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المستخلص:
أﺻﺒﺤﺖ االﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ أﺳﺎليب التنﻣيﺔ الﺘﻲ يفرضهﺎ الﻌﺼﺮ الﺤﺎضﺮ الﺬي يتﺻف ﺑﺎلﺘﻄﻮر والﺘغير الﻤﺘﺴﺎرع ،والﺬي
يفرض ﻋﻠﻰ الﺪول والهيئﺎت والﻤﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت الﻤﺠﺘﻤﻊ الﻤﺪنﻲ واﻷﻓﺮاد ﻣﻮاكﺑته ﺣﺘﻰ يتﺣقق الﺘﻮازن االﺟﺘﻤﺎﻋﻲ الﻨﺎتﺞ
ﻋﻦ الﻌﻮلﻤﺔ وتأثيراتهﺎ الﺳﻠﺑيﺔ ،وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻣﻮضﻮع التنﻣيﺔ الﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠﻰ اهتﻣﺎم الﻌﺎلﻢ .وتﺮكﺰ ﻋﻠﻰ الﻨﻤﻮ االﻗﺘﺼﺎدي
الﻤﺘﻜﺎﻣﻞ الﻤﺴﺘﺪام واﻹﺷﺮاف الﺑيئﻲ والﻣﺳؤليﺔ االﺟﺘﻣﺎﻋيﺔ ،والﺘﻜﻨﻮلوﺟيﺔ.
ﺑﺎلرغم ﻣن التقدم التكنولوﺟﻲ الذي لﺣق ﺑﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس والنﺳيﺞ إال أن هنﺎك ﻋﻣﻠيﺔ إهدار غير ﻗﻠيﻠﺔ ﻓﻲ ﻣختﻠف ﻣراﺣل
الﺻنﺎﻋﺔ ينتﺞ ﻋنهﺎ ﺑقﺎيﺎ أثنﺎء ﻣراﺣل التﺻنيﻊ الﻣختﻠفﺔ ،وتﻌتﺑر ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﻗﻠيﻠﺔ االﺳتغالل والتﻲ
ينﺑغﻲ االﺳتفﺎدة ﻣنهﺎ ،لذا ﻓإن إﻋﺎدة تدويرهﺎ يﻌيدهﺎ ﺻﺎلﺣﺔ لالﺳتﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.
هدﻓت الدراﺳﺔ الﻲ تقديم ﻣكﻣالت ﻣفروﺷﺎت ﻣنزليﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ،ﻗيﺎس نﺳﺑﺔ
اتفﺎق الﻣتخﺻﺻين تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ،ﻗيﺎس نﺳﺑﺔ
اتفﺎق الﻣﺳتهﻠكﺎت تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ،
واتﺑﻌت الدراﺳﺔ الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ التﺣﻠيﻠيﻲ ﻣﻊ الدراﺳﺔ التطﺑيقيه لتﺣقيق اهداف الﺑﺣث ،اتﺑﻊ الﺑﺣث الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ ﻣﻊ
التﺣﻠيل والتطﺑيق لﻣالءﻣته لتﺣقيق أهداف الﺑﺣث.
توﺻﻠت النتﺎئﺞ الﻲ انه توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ
ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين  ،توﺟد ﻓروق
ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت ﻣﺣﺎور تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ وﻓقﺎ ً آلراء الﻣتخﺻﺻين  ،توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت
الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ
آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت  ،توﺟد ﻋالﻗﺔ ارتﺑﺎطيﺔ ﺑين ترتيب الﻣتخﺻﺻين وترتيب الﻣﺳتهﻠكﺎت لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ
الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.

الكلمات المفتاحيه:
ﺑقﺎيﺎ؛ ﻣكﻣالت؛ اﺳتداﻣﺔ؛ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت

Abstract
Sustainability has become a method of development imposed by the present era, which is
characterized by development and rapid change, which imposes on countries, bodies,
organizations, civil society institutions and individuals to accompany it until the social balance
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resulting from globalization and its negative effects are acquired, and the acquired world has
acquired the interest of the developed world. It focuses on sustainable integrated economic
growth, environmental stewardship, and social and technological .
