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 ملخص البحث

ً من ثمافة العصر الحدٌث بخطواتها والوانها وابعادها  المتغٌرة من فصل وعام ٌعكس تصمٌم ألمشة االزٌاء جزءاً هاما

ومجتمع الى اخر اذ انها سارت فً خطوات مهمة وواسعة فً محاولة ألثبات وجودها الفعلً الفنً والعملً الممٌز 

ً محدداً تعكس علٌهم مالمح وذوق المصمم  والمتصل مع بمٌة تمنٌات التعبٌر االنسانً ألنها نشأة مع االنسان لتحمك هدفا

 لمعدة له.بصفة تترجم طبٌعة الشخص ا

وٌعرف تصمٌم المشة االزٌاء بانه عملٌة خلك افكار ومفاهٌم مرتبطة بأنماط المالبس واإلكسسوارات وغٌرها للحصول 

على هذه الممتنٌات بتصامٌم جدٌدة سواء كان ذلن باألشكال او االلمشة او االلوان المستخدمة وتتأثر هذه االختبارات بالبعد 

 التً ٌطلك علٌها الموضة لسائدة والتولع فً تصمٌم المشة االزٌاء. المستمبلً واالنماط الموسمٌة

وبناًء على ما تمدم فمن الضروري ان ٌضع المصمم فً اعتباره اهمٌة الدراسات المستمبلٌة فً تصامٌم المشة االزٌاء 

اسبة التً ٌمكن ادراكها من كونها حصٌلة الطالات العملٌة واالدائٌة لتحمٌك استجابات جدٌدة تتمٌز بالوالعٌة والدلة المن

 خالل وسائل التنفٌذ والتمنٌة والمؤثرات المتعلمة بظهورها بشكل مادي وملموس.

 -وفً ضوء ذلك فقد حددت الباحثتان مشكلة بحثهما بالتساؤل االتً:

 هل التولع والبعد المستمبلً دوراً فً تصامٌم المشة االزٌاء؟ 

بعد المستمبلً واسالٌبه وتأثٌراتها فً تحمٌك البعد الجمالً لتصامٌم المشة كان هدف البحث الكشف عن دور  التولع وال

 االزٌاء.

 -ونتائج البحث ومنها:

تتمٌز نظرٌة التولع بتفسٌر الحافز عند االفراد الن نظرٌة التولع تشٌر الى الرغبة او المٌل للفن فً مجال تصامٌم  -1

 لفن.االزٌاء بطرٌمة معٌنة تعتمد على لوة التولع لذلن ا

الموضة هً اسلوب منتشر فً مختلف الفنون ومنها فن تصمٌم األزٌاء  ومن شأنها ان تخضع للتغٌر فً الشكل  -2

 والهٌئة والطراز.

 االستنتاجات

ً فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة ومنها مجال  -1 هنان اختالف بٌن تولعاتنا فً الحٌاة وبٌن الوالع وٌظهر الفرق واضحا

 تصمٌم االزٌاء.
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الدراسات المستمبلٌة هً اكتشاف أو ابتكار, وفحص وتمٌٌم والتراح تصامٌم مستمبلٌة ممكنة او محتملة او غٌر  -2

 مألوفة فً تصامٌم ألمشة االزٌاء .

تصنف الدراسات االستشرافٌة ضمن الدراسات البٌئٌة انها تستفٌد من التطورات المعرفٌة فً مٌادٌن العلوم والفنون  -3

 ء.ومنها تصمٌم االزٌا

 الكلمات المفتاحٌة : 

 ازٌاء -تصمٌم  –مستمبل 

Abstract 
The design of fashion fabrics reflects an important part of the culture of the modern era in its 

steps, colors and changing dimensions, from chapter to year and from society to society, as it 

has taken important steps in an attempt to prove its actual artistic and practical presence. 

Features and taste of the designer as translated to the nature of the person prepared for him. 

The design of fashion fabrics is known as the process of creating ideas and concepts related to 

clothing styles, accessories and others to obtain these acquisitions with new designs, whether 

in forms, fabrics or colors used. These tests are influenced by the future dimension and 

seasonal patterns called fashion and fashion and expectation in the design of fashion fabrics. 

Based on the above, it is necessary to put the designer in mind the importance of future 

studies in the design of fashion fabrics being the outcome of mental and performance 

capabilities to achieve new responses characterized by realism and accuracy appropriate can 

be realized through the means of implementation and technology and the effects related to the 

emergence of material and tangible. 

In light of this, the researchers identified the problem of their research with the following 

question: 

 Is expectation and future dimension a role in fashion fabric designs? 

The aim of the research was to reveal the role of anticipation and the future dimension and its 

methods and effects in achieving the aesthetic dimension of the fashion fabric designs. 

The results of the research, including: 

1- The theory of expectation is characterized by the interpretation of motivation in 

individuals because the theory of expectation refers to the desire or inclination to work in a 

certain way depends on the strength of expectation for that work. 

2- Fashion is a common style in things and things that are subject to change in shape, body 

and style. 
 

Conclusions: 

1- There is a difference between our expectations in life and reality, and the difference 

appears clear in many areas of life, including the field of fashion design. 

2- Future studies, definition, are the discovery or innovation, examination, evaluation and 

suggestion of possible, potential, or detailed receptors in the designs of fashion fabrics. 

3- Prospective studies are classified as environmental studies, as they benefit from the 

knowledge developments in the fields of science and the arts, including fashion design. 

