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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
وساھم ، لمفھوم البعد الرابع تاثیر كبیر في عالم الفن أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرینن كا

توالت الحركات الفنیة في إیطالیا وامریكا وھولندا ف. 1909المنظرون والفالسفھ في شرح ھذا المفھوم منذ عام 
وقد أستمدت .بعدما اشتھرت نظریة اینشتاین وروسیا بأكتشاف ھذا المفھوم الجدید وتجسید فكرة البعد الرابع

الذي یعبرعن ) البعد الرابع(المدرسة المستقبلة فلسفتھا من النظریة النسبیة الیناشتین التي كشفت عن البعد الزمني 
ساعدھم على خلق عالم خارجي یعتمد على  ذيوتناول الفنانون ھذا المفھوم في أعمالھم الفنیة ال، الحركة والطاقة

یمكن االستفادة منھ حدیث مفھوم  ویعتبر مفھوم البعد الرابع في مجال األزیاء بمصر  .ل واالبتكار واالختراعالتخی
التخیل فیما سیحدثھ التقدم  فتعتمد ھذه االفالم على، كمصدر الھام خصب في مجال ازیاء أفالم الخیال العلمي

قد تعامل مصممي االزیاء و  .رھا من االفتراضاتأو تخیل شكل الحیاه على كوكب اخر وغی، العلمي في المستقبل
اما إضافة البعد الرابع فیتطلب من المصمم خیال وجھد ، مع البعد الواحد والبعدین واستطاعوا تحویلھم لبعد ثالث

 فیمكن ان یسبق .فقد اختلفت اتجاھات مصممي األزیاء العالمیین في تطبیق ھذا المفھوم، ابداعي ذاتي لتنفیذه
ویمكن ان یتجھ بھذا الخیال لفانتازیا الخیال ، لزمن والتقدم العلمي والتكنولوجي المتزاید والمتسارعا المصمم
، لذا یھدف البحث الي االستفادة من فلسفة المدرسة المستقبلیة في تطبیق مفھوم البعد الرابع بتصمیم األزیاء. العلمي

ابتكار وذلك بھدف  .مفھوم البعد الرابع بتصمیماتھم والتعرف على اتجاھات مصممي األزیاء العالمیین في تطبیق
تصمیمات ملبسیة بمفھوم البعد الرابع مستلھمة من االتجاه المستقبلي ومواكبة لخطوط الموضة العالمیة وتوظف 

ثم اعداد استبیان ، تصمیم ملبسي للسیدات 12وتوصل البحث للنتائج من خالل ابتكار  .الزیاء افالم الخیال العلمي
عمل التحلیالت وب، ھ للمتخصصین في مجال المالبس لتقییم التصمیمات في تحقیقھا لمفھوم البعد الرابعموج

تصمیمات على التوالي حققت أعلى متوسط  9أظھرت النتائج افضل ، اإلحصائیة ببرنامج الحزم اإلحصائیة
  .وبالتالي حققت مفھوم البعد الرابع في التصمیم حسابي
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Fourth Dimension 
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  :Introductionمقدمة 
كبیر في عالم الفن أواخر القرن  لمفھوم البعد الرابع تاثیركان 

وساھم المنظرون والفالسفھ في ، التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
معتبرین انھ حقیقة جوھریة یجب  1909شرح ھذا المفھوم منذ عام 

فیستطیع ، عن طریق الفن أن تجد طریقھا لمخاطبة العقل والروح
ویمكن رسمھم  االنسان تخیل البعد الواحد والبعدین والثالثة ابعاد

وحاول بعض . لكن من الصعب التفكیر والتخیل باالبعاد األربعة معا
فتوالت الحركات ، الرسامون والنحاتون حول العالم ربط العلم بالفن

الفنیة في إیطالیا وامریكا وھولندا وروسیا بأكتشاف ھذا المفھوم 
، الجدید وتجسید فكرة البعد الرابع بعدما اشتھرت نظریة اینشتاین

وقد أستمدت المدرسة المستقبلة  فلسفتھا من النظریة النسبیة 
الذي یعبرعن ) البعد الرابع(الیناشتین التي كشفت عن البعد الزمني 

وتناول الفنانون ھذا المفھوم في أعمالھم الفنیة ، الحركة والطاقة
الذي ساعدھم على خلق عالم خارجي یعتمد على التخیل واالبتكار 

  .واالختراع
تبر مفھوم البعد الرابع في مجال األزیاء في مصر مفھوم حدیث ویع

فیري مصممي األزیاء ان اصل االبعاد ، یتطلب القاء الضوء علیھ
في الكون یبدأ من نقطھ واحده ثم نقطة أخرى ثم تكوین متعدد 

فقد تعامل ، عن عمل فني االبعاد یستطیع التعبیر من خاللھ
ین واستطاعوا تحویلھم لبعد ثالث المصممون مع البعد الواحد والبعد

من خالل تحویل القماش المسطح الثنائي االبعاد الي تصمیم مجسم 
، القصات، التقنیات، المالمس، ثالثي االبعاد بحیث تبرز الخامات

اما إضافة البعد . البنس والتشكیل التصمیم النھائي للملبس، الكسرات
فیمكن ، اتي لتنفیذهالرابع فیتطلب من المصمم خیال وجھد ابداعي ذ

الزمن والتقدم العلمي والتكنولوجي المتزاید  المصمم ان یسبق
وقد . ویمكن ان یتجھ بھذا الخیال لفانتازیا الخیال العلمي، والمتسارع

اختلفت اتجاھات مصممي األزیاء العالمیین في تطبیق ھذا المفھوم 
 :لذا یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت التالیة

االستفادة من فلسفة المدرسة المستقبلیة في تطبیق  مامدى -
 ھوم البعد الرابع بتصمیم األزیاء ؟فم

مامدى االستفادة من اتجاھات بعض مصممي األزیاء  -

 العالمیین في تطبیق مفھوم البعد الرابع بتصمیماتھم ؟  
  :Objectivesف البحث اھدأ 

عد دراسة فلسفة المدرسة المستقبلیة في تطبیق مفھوم الب -
 .الرابع بتصمیم األزیاء

التعرف على  اتجاھات بعض مصممي األزیاء العالمیین في  -
 . تطبیق مفھوم البعد الرابع بتصمیماتھم

ابتكار تصمیمات ملبسیة بمفھوم البعد الرابع مستلھمة من  -
 االتجاه المستقبلي ومواكبة لخطوط الموضة العالمیة

خیال وتوظف ألزیاء افالم ال 2018/2019صیف /ربیع
 .العلمي

    -:Significance أھمیة البحث
القاء الضوء على مفھوم البعد الرابع في مجال تصمیم  -

األزیاء من خالل عرض تصورات من فلسفة المدرسة 
المستقبلیھ واتجاھات بعض مصممي األزیاء العالمیین لھذا 

 . المفھوم 
  .تصمیم مالبس سیدات خاصة بافالم الخیال العلمي : حدود البحث

  : Methodologyالبحث  منھج
  .یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي مع الدراسة التطبیقیھ 

استبیان لتقییم التصمیمات المقترحة مع تحلیل  :أدوات البحث 
  .احصائي 

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  :مفھوم البعد الرابع  -2-1

التاسع عشر المیالدي  یعود اكتشاف مفھوم البعد الرابع لبدایة القرن
واستمر تطور المفھوم ، الذي شغلتھ الثورة الصناعیة االولى

