DOI: https://doi.org/10.35560/jcofarts93/263-278

قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم املستهل ـ ـ ـ ـ ـ ـك الذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و انعكاسها على تصميم
األزياء
وسن خليل إبراهيم1

ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
مجلة األكاديمي-العدد -93السنة 2019
تاريخ قبول النشر , 2019/7/21تاريخ النشر2019/9/15
تاريخ استالم البحث , 2019/6/21
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

امللخص
يتناول هذا البحث موضوعة االنعكاسات الذاتية لقيم املستهلك على تصميم األزياء .اذ ان ذات املستهلك
تتحدد بفكرة املستهلك عن نفسه ،على وفق قيم فكرية وروحية واجتماعية ،وتأخذ هذه القيم انعكاسها
الفكري بصورة قيم مادية يجدها املستهلك في تصميم األزياء .وهذه القيم تنطلق من اعتبارات بين ما هو
فكري يتمثل بقيم املستهلك ،وبين ما هو مادي يتحدد بتصميم الزي ،والتي تنطلق أيضا من قيم تكون
ظاهرة او ضمنية في تصميم الزي ،كالوظيفة والجمال والرمز .وتتمثل ذات املستهلك صورتها املادية في
تصميم الزي عندما تكون القيم العيانية الظاهرة ممثلة لقيمة او أكثر من قيم املستهلك.
الكلمات املفتاحية :قيم املستهلك ,الذات ,تصميم األزياء.
مقدمة
يرتبط مستهلك العصر الحالي باألزياء التي يستخدمها ارتباطا يحمل بين ثناياه تعقيدا يتحدى الوصف،
وتأخذ هذه االزياء اعتبارات تصل لديه حد الشخصية ،والتميز ،واملعيار االجتماعي .اذ يميل مستهلكو
عصرنا إلى عد االزياء التي يمتلكوها ويرتدوها بكونها السالح الذي يستطيعوا من خالله ان يحددوا املعيار
االجتماعي والذاتي والجمالي الذي يودون ان يظهروا به.
ونحن ايضا كمتلقين ،نميل غالبا الى تحديد االشخاص الذين نتعامل معهم في مجتمعاتنا السكنية
واملهنية ضمن معايير محددة قد تفرضها او تقرها نوع االزياء التي يرتديها هؤالء االشخاص ،وهنا ستكون
هذه املعايير كاحكام يطلقها املستهلكعلى تصميم الزي.
فالبحث ينطلق من تساؤالت عديدة ،مثل ،ملاذا نختار ان نقتني ازياء ذات ماركة معروفة؟ ملاذا نقتني
االزياء التي تجعل من صورتنا بين الناس جميلة؟ ما الذي يدفعنا إلى اقتناء مثل هذه االزياء؟

 1جامعة بغداد  /كلية الفنون الجميلةwassankhalel@yahoo.com.
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وانطالقا من التساؤالت السابقة فإننا سنحدد تساؤال عاما يكون نقطة االنطالق لنا في بحثنا عن ماهية
القيم الذاتية واالجتماعية والنفسية التي يستمدها املستهلك عند اختياره لنوع وتصميم االزياء وسيكون
تساؤلنا:
ما هي العوامل التي تولدها االزياء في تحديد وصياغة املعيارالذاتي واالجتماعي للمستهلك؟
وتنطلق أهمية البحث من إلقاء الضوء على جانب مهم من جوانب الفردية اإلنسانية ،وارتباط الذات
اإلنسانية بتصميم االزياء ارتباطا تتمثل فيه الصفات اإلنسانية تمثال ماديا في تركيبة الزي ،تحت ضواغط
الفكر اإلنساني واملؤثرات االجتماعية ،ذات املرجعيات الحضارية .لتتفاعل في تركيبة معقدة مانحة الصورة
الفكرية الختيار الزي صورة مادية ذات أبعاد مظهرية.
ويتحدد البحث ،موضوعيا :بدراسة قيم املستهلك الذاتية وانعكاسها على تصميم األزياءء،
ومكانيا:باالزياء العاملية لبعض املصممين العامليين(ايف سان لوران ،وكالفن كالين ،وفيرساتش ي ،وايليه
صعب) .وزمانيا :لسنة .2017
وعلى وفق ذلك ،فان فان للبحث هدفين يسعى الى تحقيقهما ،هما:
 .1تحديد ماهية القيم التي يستمدها املستهلك من االزياء التي يقتنيها ويرتديها.
 .2معرفة دور هذه القيم في السياق االجتماعي ومدى ما تضفيه للمستهلك من اعتبارات اجتماعية.
تحديد وتعريف املصطلحات
القيم" :القيمة :قيمة الش يء :قدره ،وقيمة املتاع :ثمنه"(، Ibrahim Mustafaص .)768وتعرف مفردة
القيمة على وفق "الالند" بأنها " طابع األشياء الكامن في كونها مقدرة او مرغوبة نسبيا لدى شخص ،او
عموما ،لدى جماعة أشخاص معينين( .النبل في نظر ارستقراطي مقتنع ،هو قيمة رفيعة جدا)"( Andre
 ،Lalandص.)1522
في حين يعرف قاموس اوكسفورد القيمة بأن ها " تلك امليزات الخاصة بش يء ما والتي تساهم بنجاحه
وأهميته" ( .(Oxford Dictionary,p283امليزات التي تحدد معناه أو داللته كقيمة مضافة له.
