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ABSTRACT: Show Windows are one of the important visual promotion and influencing the recipient, contributing to building a
complete image of the store, supporting the brand's image and promoting the company’s strategy. Sustainability and green
product has become new and important for companies and brands that want to get closer to the audience, Achieving a
desirable image, and effective presence in society, so brands that adopt sustainability seek to have a vital and effective role in
fulfilling human needs in a manner that preserves society and the environment. Especially, in the field of Fashion, so
international brands turn to take into account the industry that preserves the environment and its balance. This research
assumes that; companies are responsible for making change and awareness towards a more sustainable environment through
visual design. The research follows the analytical descriptive method of different models of display windows for international
fashion brands to identify the forms and dimensions of visual expression regarding the concept of sustainability adopted by
these brands in the design of commercial display windows then the Experimental approach. The most important findings of
the research were that; there are many local brands that adopt the concept of sustainability and sustainable fashion, but the
problem of visual expression of this concept in the display windows is clear. So the research is an attempt to the importance
of achieving integration and visual compatibility between institutional goals related to Sustainable fashion and the target of
the visual message provided by the display window.

KEYWORDS: Windows display, visual design, sustainability, fashion sustainability, sustainable design.
 تعد نوافذ العرض التجارية من عنارص التوي ج البرصى الهامة والمؤثرة عىل المتلق والت تساهم ف بناء صورة ذهنية كاملة عن المتجر والمعروضات وتكمن:ملخص
 كمايعد مجال االستدامة مجاال جديدا وهاما للشكات، كما أنها تساهم ف بناء وتعزيز صورة العالمة التجارية،أهميتها كذلك ف قدرتها عىل جذب االنتباه واإلقناع
 وأن يكون لها دور حيوى وفعال ف األنشطة البيئية والمجتمعية وتلبيه احتياجات المستهلك بما،والعالمات التجارية الت تسىع لتحقق سمعة وصورة مرغوبة
 ويتناول البحث اساليب التعبت البرصى عن جوانب االستدامة للشكات خاصة ف مجال الموضة واألزياء لما لها من قطاع،يحافظ عىل المجتمع والبيئة من حوله
 ويفتض، كماأنها تعد من أكت الصناعات المؤثرة عىل البيئة بداية من العمليات الصناعية والخامات حت بقايا األقمشة والنفايات وطرق التخلص منها،تجارى كبت
 ذلك من خالل االتصال والتصميم البرصى خاصة ف،البحث أن لشكات األزياء دور كبت ف توعية الجمهور بأهمية الحفاظ عىل البيئة وتشجيع الموضة المستدامة
 يعتمد البحث عىل دراسة تحليلية لماركات موضة عالمية تهتم بمجاالت االستدامة،نوافذ العرض التجارية و الت تعتت نقطة االتصال األوىل بي المتلق والشكة
 وتوصل،  ثم الدراسة التطبيقية ف ضوء االستفادة من نتائج الدراسة التحليلة،للتعرف عىل أبعادها وجوانبها وسبل التعبتعنها برصيا ف نوافذ العرض التجارية
.البحث إىل التعرف عىل أهمية التكامل البرصى بي فلسفة واتجاهات الموضة المستدامة والتوي ج البرصى لها
. التصميم المستدام،  الموضة المستدامة،  االستدامة،  التصميم البرصى،  نوافذ العرض:كلمات داللية
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مق ــدمة

1

تعد نوافذ العرض من عنارص التوي ج البرصى الهامة للمنتجات بصفة عامة ولمجال الموضة واألزياء بصفة خاصة  ،وىه جانب مرئ هام للتعريف بالهوية
والماركة وبناء صورة ذهنية للمتلق ،وتعد نافذة العرض ف محالت األزياء ىه الرسالة المرئية المرسلة من الشكة إىل جمهور المتلقي والمستهلكي ،وتستخدم
كناحية تعريفية وتشويقية وجمالية للمارة لذا فيقع عىل الجانب التصميىم المرئ عاتق كبت ف جذب المتلق والتعريف بالماركة.
ويعد مجال االستدامة والمنتج األخرص ضمن االستاتيجيات البيئيية الحديثة للشكات أوالت تسىم باالستاتيجيات الخرصاء الت ظهرت مع احتياج الشكات
للحفاظ عىل البيئة  ،والشعور نحو المسئولية تجاهها وحمايتها خاصة مع تنام الوع البيت لدى المستهلكي وأصبح التوجه االستاتيج للشكات لضمان استمرار
بقائها عىل المدى الطويل وضمان والء عمالئها ،وال سيما ف مجال األزياء فتتجه معظم الماركات مؤخرا إىل االهتمام بالصناعة الت تحافظ عىل البيئة واتزانها ،بأقمشة
معاد تدويرها أو من خامات ومواد مستدامة تحافظ عىل االتزان البيت ،وتسىع إىل توعية الجمهور بهذا االتجاه بأشكال متعددة من حمالت تعريفية وأساليب
ترويجية.

