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  تأثیر ثقافة التغیر على اإلدراك البصرى ألنماط الموضة 
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  التجمع الخامس  –المعھد العالى للفنون التطبیقیھ بمدرس 
 

  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لقدم والتساؤالت الفكریة تراود اإلنسان عن مختلف الظواھر الكونیة المحیطة بھ بقصد تحلیلھا واالستفادة منذ ا 

منھا في دراسة العلوم المختلفة ، فالتغیر أحد تلك الظواھر الطبیعیة التي تخضع لھا جمیع شؤون الحیاة ، فكل ما 
والنھار، وتغیر فصول السنة وما یتبعھ من تغیر  حولنا یتحرك لیتحول من وضع إلى أخر، فنالحظ تعاقب اللیل

ثقافیا " الطقس ، وال تتوقف حالھ التغیر على البعد المادي فقط بل یشمل البعد المعنوي كما نرى في حركة الحیاة 
 ً ً قال الفیلسوف الیوناني ھیرقلیطس" إلخ  ....واجتماعیا  وتاریخیا إن التغیر قانون الوجود، وإن " ، وقدیما

ویعد علم تصمیم األزیاء أحد علوم التصمیم التي تھتم بدراسة العدید من الظواھر . تقرار موت وعدم اإلس
واالتجاھات والعلوم المختلفة بھدف االستفادة منھا ، ومن ھنا بات ضروریا دراسة أسباب تغیر أنماط الموضة 

ھل لثقافة " كلة البحث فى التساؤالت األتیة وتتمثل مش, باستمرار بل وكیفیة إدراك تغیر ھذه األنماط لدى األفراد 
ویھدف , "التغیر تأثیر على اإلدراك البصرى لنمط الموضة ؟ لماذا تتغیر أنماط الموضة فى مجال األزیاء ؟ 

ویتبع البحث المنھج الوصفي , البحث الى معرفة مدى تأثیر ثقافة التغیر على اإلدراك البصرى ألنماط الموضة 
ً منذ القدم " التغیر و الثبات " فقضیة  . ع مشكلة البحث  التحلیلي الستطال ً واسعا من أھم القضایا التي أثارت جدال

 ً ،  فاألمم ال تستطیع تغییر واقعھا إال بعد أن تغیر من ذاتھا وتجارى القانون الفطري اإللھي ، ویحدث التغیر نتاجا
ع إلى أخر ، كما أن ھناك عالقة وثیقة بین التغییر للبعد الحركي والزماني، فكل ما حولنا یتحرك لیتحول من وض

فبدون وجود  -" قدرة العقل البشري على تكوین عالقات جدیدة من أجل تغییر الواقع " و اإلبداع ، فاإلبداع ھو
  و یتناول البحث  .دافع التغییر لما كانت ھناك رغبة لإلبداع، فلكل مبدع دوافعھ التي تحفز لدیھ الرغبة في اإلبداع

أثر التغیر على اإلدراك , أسباب تغییر أنماط الموضة,  ثقافة التغیر فى الموضة " خمسة محاور رئیسیھ تكمن ھى 
ومن خالل البحث تم التوصل إلى , أنماط الموضة ,  طاقة المظھر ألنماط الموضة ,  البصري ألنماط الموضة 

حیاتي  یھدف إلى االرتقاء وكذلك تؤثر ثقافة التغییر في الموضة ضرورة و متطلب " بعض النتائج تكمن فى 
التغیر على اإلدراك البصرى ألنماط الموضة من خالل دمج عناصر المالبس المرئیة بعالقة دینامیكیة تؤدى الى 

وھناك العدید من العوامل التى تؤدى إلى تغیر أنماط الموضة بشكل سریع منھا , تواجد أنماط مختلفة ومتعددة 
و تتغیر الرؤى البصریة ألشكال أنماط الموضة .ة والمناخیة والمجتمعیة واإلقتصادیة والتجاریة  إلخ العوامل البیئی

المجموعة األولى  تتمیز : "فى مجال األزیاء نتیجة لتأثیر ثقافة التغیر إلى ثالث مجموعات تكمن فیما یلى 
وتؤكد  " .موعة الثالثة  تعبر عن الرقى واألناقھالمج", " المجموعة الثانیة  تتمیز باألنوثة " , " بالحركة والنشاط 

نتائج البحث ضرورة إحداث التغییر فى تصمیمات األزیاء و الموضة  و ذلك لما لھ من مردود أیحابى مؤثر 
أكادیمیا یساھم التغییر في تحفیز المصممین و المتخصصین إلى إنتاج تصمیمات مبتكرة تتمتع بقدر كبیر من 

ً  یساھم تغییر أنماط األزیاء  في معالجة العدید من األمراض النفسیة . الشكل  المرونة  على مستوى و مجتمعیا
ً مما یعود بالنفع على  كاالكتئاب و الملل ، كما یرفع من كفاءة األداء  و اإلنتاج  و یجعل اإلنسان أكثر نشاطا

َ یلفت االنتباه لضرورة استحداث خامات جدیدة تساع.المجتمع ككل  د المصمم على استحداث تصمیمات و صناعیا
  .مبتكرة من خاللھا  