Key words:  
future - design - fashion  
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 الفصل االول

 مشكلة البحث: 

تعتبر نظرٌة التولع من النظرٌات المهمة فً تفسٌر الحافز عند المصمم وجوهر نظرٌة التولع ٌشٌر إلى الرغبة أو المٌل 

للعمل بطرٌمة معٌنة ٌعتمد على لوة التولع فً المنجز التصمٌمً لذلن فأن التولعات التً تحدث فً تصامٌم ألمشة االزٌاء 

فً موضة االزٌاء ٌمكن أن تعتبرها تحدث خالل ولت ممكن ومن المرجع أن تحدث فً المستمبل  لتحمٌك البعد المستمبلً

الن االفكار تختلف فً المستمبل وٌمكن ان ٌكون للتصمٌم كثٌر من التولعات العدٌدة والتولع فً التصمٌم هو من االمور 

بصورة خاصة وبذلن ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث المتولع حدوثها فً كافة التصامٌم بصورة عامة وتصمٌم المشة االزٌاء 

 هل التولع والبعد المستمبلً دور فً تصامٌم المشة االزٌاء؟  -بالتساؤل التالً:

 -أهمٌة البحث :

 ٌرمً البحث الحالً الى :

أسهام البحث فً تعزٌز الدراسات التصمٌمة المتمثلة لموضوعات التولع والبعد المستمبلً فً تصمٌم المشة االزٌاء .  -1

 ووضعها امام المصممٌن والمعنٌن فً تصامٌم االزٌاء . 

 تسلٌط الضوء على التولع وابعادها المستمبلٌة فً تصامٌم المشة االزٌاء. -2

  -هدف البحث :

  تكمن هدف البحث فً

 الكشف عن دور التولع والبعد المستمبلً وأسالٌبه وتأثٌراتها فً تحمٌك البعد الجمالً لتصامٌم المشة االزٌاء  -

  -حدود البحث :

 التولع والبعد المستمبلً فً تصامٌم المشة االزٌاء. -حدود موضوعٌة : -1

 وهً مدة انجاز البحث. 2112/2112ضمن المدة  -حدود زمانٌة : -2

 تحدٌد المصطلحات

 التوقع لغوٌا    -2

تولُع: أسم مصدر )تولََع( كان تولعه فً غٌر مكانه, ترلبهُ, تكهنهُ, تحسبه تولعاً لكل أحتمال  
(1). 

هو التكهن بحصول أمور فً المستمبل أحٌاناً ال ٌموم على الخبرة أو المعرفة وهنان الكثٌر من التداخل  التوقع اصطالحا :

 .(2)بٌن التنبؤ والتولع وأحٌاناً تستعمالن للداللة على نفس المعنى

 البعد لغوٌا    -0

 بُعد: أسم

 الجمع: أبعاد, البعد: أتساع المدى, بعَدن: ٌحذره شٌئاً من خلفه.

 .(3)لة: أهمٌة مظاهر عملٌةأبعاد مسأ 

 المستقبل لغوٌا    -3

 .(4)مستمبل )أسم( مفعول من )أستمبل( اآلتً من الزمان له مستمبل زاهر, ستكون حٌاته الممبلة, األتٌة زاهرةً 

 البعد المستقبلً اصطالحا    -4

الحاضر وأستٌعاباً لعبر الوالع هو النظر الى الزمن المادم ببصر جدٌد مختلف عن تصور الوالع الممبل انطاللاً من الوالع 

 .(5)الراحل
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 تصامٌم األقمشة   -5

عرفته )العانً( انه اعطاء هٌئة المماش شكالً مبتكراً بمواصفات كاملة من خالل تحمٌك فكرة ما لتنفٌذ مجموعة من 

ً بما ٌخدم الناحٌتٌن الوظٌفٌة  والجمالٌة وٌلتمً مع الوحدات والعناصر وربطها بعاللات وأسس مدرسة مكونة تصمٌمٌا

 .(6)الحاجة االجتماعٌة حامالً اصالة تثبت الهوٌة وتنمً طرازاً وأسلوباً ٌخدم الموضوعات المختلفة

 تصمٌم االزٌاء  -6

 .(7)هو الهٌئة او هٌئة المالبس, ٌمال ألبل بزي العرب وجاء بزي غرٌب الزي لغة :

اصر تكوٌن واحد الخط والشكل واللون والنسٌج وتعد هذه عرفته )نجوى( بأنه اللغة التً شكلها عن الزي اصطالحا :

التغٌرات أساساً لتغٌرها وتتأثر باألسس لتعطً السٌطرة والتكامل والتوازن واالشعاع واالٌماع والنسبة لكً ٌحصل الفرد 

 .(2)فً النهاٌة على زي ٌشعره بالتناسك وٌرتبط بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه

 الفصل الثانً

 االطار النظري

 نظرٌة التوقع )المعنى والمفهوم(

وتعتبر من النظرٌات المهمة فً تفسٌر الحافز عند األفراد وجوهرة نظرٌة التولع ٌشٌر إلى أن )الرغبة أو المٌل للعمل 

بطرٌمة معٌنة ٌعتمد على لوة التولع بأن ذلن العمل أو التصرف سٌتبعه نتائج معٌنة كما ٌعتمد أٌضاً على رغبة الفرد فً 

, هذا بشكل مبسط هو جوهر نظرٌة التولع عند فروم , وٌشٌر إلى أن لوة الحافز عند الفرد لبذل الجهد (2)لنتائج(تلن ا

الالزم إلنجاز عمل فنً ما ٌعتمد على مدى تولعه فً النجاح بالوصول إلى ذلن اإلنجاز وهذا التولع األول فً نظرٌة 

 فروم . 