أسباب اختيار موضوع البحث

2

ف ظل التوجه العالىم لماركات األزياء العالمية لتحقيق االستدامة بكافة جوانبها ف التصميم والتصنيع تظهر فجوة التعبت البرصى عن موضة األزياء المستدامة
ف المتاجر العربية سواءا من الماركات العالمية  ،أو من خالل الماركات العربية المستدامة ،أحد أسباب هذه الفجوة يرجع الختالف اهتمامات ومعرفة المستهلكي
بقضية االستدامة ذاتها ،ولكن تملك الممارسات اإلعالنية والدعائية قوة مؤثرة ف فهم وإقناع المستهلكي ،وتعد نوافذ العرض من األساليب اإلعالنية والدعائية
الهامة والفعالة الت تستطيع ال تأثت وإقناع وتوعية الجمهور لما لها من متة اتصال مباش بي الماركة والعميل.

ومشكلة البحث تتلخص ف التساؤل اآلت

3

كيف يمكن توظيف عنارص التصميم البرصى لنوافذ العرض التجارية للتعبت عن االستدامة والموضة المستدامة ؟

أهداف البحث

4

توعية وتثقيف المستهلكي المستهدفي من خالل التواصل اإلبداع غت اللفظ عت نوافذ العرض عن االستدامة واألزياء المستدامة وجوانب أهميتها
للمستهلكي وللبيئة.

فروض البحث

5

يفتض البحث أن الشكات ىه المسؤولة عن إجراء التغيت والتوعية لسلوك الجمهور نحو بيئة أكت استدامة ،ومن خالل أساليب التصميم البرصى يمكن أن
تقدم قيم مستدامة وفعالة من الناحية الجمالية والوظيفية والتعبتية.

حدود البحث

6

حدود موضوعية :يتاول البحث إشكالية التعبت والتوي ج البرصى عن الموضة المستدامة ف نوافذ العرض التجارية ف مجال الموضة واألزياء عىل اعتبار أنها
قطاع تجارى استهالىك كبت ف المجتمعات.

منهجية البحث

7

المنهج التحليىل :يعتمد البحث عىل الدراسة التحليلية لنوافذ عرض لماركات عالمية وأساليب التصميم البرصى والتكوين الشكىل المعت عن أهمية وأبعاد
االستدامة ف مجال األزياء والموضة.
المنهج التجريت :من خالل تجارب تصميمية لنوافذ العرض ألحد الماركات العربية المستدامة.