    
   أنماط الموضة 

Fashion Styles  
   ثقافة التغیر  

Change Culture   
  اإلدراك البصرى 

Visual Perception   
  تغیر الموضة 

Fashion Change      
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  :Introductionمقدمة 
إن التغیر سنھ كونیھ وظاھرة طبیعیة تخضع لھا جمیع 
مظاھرالكون وشؤون الحیاة باإلجمال  ، فكل ما حولنا یتحرك 
لیتحول من وضع إلى أخر، فنالحظ تعاقب اللیل والنھار، وتغیر 
وال  فصول السنة وما یتبعھ من تغیر الطقس،وتغیر مراحل العمر ،

تتوقف حالھ التغیر على البعد المادي فقط بل یشمل البعد المعنوي 
ً " كما نرى في حركة الحیاة  ، "إلخ  ....ثقافیا واجتماعیا  وتاریخیا

ولكون اإلنسان في عمق الحركة الكونیة فإنھ بال شك یتفاعل مع 
ً یتناسب مع واقعة  ً جدیدا تلك التغیرات المتعددة لیخلق لنفسھ سلوكا

ً قال الفیلسوف الیوناني ھیرقلیطسالج إن التغیر " دید ، وقدیما
  . )١٩٩٣- فادیھ عمر.(قانون الوجود، وإن اإلستقرار موت وعدم

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
مع كثرة أنواع وأشكال أنماط الموضة بات ضروریا دراسة أسباب 

ماط لدى تنوع وتغیر ھذه األنماط وكیفیة إدراك تغیر ھذه األن
  : وتتمثل مشكلة البحث فى التساؤل األتى , األفراد 

ھل لثقافة التغیر تأثیر على اإلدراك البصرى لنمط  §
  الموضة ؟ 

ھل تتغیر الرؤى البصریة ألشكال أنماط الموضة فى  §
  مجال األزیاء نتیجة لتأثیر ثقافة التغیر؟

  لماذا تتغیر أنماط الموضة فى مجال األزیاء ؟ §

  :Objectivesھدف البحث
یھدف البحث الى معرفة مدى تأثیر ثقافة التغیر على اإلدراك 

  .البصرى لنمط الموضة

  :Methodology منھج البحث
  .الوصفى واإلستقرائى   ینیتبع البحث المنھج

  Theoretical Frameworkاالطار النظرى 
  ثقافة التغیر فى الموضة: أوال 

ر" الداللة اللغویة للفظ  داث شيء لم " صلین تدور حول أ" غیَّ إحْ
، وبالرغم " یكن من قبل، وانتِقال الشيء من حالةٍ إلى حالة أخرى
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من اصل لغوى واحد إال " التغییر  –التغیر " من كون مصطلحي 
سنھ كونیھ حیاتیة وآلیة مجتمعیة " التغیر " أن ھناك فرق بینھما 

من نسق منظم "  التغییر " تحدث بشكل تلقائي وال إرادي، بینما  
الجھود البشریة بھدف حل بعض المشكالت القائمة، والتحول من 

 .واقع حالي إلى واقع أخر منشود 
  

والتغیر ھو أحد الظواھر الطبیعیة التى تخضع لھا جمیع شئوون 
و أحد الظواھر الھامة التى تؤثر على الصحة النفسیة , الحیاة

غبة تستدعى الموضة رو.لألفراد وتجعلھم أكثر نشاطا وإبداعا
التغیر والتبدیل والتنوع  تقوم علىالفرد الطبیعیة فى التغییر ألنھا 
وقد قال كارنل سنو وھو واحد من , المستمر فى أنماط المالبس

النجاح فى خلق الموضھ إنما ینتج من معرفھ " اكثر كتاب الموضھ 
الوقت والزمن الذى نعیشھ بدقھ واإلتجاھات التى تدور حولنا 

ل من اإلستمرار الطویل وترغب فى التغییر فالحواس نفسھا تم
فاإلنسان یمل األشیاء بطبیعتھ والعین ترغب فى تغییر شكل 

  " ٢٠١٥ - دینا فكرى ". " الموضھ
" مرحلة التقدیم" ولكل موضھ دوره حیاة وكأنھا كائن حى یولد 

عندما ینتقل فكر المصمم من مرحلة الخیال الى واقع التطبیق 
عندما یرتدیھا صفوة المجتمع  "الصعود مرحلة " وتنضج وتزدھر

وتبدأ , عندما تصل الى غالبیة األفراد  مرحلة الذروهوتصل الى , 
وتصبح قدیمھ , فى مرحلة اإلنحدار عندما تصل الى مراحل التشبع 

وحینئذ ینطلق , عندما ال یقبل علیھا المجتمع " مرحلة الزوال" 

ھو موضح فى  طورھا من جدید لینبأ بمیالد موضھ جدیده كما
وكل موضھ تختلف دورة حیاتھا عن موضھ اخرى "  .  ١" شكل 

وفى معدل السرعھ الذى تتحرك , وفقا لدرجة ما حققتھ من قبول 
  "  ٢٠٠٧ –كفایة سلیمان . " بھ 

  
  " www.atexcom.com" طبیعة الموضھ "  ١" شكل 

 :ماط الموضةأسباب تغییر أن: ثانیا 
الموضة ھى األسلوب الشائع فى وقت معین وبالتالى نجد أن ما 

فتتغیر . یمیز الموضة ھو التغیر والتجدید وعدم اإلستقرار والثبات 
الموضة طبقا لفصول السنة وتتغیر مع مرور الوقت والزمن 
وتتغیر نتیجة تفاعل عوامل مختلفة تتأثر ببعضھا البعض لتعطي لنا 