ل سٌكافأ على هذا اإلنجاز أم ال؟ وهذا هو التولع الثانً عند فروم , فهنان واضاف فروم بأنه إذا حمك الفرد إنجازه فه

 :  (11)نوعان من التولع إذن هما

 وٌرجع إلى لناعة الشخص واعتماده بأن المٌام بسلون معٌن ٌؤدي إلى نتٌجة معٌنة. التوقع األول : 

سٌحصل بعد إتمام عملٌة اإلنجاز أو هذا التولع  وهو حساب النتائج المتولعة لذلن السلون وهً , ماذاالتوقع الثانً : 

 ٌوضح العاللة بٌن إتمام اإلنجاز والمكافاة التً سٌحصل علٌها الفرد . 

 أهم االنتقادات الموجهة لنظرٌة التوقع : 

ت بناء على من اهم االنتمادات التً وجهت الى هذه النظرٌة هً انها ال تشٌر الى دٌنامٌكٌة عملٌة الحافز إذا تغٌرت التولعا

 معلومات عن االنتاج أثناء عملٌة اإلنجاز . 

 الفرق بٌن الوالع والتولع 

ً فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة ومنها  هنان الكثٌر من االختالف بٌن تولعاتنا فً الحٌاة وبٌن الوالع وٌظهر الفرق واضحا

ممكن , ومن المرجح أن تحدث . أما  مجال تصمٌم االزٌاء. فإن التولعات هً تلن التً نعتبرها تحدث خالل ولت

. ٌمكن ان ٌكون للناس الكثٌر من التولعات العدٌدة والتً تتعلك (11)المعتمدات واآلمال واألحالم فإنها تختلف فً المستمبل

بحٌاتهم, مثل تثمٌف الذات للعٌش فً منظمة مرمولة, أو لٌعٌشوا فً حٌاة جمٌلة مع األسرة, أو تولع تصامٌم ازٌاء غٌر 

ألوفة. ٌشمل والع كل شًء من حولنا, فً تلن األمور التً ٌمكن النظر إلٌها وتلن الظروف التً ال ٌمكن رؤٌتها, م

وتتضمن وجهات نظرنا, والموالف, والحٌاة مع أولئن األشٌاء واألشخاص التً تمر وتحٌط بنما تمرٌبا فً كل جانب من 

ور المتولع حدوثها. ٌمكن المول أن جمٌع البشر محبً لتولع المستمبل. جوانب الحٌاة. ٌمكن تعرٌف التولعات بأنها تلن األم

هذه االمور لها التأثٌر على ما نعتبره فً مستمبلنا وانجازاتنا فً المستمبل. عندما ٌكون الفنان لدٌه تولعات عالٌة جدا لنفسه 
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لن , إذا كان الفنان لدٌه تولعات منخفضة , فهنان احتمال أكبر بأنه سٌشعر بخٌبة األمل إذا لم ٌحمك هذه األمور. ومع ذ

 جدا أو تولعات ألل منها.  

وبناًء على ذلن فان التولع ٌعنً تفسٌر الحافز عند مصممً االزٌاء وٌشٌر الى الرغبة والمٌل للعمل الفنً التصمٌمً 

االزٌاء ٌتمٌزون بالتصامٌم بطرٌمة مختلفة ومغاٌرة للوالع, وذلن الن مصممً الزي ومحبً تولع المستمبل فً تصامٌم 

الغٌر مألوفة. وللتولع اهمٌة فً تحمٌك البعد المستمبلً الجمالً فً تصمٌم االزٌاء اللناع المتلمً فً انتماء االزٌاء المتولع 

 (.1تصامٌمها مختلفة ومغاٌرة للوالع, كما فً الشكل )

 
 تصمٌم زي مغاٌر للواقع ( 2شكل )

 

 ما هً الدراسات المستقبلٌة :

ً لألفراد منذ البدء فً بناء الحضارات المختلفة . فكما اعتاد جون مان هٌل أن  ٌعد التفكٌر نحو المستمبل نشاطاً مركزٌا

ٌمول "األفراد اتسموا باإلنسانٌة لحظة أن توجهوا بفكرهم نحو المستمبل . فالمستمبل هو رمز لما نأمر به الحاضر أن ٌكون 

إال ان تارٌخ الدراسات المستمبلٌة ٌمكن تتبعه منذ نهاٌة  .(12)الذي نعطٌه للماضً"وهو فً الولت عٌنه ٌمثل المعنى 

 الحرب العالمٌة الثانٌة . 

ولد تعددت سبل توجه االنسان بفكرة نحو المستمبل على مدار الفترات المتعالبة تارٌخٌاً وذلكم من حٌث الكٌفٌة التً ٌنظر 

بها األفراد إلى مستمبلهم من ناحٌة, والزمن من ناحٌة أخرى من حٌث تأثٌر المٌم المعاصرة فً كل زمان ومكان على 

ا لتفسٌر المستمبل . فعلى سبٌل المثال . لدم أفالطون رؤٌته نحو ما ٌجب أن وجهات النظر التً تسعى إلى تمدٌم إطار م

ٌكون علٌه المجتمع مستمبالً مستنداً على فكرة العدالة , فالدولة الفاضلة لدى أفالطون وصفت من وجهة نظر فٌلسوف 

على  –وبشكل ما  –معٌن  ٌتعامل مع سباق اجتماعً وسٌاسً وحضاري معٌن . هذه الدولة شكلت بناء على لوام سٌاسً

الماضً الذي افتمد فً العصر بموت سمراط وبكل المنالشات والحوارات التً أجراها مع نظر انه والتً حاولوا فٌها بناء 

 دولة مثالٌة . مفهومه عن المستمبل تمثل فً شًء ما لد ٌحدث فً المستمبل لكنه لٌس بالحاضر فً زمانه . 