الـذات :تعررف مفرردة الرذات بأنهرا " :تقيريم الفررد لنفسره"( .)Wolman, B.p22وهري تعنري "الشرعور والروعي
ا
ردريجيا عررن المجال اإلدراكري ،وتتكررون بنيتهررا نتيجررة للتفاعرل مرع
بكينونرة الفرررد ،وهرري تنمرو وتنفصرل ت
البيئة"( ، Aljerjanyص.)82
مقدمة
يتميز اإلنسان دونا عن الكائنات األخرى بقدراته العقلية التي تتيح له مالحظة وإدراك وتفسير وتحليل
العالم املحيط به ،ليتمكن من معرفة العالقات بين األشياء وأسباب وجودها ،وعالقاتها به وعالقاته بها،
ليتمكن من رسم حدوده عالقاته باألشياء وعالقة األشياء به .إن هذه القدرة العقلية هي ما نطلق عليه
بطبيعة العقل ،وطبيعة العقل هي الفكر ،والفكر عبارة عن مجموعة من التصورات أدناها حسية وأعالها
عقلية يتمكن من خاللها اإلنسان من إيجاد نوع من النظام الفكري حول العالم املحيط به .ومن حالة
البيئة املحيطة التي بها يتأثر ويتغير .وم ن هنا فانه حين يعرف نفسه ،فانه سيسجل أيضا "أفكار
264

قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم املستهل ـ ـ ـ ـ ـ ـك الذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وانعكاسها على تصميم األزياء.................................وسن خليل إبراهيم
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
مجلة األكاديمي-العدد -93السنة 2019
املوضوعات" التي يتأثر بها .ثم إن تجربته تثرى من اتصاالت جسمه بالبيئة املحيطة"( Shakir Abdul
 ، Hameedص.)141
فمن املفكرين من يرى إن "الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدية إلى مجهول"( ، Aljerjanyص .)90وكذلك
الحال فيما هو مذكور في (املعجم الوسيط) ،حيث ُيذكر فيه إن الفكر " إعمال العقل في املعلوم للوصول
إلى معرفة املجهول"( ، Ibrahim Mustafaص.)698
يركز (سبينوزا) على الفرد الذي حدده بعنصرين هما (العقل والجسد) وان العالقة بينهما تتحدد بمفهوم
العقل عن ال جسم وعالقة الجسم بالعقل كعنصر مدخالت لألفكار واالنطباعات من خالل اتصاله بالبيئة
املحيطة والتي سيسجل على ضوئها العقل "أفكار املوضوعات" التي يتأثر بها ،وان التجربة اإلنسانية تثرى في
(العقل) الحامل لألفكار ومن ثم يتكون "فكر" الفرد بما يحدده هو ككيان محدد ذي خصوصية .بما يحمله
من قيم وعادات وانطباعات حول العالم املحيط لتكون مجتمعة "فكر" هذا الفرد.
ونرى ذلك واضحا من تعريفات الجرجاني واملعجم الوسيط ،والتي تؤكد على دور املعرفة كأساس فكري
معلوم للتوصل إلى نتائج حول ش يء محدد ،بعد استدعاء مفردات األساس الفكري لتكوين استقراءات حول
الش يء املراد بيان حالته أو تحليله ،ومن ثم التوصل إلى استنباطات منطقية حول هذا الش يء والذي كان
"مجهول" املعالم.
إذ ترى الباحثة ،إن املعرفة اإلنسانية تشمل النظام املكون من اإلنسان ككلية فردية والعالم ،وان عملية
تفاعل اإلنسان مع البيئة املحيطة تتطلب حضور كافة امللكات اإلنسانية ،بما في ذلك اإلحساس واإلدراك
الحس ي كأنظمة مدخالت ملفردات السياق البيئي.
املستهلك ومفهوم الذات
بعد أن توصلنا إلى إن الفكر هو مجموعة من القيم ،يكونها الفرد عبر تاريخه القائم على التفاعالت
الفردية واالجتماعية والبيئية .ومن ثم فان مفهوم الذات هو اآلخر أحد االتجاهات الفكرية التي تقوم على
مجموعة من املبادئ والقيم ،يحددها الفرد وفقا العتبارات محددة.
"يعد مفهوم الذات نظاما توثيقيا يفترض اإلفادة من الحصيلة النهائية لسلوكيات املستهلك"( Sirgy, J.
 .)M,p291إذ يعد تحديدا مهما لتفضيالت املستهلك لصورة معينة حول الزي .إذ تقترح العديد من األبحاث،
انه مثلما لكل مستهلك شخصيته الخاصة فان لألزياء شخصيتها الخاصة أيضا .ولذلك فان املصممون
ومتخصصو التسويق "يحتاجون إلى إيجاد طرق وأساليب فاعلة في مطابقة االزياء والعالمات التجارية مع
الخصائص الشخصية أو مفهوم الذات للمستهلك"( .)Plummer, J.p27فالشخصية ومفهوم الذات ،تعد
من الخصائص الفريدة التي نستطيع من خاللها وصف فردية املستهلك ،والتي تتشكل بدرجات متنوعة
اعتمادا على "البيئة االجتماعية ،الدوافع ،السلوك املعتاد ،السمات الشخصية الداخلية"( Schiffman.et
.)al,p92
أن لكلمة الذات في علم النفس معنيين)Hall. G & Lindsey, p23( :

265

قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم املستهل ـ ـ ـ ـ ـ ـك الذاتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وانعكاسها على تصميم األزياء.................................وسن خليل إبراهيم
ISSN(Online) 2523-2029, ISSN(Print) 1819-5229
مجلة األكاديمي-العدد -93السنة 2019
املعنـ األول :الرذات كموضروع حيرث أنره يعرين اتجاهرات الشرخص ومشراعره ومدركاتره وتقييمره لنفسره
كموضروع .وبﻬذا املعنر تكرون الرذات هري فكررة الشرخص عرن نفسره .اي بمرا يكونره الفررد مرن قريم ذاتيرة تحردد
طابعه الشخص ي وفكرته الذاتية عن نفسه.