  :وسنتناول فیما یلى أسباب تغیر أنماط الموضة  ,موضة جدیدة 

  
أسباب تغیر أنماط الموضة"  ٢"  شكل 

أسباب تغیر الموضة ھو من أھم  :والعامل التجارى  الربح §
تحقیق الربح التجارى السریع والمتجدد بناء على تغیر 
إتجاھات وأشكال وأنماط الموضة من موسم لموسم بشكل 

 .أسرع من اى مجال أخر
یلعب العامل اإلقتصادي دور ھام في :اإلقتصادى  العامل §

حركة الموضة ، فنجد أن إتجاه الموضة في بدایة القرن 
كان یعتمد على ) ١٩٠٥:  ١٩٠٠(رة ما بین العشرین في الفت

الخطوط التي تتمیز بالفخامة والثراء نتیجة إلرتفاع الحالة 
االقتصادیة في تلك الفترة، بینما على الجانب اآلخر بعد 
إندالع الحرب العالمیة األولى كان یمیل األفراد نحو البساطة 

 .والعملیة وذلك إلنخفاض الحالة اإلقتصادیة 
نظرة المجتمع لھا دور كبیر  :لثقافیة والمجتمعیة ا العوامل §

فى تغیر الموضة بناء على األفكار والمعتقدات والموضة ھى 
وتختلف مالبس اھل ,أحد مكونات الثقافة فى اى مجتمع 

 .المدینة عن اھل الحضر نتیجة العادات والتقالید 
ً قاصرة على  :والموضة  التقلید  § كانت موضة األزیاء قدیما

ات الراقیة في المجتمع، غیر أن محاولة األفراد في الطبق
الطبقات الدنیا إلرتداء مالبس مشابھة لطبقة النبالء جعل 
ھناك نوع من التنافس بین الطبقتین فالطبقة العلیا ترغب في 
التمیز والعلو والطبقات األقل ترغب في التقلید وھذا بدوره 

إلرتداء وكرد فعل , یؤثر على سرعة التغیر في الموضة 
البعض مالبس مشابھة لھم فقد قامت ھذه الطبقات بتبني طرز 

. " جدیدة للمحافظة على إختالفھا عن باقي أفراد المجتمع 
 "  ٢٠٠١ –یسرى معوض 

ساھمت  :مواكبة التغیرات المستقبلیة والتكنولوجیا  §
التكنولوجیا بصورة مباشرة في تطور الموضة في القرن 

متقدمة والخامات الحدیثة وتطور حیث التقنیات الالعشرین 
أسالیب التصمیم وتشكیل أنماط الموضة برؤى  وأبعاد 

 .متجددة لمواكبة التغیرات المستقبلیة
أجمع العدید من علماء النفس أن  :تحسین الصحة النفسیة  §

اإلنسان یحتاج إلى التغییر المستمر حتى یحافظ على حیویتھ 
غیرات إلى وجود ونشاطھ ، ویؤدى عدم وجود مثل ھذه الت

بعض األضرار النفسیة السیئة والھدف من تصمیم نمط ما 
للعمیل ھو شعور العمیل باإلیجابیة والسعادة والثقھ بالنفس 

نمط الموضة و الناحیة " وذلك ألن ھناك عالقة وثیقة بین 
واألزیاء تلعب دورا سیكولوجیا فى حیاة , السیكولوجیھ للفرد 

الخارجى وتعبر عن الشخصیة  األفراد ألنھا تشكل المظھر
.2012" -Laura shala 
یلعب العامل السیاسى دورا ھاما  :السیاسیة  العواملتغیر  §

فى الموضھ وخیر دلیل على ذلك ھو إنتشار الموضھ التى 
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, فى حرب الخلیج " ١٩٩١"سمیت بعاصفة الصحراء عام 
ومن أھم سماتھا التأثر بالبیئھ الصحراویھ من ألوان و 

 fashion.blogspot.com.eg-http://mynew. خامات
تختلف مالبس الشمال عن الجنوب  : تغیر العوامل البیئیة  §

 .ومالبس الصعید عن القرى نتیجة إختالف درجات الحرارة 
یعتبر التطویر واإلرتقاء في الموضة  : الرغبة في التطویر §

ف األساسیة  الذي یسعى إلى تحقیقھا لمالئمة أحد األھدا
 . متطلبات اإلنسان المتغیرة 

قدرة العقل البشري على  "اإلبداع ھو  : التحفیز لإلبداع §
ومن ھنا نجد أن تكوین عالقات جدیدة من أجل تغییر الواقع 

ھناك عالقة وثیقة  توضح إقتران العملیة اإلبداعیة بمبدأ 
ً لمنظومة إبداعیة من خالل وعملیھ التغییر ت, التغییر تم وفقا

اإلضافة والحذف والتحویر للحصول على كل ما یواكب 
 ) ١٩٩٩ –مراد وھبة (  .اإلحتیاجات الوظیفیة والجمالیة 

یشكل عنصر الجذب  أحد العوامل الھامة التي  :الجذب  §
ومظھر الشخص , تشترط ضرورة تغییر أنماط الموضة 

ة للثقة بالنفس والتغلب على الجذاب ھى طریقة فعالة وإیجابی
 .القلق

الفروق الفردیة لألفراد لھا تأثیر قوى على مظھر  :اإلتصال  §
الفرد وعلى اإلتصال باألخرین  فالمظھر والشكل لھ تأثیر 