للنصف الثاني من نفس القرن ومرحلة الثورة الصناعیة الثانیة 
فنجد من الصعب التفكیر ، واختراع الكھرباء) الثورة التكنولوجیة(

والتخیل في عالم رباعي االبعاد ألن الدماغ البشري مصمم لرؤیة 
ولھذا فأن الوسیلة البشریة الوحیدة لرؤیة ،م ثالثي االبعاد فقطعال

البعد الرابع أو تخیلھ كصورة تجریدیة ھي الریاضیات و نظریات 
الفیزیاء الحدیثة التي یمكن من خاللھا إیضاحھ بالرسم 
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فعلوم الریاضیات وھندسة اقلیدس وریاضیات . والتصویروالتصمیم
وھو افتراض ، ى انھ بعد مكانيالمنحنیات صورت البعد الرابع عل

اما علوم الفیزیاء وعلوم الفضاء وعلوم ، ریاضي یصعب تخیلھ
ً كما جاء  الكیمیاء صورتھ على انھ بعد زماني وتم برھنتھ تجریبیا

  )2014ساطع ھشام ،. (في النظریة النسبیة
فقد احدث عالم الفیزیاء البرت اینشتاین ثورة حقیقیة عندما خرج  

ً ، 1905یة النسبیة عامللعالم بالنظر ً رابعا والتي اضافت الزمن بعدا
وذكر أن العالم الذي نعیش فیھ یتكون من ، للفراغ ذي الثالث ابعاد

ثم ربط الزمان ، )الزمان،العرض ،االرتفاع، الطول(اربع ابعاد 
  .1910عام ) الزمكان(والمكان في وحدة واحدة ووضع مصطلح 

كبیر في عالم الفن أواخر القرن  فمفھوم البعد الرابع كان لھ تاثیر
وحاول بعض الرسامون ، التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
وتوالت الحركات الفنیة في ، والنحاتون حول العالم ربط العلم بالفن

اكتشاف ھذا المفھوم الجدید وتجسید فكرة البعد الرابع بعدما 
  .اشتھرت نظریة اینشتاین

لفن على انھ التغییر الذي یحدث في فیّعرف مفھوم البعد الرابع في ا
فإن ،الفراغ المحیط بالجسم وقت حدوث الحركة في صورة واحدة

فھو عملیة إحالل بین الھواء ، أي جسم كان والبد ان یشغل فراغا
  )2013،9رضوى محمد ،. (والشكل 

ومن امثلة المدارس الفنیة التي ترجمت البعد الرابع كعنصرمن 
  :عناصر العمل الفني

 اھتمت بالطبیعة وإظھار التغییرات التي : رسة االنطباعیةالمد
فالفنان االنطباعي ، تحدث بھا نتیجھ تأثیر الضوء والزمن

یصور ما یراه بسرعة كي یتمكن من تسجیل معالم الطبیعة 
ولذا لجأ االنطباعیون إلى . األكثر دقة وشفافیة واألسرع زواالً 

المعاصرون والتي  النظریات العلمیة التي وضعھا الفیزیائیون
یدل على تأثرھم بالبعد الرابع مما  .اھتمت بتفكیك الضوء

ً بعامل الزمن والتغییرات التي تحصل بھ مولر .(متمثال
 ).925الموسوعھ العربیة ،) .(19- 17، 1988، واخرون

 األشكال الھندسیة أساسا لبناء العمل اتخذت : المدرسة التكعیبیة
وحاول التكعیبیون إبراز ، يالفني واھمال رسم االشیاء كماھ

الموضوع برسمھ من زوایا متعددة في نفس الوقت وذلك 
بإحداث نوع من التفكیك والتحلیل وإعادة التوزیع والتداخل بین 

والتي تھدف لتصویر مایجري في الحیاه لیس ، العناصر
بموجب ماتراه العین وانما مایراه العقل ویعكسھ في اشكال 

التزامن وتعدد نقاط النظر المنفصلة  لذا جاءت فكرة. ھندسیة
التي تتراكم لتعبرعن شكل مركب یوحي بالحركة ویشیر للبعد 

 ،2001محمود البسیوني،) (1990، ادوارد،فراي. (الرابع
106( 

  : البعد الرابع في المدرسة المستقبلیھ -2-2
المدرسة المستقبلیة ھي حركة فنیة حدیثة تأسست في إیطالیا بدایة 

 Filippo(شرین على ید الكاتب اإلیطالي فیلیبو مارتیني القرن الع
Marinetti ( تدعو لبناء فن جدید الیشبھ أي فن آخر ، 1909عام

  .والتوجھ للمستقبل واالنفصال عن الماضي
الیكفي استخدام نظام التحلیل البنائي ذو انھ ورأت ھذه الحركة 

بل یجب تشكیل ، البعدین وذي الثالثة ابعاد في بناء االعمال الفنیة

صبغة دینامیكیة ملیئة بالحركة للتعبیرعن روح العصرالحدیث 
المليء بالحركة واالیقاع السریع وتطغى فیھ اآللھ على حیاة 

  )2001،183محمود البسیوني،. (االنسان
وأستمدت ھذه الحركة فلسفتھا من النظریة النسبیة التي كشفت عن  

كما . عن الحركة والطاقةالذي یعبر) البعد الرابع(البعد الزمني 
تھدف أعمالھم الي اظھار األشیاء على حقیقتھا المتحركة في 

وبالتالي تتحول مالمح األشیاء الي اشكال متناثرة ومتكاثرة ، الفضاء
وفي ھذه الحالة تؤدي السرعھ الي تداخل وتشابك صور االشكال 

واعتبر المستقبلیون كل جزء في . بعضھا ببعض فتولد صور جدیدة
حیث یحللون الموضوع الي أجزاء وكل (لعمل الفني قابل للتحلیل ا

  . )جزء یعني لھم حركة وكل حركة ھي زمن
الحركة من أھم الركائز التي تستند علیھا المدرسة المستقبلیة في ف

ً بل حركة دینامیكیة تتضاعف وھي ، اعمال فنانیھا لیست ساكنة ابدا
كما أكد . دفاعھاعلى الدوام ویتغیر شكلھا بأستمرار مع ان

المستقبلیون على تمثیلھم البعد الرابع في أعمالھم بتحطیم المادة 
بالتكرارالمتجاور بحیث تكون االشكال من ) الخطوط واالشكال(

حسن .(المفترض انھا الترى وبالتالي یمكن تمثیل الحركة الزمكانیة 
  )1979،216،محمد 

إال انھا اسھمت  ،وبالرغم أن ھذه الحركة الفنیة لم تعش طویالً  
وتمكنت من إیجاد ، بشكل كبیر في اثراء الحركة الحدیثة في الفن

محمود .(شكل متناسب مع طبیعة الحیاه المعاصرة 
  )2001،187البسیوني،

  :البعد الرابع في ازیاء المدرسة المستقبلیة -2-3
وكانت ھذه الحركة ، تأثر تصمیم األزیاء بھذا االتجاه الفني الجدید

یة بمثابة ثورة في عالم األزیاء ألبتكار أزیاء بزخارف المستقبل
. والوان وتقنیات وخامات واقمشة غیر تقلیدیة واشكال ظلیھ جدیدة

ھو اول ) Giacomo Balla( ویعتبر الرسام اإلیطالي جیاكوموباال
من ارسى قواعد ھذ االتجاه المستقبلي حین قام بأصدار مانیفستو 

 Futurist Manifesto of Men's   مستقبلي للمالبس الرجالي
Clothing) ( ثم بیان للمالبس المضادة لالشيء ، 1914عام(The 