Despite the technological advances that have been made in the garment and textile industry,
there is not a significant waste in the various stages of the industry that results in residues during
the different manufacturing stages, and the remains of the ready-made garment production
requirements are considered to be of little exploitation that should be used. So, recycling them
back is usable for furnishing supplements to achieve sustainability.
The research aims to Provide sustainable home furnishing accessories with leftovers for readymade garment production , Study the percentage of specialists agreement towards home
furnishing accessories decorated with the remains of garment production requirements to
achieve sustainability , Study the percentage of consumables agreement towards home
furnishing accessories decorated with the remains of garment production requirements to
achieve sustainability.
The research follows a descriptive approach with analysis and application to suit it to achieve
the research objectives
The study concluded that There are statistically significant differences between the averages
of evaluation of home furnishing accessories decorated with leftover garment production
requirements for sustainability in achieving the evaluation aspects (as a whole) according to
the opinions of specialists, There are statistically significant differences between the mean of
the pillars of evaluation of home furnishing accessories decorated with leftover garment
production requirements for sustainability according to the opinions of specialists ,There are
statistically significant differences between the averages of evaluating home furnishing
accessories decorated with leftover garment production requirements for sustainability in
achieving the evaluation items (as a whole) according to the opinions of consumers , There is a
correlation between the arrangement of specialists and the arrangement of disposables for home
furnishing accessories decorated with leftover garment production requirements for
sustainability.