أول اإلطار النظرى
8

الموضة المستدامة

تواجه الشكات تحديات ومسؤليات تجاه البيئة ومشكالتها فرضت عليها إعادة النظر ف عمليات التصميم والتصنيع من منطلق مسؤولياتها االجتماعية
واألخالقية ،وبالتاىل ف الممارسات التسويقية والتويجية ،وظهر مفهوم الموضة المستدامة مع تزايد الوع بالمشكالت البيئية الت تحدثها صناعة المنسوجات
ومخاطر الخلل باالتزان البيت نتيجة االعتماد عىل الخامات الطبيعية والحيوانية واستهالك كميات كبتة من المياه ف زراعة األقطان وغتها من المشكالت ،ف بداية
األمر كان هذا المفهوم يقترص عىل مصانع المنسوجات والمصممي ،إال أنه إنتش مع زیادة عدد جمهور المستهلكي المهتمي بالبيئة والحفاظ عليها ،بل المستهلك
نفسه أصبح ال يركز فقط عىل الجانب الجماىل لألزياء و صار أكت وعيا لما هو أبعد من ذلك حيث الخامة وكيفية تصنيعها وما يتعلق بها من آثار عىل البيئة أو أيه
جوانب إنسانية أو أخالقية ترتبط بها ] [1فلقد سجل محرك البحث (Lystالخاص باألزياء والموضة) ارتفاع نسب الباحثي من المستهلكي عن مصطلحات مثل
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"جلد نبائ" و "قطن عضوي" بنسبة  ٪ 47عام  2018عن األعوام السابقة وهذا دليل عىل ارتفاع وع المستهلكي بالقضايا البيئية وعالقتها باألزياء[ .]2وف تقارير
ودراسات أخرى أعلنتها مجلة فوربس forbesاالقتصادية أن بحوث المسستهلكي عىل شبكة االنتنت عن ماركات األزياء المستدامة تضاعفت أكت من ثالث مرات
من بي عام  2016إىل  2019خاصة بي جيل الشباب والجيل المعارص[.]3
ومع تزايد الوع بشكل واضح ،لم تعد صناعة الموضة تظهر جانبها الجماىل والمبهر فقط ،بل أصبح مدى مراعاتها للبيئة والحفاظ عليها أمرا يؤخذ ف الحسبان،
وظهر مصطلح "الموضة المستدامة" أو "الموضة الخرصاء" وهو يعت الممارسات المتعلقة بجوانب تصميم والتصنيع واإلنتاج والتوزی ع والتسويق وطرق
االستخدام وكيفية التخلص من األقمشة الزائدة بما ال يرص بالبيئة أو المستلك [.]4

9

أسباب اتجاه شكات الموضة إىل االستدامة
•
•
•
•
•
•

وع المستهلكي بشكل متايد حول فكرة االستدامة ذاتها.
اللوائح والقواني الت أصبحت تلزم الشكات بااللتام بالمعايت البيئية.
المشكالت الت تواجهها الشكات ف األزياء المخزونة الت تتحول إىل نفايات مرصة بالبيئة مما دع إىل التفكت ف إعادة التدوير.
األداء التنافىس بي الشكات واكتساب صفة األفضلية ف الماركات بي الجمهور الت أصبح الجمهور يربطها بمدى استدامة التاند (نانىس فخرى ،
)2019
االتجاه العالىم اآلن نحو التصمیم المستدام  sustainable designوالتصميم البيت الذى يحفظ للبيئة اتزانها ،والذى تعتت الموضة المستدامة
جزء من هذه المنظومة وتسىم أيضا بالموضة البيئية.
ظهر مؤخرا أيضا مفهوم جديد داخل نظام الموضة واألزياء هو الموضة الرحيمة  Compassionate fashionالت شكلت محور اتباع الجانب
األخالف ف الموضة واألزياء حيث تحث شكات األزياء إىل احتام حقوق العاملي بالصناعة ،واحتام اتزان الطبيعة ف الحفاظ عىل الحيوانات [.]5

 10أبعاد االستدامة ف مجال األزياء
كان المفهوم سابقا ان االستدامة تقترص عىل الجانب المجتمىع والمسئولية المجتمعية للشكات من خالل تقديم الخدمات المجتمعية ،أو تقديم عائدا من
األرباح لصالح منظمات وهيئات ختية للمجتمع ،ولكن بعد زيادة المشكالت البيئية ووع الجمهور بها واالتجاه نحو التصميم البيئت دخل ضمن نطاق االستدامة
عمليات التصميم والتصنيع بكل ما يتعلق من خامات وعاملي .وتشمل النماذج التقليدية لالستدامة ثالثة أبعاد :البيئية ،االجتماعية ،االقتصادية .أما بالنسبة لتصميم
األزياء المستدامة ،يمكن توسيع هذه الدائرة لتشمل ويشمل األبعاد الجمالية  ،والثقافية عىل النحو اآلئ [: ]6