واملعنـ الثـاني :الرذات كعمليرة أي "الرذات هري فاعرل بمعنر أنﻬا تتكرون مرن مجموعرة نشريطة مرن العمليرات
كالتفكير والتذكر واإلدراك" .أي أنها (الذات) املجموع اإلدراكي للفرد لنفسره وتقييمره لهرا ،ويتكرون مرن خبررات
إدراكيرة وانفعاليرة تتركرز حرول الفررد باعتبراره مصردر الخبررة والسرلوك .فالرذات هري "الشرعور والروعي بكينونرة
ا
ردريجيا عرن المجال اإلدراكري ،وتتكرون بنيتهرا نتيجرة للتفاعرل مرع البيئرة"( Hamid
الفررد ،وهري تنمرو وتنفصرل ت
،zahranص. )73مما يدل على إن الذات هي الشخص على النحو الذي يحس ويدرك ويفكر بنفسه.
فلك ررل مس ررتهلك ص ررورته الذاتي ررة الخاص ررة واملتمي ررزة ،ومفهوم ررا خاص ررا ومح ررددا لذات رره ،والت رري تتك ررون وفق ررا
للس ررياق ،واألدوار أو األوض رراع االجتماعي ررة ،وتتمث ررل مر ررن خالله ررا حيات رره" .فالص ررور الذاتير ررة  ،Self-imagesأو
اإلدراك الذاتي ترتبط وبشكل مباشر بالشخصية ،وبتأثير ذلك ،يميرل املسرتهلك إلرى اقتنراء االزيراء التري تتطرابق
مع صورتهم الذاتية أو شخصياتهم.
ومرن هررذا املنطلررق فررأن مفهرروم الررذات يعنرري تقيرريم الفررد لخصائصرره الشخصرية واتجاهاترره ،ووضررعه
االجتم رراعي .وبن رراء عل ررى ه ررذه التقييم ررات يق رروم املس ررتهلك باقتن رراء االزي رراء الت رري تتماث ررل وه ررذه التوجه ررات الفردي ررة
وتتناسررب ووضررعه االجتمرراعي .بمعنر ان مفهرروم الررذات يشررير إلررى تلررك المجموعررة الخاصررة مررن األفكررار
واالتجاهرات التري تتكرون لردينا حرول وعينرا بأنفسرنا فري أي لحظره مرن الرزمن ،أو هرو ذلرك البنراء املعرفري املرنظم
الذي ينشرأ مرن خبرتنرا بأنفسرنا ،ومرن الروعي بأنفسرنا تنمرو أفكارنرا أو مفاهيمنرا عرن نروع الشرخص الرذي نجرده
في أنفسنا .وبالتالي يختلف كل شخص عن غيره من حيث الوعي بالذات واألفكار املرتبطة بﻬا.
وهنالررك ع ررددا مررن النظري ررات حررول مفه رروم ال ررذات ،وهررذه النظري ررات تت رراوح ب ررين املنظررور الف ررردي واملنظ ررور
املتعردد ملفهروم الررذات .إذ إن نظريرة املفهرروم الفرردي تقتررح برران "الفررد يملررك صرورة ذاتيرة واحرردة ،تكرون ثابتررة
فري مجمرل نروااي الحيراة"( .)Allport, G. W.p183والنظريرة املقابلرة أو املعاكسرة لهرا هري نظريرة املفهروم الرذاتي
املتع ر ر رردد ،وتفت ر ر رررض ه ر ر ررذه النظري ر ر ررة ب ر ر رران "املس ر ر ررتهلكون ي ر ر رررون أنفس ر ر ررهم بش ر ر رركل مختل ر ر ررف وفق ر ر ررا للعناص ر ر ررر
السرياقية"( .)Markus. Et al, p959إن فكررة مفهروم الرذات املفررد مرن الصرعب إن تسرند البنيرة املعرفيرة التري
نحن بصدد استكشافها ،وذلك للظروف والسياقات املتعددة ،والعالم املعقد الذي نحيا فيه.
فببساطة ،فان الذات هي الطريقة التي يرى بﻬا الفرد نفسه ،ورؤية النفس هذه تشمل مجموعة من
السلوكيات التي يحدد من خاللها املستهلك ذاته ويعبر عن هذا التحديد بمجموعة من األطر االعتبارية مثل
اقتناء أنواع معينة من االزياء تتماثل وصورته الذاتية ،أو من خالل اقتناء االزياء كان الرمز اإلعالني للترويج
لها أحد املشاهير .وهو بذلك يحاول تقليد الصورة املثالية ملفهوم الذات ومطابقتها مع الصورة الواقعية.
إن املفهوم الرمزي الرذي يعكسره الرزي أو ماركرة الرزي تمثرل بكونهرا تعبيررا عرن امليرزات الشخصرية للمسرتهلك،
وخصائص من املمكن إن تتطابق مع خصائص مفهوم الذات الشخص ي واالجتماعي له.
يكونها الفرد عن نفسه ،وتظهر في عالقاته
وعلى وفق ذلك ،فان مفهوم الذات ينطلق من الفكرة التي ِّ
باآلخرين املحيطين به من خالل سلوكياته وأفكاره ومعتقداته ،أي انه مجموعة من اإلبعاد التي تشمل
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جوانب الشخصية .فعلى سبيل املثال :املستهلكون الذين يجدون أنفسهم كمتعلمين (صورة الذات
الشخصية) وبأنهم راقون واعتبارهم الذاتي عال (مفهوم الذات االجتماعي) فإنهم يفضلون أن يقتنوا االزياء
التي تعكس هذه الصفات (التطابق الذاتي مع الزي) .اذ إن مفهوم الذات يعد الحد األول للتصرفات
السلبية أو االيجابية والتي تعد بأنها امليل الفطري املؤثر في مفهوم الفعل .إذ تحاول نماذج التصرفات أن
توضح املصادر والعوامل املؤثرة في الفعل ،من خالل الجمع بين العناصر املؤثرة والعناصر املعرفية
(القصدية في إجراء الفعل).