. فھو عبارة قویة عن شخصیة الفرد, على رد فعل األخرین 
 " ٢٠١٥ –دینا فكرى " 
تغیر بشكل أنماط الموضة ت :مالئمة األذواق المختلفة  §

مستمر لمالئمة أذواق ومتطلبات وإحتیاجات اإلنسان 
 .المختلفة والمتعددة 

  الموضة  ألنماطأثر التغیر على اإلدراك البصرى : ثالثا 
اإلدراك ھو العملیة العقلیة التى یتم من خاللھا معرفة اإلنسان للعالم 

وتتوقف عملیة اإلدراك البصرى على الفاعلیة بین , الخارجى 
نسان المدرك وبین الشئ المدرك وفقا لنوعیة المثیرات اإل

الموجوده فى العالم الخارجى وینقسم اإلدراك البصرى الى أربعة 
ادراك العمق وإدراك , إدراك اللون , إدراك الشكل " أنواع 

كما یعتمد اإلدراك البصري على العقل البشرى فئ , "الحركة 
حساسات البصریة التي تفسیر المرئیات، وال یقتصر على مجرد اإل

تصل إلى جھاز العین، فالصورة الواقعیة ھي نتاج عملیة سقوط 
ضوء األجسام على شبكیة العین بینما الصورة المدركة  انعكاس 

المخزونة نتیجة  ھي نتاج دمج الصورة الحسیة في المخ مع الصور 
  "  ٢٠١٥ –احمد سمیر ." للخبرات السابقة

رى للعناصر المرئیة المكونة للنمط والبد من فھم اإلدراك البص
, سویتر , قمیص ,  بلوزة , وشاح , معطف , جاكیت " وھى 

تى , بنشوا , جونلة , بدلة ,  شورت , بنطلون , جینز , فستان 
, قبعة , حذاء , بوت , صندل , حزام , كاردیجن , فیست , شیرت 
وعالقتھا ببعضھا البعض لتدرك بصریا , إكسسوارات,  حقیبة
شكال مختلفة ومتعددة ومتنوعة ومتغیرة تظھر فى شكل أنماط بأ

 – Elya lam."مختلفة تصبح معروفة فى مجال الموضة  
3013"  
العناصر تؤثر على اإلدراك البصرى  ھناك مجموعة منو

  : للعناصر المرئیة المكونة للنمط وھى تتمثل فیما یلى 
مظھر  قد یكون أفقى أو رأسى أو مائل وكال منھم لھ: الخط 

مختلف عن األخر  یؤثر على إدراك الفرد للشكل فالخط األفقى 
یلفت اإلنتباه للمكان الذى فیھ أما الخطوط الرأسیھ تجعل الفرد 

الخطوط المائلھ إذا كانت تمیل لألفقى فتأخذ , أطول وأكثر نحافة
  .صفاتھ وإذا كانت تمیل للرأسى فتأخذ سماتھ 

إلنتباه وتوحى بكبر الحجم على الخامات المشرقھ تلفت ا:  الخامات
  العكس من الخامات المعتمھ حیث تقلل الوزن والحجم 

, البد أن یكون ھناك توافق فى األلوان بین ألوان المالبس : اللون 
ونجد أن األلوان الداكنة تقلل من الحجم وتتناسب مع الخامات 

أما األلوان البراقھ , حیث تستوعب اإلضاءه"  matt" المعتمة 
  .تخدم فى األماكن المراد تأكیدھا  تس

یلعب دور ھام فى تحدید شكل المظھر الخارجى للنمط :  المقاس
وإرتداء مالبس وإكسسوارات كبیرة الحجم قد , على األفراد 

  ""Laura shala- 2012تجعلك تبدوا بشكل عكس الحقیقھ 
شكل الجسم یلعب دور : أنواع شكل الجسم البشرى للمرأءه 

ئمة وتناسب المالبس على الجسم البشرى بما یظھر أساسى فى مال
  .خصائص الجسم 

األكتاف والصدر منطقة :  " apple" شكل التفاحة  §
واھم جانب لھذا الشكل ھو إختیار أعرض من األرداف 

المالبس المتوازنھ مع نسب الجسم التى تقلل من حجم 
 . األكتاف

در منطقة األرداف تكون أكبر من الص " :  Pear"شكل   §
والھدف األساسى ھو تقلیل منطقة األرداف وإرتداء , والوسط

 .مالبس تلفت اإلنتباه الى الجزء العلوى
األرداف والصدر متشابھین فى " :  Hourglass"شكل   §

والھدف من ھذا الشكل ,  العرض لكن الوسط ضیق منحنى 
 . ھو إبراز الجسم 

ھو جسم مسطح حیث الصدر " :  Rectangle"شكل  §
اف یكونوا بنفس المقاس ومنطقة الوسط تكون أصغر واألرد

 . قلیال وھى فكره تبحث عن سیده بجسم رجل
یعالج ھذا الجسم بتحویلة الى " : Strawberry"شكل  §

شكل الساعة  الرملیة من خالل إضافة حجم لمنطقة األرداف 
 – Elya lam. "للتوازن مع النصف العلوى من الجسم 

3013"  
  

  
  الجسم البشرى للمرأ ة أشكال"   ٣" شكل 

  
  : المظھر ألنماط الموضة  طاقة: رابعا 

النمط یؤدى الى اإلنطباع األول للشخص ویؤثرعلى إنطباع 
و یحدد الشكل العام للزى فھى شكل من أشكال التعبیر , األخرین لھ