شكل رقم ) )1نموذج األبعاد الخمس لإلستدامة ف مجال األزياء ][6

 10.1البعد البيئ
•
•
•
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استخدام خامات مصنوعة من مواد تحافظ عىل البيئة وال ترص بها كالمصنوعة من المواد العضوية كالقطن العضوى وغتها من الخامات الت تضمن
تصنيع سليم وخامة جيدة.
استخدام بدائل لفراء وجلود الحيوانات بجلود وفراء مصنوعة حفاظا عىل االتزان البيت وحماية الحيوانات.
بالرغم من أن صناعة المالبس تعد من الصناعات الملوثة إال أنها تتم ف البالد النامية لذلك ينبىع االتجاه أكت إلعادة التدوير ،والسىع نحو االتزان
بي معدل االنتاج ومعدل االستهالك .فمن ضمن المشكالت الت ظهرت مؤخرا الموضة الشيعة  fast fashionالت تعتمد عىل إنتاج كم كبت من
المالبس يشبه ف الشكل الماركات الجيدة ولكن بأقل تكلفة وأقل جودة وبالتاىل سعر أقل هذه األزياء عمرها االفتاض قصت جدا وتسبب مشكالت
بيئية ][7
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 10.2البعد المجتمع
•
•
•

االهتمام بالقضايا المجتمعية المتعلقة بالبيئة والمشاركة ف األحداث المجتمعية المتعلقة بها.
المسئولية المجتمعية تجاه المشوعات التنموية للبيئة والمجتمع والمساهمة فيها.
المساهمة ف تعزيز القيم المجتمعية وما يتعلق بها من عادات وتقاليد.

 10.3البعد الجماىل
•

الموضة تهدف دائما إىل التغيت والحداثة واالستدامة تهدف إىل البقاء ألطول فتة ممكنة ولىك يحقق المنتج هذين األمرين المتناقضي يجب أن
يعكس قدرا من القيم الجمالية الت تجعله يعيش طويال.

 10.4البعد الثقاف
•

تلعب الثقافة دورا رئيسيا ف اتجاه واختيارات المستهلكي نحو االستدامة يجب عىل المصمم مراعتها ومراعاة الفروق بي الشعوب وطريقة
االستهالك.

 10.5البعد اإلقتصادى
•
•

وتتمثل مسئولية الشكات تجاه العاملي والعدالة ف االجور والعمل وحمايتهم من ملوثات الصناعة.
كذلك مسؤلية الشكات ف تقديم إنتاج جيد للمستهلك يعادل الطلب والرب ح الذى يجعل العملية االقتصادية مستمرة.

 11نوافذ العرض التجارية
تعد نوافذ العرض Window Displaysجزء من البيئة التويجية او المتجر الشائ ،وجزء هام ومؤثر ألنه يمثل اللقاء واالنطباع األول بي العميل والعالمة
التجارية ،كما أنه يعظ المارة ف الشارع أو الموالت انطباعا شيعا عن المتجر ،ويرى بعض المسوقي أن نوافذ العرض التجارية تمثل مرجع جماىل للمشهد حضارى
] [8ومؤش معت عن القيم الجمالية واإلبداعية ومدى إدارك الجمهور لها وتأثره بها.
ونوافذ العرض التجارية تتعدى أكت من كونها واجهة المتجر المحددة بصندوق زجاج لعرض مجموعة من األزياء بل ىه لوحة فنية مجسمة من مجموعة
عنارص جرافيكية جذابة يستطيع أن يتعايش معها المتلق ويرى فيها ما يحتاجه من تصميمات مختلفة تصل من خاللها رسائل معينة نحو الخامة أو االتجاه أو
الهدف مما له الدور الكبت ف إقناع المتلق وتشت معظم الدراسات الحديثة أن نوافذ العرض التجارية أقرب وسيلة إعالنية ف إنشاء صورة كاملة عن المتجر والمنتجات
وتدعم الصورة الذهنية للعالمة التجارية ،وكلما كانت نافذة العرض ابتكارية وجيدة كلما أعظ انطباع جيد عن المنتجات بالداخل ،كما أنها ذات قوة إقناعية مؤثرة
للشاء واإلنطباع عن العالمة التجارية ،ومع زيادة وتزاحم المستهلكي زويادة المعروض فإن وظايف المنتج وحدها لم تعد حجة كافية للبيع بل االبتكارية ف جذب
االنتباه ف نافذه العرض تعد عامل تنافىس هام.

sales
performance

image

visual
merchandising

شكل رقم ( )2يمثل دور التويـ ــج البرصى ف دعم أداء المبيعات من خالل التأثت عىل الصورة الذهنية للماركة ثم التأثت ف السلوك الشات للمتلق ][9

