفعبر في لوحاتو عن إحساس كما
 ( زخرفيوالشكال األ -يندسيوال
 رضية  من خالل إستخدام التدرج الموني اإلىتمام بالربط بين العناصر المستخدمة و األ

  المتمثل في ضربات الفرشاة القوية والتي تميز أعمالة الفنية .
 

 

 (26شكل ) 
 عرض األزياء الطباعية المبتكرة المستمهم من اسموب الفنان
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و البراعو كما أنو كان الفني مضيئو توحي بالنضج بالزىاء فجائت تميزت ألوان الفنان   المون 
المون  وترجع سيطرةبصوره كبيره في أعمالو  حيث استخدمة الفنانمولعا بالمون الذىبي 

كان المون الذىبي رمزا لكل ما ىو  فقدإلى تأثره بالفن البيزنطي الذىبي في معظم لوحاتة 
 .مقدس ورصين وفخم

   األحمر" و التي تأثر بيا -األزرق-األسود-بجانب المون الذىبيفي أعمالو كما استخدم
 .تصميم الزي المبتكرالطالب وظيرت في 

نان و إتجاىة من خالل اإلعتماد في البناء التشكيمي لتصميم الزي التأثر بأسموب الف الهيكل البنائي 
المطبوع المبتكر و المستميم من أسموب الفنان عمي              وقد أتضح ذلك في 

 تصميم الزي و التصميم الطباعي كما يمي :
   ( 28التصميم الطباعي شكل : ) 

نان بعد الدراسة الكاممة إعتمدت التحويرات والتكوينات المستميمة من أعمال الف
ألعمالة التي تتميز بالتدرج الموني المتمثل في ضربات الفرشاه القوية عمي خمفية 
مستخدما فييا الطباعة بأسموب الشابمون و الجرأة و الحرية المستميم من حث الفنان 
في التعامل مع األلوان بتقنية الرسم المباشر و المون الذىبي المسيطر عمي أعمالو 

 تخدما عجائن ومتخنات الطباعة .  مس
  (    : 29شكل )  تصميم الزي 
 " إعتمدت التصميمات عمى شكمين من السيمويتSilhouetteالساعو الزجاجيو و ال "A-

line  و المستوحيان من أسموب الفنان في تصوير المرأه والخطوط البنائيو ألزيائيا في
 , لوحاتو

 ساطو قمو التفاصيل البنائيو وذلك لمتأكيد عمى فكره إعتمد التصميم البنائي لمزي عمى الب
 .التصميم الطباعي وتقنياتو من خالل أسموب الطالب

 ثانيا مرحمة التنفيذ : 
تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدما أسموب الرسم المباشر والطباعة  تقنيات الطباعة المستخدمة

 باشاشة الحريرية  .
التجارب عمي العديد من الخامات ذات المالمس النسجية تم تنفيذ العديد من 

 ( 39المتنوعة شكل ) 
 إعتمد التنفيذ عمى : تصميم الزي المنفذ 

 ستخراج التصميم المطموب  رسم الباترون بالمقاسات القياسيو وا 
  تنفيذ عينات لمتصميمات بالخامات التي تم إختيارىا بعد نجاح تجريب التصميم

 ه تجريبيو قبل تنفيذ التصميم النيائي.الطباعي عمييا كخطو 
 .إختيار أفضل النتائج وتطبيقيا عمى تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات المناسبو 

ضبط عينة التصميم وذلك من خالل عمميو القياس عمى العارضو ال)  تم فييا عرض التصميم 
fitting  لمتاكد من ضبط األبعاد قبل انياء عمميو التنفيذ ) 

(life model  ) ( 31شكل ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (71شكم ) 

 مجموعة مه األعمال انفنية انخاصة بانفنان انتي توضح أسهوبه وإتجاهة انفني
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تجاهة  التكوينات المستمهمة من أسموب الفنان وا 
 

 

 

  

 ( 29شكل ) 
 تصميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستمهمة من أعمال الفنان

 
 

  

 (28 شكل ) 
 أسموب الفنان التصميمات الطباعية المستمهمة من
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 (31شكل ) 
 التجارب الطباعية المنفذة باسموب الشابمون عمي خامات ممتنوعة مستخدما الوان البيجمنت

 

 

 

 (31شكل ) 
 من اسموب الفنانعرض األزياء الطباعية المبتكرة المستمهم 
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 ( 5التصميم المبتكر ) 
  أوال مرحمة إعداد التصميم :