Anti-Neutral Clothing) وظھر في تصمیماتھ . في نفس العام
محاوالت لكسر سطح الجسم الي أجزاء وإعطاء حركة ) 1(شكل 

فتضمن المانیفستو ، ومرونھ لالقمشة حتي القماش الثابت والثقیل
ً یفید انھ یجب علینا ابتكار مالبس بسیطة األول  لجیاكوموباال بیانا

سعیدة ، جریئة وبخطوط دینامیكیة، توفر المتعھ والحریة الجسامنا
، في وقت قصیر لتشجیع الصناعة انتاجھاویجب ، بالوان رائعة

  .وھذا المانیفستو بمثابة وثیقة ومنھج ألي فنان لدخول المستقبلیة
 مع الفنان اإلیطالي المستقبلي فرتیوناتو جیاكوموباالوقد تعاون  

في تصمیم مالبس لبالیھ روسیس ) Depero Fortunato( دبیرو 
وتتمیز . تتمتع باللعب باالحجام واالجسام المتحركة، في باریس

اعمال الفنان دبیرو باستخدام العناصر الھندسیة واالیقاع السریع في 
ي مع الحیاه العصریھ الخطوط والقصات الغیر متماثلة التي تتماش

  (Emily Braun, 1995)).   2(شكل 
http://fashion-history.lovetoknow.com  

  
  .1930وفستان نسائي عام  1914عام  )بدل رجالي (Balla للرسام اإلیطالي ات تصمیم)  1(شكل 

 )(Emily Braun, 1995,34-41  
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عام  Depero Fortunatoصدیري رجالي للمصمم  ) 2( شكل 

1924 (Emily Braun, 1995,35)  .  
ویعتبر المصمم المستقبلي اإلیطالي ارنستو مایك ھیلیس  
)Ernesto Michahelles(  والمعروف باسم ثایات )Thayaht  (

ھو اول من ابتكر ملبس متعدد الوظائف ومناسب للجنسین عام 
، )3(شكل    TUTAوھوعبارة عن سالوبیت یسمي ، 1918

تعتمد فكرتھ المتقدمھ ، انتاجھ بأسعار رخیصھتصمیمھ بسیط ویمكن 
وكان ، على ان الشكل والحجم یتبعان العناصر الھندسیة االصلیة

یھدف ارنستو النتاج مالبس ریاضیة توفر اقصي حریة لحركة 
الجسم وتتماشى مع أسلوب الحیاه النشیط التي یقود لتطور األلعاب 

       .البس آنذاكوقد احدث ارنستو ثورة في عالم الم، الریاضیھ
https://amberbutchart.com  

  
  Thayahtللمصمم  1918عام )  Tuta(بدلھ )  3(شكل 

https://amberbutchart.com  
عام )Vincenzo Fani(كما ذكر الكاتب االیطالي فینسنزو فاني 

في مانیفستو عن منھج المدرسة المستقبلیھ في مجال األزیاء  1920
یاء المستقبلیة باالبتكاروالجراءة والخیال بأنھ یجب ان تتمیز االز

والقضاء على الكالسیكیة والبراجوازیھ التي تعبرعن ، غیر المحدود
لتتماشي المالبس مع روح العصرالحدیث ، نمط الحیاه البسیط

المليء بعدسات الكامیرات والضوضاء واأللعاب الناریھ 

مریحھ  فالبد من ابتكار اشكال ظلیھ جدیده. الخ....والصواریخ
وعملیھ وفیھا مبالغة الستخدام الخطوط المتحركھ واأللوان الزاھیة 

واستخدام الخامات الغیر تقلیدیة كالورق . واالشكال الھندسیة
، ورق االلمونیوم، الحبال، الخیش، المطاط، المعادن، والكرتون

  .الزجاج،النباتات ،الحیوانات، قشور السمك
 (Emily Braun, 1995,34), 
http://www.geometricsleep.com  

ومما سبق نجد ان الحركة المستقبلیة بمثابة ثورة جدیدة غیرت 
وتأثر مصممین األزیاء بھذ ، المفاھیم التقلیدیة في عالم األزیاء

االتجاه مما أدى البتكار تصمیمات جدیدة بمنھج المستقبلیون وتحقق 
 اعمالتوضح بعض ) 7، 6، 5، 4(واالشكال التالیة ، البعد الرابع

  . مصممي األزیاء الذین استلھموا من ھذا االتجاه

  
 2008شتاء   Fausto Sarli‘sتصمیمات للمصمم ) 4(شكل 

  Depero Fortunatoمستلھمھ من لوحة الفنان المستقبلي 
http://www.italianfuturism.org  

  

 
صیف /ربیع  Angela Missioni تصمیم للمصممة  ) 5(شكل 

  Gerardo Dottoriة الفنان المستقبلي مستلھمة من لوح 2009
http://www.italianfuturism.org  

  
  Wladimir Baranoffمستلھمھ من لوحات الفنان الروسي  Basso & Brooke 2009مجموعة لبیت أزیاء ) 6( شكل 

https://www.pinterest.com
كما انبثق االتجاه المستقبلي في الستینات من وقائع العصر الحدیث 

، یة المستقبل واالستلھام من الخیال العلمي والمجرات والفضاءبرؤ
االتجاه  وتنسب أفكارھذا، فكان لھ اثر كبیر في مجال تصمیم األزیاء

للمدرسة المستقبلیة في االبتكار والجراءة والخیال غیر المحدود 
واستخدام التكنولوجیا الجدیدة والحركة والسرعھ لتتماشي مع روح 

بتكار اشكال ظلیھ جدیده فیھا مبالغة الستخدام وا، العصرالحدیث
االقمشة و، واستخدام الخامات الغیر تقلیدیة، الخطوط واأللوان

وظھور ، المبتكرة من المعادن والبالستیك والسالسل المعدنیة
 .وغیرھم  PVCوالخامات الجدیدة كالبولي استر وبولي اكرلیك 

دریھ كوریجس ومن اشھر مصممي أزیاء ھذا االتجاه آنذاك ان 
André Courrèges   و بییركاردانPierre Cardin   ھما أول

كما اشتھر ، )8،9(من استلھما من الفضاء في مجال األزیاء شكل 
باستخدام الخامات الغیر  Paco Rabanneالمصمم باكو رابان 

في مجال  PVCتقلیدیة مثل الورق والبالستیك والمعادن والزجاج و

https://amberbutchart.com
https://amberbutchart.com
http://www.geometricsleep.com
http://www.italianfuturism.org
http://www.italianfuturism.org
https://www.pinterest.com
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  ).10(األزیاء شكل

 
مستلھمة من أفكار  Versaceمجموعة لبیت ازیاء ) 7(كل ش

  المدرسة المستقبلیة

    
  Courrèges 1967فساتین للمصمم ) 8(شكل

https://www.pinterest.com  

   
  Paco Rabanne 1967 -1969فساتین للمصمم ) 9(شكل

https://www.pinterest.com//  

   
  Pierre Cardin  1965فساتین للمصمم ) 10( شكل

https://www.pinterest.com// 
ان فلسفة المدرسة المستقبلیة في تحقیق ومما سبق نستنتج 

االبتكارو  مفھوم البعد الرابع في مجال األزیاء یتم من خالل
وابتكار اشكال ظلیھ جدیده فیھا ، الجراءة والخیال غیر المحدود

الخطوط المتحركة لتحقیق االیقاع مبالغة الستخدام األلوان و
واستخدام التكنولوجیا الجدیدة لتتماشي ، تعبیرا عن الزمنالحركي 