 11.1التكوين البرصى لنوافذ العرض التجارية يتألف من عدة عنارص تصميمية []10
•
•
•
•
•
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اللون هو عنرصأساىس لجذب االنتباه الفوري للمشاهد.
اإلضاءة تساهم ف تكوين اإلنطباع العام عن النافذة والمنتجات و التكت عىل مناطق معينة دون أخرى.
المكونات المادية كالعارضات ومكونات التصميم الداخىل لتجميل نافذة العرض كمشح صغت.
المنتجات من أزياء أو أحذية أو غتها من عنارص الموضة
الالفتات و الملصقات.

Vol. 30 No. 1, Jul. 2020

ISSN : 2028-9324

دور التصميم البصرى ل نوافـذ العرض التجاريـة فى تعزيـز الموضة المستدامة

 12أنواع التصميم البرصى لنوافذ العرض التجارية ][11
بصفة عامة ان تصميم نوافذ العرض التجارية يكون إما لهدف ترويج وعرض للمنتجات أو لهدف مؤسىس وصورة ذهنية وتروي ج استاتيجيات وهويتها  ،لذلك
يمكن تصنيف الطراز التصميىم لنوافذ العرض حسب الدافع أو الهدف منها فنوافذ العرض متغتة بتغيت حالة المنتجات اوالمواسم  ،كما أن طبيعتها كوسيلة
ترويجية ف الشارع أو مراكز تسوق تحتاج إىل تجديد واالبتكارية باستمرار لجذب انتباه المارة وعدم الشعور بالملل ويمكن تصنيفها كاآلئ:
•
•
•
•

تصميم يعت عن المنتج  :Productيغلب عىل التصميم صفة المنتج فقط واستعراض المنتجات وىه الصفة األغلب ف معظم نوافذ العرض خاصة
ف السوق المرصى.
تصميمات موسمية  :Seasonكتصميمات النوافذ التجارية ف مواسم الشتاء  ،الربيع ،واالحتفاالت واألعياد وغتها.
تصميم يعت عن أهداف مؤسسية أو أهداف منتج  :Objectveكتصميم يعت عن أهداف المؤسسة تجاه باالستدامة أو إعادة التدوير أو حماية البيئة.
تصميم يعت عن مفهوم  :Conceptوفيها ال يحتاج المعلن للمنتج قدر ما يحتاج المعائ المرتبطة به كنافذة عرض مليئة بالورود لمتجر خاص
بالهدايا.

 13نوافذ العرض والموضة المستدامة
إن مصطلح الموضة المستدامة يشمل جميع الممارسات البيئية المتعلقة بالموضة أو األزياء وبداية من التصنيع وحت التسويق وتسىع الشكات الت تتبت
االستدامة أن تستعرض جوانبها سواء المتعلقة بعملية التصميم والتصنيع ،أوقضاياها المتعلقة بالبيئة والمجتمع وفقا ألبعاد االستدامة السابقة عىل حسب ما يتعلق
بها عىل النحو التاىل:
•
•

•
•
•

المشاركة ف القضايا البيئية المتعلقة بالحفاظ عىل التوزان البيت وحماية األرض والنباتات والحيوانات من خالل تصميم نوافذ العرض كتحقيق
استدامة بيئية ومجتمعية.
االهتمام بتصنيع خامات لتصميم نوافذ العرض والتنسيق الداخىل من مواد وخامات عضوية قابلة للتحلل ،أو مواد يمكن إعادة تدويرها أو بقايا
خامات مستهلكة لديها لتعزيز فكرة االستدامة وتحويل الخامات الغت مستخدمة إىل خامات مستخدمة نفعية وجمالية وهو بذلك يحقق استدامة
بيئية وجمالية ومجتمعية.
مشاركة التعبت عن النواج اإلنسانية والمتعلقة بالجوانب التاثية والقيمية المتعلقة بالمجتمع خاصة إذا كانت ىه أحد الفلسفة التصميمة لها
كالصناعات اليدوية والتاثية وتنمية الوع بها ،وذلك يمثل استدامة جمالية وثقافية.
التعبت عن إعادة التدوير لحماية البيئة وتشجيع المستهلكي عىل ثقافة إعادة التدوير بدال من ثقافة االستهالك والمالبس الشيعة الت تكلف أكت
من انتاجها بسبب كتة استهالكها وصعوبة التخلص منها كنفايات.
التعبت عن تقليل النفايات لتقليل الرصر البيت وحمايتها.