رؤٌة لحٌاة أفضل ؛ "ولمد طور أفالطون مفهوم المجتمع المثالً لتحمٌك العدالة المثلى,  وكان أفالطون ٌعتبر المستمبل

والتً نطلك علٌها نحن األن البوتوبٌا, ولكن أفالطون هو من طورها من لبل أن ٌكون لها اسم ٌطلك علٌهما وال مصطلح 

خالل المٌام بتغٌرات هٌكلٌة للمجتمع الذي ٌعٌش  ٌمثلها". ولد أكد أوغسطٌن أن مجتمعه المثالً ٌمكن أن ٌتحمك والعٌاً من

 .(13)فٌه
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م, فمد صور 1516أما الفٌلسوف اإلنكلٌزي توماس مورفً فً كتابة "المدٌنة الفاضلة ٌوتوبٌا" الذي نشر فً العام 

حول ملكٌة األفراد  المجتمع المستمبلً الذي تتحمك فٌه المثالٌة بالمجتمع الذي ٌتبع فٌه اإلفراد مجتمعاتهم , وتبلورت أفكاره

المشتركة لموارد المجتمع. )الٌوتوبٌا لدٌة تمثلت فً جزٌرة تخٌلٌة تموم على التسامح وروح التواصل, وهً لٌم ومفاهٌم 

 .(14) شدٌدة االختالف عن السٌاق االجتماعً والسٌاسً الذي عاصره وعاش فٌه(

م, سنجد أنه وضع فٌه 1672تس الجدٌدة" الذي نشر العام وإذا نظرنا غلى كتاب الفٌلسوف الفرنسً فرانسٌس بٌكو ))"أطلن

تصوراً لمجتمع مثالً معتمداً على لٌمة عظمة اإلنسان وهو بذلن ٌعارض رؤٌة توماس مور التً تخلك من الفرد مجرد 

. (15) م((تابع للمجتمع, فٌبكو ٌعتمد بشكل كلً على الفرد والتطور العلمً الذي ٌحمك حالة مستمرة غٌر منتهٌة من التمد

الذي ٌمكن أن ٌرى على انه كان الملهم لكن نماذج  –فً التفكٌر المستمبلً –وٌعد هذا الكتاب نموذجاً لالستشراف العلمً 

 استمراء المستمبل العلمٌة والتكنولوجٌة فً المرن التاسع عشر.

ً متكامالً ٌضع فٌه الحلول المثالٌ ة لكل المشاكل االجتماعٌة وااللتصادٌة إذا مضٌنا لدماً سنجد أن )ماركس لد لدم نموذجا

. فً ما بعد اختلفت (16) الٌت واجهت األفراد فً عصره ناظراً إلى المستمبل مثالً ٌتحمك من خالل إصالحات اجتماعٌة(

أن نظرة األفراد نحو المستمبل  فانتملوا بعٌداً عن التصورات المثالٌة التً غالباً ما اتسعت بالخداع ولم تستطٌع أن تمف و

 تستمر فً تحمٌك أفكارها إلى نهاٌة. إلى مستمبل آخر ال ٌعتمد على التصورات واألحكام ولكن على االختٌارات والبناء.

 مهام الدراسات المستقبلٌة :

تحمك الدراسات المستمبلٌة ما أشرنا إلٌه من أغراض من خالل إنجاز عدد من المهام المحددة. ولد ٌكون من المناسب أن 

عرٌف الذي لدمه أحد أعالم الدراسات المستمبلٌة "وٌندل بٌل" للمهام التً ٌنشغل بها حمل الدراسات المستمبلٌة, نبدأ بالت

وهً: "اكتشاف أو ابتكار, وفحص وتمٌٌم , والتراح مستمبالت ممكنه أو محتملة أو مفضلة" وبشكل أكثر تحدٌداً, ٌذكر 

 (17) "بٌل" تسع مهام محددة للدراسات المستمبلٌة وهً:

إعمال الفكر والخٌال فً دراسة مستمبالت ممكنة, إي بغض النظر عما إذا كان احتمال ولوعها كبٌراً أو صغٌراً؛  -1

 وهو ما ٌؤدي إلى توسٌع نطاق الخٌارات البشرٌة . 

دراسة مستمبالت محتملة, أي التركٌز على فحص وتمٌٌم المستمبالت األكبر احتماالً للحدوث خالل أفك زمنً معلوم  -2

, وفك شروط محددة )مثالً بافتراض استمرار التوجهات الحالٌة للنظام االجتماعً والسٌاسً, أو بافتراض تغٌٌره على 

 نحو أخر(. وغالبا ما تسفر هذه الدراسة عن سٌنارٌوهات متعددة.

ابها وتمٌٌم دراسة صور المستمبل أي البحث فً طبٌعة األوضاع المستمبلٌة المتخٌلة وتحلٌل محتواها, ودراسة أسب -3

نتائجها. وذلن باعتبار تصورات الناس حول المستمبل تؤثر فً ما ٌتخذونه من لرارات الولت الحاضر, سواء من اجل 

 التكٌف مع تلن التصورات عندما تمع , أو من أجل تحول هذه التصورات إلى والع .

فة التً تنتجها الدراسات المستمبلٌة, دراسة االسس المعرفٌة للدراسات المستمبلٌة, أي تمدٌم اساس فلسفً للمعر -4

 واالجتهاد فً تطوٌر مناهج وادوات البحث فً المستمبل.