Keywords:
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:المقدمــــــــــة
م وﻗد اتخذت ﻓكرة االﺳتداﻣﺔ كﻣﺣور ﻋﺎم لﻣؤتﻣر1964 ظهرت ﻓكرة االﺳتداﻣﺔ ﻣنذ أكثر ﻣن أرﺑﻌين ﻋﺎم وﺑﺎلتﺣديد ﻋﺎم
 وتﻣت،م۱۹۷۲ اﻷﻣم الﻣتﺣدة لﻠﺑيئﺔ اﻹنﺳﺎنيﺔ ﻓﻲ ﺳتوكهولم ﻋﺎم
 وﻓﻲ الﻌقود الالﺣقﺔ،ﺻيﺎغﺔ هذا الﻣفهوم ﻹثﺑﺎت إﻣكﺎنيﺔ تﺣقق النﻣو االﻗتﺻﺎدي والتﺻنيﻊ دون إﺣداث أثﺎر ﺳﻠﺑيﺔ ﻋﻠﻰ الﺑيئﺔ
تطور ﻣفهوم التنﻣيﺔ الﻣﺳتداﻣﺔ ﻣن خالل االﺳتراتيﺟيﺔ الﻌﺎلﻣيﺔ
م وﻋﻠﻰ ﻣر هذه۱۹۹۲  و ﻣؤتﻣر اﻷﻣم الﻣتﺣدة و الﺑيئﺔ ﻓﻲ ريو ﻋﺎم،م۱۹۸۷  وتقرير ﺑﺳندرالند،م۱۹۸۰ لﺣﻣﺎيﺔ الﺑيئﺔ ﻋﺎم
الﻌقود غير ﻣفهوم االﺳتداﻣﺔ ﻓقد ﻋرف تقرير ﺑرندتالند االﺳتداﻣﺔ ﻋﻠﻰ أنهﺎ "تنﻣيﺔ تﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺎت الﺣﺎضر دون التأثير ﻋﻠﻰ
ﻗدرة اﻷﺟيﺎل القﺎدﻣﺔ ﻓﻲ تﻠﺑيﺔ اﺣتيﺎﺟﺎتهم الخﺎﺻﺔ " وﻗد كﺎن هذا التﻌريف ﻣهﻣﺎ ولكنه ﺣدد ﺑذكﺎء ﻗضيتين أﺳﺎﺳيتين وهﻣﺎ
ﻣﺷكﻠﺔ التدهور الﺑيئﻲ التﻲ تﺻﺎﺣب ﻓﻲ كثير ﻣن اﻷﺣيﺎن النﻣو االﻗتﺻﺎدي وأيضﺎ الﺣﺎﺟﺔ الﻣﻠﺣﺔ لهذا النﻣو لﻠقضﺎء ﻋﻠﻰ
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الفقر  ،تﻌﺪ االﺳتداﻣﺔ ﻣن أهﻢ االتﺟﺎهﺎت الﺣديثﺔ ﻓﻲ تنﻣيﺔ الﺪول وتقﺪﻣهﺎ لﻤﺎ تهدﻓه ﻣﻦ تنﻣيﺔ ﺑﺷريﺔ ،واﻗتﺻﺎديﺔ ،واﺟتﻣﺎﻋيﺔ،
وﺑيئيﺔ  ،وﻓﻲ تقرير ﺑﺮونﺪتالنﺪ أﺻﺪرته الﻠﺠﻨﺔ الﺪوليﺔ لﻠﺑيئﺔ والﺘﻨﻣيﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  1987ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﺴﺘقﺒﻠﻨﺎ الﻤﺸﺘﺮك"ﻋﺮف التنﻣيﺔ
الﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑأنهﺎ التنﻣيﺔ الﺘﻲ تﻠﺒﻲ اﺣتيﺎﺟﺎت الﺒﺸﺮ ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤﺎلﻲ دون الﻤﺴﺎس ﺑﺎﺣتيﺎﺟﺎت اﻷﺟيﺎل القﺎدﻣﺔ ، ،اتضﺣت
أهﻣيﺔ االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ كثير ﻣن الدراﺳﺎت ﻣنهﺎ دراﺳﺔ (ﻣروة ﻋﺑد الظﺎهر ۲۰۱۷ ،م ) ﺑﻌنوان “ دور الﺑﻌد الﺑيئﻲ ﻓﻲ تﺣقيق
اﻹﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﺎنﻊ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة “ هدﻓت الدراﺳﺔ إلﻰ دراﺳﺔ الوضﻊ الﺣﺎلﻲ لألداء الﺑيئﻲ لﻌدد ﻣن ﻣﺻﺎنﻊ الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة ﻓﻲ ﻣﺻر وﻣقﺎرنته ﺑﺎلﻣقﺎييس الﻌﺎلﻣيﺔ ( ، )Benchmarkingوضﻊ ﻣقترﺣﺎت لرﻓﻊ اﻷداء الﺑيئﻲ وترﺷيد الﻣوارد