ویعرف نمط ,""M. Hadi Kiapour1 -2014عن النفس 
  : الموضة على أنھ 

دیة بطریقة غیر تقلیدیھ حیث إبتكار إستخدام  القطع التقلی §
مظھر وصوره جدیده للعمیل ترسل رسالة معینھ تعبر عن 

  . ھذا المظھر 
طریقة إرتداء القطع الملبسیة مع بعضھا بما یتوافق مع   §

 .الجسم البشرى
إتصال غیر فعلى من خالل رسالة صامتة تدمج بین اللون   §

خصیة ولغة الجسد والمالبس حیث تحمل ھذه الرسالة ش
 . وشكل الفرد فى نظر األخرین 

حالة من حاالت التعبیر المتمیزه تعبر اساسا عن الذوق   §
السائد فى مجال معین وتعكس نظره لشخص ما او مجموعة 

 .من األشخاص 
ویتم تحدید النمط من خالل العالقة الدینامیكیة بین العناصر 
زن المكونھ للمالبس الخارجیة فالمظھر ھو نتاج الطول والو

واللون والمالبس وشكل الشعر واإلكسسوارات والمكیاج 
والمجوھرات وحالة المرأه وكذلك لغة الجسد وتواصل العین والثقة 
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فإذا كنت تقتنع أنك بمظھر جید سیزید من إنطباع األخرین لك 
طریقة إرتداء قطع المالبس مع بعضھا البعض و% .٣٨بنسبة 

تلفة تتمثل فى أنماط تؤدى إلى نتائج وأشكال ومظاھر وصور مخ
/ ربیع " وھناك إثنان من الفترات الھامھ للموضة ھى .الموضة
" وكل موسم لھ عدة تیمات تشیر الى " شتاء / و خریف , صیف 

timeless , current mood  " وكل تیمھ بھا ثالثة مظاھر "
trendy , contemporary , classic   " والثالث مظاھر ھى :  

§ Trendy  :وغالبا تطبق على فئة " شائع " ر أحدث مظھ
العشرینات و األقل حیث تشعر ھذه الفئة بأھمیة إرتداء 

 . الموضة عن إرتداء ماھو مناسب لھم 
§ Contemporary  عندما " : المظھر الحالى " معاصر

تكون المرأه فى اواخر العشرینات تطور مالبسھا الى النمط 
 المعاصر حیث مسئولیة الذھاب للعمل ومھام الحیاه 

§ Classic  ویظل للعدید من : المظھر األبدى الذى ال یتغیر
السنوات ویفضلھ غالبا السیدات األكبر سنا فھم ال یھتموا 

 . بأحدث موضة 
  :  الموضةأنماط :  امسا خ

الطبیعة اإلنسانیة للبشریة تتغیر من وضع ألخر وھذا ما ینطبق 
على الموضة حیث نجد أن الشخصیة الواحدة تغیر من أنماط 
المالبس التى ترتدیھا بناء على المناسبة والمكان والفروق الفردیة 

وتتغیر أنماط الموضة بشكل سریع جدا حیث یتغیر الشكل ,لألفراد 
الظلى  من فترة ألخرى ومن موسم ألخر وتتغیر إتجاھات الموضة 
من موسم ألخر وتتغیر األلوان والخطوط والتفاصیل من موسم 

فنمط الموضھ مثل رسم إسكتش لشخصیة ویتم التعبیر عن ,ألخر 
ویتم تصنیف جمیع المالبس إلى , الشخصیة طبقا لتیمة الموضة 

" موضة تبتكر مظاھر وھذه األنواع من أنماط ال, مجموعات 
looks  " والنمط قد یكون . تنقل تیمات مشتركة "
ھو "  reality"حقیقى " او " ھو نمط مستقبلى "  fantasy"خیالى

تعنى دمج " "intuitionالتقیم الحقیقى إلسلوب حیاتك أو حدسى
  ""Laura shala- 2012" . العدید من األنماط 

للباحثین كوتا وھادى وھناك دراسة تمت فى طوكیو فى الیابان 
 .كیابور حیث قاموا بتصنیف األنماط الى خمسة أنماط وھى

"Hipster, Pinup   ,Preppy  , Bohemian, Goth  " ,
وذلك بناء على دراسة قامت بتجمیع وتحلیل بیانات ألكثر من 

وسنتاول فیما یلى بعض أنماط الموضة .لمظاھر مختلفة  ١٨٩٣
  . من نمط ألخر لتوضیح إختالف وتغیر المظھر 

  : وقسمت الباحثة األنماط الى ثالثة مجموعات وھى 
" المجموعة األولى  تتمیز بالحركة والنشاط وھى  §

Casual   ,Edgy ,Beachy ,Bohemian  ,Arty    ,
Flamboyant    ,Western  ,Preppy    ,Punk  ,

Tomboy    ,ROCKER      ,Goth  ,Hipster  ,
Sports  "  

المالبس الكاجوال ھى من أكبر القطاعات :   Casualنمط  -١
فى السوق وتنتج وتباع بكمیات كبیرة حیث دمج األلوان 

یقسم الكاجوال الى المحایده مع األلوان المشرقة والبراقھ و
الحیاة كما ھو  فىمالبس كاجوال ترتدى لمواقف عامة 

والى مالبس كاجوال ترتدى فى , " ٤" موضح فى شكل 
حیث المالبس الكاجوال " ٥"ح فى شكل العمل كما ھو موض