دراسة األسس األخاللٌة للدراسات المستمبلٌة. وهذا أمر متصل بالجانب االستهدافً للدراسات المستمبلٌة, أال هو  -5

رغوب فٌه ٌستند بالضرورة إلى إفكار الناس عن استطالع المستمبل أو المستمبالت المرغوب فٌها. إذا إن تحدٌد ما هو م

 "معنى الحٌاة" وعن "المجتمع الجٌد", وعن "العدل" وغٌر ذلن من المفاهٌم األخاللٌة والمٌم اإلنسانٌة. 

تفسٌر الماضً وتوجٌه الحاضر. فالماضً له تأثٌر على الحاضر وعلى المستمبل, والكثٌر من األمور تتولف على  -6

ة لراءة الماضً. كما أن النسبة الكبرى من دراسً المستمبل ٌعتبرون إن أحد أغراضهم األساسٌة هو كٌفٌة لراءة وإعاد

 تغٌٌر الحاضر وما ٌتخذ فٌه من لرارات وتصرفات لها تأثٌرها على تشكٌل المستمبل. 
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ن معظم إحداث التكامل بٌن المعارف المتنوعة والمٌم المختلفة من أجل حسن تصمٌم الفعل االجتماعً ذلن أ -7

المعارف التً ٌستخدمها دارسو المستمبل من أجل التوصٌة بمرار أو تصرف ما هً إال معارف تنتمً إلى علوم ومجاالت 

بحث متعددة لها خبراؤها والمتخصصون فٌها. ولذلن ٌطلك على الدراسات المستمبلٌة وصف الدراسات التكاملٌة أو 

ة بفعل اجتماعً ما ال تموم على المعارف العلمٌة وحدها, برغم الدراسات العابرة للتخصصات. ولما كانت التوصٌ

ً أو معاٌٌر أخاللٌة معٌنة, فإن على الدراسة المستمبلٌة أن تزاوج بٌن المعرفة العلمٌة  أهمٌتها, بل ٌلزم أن تستدعً لٌما

 والمٌم. 

ستمبلً والتصرفات ذات التوجهات زٌادة المشاركة الدٌممراطٌة فً تصور تصمٌم المستمبل, أو دٌممراطٌة التفكٌر الم -2

المستمبلٌة, وإفساح المجال لعموم الناس لالشتران فً التراح وتمٌٌم الصور البدٌلة للمستمبل الذي سٌؤثر فً حٌاتهم وحٌاة 

 خلفهم.

تبنً صورة مستمبلٌة تصمٌمٌة مفضلة والتروٌج لها, وذلن باعتبار ذلن خطوة ضرورٌة نحو تحوٌل هذه الصورة  -2

ٌة إلى والع. وٌتصل بذلن تبنً أفعال اجتماعٌة معٌنة من أجل لطع الطرٌك على الصور المستمبلٌة غٌر المرغوب المستمبل

 فٌها, والحٌلولة دون ولوعها.

 خصائص الدراسات المستقبلٌة

 :(28)من خالل تحدٌد ماهٌة الدراسات المستقبلٌة ٌمكن استخالص ممٌزاتها على النحو التالً

 انها الدراسات التً تعتمد على االسالٌب العلمٌة فً دراسة وتحلٌل الظواهر الخفٌة.  -1

 سنة. 51سنوات الى  5الدراسات التً تعالج المستمبل فً مدة زمنٌة تتراوح بٌن   -2

 تتمٌز الدراسات المستمبلٌة بتحلٌل المعطٌات باالستناد الى الوالع واتجاهات االحداث.  -3

 مبلٌة المساهمات الفلسفٌة والفنٌة جنباً الى جنب مع الجهود العلمٌة.تتضمن الدراسات المست  -4

 استشراف المستقبل:

أن أهمٌة استشراف المستمبل تصبح مضاعفة فً الدول التً ٌترتب علٌها أن تتوسع فً تمدٌم الخدمة كمٌاً لممابلة الطلب 

عاب, واالنتاج فً مجاالت العمل ومنها العمل الفنً المتزاٌد الناتج من النمو السكانً المتزاٌد ولتحسٌن معدالت االستٌ

ً للمنهجٌة العامة  التصمٌمً, وربما تكون مثال على ذلن كما تشٌر الدراسات والتمارٌر اإلحصائٌة العدٌدة وتوضٌحا

  .(12)الستشراف مستمبل التعلٌم, ٌشٌر إلى أن ذلن ٌتم من خالل

 الكمً فً أعداد الطالب, ومعدالت االلتحاق بالدراسة. تحلٌل االتجاهات الماضٌة فً نمو السكان والتطور -1

إجراء إسماطات مستمبلٌة لمدة طوٌلة كأداة مهمة للتخطٌط وتنفٌذ البرامج والتموٌم. وفً المجاالت كافة ومنها  -2

 التصمٌم.

لعات بشأن تحلٌل االتجاهات الماضٌة بشأن اإلتفاق العام الحكومً والمخصص منه للتعلٌم بالذات ومحاولة إجراء تو -3

 النمو االلتصادي ونمو اإلنفاق العام وتحدٌد حجم الموارد التً ستكون متاحة لهذا المطاع فً المستمبل.

إجراء إستماطات لطاعٌة حول االتجاهات المستمبلٌة لنمو المطاعات االلتصادٌة المختلفة فً الدولة واحتٌاجاتها  -4

ٌم بأنماطه الحالٌة والمستمبلٌة ومحاولة تحدٌد أوجه النمص أو الفائض المستمبلٌة من الموى العاملة ذلن من مخرجات التعل

 لكل لطاع على حدة. ومنه المطاع الفنً التصمٌمً.