واستخدام االقمشة المبتكرة والخامات ، مع روح العصرالحدیث
، الخیش، المطاط، المعادن، كالورق والكرتون الغیر تقلیدیة

  .وغیرھا...الزجاج ، قشور السمك، ورق االلمونیوم، الحبال
  :م البعد الرابعمصممي األزیاء في مفھوبعض ھات ااتج -2-4

تعددت اتجاھات بعض مصممي األزیاء في تطبیق مفھوم البعد 
حیث تتحول األزیاء بھذا المفھوم لتعبرعن مزیج من الفن ، الرابع

ومن وجھة نظر الباحثة یمكن تصنیف مفھوم ، والریاضة والعلوم
  :البعد الرابع عند مصممي األزیاء باعتباره 

وذلك ، نصرالزمنیتحقق بالتركیزعلى ع :بعد زمني - 2-4-1
باالستلھام من تراث الماضي واالزیاء التاریخیھ أو الوقت 
الحاضر واالحداث الجاریة أوالتنبؤ بالمستقبل والخیال العلمي 

للمصمم البریطاني ) 11(كما في الشكل، وعصر الفضاء
من عرض أزیاء  Alexander McQueenالكسندر ماكویین 

بریطانیھ في الھند المستلھم من غزو االمبرطوریة ال 2008
 .والتي یؤكد على ان البعد الرابع زمني

   http://classes.design.ucla.edu  
 Chavan  Shilpaكما حققت المصممھ الھندیة شیلبا تشافان

نفس المفھوم بعدما قامت بتجمیع معدات الجنود وادواتھم من 
ثم قامت بأعاده النظر فیھم ، بقاع األرض في سبع سنوات

یاه جدیدة تظھر فیھا حقیقة الخامات القدیمھ واثر لتمنحھم ح
وتظھر التصمیمات من ، الزمن والعوامل الخارجیھ علیھ

بصیاغة جمالیة جدیدة ألصل  2009صیف /عرض أزیاء ربیع
  ).12(كما في الشكل ، تلك المعدات القدیمة

http://www.littleshilpa.com  

      
 Alexanderللمصمم ) زمني(أزیاء تحقق البعد الرابع ) 11(شكل 

McQueen 
http://classes.design.ucla.edu                                    

  

    
  Chavanللمصممھ ) زمني(أزیاء تحقق البعد الرابع ) 12(شكل 

Shilpa 
http://www.littleshilpa.com  

یبرز أھمیة عنصر الحركة الناتج من  :بعد حركي  - 2-4-2
وذلك بتحلیل ، عالم األزیاء حساب الریاضیات أوالعلوم في

الحسابات الریاضیة وتحویل قطعة القماش البسیطة الي قصات 
اوكسرات اودرابیھات وغیرھا من األفكار التي تحقق إیقاع 

واالستفادة من العلوم كما فعل المصمم األمریكي ، حركي
في عرض أزیاء خریف   Chado Ralph Rucciروتشي
روس الطاقھ المیكانكیة بترجمة حركة الموجات في د 2008

الي زخارف وخطوط متكررة غیر منتظمة تحقق إیقاع حركي 
 ).13(كما في الشكل ، في القماش

 http://classes.design.ucla.edu 
في عرض  Gareth Pugh كما استلھم المصمم اإلنجلیزي 

وترجم شكل حراشف الزواحف ، من العلوم 2009أزیاء ربیع 
تصمیمات متموجة ذات اكتاف ممتدة  والكائنات الالفقاریھ في

واستخدم ، عریضة تظھرالمفاصل واألطراف لھذه الكائنات
خامات ومالمس مختلفة  وخطوط  متكررة بانتظام متداخلة 

  ) 14(كما في الشكل ، توحي بالحركة
http://www.vogue.com 

https://www.pinterest.com
https://www.pinterest.com//
https://www.pinterest.com//
http://classes.design.ucla.edu
http://www.littleshilpa.com
http://classes.design.ucla.edu
http://www.littleshilpa.com
http://classes.design.ucla.edu
http://www.vogue.com
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للمصمم ) حركي (تصمیمان یحققان البعد الرابع )  13(شكل 

Chado Ralph Rucci 
http://classes.design.ucla.edu 

  
للمصمم ) حركي (یحققان البعد الرابع  تصمیمان)  14(شكل 

Gareth Pugh 
http://www.vogue.com   

یتحقق من خالل التعبیرعن  :بعد زمني وحركي - 2-4-3
ومزجھا مع الزخارف ، افكارالماضي أوالحاضر أوالمستقبل

فیستطیع ، كروالخامات والمالمس المختلفة في شكل ظلي مبت
المصمم تحقیق إحساس الحركة في التصمیم من خالل استخدام 

، التناقض، أنواع مختلفة من الخطوط  مع مراعاة االنعكاس
فجمیعھم یعملوا للعناصرمع الخطوط  التكرار والتردد، التراكب

) 15(والشكل . على تغییر زوایا النظر مما یوحي بإیقاع حركي
من  Rei Kawakuboكوبو للمصممة الیابانیة ري كاوا

باریس نجد التصمیمات عبرت عن  2013عرض أزیاء ربیع 
باالستلھام من الماضي والحاضر ) زمني وحركي(البعد الرابع 

فالتصمیمات مستلھمھ من اشباح ، والمستقبل في آن واحد
المستقبل وتحمل طاقھ كامنة ناتجھ عن مزج الخامات المختلفة 

من صفائح معدنیة و شعر ابیض من القماش مع ارتداء تیجان 
        http://www.vogue.com .مستعار

عن  Issey Miyakyكما تعبراعمال المصمم الیاباني ایسي میاكي 
فھو یعد من ، عام الي االن 45منذ ) زمني وحركي(البعد الرابع 

المصممین المستقبلین الذي یسعى لالكتشافات المستقبلیھ للخامات 
  الحركة للملبس  لیحقق في جمیع تصمیماتھ والتقنیات والمالمس

  مزج األسلوب ومن اشھر أفكاره . سواء الشخص ثابت أو یتحرك

مع الفن ) الكسرات الحراریة الثابتھ(التكنولوجي الذي اخترعھ 
فالشكل . البتكار تصمیمات مجسمة تعبر عن حركة من یرتدیھا

تدرجھ یظھرالتصمیمات بأشكال فراغیة مجسمھ م 1992عام ) 16(
كما یظھرالفستان مع كل حركة ، في الحجم خارج حدود الجسم

یظھر ) 17(أما الشكل . بشكل متجدد بإنعاكاسات ضوئیة رائعة
، بولیستیر% 100تصمیمات منفذه بأستخدام خامات صناعیة 

. وتشكیلھا بالكسرات الحراریة الثابتھ لتعطي اشكال جدیدة متحركة
 .قدیم نفس الفكرة كل موسمعام  حرص المصمم على ت2006فمنذ 

 . )2013،70اماني إبراھیم ،(
http://www.nssmag.com 

 

  
) زمني وحركي(تصمیمان یحققان البعد الرابع )  15(شكل           

  Rei Kawakuboللمصممھ 
http://www.vogue.com  

 

                 
 ن الحركة للمصممتصمیمات مجسمة تعبر ع)  16(شكل 

 Issey Miyaky 
   http://www.nssmag.com 

  
عن البعد  Rahul Mishraكما عبر المصمم الھندي میشارا 

 2016ربیع / في عرض أزیاء صیف) زمني وحركي (الرابع 
وذلك من خالل إعادة النظر في الماضي والحفاظ ، )18(شكل 