Business Casual”  التى ترتدى للعمل یتم فیھا تجنب
القصیرة التى یقل طولھا عن  الجونالتبعض العناصر مثل 

بوصة فوق الركبة وكذلك تجنب المالبس المكشوفة  ٢
 .حد والكشكشة الزائدة فھى مالبس بھا نوع من التحفظ الى

والتاتو والسوست واألقمشة األسود والجلد : Edgyنمط  -٢
بین الطرق  الجمعحیث  " edgy ".الممزقة ھى احدى مظاه

كما ھو موضح فى , التقلییدیة ولكن بطریقة غیر تقلیدیة 
 http://www.stylishwife.com" .٦"شكل 

٣- 

  
www.cs.unc.edu/  

  
ظھر ھذا المصطلح في ":  Bohemian" نمط البوھیمي  -٤

ع عشر لوصف المھاجرین فرنسا في منتصف القرن التاس
ویستخدم لوصف من یدعون إلى التفكیر الحر , الغجر 

المطلق غیر المقید لذلك فھم ال یمتثلون في سلوكھم وأعمالھم 
وھو نمط یركز على األشكال  ,إلى أعراف المجتمع وتقالیده 
مالبس ھذا النمط ھى المالبس والمالمس الغیر تقلیدیة و

ة والمزخرفة كما ھو موضح الفضفاضة المطبوعة والمنقوش
 /http://glamradar.com" . ٧" فى شكل 
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ھو نمط الفن الواقعى والتصویرى :   Artyنمط  - ٥
واإلنطباعى والتعبیرى والتجریدى و ذو فكر مبتكر یعرض 
مالبس بتیمات فنیة یتجنب كل ماھو تقلیدى ویعبر عن كل 

فنیة ومالبس ھذا النمط مستوحاه من األعمال ال. ماھو فرید 
 " ٨" بمختلف أنواعھا كما ھو موضح فى شكل 

  
ھو نمط مرتبط بالدراما والطاقة :   Flamboyantنمط  -٦

والخاصیة األساسیة لھذا النمط , والنشاط ولھ جاذبیة خاصة 
وخطوط غیر متماثلة وأشكال ھندسیة , ھى مالبس مبھرجة 

بحواف حادة ومتعدد األلوان وذو طباعات غریبة وألوان 
 " . ٩" كما ھو موضح فى شكل . شدیدهبراقة 

٧-  
یستخدم النمط الغربى تیمات :  Westernالنمط  الغربى  - ٨

" ومالبس نمط   راعى البقر للجنوب الغربى وغرب امریكا
‘Cowboy’  جاكیت , یعطى مظھر القلب النابض والقبعات

كما ھو موضح , فھو نمط غیر تقلیدى   ,جینز مقطوع , جلد 
  " .١٠"فى شكل 

ھذا النمط شائع بین طالب الجامعات وھو :   Preppy نمط -٩
 براقة عصریھذو ألوان نمط بناتى یتمیز بالزخرفة  والبساطة 

یوضح المظھر العام لھذا النمط " ١١"وشكل 
.http://www.enkivillage.com  
ھذا النمط بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ  : punkنمط  - ١٠

وھو نوع غیر تقلیدى .  السبعیناتوأصبح شائع فى فترة 
وملفت لإلنتباه والشعر المصبوغ المائل لإلحمرار والمكیاج 
بألوان فاتحة ولكن ثقیلة مع عمل ثقب فى الحواجب او الذقن 

وإرتداء األسود من الرأس او األذن لتكملة مظھر ھذا النمط 
, ثم إضافة بعض الحلیات المعدنیة " Goth"م مثل نمط للقد

ومن سمات ھذا المظھر ھو التناقض الصارخ حیث لون 
غامق جدا ونقیضھ تماما لتحقیق التوازن وأكثر األلوان 

والجاكیت , الشائعة لھذا النمط ھو األسود واألبیض واألحمر
الجلد األسود والبلوزة المطبوعة برسومات الجرافیك من أھم 

توضح المظھر العام لھذا " ١٢"عناصر ھذا النمط وشكل 
  /http://huesrepublic.com. النمط 

وھذه , ھو نمط بسیط یصلح للجنسین:   Tomboyنمط  - ١١
" كما ھو موضح فى شكل . بأنھا فضفاضة تتمیزالمالبس 
١٣. " http://fashionheaven1.blogspot.com.  

  

  

  

http://www.enkivillage.com
http://huesrepublic.com/
http://fashionheaven1.blogspot.com


96 The Impact of Culture Change on the Visual Perception of Fashion Styles 
 

International Design Journal, Volume 6, Issue 4
 

 

, و ما یمیز ھذا النمط اللون األسود ھ:     ROCKERنمط  - ١٢
أسود  وجینز ankleوبوت یصل , الجاكیت الجلد األسود 

كما ھو .وأصحاب ھذا النمط یرتدوا مالبس اصغر فى المقاس
 " .  ١٤"موضح فى شكل 

http://www.enkivillage.com/  
ھو نمط یتمیز بالتجانس المظلم العتیق :  Gothنمط  - ١٣

 السوداءلمالبس الغامض وھم ذو شعر أسود وشفاه سوداء وا
ومن أھم عناصر ھذا النمط ,والكحل الداكن والمعادن الثقیلة 

معطف اسود بثالث ابازیم فى الخلف بطیات فى الخلف ومن 
األمام یظھر مثل اى جاكیت ولكن بشكل دائرى حیث الطول 
التدریجى الى ان یصل الى الساق وأصحاب ھذا النمط یمثلو 