وجملة المول أن استشراف مستمبل التعلٌم ٌعد مدخل أساس للتخطٌط وصنع السٌاسات التعلٌمٌة, سعٌاً لضمان نظم تعلٌمٌة 

 ستمبل, وبالتالً ضمان بماء ونهضة مجتمعاتها. متطورة ولادرة على مواجهة تحدٌات الم

 : (21)ٌمكن تمسٌم توجهاتهم وتعدد باحثً الدراسات المستمبلٌة, بشكل مبدئً كما ٌلً
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ممثلو هذا التوجه هم هٌرمان كان وأوالف هٌلمر وتٌردور جوردان, وغٌرهم ممن ٌمومون توجه تكنولوجً:  -2

 بإجراء دراسات مستمبلٌة فً مجال التحدٌث والتطور التكنولوجً. 

ورواد هذا المجال هم آلفن توفلر وجاٌمس داٌتور ودانٌال بٌل وجون ماكهٌل فً الوالٌات المتحدة, توجه اجتماعً :  -0

 اكس فً كندا. وكٌمون فاالسك

هذه المجوعة تضم باحثً الدراسات المستمبلٌة الذٌن لدموا المشارٌع المختلفة لنادي روما مثل دٌنٌس  توجه علمً: -3

دونٌال مادوز ومٌهاجو مٌساروفٌتش, وهو ممن اشتركوا فً جماعة التنظٌم العالمً فً نٌوٌورن, التً ٌدٌرها سول 

 مٌندولفٌتس. 

ات العالمٌة وكذلن فً تطوٌر الدراسات المستمبلٌة فباإلضافة إلى نادي روما والجمعٌة العالمٌة واشترن العدٌد من الجمعٌ

ألبحاث المستمبلٌات ظهرت فً أوربا جمعٌتان عالمٌتان ٌنصب مجال اهتمامهما فً األساس على الدراسات المستمبلٌة 

 مستمبلٌة. , واالتحاد العالمً للدراسات ال2111الجمعٌتان هما: جمعٌة البشرٌة 

ولد صنفت الدراسات االستشرافٌة من ضمن الدراسات البٌنٌة, )أي انها تستفٌد من التطورات المعرفٌة فً مٌادٌن العلوم 

 . (21)(, ومن التمدم فً أسالٌب البحث الكمٌة والكٌفٌة2والفنون مثل تصمٌم االزٌاء كما فً الشكل )

 
 االسالٌب الحدٌثة فً تصامٌم االزٌاء (0شكل )

 

باإلضافة الى ذلن فأن أسلوب الدراسات االستشرافٌة ٌعتمد على المعلومات المتوفرة للباحث فكلما للت المعلومات 

المرتبطة بالظاهرة لٌد الدرس لرب أسلوب البحث من الذاتٌة والحدسٌة, وكلما توافرت المعلومات كلما تعمد اسلوب البحث 

. وتتعدد أسالٌب استشراف المستمبل, الكٌفٌة والكمٌة وتلن التً تجمع بٌن ومال إلى فئة األسالٌب السببٌة والموضوعٌة

 الطرق الكمٌة والكٌفٌة معاً. 

 الموضة: 

هً ذلن األسلوب المنتشر السائد فً أمور وأشٌاء من شأنها أن تخضع للتغٌر فً الشكل والهٌئة والطراز, )وهذه الطرز 

  .(22) مٌل والهندسة والموسٌمى وفً جمٌع الفنون(تظهر وتختفً فً مٌدان المالبس والتزٌن والتج

وبذلن تعرف بأنها األسلوب الجدٌد , أو مجموعة من الطرز فً المالبس, أو إضافة لمسات زخرفٌة للمالبس خالل فترة 

 معٌنة فً موسم معٌن, وٌمكن ان تعرف بأنها العاللة الوطٌدة والمتبادلة بٌن الجسد االنسانً ولباسه 
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 ة: مفهوم الموض

فً لاموس االزٌاء هو االسلوب الشائع فً ولت معٌن وتعنً االنالة أو السعادة أو حتى المبح )الرديء( , والموضة 

 أسلوب من التعبٌر فً أي فن , وتظهر بوضوح فً المالبس , فً االتزان أو الخط أو اللون . 

هً الممٌاس الذي نحكم به على الناس , وكلما زادت معرفتنا عن اتجاهات الموضة كلما  كما ٌمكن أن تكون الموضة:

زادت دلة حكمنا , فنحن نموم بتصنٌف المالبس التً ٌرتدٌها الناس بأنها أكثر أو ألل مساٌرة للموضة أو أكثر أو ألل 

 عصرٌة , فهً تؤثر بشكل المالبس وألوانها وكذلن الموم الذي ٌتناسب معها 

من وجهة نظر علماء االجتماع هً )ظاهرة اجتماعٌة تعنً الممارسة التً تستسٌغها الجماعة وتتمبلها عن  فالموضة:

التناع خاص أو تملٌد لألخرٌن فتنتشر بٌن كثٌر من االفراد ومن الناحٌة االلتصادٌة فإن مفهوم الموضة كما عبر عنه 

(, بمعنى انها غٌر مستمرة وغٌر دائمة . 3. كما فً الشكل )(23) للتجدٌد(رجال االلتصاد ٌمثل عنصراً صناعٌاً ٌمٌل دائماً 

ومن وجهة نظر علماء النفس فالموضة لها سٌطرة على أغلب الناس فً مجتمعنا الحدٌث ولها سحر ٌنفذ فً نفوسهم ألنها 

 تنطوي على أراء وجاذبٌة ٌتعلك بها خٌالنا وإحساسنا.