ويستعرض البحث مجموعة من النماذج المختلفة لنوافذ عرض األزياء وكيف استخدمت العنارص البرصية والتكوين الشكىل للتعبت عن جوانب االستدامة:

شكل رقم ( )5،4نوافذ عرض تجارية لماركة ]12[ H&M

ماركة  H&Mلألزياء عتت عن االستدامة البيئية من خالل مجموعة من نوافذ العرض ف مباردة منها لتساهم فيها بنش ثقافتها نحو االستدامه ودورها المسئول
ناحية البعد البيت والمجتمع من خالل مبادرة مجتمعية فشاركت طالب كلية تصميم األزياء بلندن  London Collage Of Fashionبنش أفكار وتصميميات تتعلق
باالستدامة من خالل إعادة استخدام بقايا األقمشة وكيف يتم التعبت عنها ف نافذة العرض إلقناع الجمهور ،وبعد انتهاء التجربة عرضت بالفعل المشارع الطالبية
عىل نوافذ العرض التجارية لجميع المنافذ بسبعة مدن بلندن ،تنوعت فيها الرسائل اإلعالنية ف نوافذ العرض والتصميمات البرصية المعتة عن االستدامة بألوان
حيوية وأفكار عرصية تناسب الفكرة وأهدافها.
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(شكل رقم ]13[ New wave fashion) 7 ،6

نماذج أخرى للحملة الطالبية الت قامت بها كلية تصميم األزياء ف مبادرة H&Mلالستدامة  ،ولكنها تتناول هذه المرة قضية تلوث وإهدار المياه بسبب نفايات
األقمشة واستهالكها كم كبت من المياه ف الزراعة عتت عنها بقطرات المياه المتساقطة من المالبس ومرة أخرى عىل موجة كبتة من المالبس القديمة والغت
مستخدمة لتتناول قضية وتلوث المياه ف عمليات الصناعة وتلوثها أيضا بسبب النفايات وتوجه رسالة أن الحل األفضل هو إعادة التدوير ىك ال تتسبب ف أزمة ف
المياه ومالها من ارصار بيئية ومجتمعية.

شكل رقم ( )8نوافذ عرض تجارية لماركة ]14[ HERMES

قامت هتمس بتجربة فنية فريدة حيث تصميم نافذة مجسمة من بقايا الجلود لدى مصانعها ف إعادة تصور وتشكيل للخامات الغت مستخدمة وتوظيفها عىل
هيئة حيوانات مجسمة بأحجام كبتة وألوان زاهية ،النافذة التحتوى عىل مانيكان أو عارضات بل حقائب نسائية مجسمات الحيوانات والطيور مع تتداخل مع
الحقائب النسائية واألحذية ،وطائر يحمل حقيبه ف فمه واآلخر يبحث عن حقيبة أخرى وغتها من عنارص مجسمة بألوان متنوعة ف تكوين برصى فت كأنها حديقة
بألوان ناصعة ملفته لالنتباه وتقدم قيمة مستدامة للجمهور ذات بعد جماىل وبيت وتوعوى ف عدم تخلصها من البقايا وإمكانية إعادة تدويرها بصورة ابتكارية.
.
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شكل رقم ()10 ،9نوافذ عرض تجارية لماركة ]15[ MARCAIN

ابتكرت عالمة األزياء األلمانية مارك كاين Marc Cainمفهوما فريدا لنافذة المتجر بالتعاون مع شكة  Seed Evolutionنافذة موسمية وتفاعلية ف ربيع 2018
موسم األزهار والنباتات لتسلط الضوء عىل اهمية التحول واالتجاه اىل البيئة  ،حيث وفرت بذور نباتية ف نافذة العرض بشكل فريد وف دعوى ألهمية الحفاظ عىل
البيئة والتشجت ،و جميع المزهريات المستخدمة ف نافذة عرض المتجر قابلة للتحلل تماما ومصنوعة من ألياف جوز الهند ،باإلضافة إىل البعد الجماىل والبيت
فالماركة توفر للمسوقي ف تجربة تفاعلية جديدة حيث بإمكانهم أيضا شاء نباتات مع المالبس بحيث يكون عائد هذه النباتات لصالح أحد المؤسسات البيئية الت
تعمل ف الحفاظ عىل البيئة.