ولوجیا على مھارات الحرفیین الیدویة في حاضر تحكمھ التكن
، والدمج مع الخامات والمالمس المختلفة، والتفكیر بالمستقبل

ً خلق تصمیمات متعدده االبعاد فیھا  فتداخل ھذه العناصر جمیعا
  http://www.whatweadore.com. غموض وجذابیة

      
 MiyakyIssey      http://www.nssmag.comللمصمم ) زمني وحركي(تصمیمات تحقق البعد الرابع )  17(شكل 

http://classes.design.ucla.edu
http://www.vogue.com
http://www.vogue.com
http://www.nssmag.com
http://www.vogue.com
http://www.nssmag.com
http://www.whatweadore.com
http://www.nssmag.com
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      Rahul Mishraللمصمم ) زمني وحركي(فساتین تحقق البعد الرابع )  18(شكل 

كما تعبرالتصمیمات المستمده من االتجاه المستقبلي عن البعد الرابع 
من خالل التنبؤ بالمستقبل والتفكیرفي الخیال ) زمني وحركي(

قد تكون ، یاء طلیعیة أوكالسكیة الحصرلھاالعلمي وترجمتھ الز
تتسم بأبتكار جريء في ، صارخھ وعنیفة وقد تكون مرحھ وممتعھ

األلوان والشكل الظلي والتفاصیل والخطوط بایقاع سریع یوحي 
وكذلك استخدام الخامات الغیر تقلیدیة والمالمس المبتكرة ، بالحركة

ً لتحقیق البعد الرابع یوضح نماذج من ) 19(لوالشك. مما أدوا جمیعا

لمصممین اتبعوا منھج االتجاه  2009صیف /عروض أزیاء ربیع 
یوضح مجموعة تصمیمات للمصمم ) 20(والشكل . المستقبلي

زمني (تحقق البعد الرابع  2010صیف /الكسندر ماكوین ربیع 
من خالل التعبیرعن العالم بعد ذوبان الجلید وقد ذابت ) وحركي 

یات مع استخدام الطباعة الرقمیة على بعض البشر وتحولت لبرمائ
  .  الخامات

  
  .2009صیف /ربیع ) زمني وحركي (مجموعھ فساتین تحقق البعد الرابع) 19(شكل 

http://www.geometricsleep.com 

  
  .2010صیف /ربیع ) زمني وحركي (تحقق البعد الرابع  alexander-McQueenمجموعة تصمیمات للمصمم ) 20(شكل 

http://www.vogue.com/  
التعرف على االتجاھات المختلفة لمصممي األزیاء ومما سبق تم 

فمنھم من ، العالمیین في تطبیق مفھوم البعد الرابع لتصمیم األزیاء
صنف البعد الرابع بعد زمني ومنھم من صنفھ بعد حركي ومنھم 

وھذا التصنیف االخیر التي تتفق ، من صنفھ كبعد زمني وحركي
احثة في ھذا البحث والمتوافق مع مفھوم البعد الرابع معھ الب

یتحقق بدمج التكنولوجیا التي و، للمدرسة المستقبلیة في األزیاء
واالزیاء معاً بجانب الخیال العلمي بحیث یشكالن تصورات إبداعیة 

     .الزیاء الحاضر والمستقبل ویكونان مزیج ابداعي متكامل 
  
  :   تطبیقات البحث -3

بتكار تصمیمات ملبسیة بمفھوم البعد الرابع تقوم فكرة البحث على ا
واالستلھام من الشكل الظلي ، المستمد من فلسفة المدرسة المستقبلیھ

من االتجاه المستقبلي التجاھات الموضة ) Robot(لالنسان االلي 

فیعبر ھذا االتجاه عن الخروج ،2018/2019صیف /العالمیة ربیع 
یوضح ) 21(الشكل ، الفضاء والسفر الي القمرمن العالم وغزو 

 .االتجاه المستقبلي والشكل الظلي للمالبس والخامات وااللوان
ویتضح من ھذا االتجاه استخدام الخامات الغیر تقلیدیة كالشفافة ذات 

، النایلون، االقمشة المعدنیة، الجلود الالمعھ، المظھر البالستیكي
. المعدنیة المزودة بكباسین معدنیة ورق الفویل األلومنیوم واالنسجة

كما یتضح استخدام األلوان التي ترمز اللوان المعادن المصنوع منھ 
 . الروبوت والظواھر الكونیھ 

https://www.trendcouncil.com, 
https://www.modacable.com, 
http://www.vogue.com/  
https://www.pinterest.com/explore/fashion-
forecasting  

http://www.geometricsleep.com
http://www.vogue.com/
https://www.trendcouncil.com,
https://www.modacable.com,
http://www.vogue.com/
https://www.pinterest.com/explore/fashion-
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 ).عمل الباحثة (  2018/2019صیف /ربیع یوضح االتجاه المستقبلي والشكل الظلي للمالبس والخامات وااللوان )21(شكل 

یمكن توجیھھم تصمیم ملبسي للسیدات  12قامت الباحثة بابتكار  
وحققت الباحثة في تصمیمھم مفھوم البعد ، الفالم الخیال العلمي

وذلك ، تقبلیة في مجال األزیاءالرابع من منھج المدرسھ المس
بالتزواج بین الحاضر والمستقبل من خالل استخدام الشكل الظلي 

في تصمیمات مبتكره مواكبھ لالتجاه  )Robot(لي آللالنسان ا
وكذلك استخدام الجراءة ، المستقبلي من اتجاھات الموضة العالمیة

ة والخیال في الشكل الظلي للتصمیمات والخامات الغیر تقلیدی
باإلضافة إلستخدام قیم جمالیة مختلفة لكل تصمیم ، المقترحة للتنفیذ

  :سیتم توضیحھا في توصیف التصمیمات التالیة
  التصمیم األول 

  
  التصمیم األول) 22(شكل 

  )22(شكل، سالوبیت بأكمام: التصمیم المقترح 
  .حریر شانتونج اسود و قماش معدني فضي :الخامات المقترحة 

استخدام خطوط افقیة مختلفة النسب في السالوبیت : لي الجانب الجما
باإلضافة إلستخدام خطوط راسیة منسكرة مختلفة ، بتكرار منتظم

، الطول في االكمام بتكرارمنتظم مما أدى لخلق إحساس بالحركة
وبالتالي تم إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن كما عبرا

  .   صمیمتحقیق مفھوم البعد الرابع في الت
  التصمیم الثاني 

  
  التصمیم الثاني) 23(شكل 

  )23(شكل ،سالوبیت بأكمام: التصمیم المقترح
  .حریر شانتونج اسود وفضي : الخامات المقترحة

استخدام خطوط طولیھ منكسرة مع خطوط افقیة : الجانب الجمالي
باإلضافة الي استخدام اشكال ھندسیة ، في االكمام بتكرار منتظم

في السالوبیت بنسب مختلفة بتكرارمنتظم مما أدى لخلق  مختلفة
إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم كما عبرا، إحساس بالحركة

  .   بالتالي تم تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیمعن الزمن و
  التصمیم الثالث 

  
  التصمیم الثالث) 24(شكل 

  )24(شكل ،سالوبیت بأكمام: التصمیم المقترح 
حریرشانتونج اسود وابیض ونایلون منسوج : ات المقترحةالخام
  .1/1سادة 

استخدام خطوط طولیھ مختلفة الطول في االكمام : الجانب الجمالي
باإلضافة الي استخدام اشكال ھندسیة مختلفة في ، بتكرار منتظم