 
 تجدٌد الموضة فً االزٌاء (3شكل )

 اسباب انتشار الموضة: 

 -من اسباب انتشار الموضة والتً ٌمكن اجمالها بما ٌلً:

 أن ما ٌمٌز أكثر الموضة هو التغٌر والتجدٌد وعدم االستمرار والثبات .  .1

 سرعة انتشارها بٌن جمٌع فئات المجتمع خاصة لدى الفئات التً تتمتع بالنفوذ االجتماعً وااللتصادي . .2

 ارتباطها بالمظاهر والكمالٌات مما ٌجعلها ملفتة أكثر لالنتباه واإلعجاب , وتتمتع بها الطبمات العلٌا من المجتمع .  .3

ً بٌن االفراد والجماعات وتختلف درجة التأثٌر بها لما ٌتمتع به الفرد أو الجماعة من شهرة ومكانة  .4 تنتمل أفمٌا

 اجتماعٌة والتصادٌة 

 الموضة:العوامل التً تؤثر فً 

تفاعل عوامل مختلفة تتأثر ببعضها البعض لتعطً لنا موضة جدٌدة . وأخٌراً ترتبط الموضة بمبول الناس أو رفضهم لها , 

 : (24)ومن أهم العوامل التً تؤثر فً الموضة هً كما ٌلً
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 العوامل االقتصادٌة: -2

ٌلعب العامل االلتصادي دور هام فً حركة الموضة والدلٌل على ذلن فترة ازدهار تصمٌمات األزٌاء والموضة ارتبطت 

بمترة تمدم المجتمعات ولذلن ٌمكن الحكم على هذه المجتمعات بالتعرف على أزٌائها , فالعامل االلتصادي مرتبط باتساع 

وانتشار المالبس الجاهزة والتمدم فً تجهٌزات األلمشة والكلف  نطاق المكٌنة وانتاج المنسوجات على نطاق واسع

واإلكسسوارات حٌنما ٌنتعش الوضع االلتصادي فً مجتمع معٌن ٌظهر ذلن سلون أفراده , فنجدهم ٌمبلون إلبال ملحوظ 

ة المرن على تٌارات الموضة واتباع األفراد ألحدث خطوط الموضة والعكس صحٌح , فنجد أن اتجاه الموضة فً بداٌ

( كان ٌعتمد على الخطوط التً تتمٌز بالفخامة والثراء نتٌجة الرتفاع الحالة 1215-1211العشرٌن فً الفترة ما بٌن )

االلتصادٌة فً تلن الفترة, بٌنما على الجانب األخر بعد اندالع الحرب العالمٌة األولى كان ٌمٌل األفراد نحو البساطة 

 ً تتمٌز بالثراء وذلن النخفاض الحالة االلتصادٌة . والعملٌة والبعد عن االزٌاء الت

 العامل االجتماعً  -0

تلعب المالبس دوراً هاماً فً حٌاتنا االجتماعٌة فهً حاجة اجتماعٌة مرتبطة بتطور حٌاة األفراد وٌتولف انتشار الموضة 

ضة تبدأ عن طرٌك عدد محدد من على مدى لبول أفراد المجتمع لها , ولذلن فهً عادة اجتماعٌة سرٌعة التغٌر , فالمو

األفراد فً جماعة معٌنة وال تستمر لفترة طوٌلة , وٌصبح من غٌر المهم استرجاعها حٌث أنها تعتبر تنوٌعات تجرٌبٌة 

ً , واألزٌاء لها صفة تعبٌرٌة كبرى فهً تتكٌف مع الوضع االجتماعً للفترة التً تنشأ فٌها  لعادة تغٌر الزي اجتماعٌا

ذو نطاق ضٌك فً أسلوبه ووظٌفته وتعبٌره إلى فن شامل ذو طبٌعة إنسانٌة عامة , ولمد كانت موضة  وتتحول من فن

ً لاصرة على الطبمات الرالٌة فً المجتمع , غٌر أن رغبة األفراد فً الطبمات الدنٌا ومحاوالتهم ارتداء  األزٌاء لدٌما

لطبمتٌن فالطبمة العلٌا ترغب فً التمٌز والعلو والطبمات مالبس مشابهة لطبمة النبالء جعل هنان نوع من التنافس بٌن ا

األلل ترغب فً التملٌد وهذا بدوره ٌؤثر على سرعة التغٌر فً اتجاهات الموضة . ولمد كانت الموضة لدٌماً لاصرة على 

البس التً تمٌزهم الطبمات المؤثرة فً المجتمع , فمد ظل من الشائع أن ٌرتدي افراد المجتمع من ذوي النفوذ والثراء الم

عن بالً أفراد المجتمع وكرد فعل الرتداء بعض الناس مالبس مشابهة لهم فمد لامت هذه الطبمات بتبنً طرز جدٌدة 

للمحافظة على اختالفها عن بالً أفراد المجتمع , ولد ترتب على هذا االتجاه وجود صراع اللتناء مالبس مشابهة , وٌظل 

 .(25)تملٌد من هم أفضل منهم , هذا إلى جانب رغبة الناس فً تزٌٌن أنفسهم الصراع بٌن الطبمات األلل فً

 

 عامل التكنولوجٌا : -3

ً فً الموضة  التكنولوجٌا هً التطبٌك المنهجً لنتائج العلم ولكل المعارف االخرى ولد لعبت التكنولوجٌا دوراً هاما

التجهٌزات النهائٌة لها وصٌاغتها بما ٌتناسب مع  وأحداث كل ما هو جدٌد ابتداء من الخامة حٌث تصمٌم وتنفذ وإعطاء