طریقة ممیزة فى رؤیة بعض الشباب الثائر الذي كان لھ 
وأصبح ھذا النمط مظھر من , العالم مثل عبدة الشیطان 

مظاھر الحیاة  فى القرن الواحد والعشرون 
.http://www.rebelsmarket.com/ 
نشأ ھذا النمط فى الوالیات المتحدة : hipster" نمط  - ١٤

وجاءت كلمة الھبي من , ینات األمریكیة خالل منتصف الست
hipister   وجاءت ھذه الموضھ نتیجة الضغوط النفسیھ التى

مما ادى الى تمردھم على قیم المجتمع , عانى منھا المراھقین 
الذى یعیشون فیھ وتمردوا على التقالید واقتنوا كل ما ھو قدیم 

 ,ومالبس ھذا النمط فضفاضة .ومعدم من األزیاء وارتدوه 
كما ھو موضح  معتادةو أشكال طباعھ غیر , ئریة أزرار دا
 " ١٦" فى شكل 

١٥ - https://en.wikipedia.org/wiki/Hippie, 

كل ما یبرز البھجھ فى المظھر :  Beachy styleنمط  - ١٦
  . والكاش مایوا, المایو البحرمثلویتالئم مع نمط 

ھذا النمط فى القرن العشرین ویشیر الى  بدء:  نمط ریاضى - ١٧
وتوحى بالنشاط  الریاضیةالمالبس 

  /http://www.franticbutfabulous.comوالحیویة
,  PINUPS" المجموعة الثانیة  تتمیز باألنوثة  §

Romantic  ,Sexy  ,Glamorous  , "  
أثناء الحرب " pinup"ظھرمصطلح :   PINUPSنمط  -١

ام الجنود األمریكیین بتعلیق صور العالمیة الثانیة عندما ق
التوازن بین األناقة للنساء الجمیالت مثل مارلین مونرو حیث 

المالبس و, ویتمیز ھذا النمط بالبساطة , واألنوثةوالجمال 
تكون مستلھمھ من مالبس األربعینات والخمسینات حیث 

ویتمیز ھذا النمط , شكل الجسم ذو الساعة الرملیة 
 /http://www.urbandictionary.comبالفساتین

نمط األنوثة والتأمل فى الرومانسیة   ھو :  Romanticنمط  -٢
مثالى وغیر واقعى ومارلین مونروا تعبر عن ھذا النمط 

ومالبس  جسد بشكل الساعة الرملیة وذو شعر مجعدحیث 
ألنثویة مثل الكشكشة ھذا النمط تتمیز بالخطوط المنحنیة ا

والطیات والدانتیل وألوان ناعمة وأقمشة الشیفون والحریر 
http://www.thechicfashionista.com/  

الھدف األساسى من ھذا النمط ھو جذب إنتباه :    Sexyنمط  -٣
وسمات ھذا النمط " ٢٢" كما ھو موضح فى شكل , الرجال

ضیقھ  تعریة لجزء من الجلد أو مالبس ضیقة مثل جونالت
  .او شورتات 
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ھذا النمط لھ جاذبیة خاصة وھو بین :   Glamorousنمط  -٤
وھذا النمط ال یكتمل بدون الماس  sexyالنمط الدرامى ونمط 
" . ٢١"كما ھو موضح فى شكل , والحریر والستان 

http://www.whowhatwear.co.uk/ 
ھو نمط مثیر لإلھتمام و غنى باأللوان :  Exoticنمط  - ٥

, التطریز واألشكال المزخرفة والطباعات والمالمسو
ومالبس ھذا النمط ذو شكل ظلى واضح كما ھو موضح فى 

 " ٢٣"شكل 
 Classic"  المجموعة الثالثة  تعبر عن الرقى واألناقة §

Vintage;  ,Nautical  ,Military  ,Formal  ,
Sophisticated   ,Chic   ,Metallic  "  

لكالسیكى ھو نمط أساسى مستمر النمط ا  ; Classicنمط  -١
, لھ قبول لدى المستھلك لفتره طویلھ من الزمن عبر الزمن 

ھو ذو جود عالیة فى كال من الخامات والحیاكة والخطوط و
ھناك مجموعة من عناصر و, ویتمیز باألناقة والبساطھ 

" المالبس تمثل النمط الكالسیكى كما ھو موضح فى شكل 
,  Atrench coat ,  pencil skirtوھى "  ٢٤

 shirtdress  ,slim-fitting pants  ,fitting T- shirt  ,
single – breasted jacket  ,A day dress  ,

Straight leg jeans  ,A crisp white shirt  ,A 
cocktail dress , ٢٤"كما ھو موضح فى شكل "

األسود  - األبیض واألسود " ات األلوان الكالسیك مثل وتركیب
 - األزرق البحرى مع األبیض - األسود والرمادى  - واألحمر 

البنى , اللون الجملى والبنى  - األزرق البحرى والبیج 
" البینك والرمادى  –واألبیض 

www.allaboutstyling.net/  

حیث نمط یكون لفترة محددة من الزمن ھو : Vintageنمط  -٢
فھو یمثل عنصر مرعلیھ ماال یقل . الموضة فى حقبة معینة 

ھو نمط كالسیكى "   Vintage"فكل نمط , سنھ ٢٠عن 
ولیس العكس  حیث ھو نمط یظھر كإتجاه فى فترة وینتھى 