وبرذلك نررى أن نظريرات الرذات انتهرت إلرى أن مفهروم الرذات يتشركل منرذ الطفولرة وعبرر مراحرل النمرو
املختلفرة علرى ضروء محرددات معينرة يكتسرب الفررد خاللهرا وبصرورة تدريجيرة فكرتره عرن نفسره ،وأن الرذات
هي نتاج التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين .فالفرد يحول خبراته التي يمر بﻬا خالل مواقفه الحياتية إلى رموز
يدركها ويقيمها في ضوء مفهوم الذات ،وفي ضوء املعرايير االجتماعيرة أو يتجاهلهرا علرى أنﻬا ال عالقرة لهرا ببنيرة
الرذات )أو ينكرهرا أو يشروهها) إذا كانرت غيرر متطابقرة مرع بنيرة الرذات ،أو إذا وجرد صرر ا
اعا برين تقييمره وتقيريم
اآلخرين ،فإنه قد يضحي بتقييمه وينكر أو يشوه خبرته ويغير سلوكه ليطابق إدراك وتقييم اآلخرين.
ويتضرح لنرا مرن ذلرك أن مفهروم الرذات يتكرون لردى الفررد فري مراحرل حياتره املختلفرة حيرث يبردأ فري تجميرع
املعلومرات عرن نفسره وعرن اآلخررين املحيطرين بره فري البيئرة وعرن البيئرة التري يعري فيهرا ويمكرن أن تتغيرر كلمرا
تكونت خبرات وأفكار جديدة لدى الفرد.
وعلى وفق ذلك يمكن تحديد بعض العوامل املؤثرة في تكوين مفهوم الذات بالتالي:
 .1عوامل ذاتية :وتتمثل في الخصائص الجسمية ،والقدرة العقلية (الذكاء) ...الخ
 .2الخصـاصص الجسـمية :ويقصرد بﻬا صرورة الجسرم ومرا تتضرمنه مرن خصرائص مرن حيرث الطرول ،الروزن،
الحجرم ،الشركل العرام ،الخلرو مرن املالمرح املعيبرة فري نظرر الفررد مرن خرالل املعرايير الثقافيرة ،حيرث أن
الخصرائص املعيبرة للجسرم يمكرن أن ُتخفرض مرن تقردير الفررد لذاتره .وبالترالي ،يترأثر مفهروم الفررد عرن ذاتره
بنظرتره الخاصرة تجراه نفسره ،ومرا كونره مرن اتجاهرات سرلبية أو إيجابيرة نحرو ذاتره الجسرمية واملمثلرة فري
الصورة املرئية واملحددة له والتي تعكس كيانه املدرك لآلخرين.
 .3القـدر العقليـة العامة(الـذكاء " :يرؤثر الرذكاء علرى إدراك الفررد لذاتره وإدراكره التجاهرات اآلخررين نحروه،
والفرص املتاحة أمامه أو العوائق التي تواجهه"( ، Hamid zahranص .)260ا
أيضرا ،تترأثر نظررة الفررد لذاتره
بما كونره مرن مفهروم لذاتره األكاديميرة وبمردى مرا حققره مرن نجراح أو فشرل ،ومرن انطباعرات وتفراعالت وردود
أفعرال تجراه الحيراة املدرسرية وفري تحصريله الدراسر ي ممرا يرؤثر فري مسرتوى طموحره وتطلعاتره ومسرتقبله
الدراس ي ككل.
 .4العوامل االجتماعية:
يقصد بﻬا "تلك املؤثرات واالتجاهات االجتماعية التي يتأثر بﻬا الفرد بالوسط الذي يعي فيه لذلك
فان مفهوم الفرد عن ذاته يتأثر بنظرة اآلخرين إليه ،وبما تحمله هذه النظرة من تقدير واحترام أو العكس
برفض وإهمال وعدم تقبل ،ويترك ذلك أثر كبير على دور الفرد في المجتمع ومكانته االجتماعية ووضعه
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االجتماعي الذي يترتب عليه مواجهة الفرد بالعديد من القيم واالعتبارات أو تكيف الفرد مع نفسه
واآلخرين"( ،Saadia Bahadirص .)13فاالستعداد او امليل الذي يبديه املستهلك الن "يفعل" يتحدد من
خالل تقييمه الذاتي الن "يفعل" والضغط الذي يفرضه السياق االجتماعي" .إذ إن الضغوط االجتماعية
تعد من العوامل املهمة في عمليات الفعل واتخاذ القرار ،على املستوى الفردي وعلى مستوى اتخاذ القرار
وفق املؤثرات الحضارية"( .) Bagozzi, R. P., & Lee, Kyu-Hyun,p230ومثال ذلك :ارتداء الفرد لزي معين
تحت ضغط وجوده في بيئة معينة تحتم عليه ارتدائه وذلك ليكون مقبوال ضمن تلك البيئة.
التفضيل وأحكام التقييم
تأتي مرحلة التفضيل ،والتي هي عملية وصف الزي بالجودة أو الرداءة بعد مرحلة االدراك الحس ي
والعقلي" .فالتفضيل عملية فكرية ،تتضمن عملية مقارنة تتم بين شيئين أو أكثر ،وتكون محصلة هذه
املقارنة اختيار ش يء معين أو أكثر من األشياء التي تتم املفاضلة بينها ،وترك ش يء آخر أو أكثر من األشياء
ذات املشابهة في النوع"( ، Shakir Abdul Hameedص.)9
أي إن التفض رريل ال يك ررون اسر ررتجابة مف ررردة او غير ررر مف ررردة .بر ررل ه ررو نس رريج ير رردخل بش رركل شر ررا ع ف رري تكر رروين
االس ررتجابات .وبع ررد إن نك ررون ق ررد ح ررددنا طبيع ررة توجهن ررا لألزي رراء ،ت رردخل العملي ررة اإلدراكي ررة ف رري نط رراق إط ررالق
الحكم على قيمة الزي.