, ثم ٌأتً  (26)متطلبات التصمٌم ثم ٌأتً بعد ذلن فرد المماش آلٌاً وعمل المتراج من خالل الكمبٌوتر والمص بأشعة اللٌزر

كً بعد ذلن التمكٌن بأحدث الماكٌنات المتخصصة لجمٌع العملٌات وكذلن الكً وما استحدث من ماكٌنات خاصة بال

المرحلً والكً النهائً ,ولد امتدت التكنولوجٌا الى اسالٌب صناعة مكمالت الزي )االكسسوارات( المتنوعة والتً تلبً 

احتٌاجات افراد المجتمع, وكذلن التغلٌف وما صاحبة من ماكٌنات للتسعٌر وكتابة المماسات والبٌانات وأخٌراً النمل للحفاظ 

مكان. وساهمت التكنولوجٌا بصورة مباشرة فً تطوٌر الموضة فً المرن العشرٌن ,  على سالمة المنتج وتوصٌلة إلى كل

حٌث التطور فً اآلالت والماكٌنات المتعلمة بتجهٌز المنسوجات وصباغتها وإنتاج خامات نسجٌة ذات مالمس مختلفة مع 

المماش ألٌا وعمل "المٌتراج"  االستعانة بأجهزة الكمبٌوتر فً تصمٌم الرسومات التً ٌتم طبعها على الخامات وفرد



 0202العدد األول                                                         فبراٌر  – المجلد االول –التراث والتصمٌم مجلة 

110 

والمص بأشعة اللٌزر, كذلن التطور كان له اثر فً مجال ماكٌنات الحٌاكة والكى والتشطٌب واعمال الزخرفة والتطرٌز 

 واسالٌب صناعة مكمالت المالبس ,فً ابراز مجال الموضة وتصنٌع المالبس بصورة لم تشاهد فً العصور السابمة . 

 عامل التقلٌد -4

دونهم فالطبمات العلٌا ترغب بالتسامً  عامل التملٌد من العوامل الهامة التً تحدد )الصراع المائم بٌن الطبمات العلٌا وماإن 

, وهذا له تأثٌر لوي على التغٌر السرٌع (27) والعلو, والطبمات الدنٌا ترغب بالتملٌد ومحاكاة الغٌر من الطبمات العلٌا(

 للموضة .

 عامل السٌاسة  -5

العوامل السٌاسٌة دوراً فعال على الموضة فالحالة السٌاسٌة )لمجتمع ما سواء فً حالة حرب أو سلم ٌضفى نوعا من تلعب 

على سبٌل , (22) التدخل على الحٌاة العامة , وألن األزٌاء جزء من السلون اإلنسانً فهً تتأثر باالتجاه السٌاسً للمجتمع(

اه الزى الموحد فً موضة األزٌاء لتوفٌر األموال وشراء األسلحة الالزمة المثال فً الحرب العالمٌة األولى ظهر اتج

 للحرب . 

وٌلعب العامل السٌاسً دوراً هاماً فً الموضة فٌمكن المول بأن المالبس توضح أو تطمس المضاٌا السٌاسٌة , وخٌر دلٌل 

وهً عبارة عن بنطلون ممزق لدٌم ( وهً أشهر مالبس السٌاسٌٌن Sans CuIottsعلى تلن المالبس المعروفة باسم )

, وانتشرت هذه المالبس بٌن الفالحٌن والبحارة والفرنسٌٌن الكادحٌن 1722وكان بمثابة الشرارة األولى للثورة الفرنسٌة 

كرمز للثورة وفً زامبٌا لبل التحرٌر طبعت األلمشة بصور المادة السٌاسٌٌن , وابتكرت النساء أزٌاء من هذه األلمشة , 

ابرام اتفالٌات بٌن الشعوب نجد صورة الزعماء على )التٌشٌرت( وطبعت صور كأل من الرئٌس السادات والرئٌس وعند 

 (.4كارتر. وانتشرت صور الفنانٌن فً تصمٌم الزي, كما فً الشكل )

 
 صورة الفنان فً تصمٌم الزي (4شكل )

 

كما تلعب الحروب والفتوحات دور كبٌر فً الموضة , والرب دلٌل على ذلن هو انتشار الموضة التً سمٌت بعاصفة 

 فً حرب الخلٌج , ومن اهم سماتها التأثر بالبٌئة الصحراوٌة من حٌث األلوان وبعض الخامات.  1221الصحراء عام 
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 النتائج 

االفراد الن نظرٌة التولع تشٌر الى الرغبة او المٌل للفن فً مجال تصامٌم تتمٌز نظرٌة التولع بتفسٌر الحافز عند  -1

 االزٌاء بطرٌمة معٌنة تعتمد على لوة التولع لذلن الفن.

الموضة هً اسلوب منتشر فً مختلف الفنون ومنها فن تصمٌم األزٌاء  ومن شأنها ان تخضع للتغٌر فً الشكل  -2

 والهٌئة والطراز.

 

 االستنتاجات

ً فً الكثٌر من مجاالت الحٌاة ومنها مجال هنان  -4 اختالف بٌن تولعاتنا فً الحٌاة وبٌن الوالع وٌظهر الفرق واضحا

 تصمٌم االزٌاء.

الدراسات المستمبلٌة هً اكتشاف أو ابتكار, وفحص وتمٌٌم والتراح مستمبالت ممكنة او محتملة او مفصلة فً  -5

 تصامٌم ألمشة االزٌاء .

افٌة ضمن الدراسات البٌئٌة انها تستفٌد من التطورات المعرفٌة فً مٌادٌن العلوم والفنون تصنف الدراسات االستشر -6

 ومنها تصمٌم االزٌاء.
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