لﻣﺻﺎنﻊ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة الﻣﺻريﺔ وﺑﺎلتﺎلﻲ تﺣقيق االﺳتداﻣﺔ الﺑيئيﺔ  ,توﻓير ﻣرﺟﻊ ﺑﺎلﻠغﺔ الﻌرﺑيﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دور تﺣﺳين
الﺑﻌد الﺑيئﻲ ﻓﻲ تﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة الﻣﺻريﺔ  ،اتﺑﻌت الدراﺳﺔ

الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ التﺣﻠيﻠﻲ ،

وتوﺻﻠت نتﺎئﺞ الدراﺳﺔ إلﻰ ان اغﻠب الﺣﺎالت ﻗد ﺣققت ﻣﻌظﻣهﺎ أﻋﻠﻰ ﻗيم ﻋند ﻗيﺎس الﺣﺎلﺔ الﻣﻌنويﺔ ﻣن ﺣيث ﺟديﺔ التزام
اﻹدارة الﻌﻠيﺎ ﻓﻲ تطﺑيق الﺳيﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات الﺑيئيﺔ داخل الﻣﺻنﻊ  ،دراﺳﺔ ( )Hassanin,A.2017ﺑﻌنوان
" " ”Sustainability in the readymade garments industryاالﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة".هدﻓت
الدراﺳﺔ إلﻰ نﺷر ثقﺎﻓﺔ االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع الﻣالﺑس الﺟﺎهزة وكيفيﺔ الوﺻول لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة
ﻣن خالل الﺑﻌد الﺑيئﻲ لالﺳتداﻣﺔ  ،واتﺑﻌت الدراﺳﺔ  :الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ التﺣﻠيﻠﻲ  ،وتوﺻﻠت نتﺎئﺞ الدراﺳﺔ إلﻰ ان ظهور
التﺣﺳن ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﻣن أﺟل تﺣقيق االﺳتداﻣﺔ هو أﻣر أﺳﺎﺳﻲ .نظراً ﻷنه الﻌﻣود الفقري لالﻗتﺻﺎد،
ويﺣتﺎ ج إلﻰ ﻣﺑﺎدرات ﻋﺎليﺔ لتﺣقيق االﺳتقرار واالﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ الﻣﺳتقﺑل .وﺑدأت ﺑﻌض الﺷركﺎت الﻌﺎلﻣيﺔ التﺟﺎريﺔ لﻠﻣالﺑس
ﺑﺎلفﻌل ﺑوضﻊ ﻋالﻣﺎت ﻋﻠﻰ الﺑيئﺔ القيﺎﺳيﺔ ﻓﻲ ﻣنتﺟﺎتهﺎ وكذلك ﻣوﻗﻌهﺎ ﻋﻠﻰ الويب  ،ورغﺑﺔ هذه الﺷركﺎت ﺑﺎالهتﻣﺎم ﺑﻌﻣالئهﺎ
ﻣن خالل تقديم  ، LCAوﺑﺻﻣﺎت القدم الﻣﺎئيﺔ وإﻣكﺎنيﺎت االﺣتراز الﻌﺎلﻣﻲ الﻣتﻌﻠقﺔ ﺑﻣنتﺟﺎتهﺎ  ،ويﺟب ﻋﻠﻰ ﺻنﺎﻋﺎت
الﻣالﺑس الﻣﺻريﺔ أن تتﺑنﻰ هذه اﻹﺟراءات الﺑيئيﺔ وتوﻓر الﻣﻌﻠوﻣﺎت الﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋقد التﺻدير الﻣوﻗﻊ ﻣﻊ ﻋﻣﻠيﺔ التﺻنيﻊ
لﺷركﺔ الﻣﺷتري وتﻌزيز االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ الﻣنتﺟﺎت الﻣقدﻣﺔ و دراﺳﺔ ( نهﺎل ﻋفيفﻲ 2019 -م ) ﺑﻌنوان " التﻌﻠيم اﻹلكترونﻰ
وتﺣقيق التنﻣيﺔ الﻣﺳتداﻣﺔ لﻣﺟﺎل تﺻﻣيم الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﻓﻰ ظل إﻗتﺻﺎد الﻣﻌرﻓﺔ " هدﻓت الدراﺳﺔ إلﻰ إلقﺎء الضوء ﻋﻠﻰ
الﻣالﻣح اﻷﺳﺎﺳيﺔ "ﻣفهوم ،ركﺎئز ،ﻣتطﻠﺑﺎت" االﻗتﺻﺎد الﻣﻌرﻓﺔ الذي أدت إلﻰ التوﺟه نﺣو التﻌﻠم اﻹلكترونﻲ  ،وكيفيﺔ أن