استخدم كانت مصطلح الحكم للداللة على إطالق الحكم على املكون النها ي بعد عمليتي اإلدراك
والتفضيل ،وهما عمليتان باإلضافة إلى مرحلة الحكم ترتبط بعملية التذوق .والتذوق ال يعني رفض أو قبول
االزياء ،وإنما يتمثل بعملية دراية وخبرة للمتذوق بحاالت وجدانية يمكن أن يقيس الحكم على أساسها.
وينطلق املثال األول للحكم بإطالق الحكم على املوضوعات الفنية .والحكم هو التقدير أو التقييم ،أي
بمعن إعطاء الزي قيمة مثل (جيد ،قبيح ،جميل ،مواكب للموضة ،مواكب للتطورات العلمية... ،الخ).
ويتطلب هذا الحكم ممارسة النقد التفسيري الذي يقوم بتحليل العمل وتفكيكه للوقوف على طبيعة األزياء
التي يقتنيها املستهلك .إذ إن تصميم الزي يحدد االنطباع األول للمستهلك عن الزي ،وبشركل سرريع يتكرون
نروع مرن االتصرال والتواصرل ،ويحردد املسرتهلك ميرزة أو مميرزات الزي الجماليررة عل رى مسررتوى الهيررأة واشرركالها.
( ،2009 ،Jasim Khazaal Baheelص.)173
ويتأثرالحكم بعد عوامل ,منها:
 .1العامل النفس ي  :نظرا الختالف الناس في الحياة االنفعالية ،فانه من الصعب ان نعطي أحكاما
شاملة ،لكن هذا ال يمنعنا من تقديم أحكام ذات وجه نسبي احتمالي معين.
 .2العامل االجتماعي  :يعي اإلنسان في بيئة اجتماعية معينة ،وهذه البيئة تضع جملة من
الشروط يصعب تجاوزها على صعيد ما توفره من مواد لإلنسان في تقبل االزياء ،ومن ثم تتأثر
أحكام التقييم باملعايير االجتماعية السائدة"(.)Fulton Suri, J,p44
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قيم الزي وقيم املستهلك
إن مفهوم املستهلك مركز التكوين التصميمي ،قاد من خالل الجدل الخاص به ،إلى ظهور أحد التغييرات
األساسية في حقل التصميم خالل العقدين أو الثالثة املاضية .ومنذ ذلك الحين ،غير التصميم اتجاه
الدراسات" ،من إعطاء هيئة إلى إعطاء تجربة للمستهلك ،ومن العوامل اإلنسانية املادية واملعرفية ،إلى
السياقات االنفعالية واالجتماعية والحضارية ،والتي يكون من خاللها الزي وسيلة لالتصال البشري
والحضاري"(".) Redstrom, J.p123واليوم هنالك اعتراف متنامي بأننا لو قدمنا ميزات وقيم عالية للمستهلك
فان ذلك يكون ضمانة أكيدة لنجاح الزي"(.) Kim& Mauborgne,p109
يخلق التصميم فرصا متعددة لتحقيق قيم ذات تصنيفات متنوعة ،اذ تكون هذه القيم بمثابة وسيلة
ملحاكاة قيم املستهلك .ولذلك فان املفهوم الجوهري هو إن االزياء تملك مواصفات وخصائص واضحة
تخاطب من خاللها املستهلك حول طبيعة قيمها الخاصة ،أي إن خصائصها املرئية والضمنية هي بمثابة
دالالت حول طبيعة قيمها .اذ ان جميع االزياء تملك وظيفة رئيسية ،وهذه الوظيفة هي الهدف األساس من
وجودها .وقد تكون هذه الوظيفة جمالية خالصة ،كما في بعض االزياء التي توجد للغرض الجمالي فقط،
والتي تصنع إلعطاء املتلقي تجربة حسية ،أو قد تكون الوظيفة أدائية بحتة كما في أزياء تكون خاصة ملكان
ووظيفة معينة كأزياء مضيفات الخطوط الجوية مثال ،كما في الشكل (.)1

شكل ( )1يوضح الطبيعة الوظيفية
لزي مضيفة الطيران

قيم الزي
يرررتبط إنسرران العصررر الحررالي باألزيرراء إلررى درجررة بلغررت مررن التعقيررد حرردا ال يمكررن تجرراوزه ،وأصرربح مسررتهلك
العصرر الحرالي ينظرر إلررى هرذه االزيراء كأشررياء مكملرة لذاتره ومعبررة عنهررا ،وعرن مردى وعيرره وثقافتره .ولرذلك فرران
اس ررتنباط املس ررتهلك لق رريم نفعي ررة عل ررى وف ررق الوظيف ررة الت رري يق رردمها ال ررزي أو عل ررى وف ررق االعتب ررارات الجمالي ررة أو
الرمزية ،هو في الواقع جزءا بسيطا من نوع العالقات التي يرتبط بها املستهلك باألزياء.
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ولذلك ستحدد الباحثة قيم الزي بعوامل مثل:
أوال :القيمة الوظيفية.
وتمثررل كافررة االعتبررارات األدائيررة الترري يصررمم علررى أساسررها الررزي ،ويتحرردد وجرروده والغرررض األسرراس إلنشررائه
وفقا لكل حاجة وغرض.
ثانيا :القيمة الجمالية.