شكل رقم ()11نوافذ عرض تجارية لماركة ]16[ TOPSHOP & PETA

وف نموذج أخر ألحد االستدامة البيئية واألخالقية فإن ماركات مثل(  )2013topshop&petaصممت نافذه عن حقوق الحيوانات التية بعنارص جرافيكية
مؤثرة تبدو بسيطة  ،فالتصميم عبارة عن خزانة مالبس بها مجموعة من مجسمات للحيوانات التية والجانب اآلخر من النافذة عارضي يرتدون فراء وجلود هذه
الحيوانات ثم عتت بعبارة "( "Keep wildlife out of your wardrobeاجعل الحياة التية خارج خزانتك) ف دعوى منها لإلستدامة البيئية والحفاظ عىل حقوق
الحيوان وتشجيع الفراء الصناع بدال من العنف ضد الحيوانات التية واإلخالل بالنظام البيت وطلبت من الجمهور والمارة دعم المبادرة ف عبارة أخرى أسفل
النافذة.
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شكل رقم ()13 ،12نوافذ عرض تجارية لماركة [17] Hermes

نماذج لنوافذ عرض (هتمس ف ربيع  -2020باريس) استخدمت فيها عنارص تمثل الثقافة الشعبية ف القرن العشين والت اختفت بتغت التكنولوجيا شكل
الراديو القديم والتلفاز وغتها من نماذج أخرى كالجراماوفن وشائط التسجيل  ،كنوع من النوستاليجا لتنشيط وإحياء الذاكرة مع االلوان الناصعة الحيوية  ،القيمة
المستدامة الت تقدمها هذه النافذة تتمثل ف القيم الجمالية الت تم دمجها مع القيم الثقافية.

 14ثانيا اإلطار التطبيق
ومن خالل الدراسة النظرية والتحليلية للبحث الحظت الباحثة قلة توظيف الفكر المستدام ف نوافذ العرض ف السوق المرصى عىل الرغم من وجود ماركات
مرصية وعربية مستدامة إال أنها تفتقر التعبت التويج المناسب عنها ف المتاجر ،كذلك الماركات األجنبية مثل  ،H&Mفقط تعتمد عىل طراز المنتجات و الطرازات
الموسمية ف تصميم نوافذ العرض وال يظهر هذه األفكار اإلبداعية المستدامة قد يكون ذلك بسبب اختالف الثقافات أو االهتمامات التسويقية لدى الجمهور.
لذا اختارت الباحثة نموذج لعالمة تجارية لشكة عربية مستدامة تصمم حقائب نسائية من خامات طبيعية ىه ماركة  La La Queenوىه ماركة عرصية حديثة
تهتم بقضية االستدامة وتسىع إىل توظيف المنتجات الطبيعة لتقديم تصميم أخرص أو تصميم مستدام من روح الطبيعة ف التصميم والتكوين  ،باستخدام نباتات
طبيعية كبديال عن جلود الحيوانات.

شكل رقم) (14العالمة التجارية لمنتجاتlala Queen

العالمة تجارية مركبة من اسم الشكة وشكل ثمرة األناناس مدمجا بحرف Qوتصميم الشعار مستوج من ثمرة األناناس الت تستخدم القشة الخارجية منها
وتعالج صناعيا ىك تستخدم كبديل للجلود الطبيعية ف صناعة الحقائب وىه تعد شكل جديد لالستغناء عن الجلد الطبيىع والحفاظ عىل التوة الحيوانية.

149

Vol. 30 No. 1, Jul. 2020

ISSN : 2028-9324

دور التصميم البصرى ل نوافـذ العرض التجاريـة فى تعزيـز الموضة المستدامة

نموذج 1

يقوم تصميم النافذة عىل الدمج بي العنرص الطبيىع ف الشعار وف التتصميم الداخىل للنافذة كقطعة أثاث ديكور من األجواء الطبيعية والمجسمة واإلضاءة
للتأكيد عىل فلسفة المنتج والشعارف االستدامة البيئية.