السالوبیت بنسب مختلفة بتكرارمنتظم مما أدى لخلق إحساس 
حركي للخطوط في التصمیم عن الزمن إلیقاع الكما عبرا، بالحركة

  .   وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیم
  التصمیم الرابع

  
  التصمیم الرابع) 25(شكل 
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  )25(شكل ، كورساج بأكمام وبنطلون: التصمیم المقترح 
حریرشانتونج اسود وفضي وقماش معدني : الخامات المقترحة

  .لنھایة البنطلون 1/1ة فضي لالكمام ونایلون منسوج ساد
استخدام اخطوط افقیة بتكرار منتظم في الكم : الجانب الجمالي 

باإلضافة الي استخدام خطوط ، بنسبة تتقلص لتصل السورة الكم
افقیة بتكرار منتظم بنسبة تكبر من أعلى البنطلون الي ماقبل 

ثم استخدام الخطوط االفقیة مرة اخري بتكرار منتظم ، الركبة
، تتقلص في جیب البنطلون مما أدى لخلق إحساس بالحركة وبنسبة

وبالتالي تم إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن كما عبرا
  .   تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیم

  التصمیم الخامس

  
  التصمیم الخامس) 26(شكل 

  )26(شكل ، كورساج وبنطلون: التصمیم المقترح 
یرشانتونج اسود وفضي ونایلون منسوج حر: الخامات المقترحة

  .1/1سادة 
استخدام اشكال ھندسیة مختلفة االحجام بتكرار : الجانب الجمالي 

في الكورساج مع استخدام خطوط مائلة كقصات بتكرار في 
إلیقاع الحركي كما عبرا، البنطلون مما أدى لخلق إحساس بالحركة

ق مفھوم البعد وبالتالي تم تحقیللخطوط في التصمیم عن الزمن 
  .   الرابع في التصمیم

  سادسالتصمیم ال

 
  التصمیم السادس) 27(شكل 

  )27(شكل ، فستان قصیر باكمام قصیرة: التصمیم المقترح 
  .حریرشانتونج اسود وابیض: الخامات المقترحة

استخدام خطوط افقیة بتكرار منتظم في االكمام ثم : الجانب الجمالي
باالضافة إلستخدام ، م بتكرار غیر منتظمخطوط طولیة في نھایة الك

خطوط واشكال ھندسیة مختلفة النسب وبتكرارغیر منتظم في 
إلیقاع الحركي كما عبرا، الفستان مما أدى لخلق إحساس بالحركة

وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعد للخطوط في التصمیم عن الزمن 
  .الرابع في التصمیم

  التصمیم السابع

  
  م السابعالتصمی) 28(شكل 

  )28(شكل ، فستان قصیر باكمام قصیرة: التصمیم المقترح 
  .حریرشانتونج اسود وفضي: الخامات المقترحة

، استخدام خطوط افقیة بتكرار منتظم في االكمام: الجانب الجمالي
باالضافة إلستخدام خطوط طولیة منكسرة واشكال ھندسیة مختلفة 

أدى لخلق إحساس  النسب وبتكرارغیر منتظم في الفستان مما
إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن كما عبرا، بالحركة

  .وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیم
  التصمیم الثامن

  
  التصمیم الثامن) 29(شكل 

  )29(شكل ، فستان قصیر باكمام قصیرة: التصمیم المقترح 
  .حریرشانتونج اسود وفضي: الخامات المقترحة
استخدام خطوط افقیة بتكرار منتظم في االكمام : الجانب الجمالي 

باالضافة الستخدام خطوط مائلة بتكرار غیر منتظم تتالقى في 
كما ، منتصف الفستان مما مما أدى لخلق إحساس بالحركة

وبالتالي تم إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن عبرا
  .   میمتحقیق مفھوم البعد الرابع في التص

 التصمیم التاسع

  
  التصمیم التاسع) 30(شكل 
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  )30(شكل ، كورساج باكمام وتنورة قصیرة: التصمیم المقترح 
حریر شانتونج فضي وقماش معدني مزود : الخامات المقترحة

  .باشكال ھرمیة معدنیة 
استخدام شكل مخروطي في االكمام ثم خطوط : الجانب الجمالي 

ضافة إلستخدام خطوط افقیة وراسیة باإل، افقیة بتكرار منتظم
وكذلك استخدام نسیج معدني مزود بأشكال ، منكسرة في الكورساج

ھرمیة معدنیة مختلفة النسب واأللوان وبتكرار منتظم في التنورة 
إلیقاع الحركي للخطوط كما عبرا، مما أدى لخلق إحساس بالحركة

الرابع في  وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعدفي التصمیم عن الزمن 
  .التصمیم

 التصمیم العاشر

 
  التصمیم العاشر) 31(شكل 

  )31(شكل ، فستان قصیر باكمام طویلة: التصمیم المقترح 
  .حریر شانتونج فضي واسود : الخامات المقترحة

استخدام اشكال ھندسیة مختلفة االحجام وبتكرار : الجانب الجمالي
كما ، اس بالحركةمنتظم في الفستان واالكمام مما یوحي لالحس

وبالتالي تم إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن عبرا
  .تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیم

 التصمیم الحادي عشر

  
  التصمیم الحادي عشر) 32(شكل 

  )32(شكل ، كورساج وتنورة قصیرة: التصمیم المقترح 
ھبي قماش معدني ذ، حریر شانتونج ابیض: الخامات المقترحة

  .ونسیج معدني مزود باشكال ھرمیة معدنیة
استخدام خطوط راسیة بتكرار أعلى الكورساج ثم : الجانب الجمالي

استخدام الخطوط االفقیة بتكرار منتظم وبنسبة تتقلص في جیب 
التنورة باإلضافة الستخدام نسیج مزود بأشكال ھرمیة مختلفة 

أدى لخلق إحساس األلوان وبتكرار منتظم في نھایة التنورة مما 

إلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم عن الزمن كما عبرا، بالحركة
  .وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعد الرابع في التصمیم

  التصمیم الثاني عشر

   
  التصمیم الثاني عشر) 33(شكل 

  )33(شكل ، تونیك وبنطلون: التصمیم المقترح 
  .ھبي حریرشانتونج اسود وفضي وذ: الخامات المقترحة

استخدام مربعات ھندسیة بمساحات والوان مختلفة : الجانب الجمالي
وكذلك استخدام خطوط افقیة بتكرار منتظم في ، في الكورساج

االكمام على شكل طبقات فوق بعض مع استخدام خطوط مائلة 
بتكرار منتظم من منتصف التونیك لنھایتھ على شكل طبقات فوق 

إلیقاع الحركي كما عبرا، كةبعض مما أدى لخلق إحساس بالحر
وبالتالي تم تحقیق مفھوم البعد للخطوط في التصمیم عن الزمن 

  .الرابع في التصمیم

  :Results النتائج
تم التوصل لنتائج البحث بتقیم التصمیمات المقترحة في تحقیق ھدف 

  :الباحثة بتصمیم استبیان یحتوي على البنود التالیة وقامت ، البحث
 .  عن فلسفة المدرسة المستقبلیةیعبر التصمیم  -1
 .حقق اختالف أنواع الخطوط في التصمیم إحساس بالحركة -2
 . حقق اإلیقاع الحركي للخطوط في التصمیم تعبیر عن الزمن  -3
 .الشكل الظلي للتصمیم مالئم التجاھات الموضة العالمیة  -4
 .تحقق الخیال في التصمیم  -5
 . حقق تكرار العناصر في التصمیم إحساس بالحركة -6
 . اكد إیقاع الخطوط في التصمیم على اإلحساس بالزمن  -7
 ).الروبوت(تحقق في التصمیم مصدر االلھام  -8
 .الخیال العلمي ألفالمالتصمیم مالئم توظیفھ  -9