ارتبطت فلسفة الجمال ارتباطا وثيقا بالفلسفة ،إذ تستمد أصولها من مذاهب الفالسفة أو تنعكس على
هذه املذاهب فتض يء جوانبها .وتختلف مفاهيم الجمال باختالف الفالسفة إال إن هنالك حقيقة واحدة
ثابتة ،هو إن الجمال هو اإلحساس الذي يسري في نفوسنا في كل لحظة ،ويتجسد في أشياء كثيرة أمامنا في
واقع الحياة ،ومنها تصميم األزياء ،الذي يمثل الجمال فيه القيمة التي يهدف املصمم توظيفها ضمن
نتاجاته ،ليكون نتاجه مقبوال لدى مقتني الزي .وال يقتصر اإلحساس بالجمال وتذوقه على مجرد تأمل
الطبيعة فحسب ،إذ لو تأمل اإلنسان الواقع املادي والحيوي الذي يحياه في بيئته ،لوجد في كل ما يتعامل
معه ضربا من ضروب الجمال الذي يروقه ،سواء في مسكنه أو األدوات واألشياء التي يستخدمها ،أو في
ملبسه ،وغيرها من أشياء(،Rawia Abdulmunaim Abbasص.)7
يعرف قاموس اوكسفورد القيمة الجمالية بأنها " تلك امليزات الخاصة بعمل ما والتي تسهم بنجاحه
وأهميته كعمال فنيا"( .) Oxford Dictionary,p116فاإلحساس بالقيمة الجمالية يفترض تصورا معينا له،
يضاف إليه القدرة على التمييز بين األشياء املتصفة به .وغيرها ممن تتصف بالقبح .وبذلك فان القيم
الجمالية ،هي القيم املعيارية التي يؤسس ع ليها الفرد نوع الحكم املتعلق بالنتاج التصميمي.
ونوع الحكم مختلف من قيمة جمالية الى اخرى ،ما بين القيم الشكلية او املظهرية وما بين القيم الجمالية
والوظيفية وما بين القيم الجمالية التفاعلية ،او القيم الجمالية النابعة من التجربة الكلية التي يخوضها
املستهلك مع الزي.
ثالثا :القيمة الرمزية.
وتتمثررل القيمررة الرمزيررة للررزي ،بمررا يمثلرره كقيمررة ايقونيررة ،علررى مسررتوى الوظيفررة وعلررى مسررتوى التقرردير
االعتبرراري .أي إن وظيفررة الحاجررة الرمزيررة هرري أن تكررون القرريم الرمزيررة الترري يحملهررا الررزي علررى مسررتوى الترميررز
األدا ري هررو أن تكررون رمزيرة الررزي واضررحة وصرريحة لكرري يررتمكن املسرتهلك مررن الحصررول علرى الوظيفررة بسررهولة
ويسر .أما على مستوى الرمزية الفكرية التي يطرحها الزي كمجال للتأويل والترميز الفكري" ،فران وظيفتهرا هري
إرضرراء متطلبررات الحررس السرريكولوتي لعالقررات الررذات الواعيررة بكيانهررا"(  .)206P،Eyad Husainحيررث تحرردد
العناصر الرمزية وعالقاتهرا ،مرع موقرع ومقرام الرذات برين األشرياء والظرواهر الطبيعيرة وبرين العالقرات التراتبيرة
االجتماعية ،أي مركب هوية الذات.
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قيم املستهلك
ق ررد ي رررى ال رربعض إن مفه رروم الق رريم ،يص رربح أحيان ررا معق رردا بش رركل مباش ررر ،وذل ررك لتن رروع االتجاه ررات الت رري
يشملها مفهوم القيمة .ولذلك فنحن نؤكد إن هنالك أنواع مختلفة من القيم مرن املمكرن إن تنبثرق مرن خرالل
مفهر رروم التجرب ر ررة الت ر رري يخوض ر ررها املس ر ررتهلك م ر ررع الر ررزي .إذ "هنال ر ررك الق ر رريم املتعلق ر ررة ب ر ررالتميز ،الجم ر ررال ،املكان ر ررة
االجتماعي ررة ،الثق ررة ،األخ ررالق ،والق رريم الروحي ررة"( .)Holbrook,p64اذ ان لك ررل ن رروع م ررن األزي رراء ه رردف وغ رررض
مع ررين ول رروال ه ررذه األغر رراض والحاج ررات مل ررا تع ررددت الط رررز واالنم رراط التص ررميمية لألزي رراء .والتن رروع التص ررميمي
والطررازي لألزيرراء كرران نررابع مررن محاولررة مواكبررة اخررر صرريحات املوضررة إرضر ُراء لذائقررة املسررتهلك .ونتيجررة لتعرردد
وتنرروع االتجاهررات الترري ترمررز لهررا األزيرراء ،فإنهررا أصرربحت ممثلررة ألنررواع مختلفررة مررن القرريم املاديررة والفكريررة الترري
تنطلق من إرضاء الحاجة البشرية .ويمكن تصنيف أنواع هذه القيم التي تنبع من الحاجات اإلنسانية الى:
أوال :القيمة النفعية
تش ررير القيم ررة النفعي ررة إل ررى أهمي ررة ال ررزي عل ررى مس ررتوى النف ررع واالنتف رراع م ررن ال ررزي .مث ررل ان تك ررون القيم ررة
النفعيررة عررن طريررق مسررتوى نوعيررة الررزي ،والترري مررن املمكررن التعرررف عليهررا علررى انهررا عمليررات تقرردير للررزي علررى
مستوى الخامة واملتانة (.)Veblen,p185
ثانيا :قيمة امليز االجتماعية
تشررير القيمررة االجتماعيررة الررى انتقرراء النرراس ألزيرراء تعبررر عررن االحت ررام والهيبررة االجتماعيررة ،او املحافظررة علررى
الوضررع االجتمرراعي .ومث ررال ذلررك :ام ررتالك زي لقيمررة تميررزه ع ررن االخرررين ليك ررون بررذلك تعبي ررا ذاتي ررا للفرررد ،ك رران
يحم ررل مر ررثال عالمر ررة تجاري ررة معروفر ررة فر رري عر ررالم املوض ررة" .اذ يسر ررتخدم النر رراس االزي رراء كعالمر ررات لتتناسر ررب مر ررع
أوضاعهم وفق شبكة االرتباط االجتماعي"( .)Veblen,p189كما في االشكال(.)3,2
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شكل( )3يوضح احد األزياء
الرجالية للمصمم ايف سان
لوران

شكل ( )2يوضح أحد أزياء
السهرة للمصمم ايليه صعب

ثالثا :القيمة العاطفية
تشررير إلررى املنررافع العاطفيررة أو منررافع التررأثير االنفعررالي الترري يحررد ها الررزي فرري األشررخاص الررذين يسررتخدمونه،
منافع كالبهجة واالسرتمتاع .إن مثرل هرذه املنرافع تسرتنبط مرن التجربرة االنفعاليرة ،والتري حرددها لنرا Desmet
 and Hekkertفي ثالثة مستويات (:)Desmet& Hekkert,p61
 .1الجمال :يشير إلى الرضا املختبر من خالل السعة الحسية.