نموذج 2

أما ف النموذج الثائ :نافذه عرض تعت عن مفهوم وهو االقتباس من الطبيعة لتحقيق االستدامة حيث اعتمد عىل توظيف العنرص الطبيىع مرة أخرى ولكن
ليس بحالته الشكلية ولكن الوظيفية فكان تصميم المنضدة وحامل حقائب حت الحقائب نفسها بنفس شكل ثمرة األناناس وهو الدور الوظيق الذى اليقترص عىل
الخامة فقط ولكن مدى االرتباط بالتكوين الشكىل والهندىس للطبيعة ف التصميم لتحقيق االستدامة.

الخالصة
توصلت الدراسة إىل الموضة المستدامة ال تعت أن التصميم مستوج من الطبيعة فقط او يحافظ عىل الطبيعة لكن هناك جوانب عدة لإلستدامة مراعاة
الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية كلما كانت ف األزياء حققت الموضة المستدامة الت من شأنها األول الحفاظ عىل البيئة والمجتمع  ،كذلك منافذ العرض
التجارية تعد مكانا خصبا لإلبتكار واإلبداع المرئ ف جوانب االستدامة المتعددة ،والت يمكن أن يستعي بها المصمم والمعلن لتوعية الجمهور بالموضة المستدامة
والتصميم األخرص  ،لما لها من متة اتصال مباش بي المعلن و المتلق ،وأن االستدامة البيئية والمجتمعية تعد من أكت الجوانب الت تهتم بها الشكات وتعت عنها
برصيا لما لها من دور فعال جماىل وتثقيق وتوعوى ف المجتمع.
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النتائ ـج
•
•
•
•

تعد قضية االستدامة ىه قضية العرص ف شت مجاالت التصميم والبيئة والشكات الت تسىع إىل البقاء ىه الت تقدر تلك المسئولية وتسىع إىل
تحقيق جوانب االستدامة المختلفة الت تحفظ المجتمع والبيئة.
جوانب التعبت المرئ عن االستدامة متعددة ف مجال األزياء وعنرص االبتكار هو العامل الرئيىس والعامل المساعد عىل جذب انتباه وتوعية الجمهور.
الماركات العربية تتقدم ف طريقها بصورة واعية نحو تحقيق االستدامة إال أن عائق التسويق والتوي ج البرصى الزال قيد البحث ويحتاج إىل المزيد
من الدرسات باإلضافة إىل المزيد من توعية الجمهور.
الشكات الت تسىع بالفعل نحو االستدامة تسىع إىل ابتكار أساليب جديدة للتواصل مع الجمهور لتحفظ صورتها الذهنية.

التوصيات
•
•
•
•
•

151

عىل الماركات مراعاة األبعاد الخمسة لألستدامة ف تصميم األزياء إلحداث تغيت مجتمىع واتجاه فعىل نحو مفهوم االستدامة.
عىل مصمم نوافذ العرض مراعاة التكامل والتوافق البرصى بي األهداف المؤسسية المتعلقة باالستدامة والهدف من الرسالة المرئية الت تقدمها
نافذة العرض.
ينبىع من الماركات العالمية السىع نحو االهتمام بالتوي ج البرصى لالستدامة ف منافذها ف البالد العربية كالبالد األجنبية فدائما الشكات مسئولة
بنسبة كبتة عن التوي ج لقضيتها الت تؤمن بها وتحفت الجمهور عليها فإذا كانت تؤمن بقضية االستدامة عليها توجية الشعوب العربية بشكل كاف.
تحتاج دراسة تخصصات التصميم ف مختلف مجاالت الفنون والتصميم إىل إضافة خطط دراسية ومشوعات طالبية متعلقة باالستدامة ف مواد
التصميم ف التدريس لفهم وتوعية الطالب بهذه القضية واعتبارها رسالة مجتمعية يتحملها ف مجال تخصصه فيما بعد.
المتلق بحاجة دائما لمعرفة المزيد عن أهداف المنتج وموضوعات متعلقة ونافذة العرض تتيح له التواصل المباش والشي ع فيمكن االعتماد عليها
لتوضيح أهداف الماركة والتأكيد عىل صورتها وما تتبناها وتسىع لتحقيقه ليس فقط أن تبيع منتج.
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