" سنة  ١٠٠" كل عقد  وقد یظھر مره اخرى وھكذا حیث
كما ھو موضح فى شكل .یاتى اربع قطع جدیده لھذا النمط

"٢٥"http://vintageclothing.about.com/ 

ھو نمط عصرى جدا بسیط بقدر ماھو : Nauticalنمط  -٣
ویتبعھ العدید من جیل الشباب , مثالى یصلح لجمیع األعمال 

واألحمر  ھى , األبیض , األزرق . فى جمیع أنحاء العالم 
و یدمج ھذا النمط مع  ألوان أساسیة لھذا النمط

sophistication  " حتى تكون  النظره العامة مظھر جذاب
" ٢٦"كما ھو موضح فى شكل 

http://www.vogue.com//  

http://www.whowhatwear.co.uk/
http://www.allaboutstyling.net/
http://vintageclothing.about.com/
http://www.vogue.com/
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مالبس مستوحاة یعد ھذا النمط  : Militaryالنمط العسكرى -٤
النسیج وإستخدام , ى النمط العسكرمن الجیش حیث 

"chomped " فى شكل كما ھو موضح األخضر واألصفر
"٢٧ "http://huesrepublic.com/  

مالبس نمط الفورمال المھنیة : Formalنمط الفورمال  - ٥
المناسبة إلجتماعات العمل او المقابالت الشخصیة لإللتحاق 
بالعمل تختلف فى شكلھا عن مالبس العمل الفورمال المعتادة 

وال یزید قصر pencil "," جونلھ " ومالبس ھذا النمط , 
"   slim"وبنطلون  .إثنان بوصھ فوق الركبة الجونلة عن
المالبس للعمل "  ”Business Readyومالبس وحقیبة أنیقة

من   " Business Professional“تمثل تغییر بسیط فى 
خالل المحافظة على جاكیت بلون محاید كما ھو موضح فى 

  /http://glamradar.com"  ٢٩" , " ٢٨"شكل 
  

و نمط یعبر عن التطور والرقى ھ:   Sophisticatedنمط  - ٦
من نمط والثقافة ویتمیز بالجوده العالیة ومالبس ھذا النمط 

 " ٣٠" الفورمال كما ھو موضح فى شكل 
ھو من األنماط األكثر شیوعا وھو مرادف :   Chicنمط  - ٧

ویشیر ھذا   "Trendy , fashionable" لكلمة معاصر 
ذو جوده النمط إلى التصمیمات الكالسیك و المعاصرة و

" ٣١" كما ھو موضح بالشكل . عالیة

http://www.enkivillage.com/. 
وھى مالبس , ھذا اإلتجاه ملفت لإلنتباه :  Metallicنمط  -٨

تظل لفتره طویلھ من الوقت وتصنع من خامات بألوان 
المعادن مثل الفضى والذھبى حیث لون وشكل وملمس 

"  ٣٢" كما ھو موضح فى شكل , المعادن 
http://fashiongum.com /  

 : Resultsالنتائج 
  :من خالل البحث تم التوصل إلى بعض النتائج تكمن فیما یلي 

التغییر في الموضة ضرورة و متطلب حیاتي  یھدف إلى  §
كثر حیویة و نشاط و قدرة على اإلنتاج و االرتقاء ، و یجعلھ أ

 .ذات طاقة إیجابیھ عالیة
تؤثر ثقافة التغیر على اإلدراك البصرى ألنماط الموضة  §

ودمج عناصر المالبس المرئیة بعالقة دینامیكیة تؤدى الى 
وحالة  تواجد أنماط مختلفة ومتعددة فى الشكل والجوھر

  .ثقةالمراءه وكذلك لغة الجسد وتواصل العین وال
ھناك العدید من العوامل التى تؤدى إلى تغیر أنماط الموضة  §

بشكل سریع منھا العوامل البیئیة والمناخیة والمجتمعیة 
  .واإلقتصادیة والتجاریة  إلخ 

تتغیر الرؤى البصریة ألشكال أنماط الموضة فى مجال  §
األزیاء نتیجة لتأثیر ثقافة التغیر إلى ثالث مجموعات تكمن 

 : فیما یلى 
 .المجموعة األولى  تتمیز بالحركة والنشاط  - 
 .المجموعة الثانیة  تتمیز باألنوثة  - 
 .المجموعة الثالثة  تعبر عن الرقى واألناقھ  -

  :Discussionالمناقشة 

تؤكد نتائج البحث ضرورة إحداث التغییر فى تصمیمات األزیاء و 
ً  الموضة  و ذلك لما لھ من مردود أیحابى مؤثر أكادیمیا  و مجت معیا

 َ التغییر في تحفیز المصممین و المتخصصین فیساھم  و صناعیا
إلى إنتاج تصمیمات مبتكرة تتمتع بقدر كبیر من المرونة  على 

یساھم تغییر أنماط األزیاء  في معالجة العدید  كما .مستوى الشكل 
من األمراض النفسیة كاالكتئاب و الملل ، كما یرفع من كفاءة 

ً مما یعود بالنفع على   األداء  و اإلنتاج و یجعل اإلنسان أكثر نشاطا
لضرورة استحداث خامات كذلك یلفت االنتباه و .المجتمع ككل 

  .تحداث تصمیمات مبتكرة من خاللھاجدیدة تساعد المصمم على اس
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