 .2املعن  :ويشير إلى التجارب املتعلقة بشخصية الفرد وتميزه الفردي.
 .3العواطف :وتشير إلى إثارة مشاعر قوية كالحب والكره.
فالقيمررة العاطفيررة ال تسررتمد فقررط مررن الرضررا الحسر ي بفعررل تررأثير الخصررائص املرئيررة والجماليررة للررزي ،وإنمررا
أيضا تستمد من املعن املعزى للزي.
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رابعا :القيمة الروحية
فالقيمرة الروحيررة غالبررا مرا تشررير إلررى املنررافع الروحيرة الترري يسررتمدها أو يربطهررا املسرتهلك بررالزي ،مثررل الحر
الجيد أو القدسية ،على سبيل املثال :يسرتخدم الكثيرر مرن املسرتهلكون العراقيرون منرتج طررد الشرر ( مرا يسرم
بالس رربعة عي ررون) وه ررو رم رزا يربط رره املس ررتهلك بن رروع م ررن الحراس ررة ض ررد االعتب ررارات الش ررريرة كالحس ررد ( إذ وفق ررا
ملعتقدات املسلمين فان الحسرد قرد يسربب األذى ،سرواء كران ذلرك مقصرودا أم ال) .وهنرا فران اقتنراء االزيراء لرم
يكررن ملررا تقدمرره مررن منفعررة علررى املسررتوى املررادي ،أو حتر علررى املسررتوى الجمررالي ،وإنمررا اسررتمدت منفعررة الررزي
مما يقدمه من رمزية في السياق االجتمراعي ،وفرق رؤى االنطباعرات الدينيرة ذات املرجعيرات الحضرارية .وبقردر
مررا يجرررد املسررتهلك األزيرراء مررن واقعيتهررا وواقعيررة وجودهررا املررادي ،يررتمكن مررن توظيفهررا كررأداة ملموسررة فرري دعررم
هويته الروحية .وبهذا يؤمن لذاته راحة البال واالعتزاز بالذات والطمأنينة ( ، Aljaderchyص.)256
االبعاد االجتماعية لقيم املستهلك الذاتية
تشرركل ال ررذات االجتماعيررة ج ررزءا مررن الك ررل االجتمرراعي ،إذ إن املس ررتهلك يقررع ف رري عالقررة عض رروية مررع املجتم ررع
فالررذات تتولررد اجتماعيررا مررع قابليتهررا علررى الخلررق واإلبررداع ،فرراملجتمع يصررنع اإلنسرران واإلنسرران برردوره يصررنع
املجتمررع .وعلررى وجرره العمرروم يمكننررا الررذهاب إلررى إن السررلوك هررو حصرريلة تصررورات عقليررة وتقييمررات لسررلوك
اإلنسرران مررن اآلخرررين الررذين يتفاعررل معهررم ،فررالنفس البشرررية هرري ذات متفاعلررة تتعامررل وتتفاعررل مررع الررذوات
األخرررى .فاإلنسرران يشررعر بذاترره مررن خررالل انعكرراس إثررر سررلوكه وتصرررفاته علررى سررلوك اآلخرررين وانطباعرراتهم
فاإلنسرران يتصررور نفسرره ويقيمهررا مررن خررالل تقيرريم اآلخرررين لرره وتكررون نتيجررة لررذلك حالررة مررن التوقررع القائمررة
علررى تصررور اآلخرررين فرري ضرروء تصررورهم عررن ذواتنررا فننقررد ذاتنررا ونخضررعها للتقيرريم املوضرروعي مررن خررالل رؤيررة
اآلخرين لها .ولذلك سنقسرم القريم االجتماعيرة التري ترؤثر فري عمليرات اختيرار االزيراء إلرى ثرالث اتجاهرات رئيسرة،
وهي :املقارنة االجتماعية ،التعبير عن الذات ،واملطابقة مع مفهوم الذات.
أوال :املقارنة االجتماعية
املقارنة االجتماعية هو "التقييم الذاتي للفرد ،لذاته وللناس اآلخرين بناء على االرتباط االجتماعي مع
اآلخرين"( )Ogden& Venkat,p79وبكلمة أخرى فنحن نحكم على الناس اآلخرين من خالل قيمنا االعتبارية
املحددة ،ومن ثم نختار نوع العالقة التي نكون بها مع هؤالء الناس (تنافسية أم تعاونية) .وإحدى الطرق التي
يقوم بها املستهلك في تصنيف الناس هي من خالل األزياء التي يرتدونها وتحديد اإلطار االجتماعي.