 .حقق التصمیم مفھوم البعد الرابع   -10
 10ثم عرض االستبیان من خالل المقابلة الشخصیة على 

، ي تحقیق ھدف البحثمتخصصین بمجال األزیاء لمعرفة آرائھم ف
عبارات لتحكیم التصمیمات  10على  وقد احتوت استمارة االستبیان

وتمت اإلجابة على كل ، المقترحة في تحقیقھا لمفھوم البعد الرابع
ال أوافق = 1أوافق بشدة،=  5(بحیث  5الي  1عبارة بدرجھ من 

إجراء  ثم تم. بعد مشاھدة التصمیم وقراءة بنود االستبیان) بشدة
  .لمعامالت اإلحصائیھ بعد التحكیما

  اختبار مدى الصدق والثبات  -4-1
 االتساق الباحثھ باستخدام معامل قامت :صدق المحكمین - 4-1-1

للتحقق من اتفاق   (Kendall's Coefficient)كیندال
ً  النتائج جاءت وقد. المتخصصین    (1 ) رقم  الجدول وفقا
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 المتخصصین بین لالتفاق كیندال معامل نتائج) 1(جدول 

  الداللة مستوى  كیندال معامل  االسئلھ  الداللة مستوى  كیندال معامل  االسئلھ
 000. **775. 6س 000. **669.  1س
 000. **707. 7س 000. **770. 2س
 000. **625. 8س 000. **746. 3س
 000. **657. 9س 000. **529. 4س
 000. **708. 10س 000. **636. 5س

 
بین  االتفاق معامل قیمة أن(1 ) رقم  جدولال من ویالحظ

 دالة وھي (0.529-0.775) بین لكیندال تتراوح المتخصصین
 الواضح إلى االتفاق یشیر مما ؛)(α≤ 0.001مستوى   إحصائیاعند

 .التصمیمات  تحكیم في المتخصصین بین

بقیاس صدق المحتوى  الباحثھ قامت: صدق المحتوى - 4-1-2
حیث حسبت معامالت االرتباط بین بطریقة صدق المفردات 

ً  النتائج جاءت وقد. درجات كل سؤال والمجموع الكلي  الجدول وفقا
  )2( رقم 

 
 االرتباط معامل نتائج) 2(جدول 

  الداللة مستوى  االرتباط معامل  االسئلھ  الداللة مستوى  االرتباط معامل  االسئلھ
 000. **908. 6س 000. **834. 1س
 000. **826. 7س 000. **909. 2س
 000. **781. 8س 000. **855. 3س
 000. **830. 9س 000. **692. 4س
 000. **895. 10س 000. **781. 5س

 
االرتباط بین  معامل قیمة أن) 2 (رقم  الجدول من ویالحظ

  بین تتراوح (Pearson Correlation)لبیرسون  المتخصصین
 ؛)(α≤ 0.001مستوى  عند إحصائیا دالة وھي (0.909-0.692) 

 تحكیم في المتخصصین بین الواضح إلى االتفاق یشیر مما
  .التصمیمات

ّتائج اإلحصائیّة التي توّصلت إلیھا الباحثھ عالوة على  في ضوء الن
یمكننا االعتماد على ھذا  -كما سبقت اإلشارة-صدق المحّكمین 

  .المقیاس إلى حدّ كبیر
  : ثبات اإلستبیان  - 4-1-3

یان أن یعطي ھذا اإلستبیان نفس النتیجة لو تم یقصد بثبات اإلستب
، إعادة توزیع اإلستبیان أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط

وقد تحققت الباحثھ من ثبات االستبیان باستخدام طریقة معامل ألفا 
لمعرفة ثبات ) Cronbach's Alpha Coefficient ( كرونباخ 

ّصفیّ ، فقرات اإلستبیان  Spearman-Brownة وطریقة التجزئة الن
Coefficient)  ( لقیاس درجة االرتباط.  

 :ألفا حساب الثبات حسب كرونباخ - 1- 4-1-3
 بین الداخلي االتساق قامت الباحثة للتحقق من ثبات االسئلھ بحساب

 معامل وكانت قیمة، ألفا كرونباخ الثبات معامل االسئلھ باستخدام
  ). 0.950(الثبات مساویھ 

 :لثبات حسب طریقة التجزئة النّصفیّةحساب ا - 2- 4-1-3
 بین الداخلي االتساق قامت الباحثة للتحقق من ثبات االسئلھ بحساب

ّصفیّة معامل االسئلھ باستخدام  وكانت قیمة، طریقة التجزئة الن
  ).0.951(الثبات مساویھ  معامل

ویتضح مما سبق أن معامل ألفا و معامل التجزئة النصفیة قیم 
 .وتدل علي ثبات اإلستبیان )  0.01(د مستوى مرتفعة ودالة عن

  :       األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث -4-2
قامت الباحثھ بتفریغ وتحلیل اإلستبیانات من خالل برنامج التحلیل 

  Statistical Package for the Social Sciencesاإلحصائي 
 (SPSS) ، وسنوضح األدوات اإلحصائیة المستخدمة:  

لنسب المئویة والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط ا -
یستخدم ھذا األمر بشكل أساسي ألغراض : الحسابي النسبي

معرفة تكرار فئات متغیر ما ویفید الباحث في وصف عینة 
 .الدراسة

وصف احصائي وتحلیل البیانات ألستجابات أفراد عینھ  -
، معیارياالنحراف ال، المتوسط الحسابي( باستخدام الدراسھ 

 ).درجة الحریة، قیمة كأى تربیع
اختبار تحلیل التباین األحادي لتوضیح الفروق لتقدیرات أفراد  -

 .عینة الدراسة طبقا الختالف متغیر التصمیم
لمعرفة ما إذا كانت متوسط ) Sign Test(اختبار اإلشارة  -

وفي ، أم ال 3درجة االستجابة قد وصلت إلي درجة الحیاد وھي 
  :یتم اختبار الفرضیة اإلحصائیة التالیةھذه الحالة 

وھي  3اختبار أن متوسط درجة اإلجابة یساوي : الفرضیة الصفریة
  .درجة الحیاد حسب مقیاس لیكرت

  . 3اختبار أن متوسط درجة اإلجابة ال یساوي : الفرضیة البدیلة
0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت   

فإنھ ال یمكن رفض الفرضیة ) SPSSحسب نتائج برنامج (
الصفریة ویكون في ھذه الحالة متوسط آراء أفراد العینة حول 
ً عن درجة الحیاد وھى  الظاھرة موضع الدراسة ال یختلف جوھریا

أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value)أما إذا كانت ، 3
0.05  الصفریة وقبول الفرضیة البدیلة  فیتم رفض الفرضیة

ً عن درجة  القائلة بأن متوسط آراء أفراد العینة یختلف جوھریا
وفي ھذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید ، الحیاد

وذلك من خالل قیمة . أو ینقص بصورة جوھریة عن درجة الحیاد
سط الحسابي االختبار فإذا كانت اإلشارة موجبة فمعناه أن المتو