 
من فناني المدرسو التجريديو " وىي فنانو أمريكيو معاصره Karla Gerardكارال جيرارد" الفنان

 (  32شكل )   57عمرىا  1969من مواليدعام 
تجاهة عتمدت عمى البساطو وعدم التعقيد  اسموبة الفني وا  تأثرت الفنانو في أعماليا بأسموب المدرسو التجريديو وا 

حيث تميز أسموبيا بالفطره وقد  برغم تميز اعماليا الفنيو بالدقو و اإلىتمام بالتفاصيل
نت تستمد أفكارىا من الطبيعة المحيطة بيا فقد كان اسموبيا يتميز باإلبتعاد عن كا

 األساليب الفنية التقميدية .
 اتجيت الفنانة في التعبير عن موضوعاتيا مستخدما العناصر المتمثمة في :  العناصر و المفردات

  المناظر الطبيعية من البيئة المحيطة وأشكال البيوت . 
  بين عناصر وأفكار من مصادر إليام مختمفوليا في أعمامزجت . 
 التفاؤل و البيجو بأسموب  روح الشباب و حث  جائت أعماليا وعناصرىا الفنية معبرة عن

 .و البعد عن األساليب التقميدية  فيو بعض الغرابو
 األسود"، األصفر ،البنفسجي ، األزرق " بإستخدام ألوان  افي أعمالي ةالفنان تتميز   المون 

 و التي تأثر بيا الطالب وظيرت في أعمالو.بدرجاتيم المتنوعة 
التأثر بأسموب الفنانة و إتجاىيا من خالل اإلعتماد في البناء التشكيمي لتصميم الزي  الهيكل البنائي 

 المطبوع المبتكر و المستميم من أسموب الفنان عمي :             
  ( 33التصميم الطباعي شكل : ) 

تحويرات والتكوينات المستميمة من أعمال الفنان بعد الدراسة الكاممة إعتمدت ال
ألعمالة عمي العناصر الزخرفية البدائية بأسموب تجريدي مبتكر واإلعتماد بشكل 
كبير عمي دقة التقاصيل في الشكل و األرضبة . وقد تحقق الربط بين النصميم 

فنان بما يتوافق مع تصميم الطباعي وتصميم الزي من خالل إعادة توزيع عناصر ال
الزي المبتكر مع تحقيق عنصر اإلتزان مع إستخدام التقنيات المتعددة في أسموب 

 التنفيذ مما حقق لتصميم الزي المطبوع قيمو جمالية عالية .  
  (    : 34شكل )  تصميم الزي 

اإلعتماد  إعتمد الييكل البنائي لمزي عمى أسموب الفنانو في البساطو وعدم التعقيد برغم
 عمى التفاصيل الدقيقو من خالل:

 " إعتمدت التصميمات عمى سيمويتSilhouette"   الA-line  
  إعتمدت عمى تقسيم مساحات كما بعيده عن التعقيد البسيطو و الالخطوط البنائو    

 . التصميم من خالل زوايا ىندسيو بأسموب تجريدي
 بين العديد من دمجال فييا عمي  إحتوت بعض التقسيمات عمى تفاصيل دقيقو إعتمدت 
 . المختمفوالفنية تقنيات ال

 ثانيا مرحمة التنفيذ : 
تم تنفيذ العديد من التجارب الطباعية مستخدما أسموب الرسم المباشر والطباعة  تقنيات الطباعة المستخدمة

 باشاشة الحريرية  .
مس النسجية تم تنفيذ العديد من التجارب عمي العديد من الخامات ذات المال

 ( 35المتنوعة شكل ) 
 إعتمد التنفيذ عمى : تصميم الزي المنفذ 

 ستخراج التصميم المطموب  رسم الباترون بالمقاسات القياسيو وا 
  تنفيذ عينات لمتصميمات بالخامات التي تم إختيارىا بعد نجاح تجريب التصميم

 الطباعي عمييا كخطوه تجريبيو قبل تنفيذ التصميم النيائي.
 ختيار أفضل النتائج وتطبيقيا عمى تصميم الزي المطبوع المبتكر بالتقنيات المناسبو.إ 

ضبط عينة التصميم وذلك من خالل عمميو القياس عمى العارضو ال)  تم فييا عرض التصميم 
fitting  لمتاكد من ضبط األبعاد قبل انياء عمميو التنفيذ ) 