ثانيا :التعبيرالذاتي
يدعى التعبير الذاتي أيضا بمصطلح املظهر الذاتي ،ويحدث عندما "يتصرف الفررد بشركل متعمرد ومقصرود
بطرق معينة ليعبر مرن خاللهرا عرن هويتره الخاصرة"( .)Goffman,p265وبرذلك فران التعبيرر الرذاتي يسراعد فري
تحديررد الهويررة االجتماعيررة والترري يتبن ر مررن خاللهررا الفرررد األدوار والتوقعررات" .اذ ركررزت الكثيررر مررن الدراسررات
علرى مفهرروم التنكرر البيئرري  mimicryأو الطررق الترري يقلرد فيهررا املسرتهلك السررلوك االسرتهالكي لآلخرررين فري مقابررل
أن يك ررون م ررثلهم"( .)Cheng,p1175مث ررل اقتن رراء أزي رراء كأزي رراء املش رراهير ،او اقتن رراء مارك ررات عاملي ررة معروف ررة ف رري
مقابل ان يكون عضوا في تلك املجموعة التصنيفية ،او ان يكون ضمن فئرة معينرة مميرزة برين النراس .وكمثرال
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اخر :اقتناء أزيراء يقروم بالدعايرة والتررويج لهرا املشراهير مرن الفنرانين ،اذ تصربح هرذه األزيراء رمرز للتعبيرر الرذاتي
املتصف بالرقي والثراء ،من خالل وضع الذات كقيمة ورمز .كما في الشكل (.)4

شكل( )4يوضح ارتداء الممثلة جينفر
انيستون الحد تصميمات فيرساتشي
والممثل براد بت يرتدي بلدة سموكن
لكالفن كالين

ثالثا :املطابقة مع مفهوم الذات
املطابقة مع مفهوم الرذات والرزي هرو "التطرابق مرا برين الرذات والرزي"( .)Allen,p102فاملسرتهلك يخترار الرزي
وفقررا ملعنرراه باإلضررافة إلررى الوظررائف الترري يقرردمها الررزي ،مررن اجررل أن يكررون مطابقررا لصررورتهم الذاتيررة .أي كلمررا
كرران الررزي يحمررل معن ر رمررزي كلمررا أحررس املسررتهلك باالمتررداد النفس ر ي بينرره وبررين الررزي ،مررن خررالل امتالكرره لرره.
فاقتنرراء أزيرراء معينررة يوضررح فيهررا املسررتهلك شرريئا عررن نفسرره لآلخرررين ،وهررذا التطررابق مررا بررين الررزي ومرتديرره هررو
نتيجررة لعمليررة الرردمج بررين مفهرروم الررذات وبررين الصررفة الرمزيررة للررزي ،أي شررعور االنتمرراء) .ومثررال ذلررك :ان أراد
الفرررد اقتنرراء زي معررين فرران عمليررة اختيرراره لررذلك الررزي تكررون محررددة بشرررطية املطابقررة مررع الررذات ،وعنرردما
يقروم املسررتهلك بررإجراء عمليررات التفضرريل وإطررالق الحكررم ،فانره سرريطلق الحكررم علررى الررزي املتطررابق مررع ذاترره،
بعد ان تكون عملية التفضيل قد مرت باإلدراك ملواصفات الزي.
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االستنتاجات
 .1ينطلق مفهوم الذات على وفق البنية املادية لتصميم األزياء ،من التطابق ما بين الصورة التي يكونها
الفرد عن نفسه والصيغة املادية الظاهرة للزي .وهي صيغ تتداخل في بنيتها التركيبية قيم نفسية
واجتماعية وحضارية ،لتجد انعكاسها املادي في تصميم الزي على وفق القيم املادية التي يعرضها الزي،
مثل نوع املادة ،التصميم ،العالمة التجارية ،من هو املصمم.
 .2تجد القيم الذاتية التي يحددها املستهلك مثل :القيم النفعية وقيمة امليزة االجتماعية والقيم العاطفية،
والقيم الروحية صورتها املادية في تصميم األزياء على وفق قيم عيانية ظاهرة يمكن رؤيتها واالحساس
بها ،والتي تتمثل بقيم الوظيفة والجمال والرمزية .وهي قيم تكون في حالة من التفاعل والصراع بشكل
يسمح بتحقيق تلك القيم الخاصة باملستهلك عندما تجد لها محاكاة مادية في تصميم الزي.
 .3يحدد املستهلك معيارا اجتماعيا لذاته ،على وفق انعكاس القيم االجتماعية على شخصه وافكاره وقيمه
الذاتية .وعلى وفق ذلك يقوم املستهلك بإجراء مقارنات اجتماعية ما بين ذاته والذوات األخرى التي
يتفاعل معها ،وتكون األزياء أحد املعايير املهمة في تحديد صورته الذاتية في السياقات االجتماعية التي
يتفاعل معها.
 .4تمثل األزياء امتدادا ماديا لذوق امل ستهلك ،والذي يتمثل بشبكة من القيم الفكرية ذات املرجعيات
الذاتية واالجتماعية .وتفاعل املستهلك مع سياقاته االجتماعية غالبا ما تأخذ اشكاال من التعبير عن
ذاته بأشكال وأساليب مختلفة ،واالزياء بتصميماتها وعالماتها التجارية ومنشؤها تكون أحد الوسائل
املهمة للتعبي ر عن الذات الفردية للمستهلك في السياقات االجتماعية التي يحيا فيها .وهذا التعبير الذاتي
يتمثل صورته املادية انطالقا من القيم التصميمية التي يظهر بها الزي.
 .5تتشكل الذات الفردية للمستهلك على وفق مجموعة من القيم الفكرية ذات املرجعيات النفسية
واالجتماعية والجسمية وطبيعة التفكير ومستوى الذكاء وخصائص أخرى كثيرة .وهذه الخصائص التي
يحددها املستهلك كقيم تشكل ذاته الفردية تجد انعكاسها في تصميم األزياء بشكل تطابق ما بين الفكري
والنفس ي واالجتماعي بصورة قيم تصميمية تحاكي القيم الفكرية والروحية والرمزية الخاصة باملستهلك.
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Abstract
This paper deals with the subjective reflections of consumer values on
fashion design. The consumer self is determined by the consumer's idea of
himself, according to the intellectual, spiritual and social values, and these
values take their intellectual reflection in the form of material values that the
consumer finds in fashion design. These values are based on considerations
between what is intellectual represented by the values of the consumer, and
what is material determined by the fashion design, which also proceed from
values that are visible or implied in costume design, such as the function,
beauty and symbol. The consumer self gets its material image represented in
the fashion design when the macroscopic apparent values represent one or
more of the values of the consumer.
Keywords: consumer value, self-concept, fashion design
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