  .لإلجابة یزید عن درجة الحیاد والعكس صحیح
  .) 2002، سمیر كامل(
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 قیم اختبار اإلشارة ومستوى المعنویة نتائج (3 ) جدول
المتوسط  االسئلھ

  الحسابي
األھمیة 
  النسبیة

مستوى 
  المعنویة

المتوسط  االسئلھ
  الحسابي

األھمیة 
  النسبیة

مستوى 
  المعنویة

 0.000 %87 4.34  6س 0.000 %89 4.46  1س
 0.000 %86 4.30  7س 0.000 %88 4.39  2س
 0.000 %87 4.33  8س 0.000 %85 4.24  3س
 0.000 %91 4.54  9س 0.000 %88 4.38  4س
 0.000 %89 4.43  10س 0.000 %84 4.19  5س

ً عند مستوي داللة *   0.05المتوسط الحسابي دال إحصائیا .  
ان المتوسط الحسابي لكل سؤال یساوي ) 3(ول ونستنتج من جد

ویعطي قیمة للمتوسط الحسابي )  5الدرجھ الكلیة (درجھ من 
لذلك یعتبر ھذا  0.000تساوي ) Sig(.و القیمة االحتمالیة ، النسبي

ً عند مستوى داللة  0.05السؤال دال إحصائیا  ، مما یدل على
ً عن درجة  أن متوسط درجة االستجابة لھذا السؤال یختلف جوھریا

وبالفعل وجدت الباحثة ان درجة االستجابة لجمیع . 3الحیاد وھى 
ً عن درجة الحیاد فبالتالي توجد فروق ، 3األسئلة یختلف جوھریا

ُعزى لمتغیر التصمیم    .ذات داللة إحصائیة بین إجابات المحكمین ت
ً األھمیة النسبیة ) 3(كما یتضح من جدول  لكل سؤال عند ایضا

فنستنتج أن التصمیمات حققت التعبیر عن فلسفة ، المتخصصین

،وحقق % 89المدرسة المستقبلیة ومفھوم البعد الرابع بنسبة  
اختالف الخطوط وتكرار العناصر إحساس بالحركة في التصمیمات 

كما تحقق اإلیقاع  الحركي المعبر عن الزمن في ،% 87.5بنسبة 
وتحقق االستلھام من الروبوت بنسبة  ،%86التصمیمات بنسبة 

كذلك مالئمة الشكل الظلي للتصمیمات التجاھات الموضة و،87%
كما تحقق مالئمة جمیع التصمیمات الفالم ،%88العالمیة بنسبة

یوضح األھمیة ) 1( والشكل البیاني % . 91الخیال العلمي بنسبة 
  .النسبیة لكل سؤال عند المتخصصین 

  
  ضح األھمیة النسبیة لكل سؤال عند المتخصصینیو) 1(شكل بیاني 

نظر  وجھة للتصمیمات المقترحة من الوصف االحصائي
  :المتخصصین 

واجراء وصف ، )SPSS(تم تحلیل البیانات بأستخدام برنامج 
 أفضل على للتعرف ألستجابات أفراد عینھ الدراسھاحصائي 

التصمیمات المقترحة من وجھة نظر المتخصصین باستخدام 
درجة ، قیمة كأى تربیع، االنحراف المعیاري، المتوسط الحسابي(

  ـ:اإلختبارات نتائج التالي یوضح والجدول) الحریة
  

 )  قیمة كأى تربیع، االنحراف المعیاري، المتوسط الحسابي( ترتیب التصمیمات طبقأ ) 4( جدول 
 الترتیب الداللة مستوى درجات الحریة 2قیمة كا االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  

 158.917a 4 .000 10 5.801 38.90  1تصمیم  
 84.067b 3 .000 4 5.417 45.30  2تصمیم  
 53.533b 3 .000 3 5.846 46.20  3تصمیم  
 79.533b 3 .000 6 6.308 44.30  4تصمیم  
 57.667b 3 .000 7 5.712 44.20  5تصمیم  
 126.417a 4 .000 5 7.134 45.00  6تصمیم  

 63.600b 3 .000 8 7.115 44.20  7صمیم  ت
 115.333a 4 .000 9 6.290 43.30  8تصمیم 
 112.333b 3 .000 1 4.033 48.40  9تصمیم  
 109.533b 3 .000 11 6.931 38.60  10تصمیم  
 158.917a 4 .000 12 7.875 37.70  11تصمیم  
 84.067b 3 .000 2 5.033 47.00  12تصمیم  
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) كأى تربیع(أنھ باستخدام األختبار األحصائى  )4(یوضح جدول 

) .Sig(ألستجابات أفراد عینھ الدراسھ تبین أن القیمة االحتمالیة 
0.05كانت اقل من مستوى الداللة  0.000   ومن ثم فإنھ

  . توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصمیمات
ي نتائج المتوسط كما یتضح من الجدول السابق للوصف االحصائ

وبناء على النتائج تم ترتیب ، الحسابي واالنحراف المعیاري

فجاء في المركز االول التصمیم رقم ،التصمیمات من حیث األفضلیة
) 1،10،11، 7،8، 5، 12،3،2،6،4(ثم یلیھ التصمیمات أرقام ) 9(

  .یوضح ذلك ) 2(والشكل البیاني . على التوالي 

  
  تیب التصمیمات وفقا للمتوسط الحسابي لكل تصمیم طبقا الراء المتخصصین یوضح تر) 2(شكل بیاني 

وبتحلیل ھذه النتیجھ یتضح ان التصمیمات التي حصلت على أعلى 
ھدف البحث وھو ابتكار  قد حققت، متوسط حسابي على التوالي

مفھوم البعد الرابع تعبرعن فلسفة المدرسة المستقبلیة تصمیمات ب
باإلضافة ، الخیال واالستلھام من المستقبلباستخدام الجرأة و

ومواكبة ، لتحقیق اإلیقاع الحركي للخطوط التي عبرعن الزمن
التصمیمات للموضة العالمیة ومالئمة توظیفھا الفالم الخیال 

  .            العلمي 
  )One Way ANOVA(اختبار تحلیل التباین األحادي 

توضیح الفروق لتقدیرات تم اجراء اختبار تحلیل التباین األحادي ل
ً الختالف متغیر التصمیم وجاءت النتائج  أفراد عینة الدراسة طبقا

  :كما یوضحھا الجدول التالى

  نتائج اختبار تحلیل التباین) 5( جدول 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین
) ف(قیمة  متوسط المربعات الحریة

 المحسوبة
مستوى 
 الداللة

 001. 3.054 117.645 11 1294.092 بین المجموعات
 38.527 108 4160.900 داخل المجموعات

  119 5454.992 المجموع
  )α 0.01=(دال عند مستوى الداللة * 

 α(وجود فروق إحصائیة عند مستوى الداللة ) 5(یوضح الجدول 
اجابات (في إجابات أفراد عینة الدراسھ حول ) 0.05>

ف متغیر التصمیم وھذا یدل على باختال) المتخصصین على االسئلھ
  .وجود فروق بین المتخصصین على اجابات االسئلھ

 : Recommendations التوصیات
الرابع برؤیة وفلسفة مختلفة  توصي الباحثة بتطبیق مفھوم البعد -

 .فھو مصدر الھام خصب لمصممین األزیاء 
االنفتاح على فكر مصممین األزیاء وتناول األفكار الغیر  -

 . بطالقة وجراءة وخیال في عالم الموضة  تقلیدیة
دراسة للخیال العلمي ودمجھ بالتكنولوجیا الحدیثة وتوظیفھما  -
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