(life model  ) ( 36شكل ). 
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 (32شكل ) 
تجاهة الفني  مجموعة من األعمال الفنية الخاصة بالفنان التي توضح أسموبه وا 

 

 

 

تجاهة  التكوينات المستمهمة من أسموب الفنان وا 
 

 

 

 

 
 

 (33شكل ) 
 التصميمات الطباعية المستمهمة من أسموب الفنان
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 (34شكل ) 
 تصميمات الزي المطبوعة المبتكرة المستمهمة من أعمال الفنان

 

 

 

 

 (35شكل ) 
 التجارب الطباعية المنفذة باسموب الشابمون عمي خامات ممتنوعة مستخدما الوان البيجمنت
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 :النتائج 
 
  الفن الحديث يعتبر منبعا لإلبداع و مصدرا ال نيائيا ألفكار مصممي األزياء حيث يستمد المصمم أفكار تصميماتو

 لو المصدر.المبتكره طبقا لإليحاء الذي يعطيو 
  وجود عالقة واضحة وترابط قوي بين الفن الحديث ومدارسو ومبتكرات األزياء حيث أن فن األزياء ىو أحد الفنون

 التشكيميو و يطبق عميو كل القواعد الفنيو المتواجده من الفنون التشكيميو األخرى .
 . تحققت العالقو بين الفن الحديث و الموضو األزياء المطبوعة 
 درات الطالب األبداعيو إلبتكار تصميمات األزياء مطبوعو متأثره بالمدارس الفنيو الحديثو .تطوير ق 
  تحقيق الميزه التنافسيو من خالل تطوبر األفكار اإلبداعيو لتصميمات أزياء تم بناؤىا عمى  أساس التصميم الطباعي

متناسق وصوال إلى منتج ممموس تم عرضو من  مستخدما تقنيات الطباعة المتنوعة عمي خامات مختمفة  في بناء تشكيمي
 خالل عرض أزياء كجزء من البرنامج التعميمي .

  تنميو الحافز و الرغبو لدى الطالب لتطوير قدراتو اإلبداعيو إلبتكار تصميمات مستوحاه من مدارس الفن الحديث بناؤىا
الفنيو الفريده لمنافسة السوق العالمي في موضة يقوم عمى التصميم الطباعي لموصول إلى تصميمات ليا أصالتيا وقيمتيا 

 األزياء .
  تنمية قدرات الطالب وتوجيية الي عمل مشروعات صغيرة وعدم اإلعتماد عمي الدولة في خمق فرص عمل ليم مما

 يساىم في زيادة الدخل القومي لمبالد .

 التوصيات:
 ت قادره عمي تنفيذ آمال شعب عريق ينظر إلى آفاق تطوير الفمسفو التعميميو حتى تكون بناءه فكمما كانت الحكوما

جديده في ظل سياسو متطوره تقوده لتحقيق طموحاتو و أىدافو حيث أن التعميم في أي مجتمع من المجتمعات ىو الركيزه و 
 العقل المدبر لكل األمم فيو يعمل عمى تنشئو جيل أو أجيال عمى أسس معرفيو وثقافيو و حضاريو .

 لتعميم من خالل خمق جيل من الشباب  نعدىم لمقرن الواحد و العشرين بأسموب تعميمي غايتو ثقافو تطوير أسموب ا
اإلبداع و اإلبتكار وعمينا أن نتجاوز التعميم لإلمتحانات إلى التعميم لمحياه و إمتالك األسياسيات التي يحتاجيا القرن الواحد 

 تكار حتى يمكن أن نتميز بين الدول ونحقق التفرد و الخصوصيو.و العشرين من وسائل التكنولوجيا و اإلبداع و اإلب

 

 (36شكل ) 
 عرض األزياء الطباعية المبتكرة المستمهم من اسموب الفنان
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  اإلىتمام بعروض األزياء المصريو وخاصو عروض األزياء الخاصو بتدريب الطمبو في الكميات و المعاىد لما لو من
 ضروره لتنميو القدره التنافسيو وبناء عالقات مع المجتمع باإلضافو إلى الترويج لممنتجات.

  يل المصممين المصريين لعمل مشروعات مستقمو مما يساعد عمى زياده الدخل القومي .تشجيع و تمو 
  حث قاعات ومعارض الفن التشكيمي إلحتواء األعمال الفنيو وعروض األزياء الخاصو بتطبيقات و إبداعات مصممي

 األزياء الناشئين.
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