التﻌﻠم اﻹلكترونﻲ ٌيﺳﺎهم ﻓﻲ تﺣقيق التنﻣيﺔ الﻣﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺻﻣيم الﻣالﺑس الﺟﺎهزة  ،اتﺑﻌت الدراﺳﺔ الﻣنهﺞ التﺣﻠيﻠﻲ والتطﺑيقﻲ
 ،وتوﺻﻠت نتﺎئﺞ الدراﺳﺔ إلﻰ  :أنه ﻓﻲ ظل ﻋﺻر اﻗتﺻﺎد الﻣﻌرﻓﺔ تتﻌﺎظم أهﻣيﺔ الﻣﻌرﻓﺔ وﻗوة الﻌﻣل ذات الﻣﻌرﻓﺔ الﻌﺎليﺔ
والكفﺎءات والﻣهﺎرات الﺣديثﺔ ,لذا التﺣول ﻣن اﻷنظﻣﺔ التﻌﻠيﻣيﺔ التقﻠيديﺔ إلﻰ التﻌﻠيم اﻹلكترونﻲ يﻌد الخيﺎر االﺳتراتيﺟﻲ الذى
ال غنﻰ ﻋنه الﻣتالك الﻣﻌرﻓﺔ  ،والرﻓﻊ واالرتقﺎء ﺑﺎلﻌﻣﻠيﺔ التﻌﻠيﻣيﺔ لﻣﺟﺎل تﺻﻣيم الﻣالﺑس  ،وﻓتح ﻣﺟﺎالت واﺳﻌﺔ لﻠتﻌﻠيم
الذاتﻲ الﻣرن والﻣﺳتﻣر  ،وخالق ﺟيل ﻣن ﻣﺻﻣﻣﻲ الﻣالﺑس ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ التفﺎﻋل اﻹيﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ الﻣﺳتﺟدات والتطورات الﻌﺎلﻣيﺔ
وتغيرات اتﺟﺎهﺎت الﻣوضﺔ الﻣﺳتﻣرة  ،توﻓير ﺑيئﺔ تﻌﻠيﻣيﺔ إلكترونيﺔ ﻓﻲ القﺎﻋﺎت الدراﺳيﺔ أثنﺎء الﻣﺣﺎضرة تﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ
ﻣﺷﺎركﺔ الطﺎلب ﻓﻲ ﻋﻣﻠيﺔ ﺑنﺎء الﻣﻌرﻓﺔ واكتﺳﺎب التﻌﻠم  ،وإﻋطﺎء التغذيﺔ الراﺟﻌﺔ الﺳريﻌﺔ  ،ﻣﻣﺎ يتيح له ﻣﺳتويﺎت أﻋﻠﻰ
ﻣن الفهم تﺷﺟﻌه ﻋﻠﻰ اﺳتخدام ﻣهﺎرات ﻣﺎ وراء الﻣﻌرﻓﺔ التﻲ تتيح له التأﻣل ﻓﻲ ﻋﻣﻠيﺔ التﻌﻠم  ،وتنﻣﻲ لديه ﻣهﺎرات التفكير
الﻌﻠيﺎ ﻣن ﻣهﺎرات تﺣﻠيل واﺳتنتﺎج ونقد وتقييم وإﺑداع  ،ﻣﻣﺎ يﺣقق نتﺎئﺞ تﻌﻠيﻣيﺔ وتنﻣويﺔ ﻓﻌﺎلﺔ لﻣﺟﺎل تﺻﻣيم الﻣالﺑس الﺟﺎهزة
 ,وﺑنﺎء القدرات الفنيﺔ والتقنيﺔ وتطوير الﻣهﺎرات اﻹﺑداﻋيﺔ لﻠطالب "ﻣﺻﻣﻣﻲ الﻣالﺑس" ﻣن خالل التﻌﻠم اﻹلكترونﻲ وتطﺑيقﺎته
وأنﻣﺎطه الﻣختﻠفﺔ يﻌد الﺳﺑيل اﻷﻣثل لتﺣقيق التنﻣيﺔ الﻣﺳتداﻣﺔ لﻣﺟﺎل تﺻﻣيم الﻣالﺑس  ،وذلك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﺑنﺎء القدرات
التقنيﺔ ال تﻌد هدف ﺑذاتهﺎ ولكنهﺎ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ لتﺣقيق اﻷهداف التنﻣويﺔ  ،دراﺳﺔ (ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺑد الكريم ؛ وآخرون 2020 ،م )
ﺑﻌنوان  ":إﻋﺎدة تﺪويﺮ ﺑقﺎيﺎ القﺺ لﻣﺻﺎنﻊ اﳌالﺑﺲ الﺠﺎهﺰة لﺘﺤقﻴﻖ االﺳﺘﺪاﻣﺔ " .هدﻓت الدراﺳﺔ إلﻰ ﻣﺤﺎولﺔ الﻮﺻﻮل لﻨﻤﺮ
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خيوط أكﺜﺮ دﻗﺔ ﻣﻦ خالل خﻠﻂ الﻤفﺮوم ﻣﻦ القﻄﻦ) الﻤﻌﺎد تدويره (ﻣﻊ ﺑﻮلﻰ أﺳﺘﺮ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘفﺎوتﺔ ،وإنﺘﺎج ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻠﺑﺳيه
تﻨﺎﺳﺐ اﻷغﺮاض الوظيفيﺔ الﻤﺤﺪدة لهﺎ ،وتوﺻﻠت الدراﺳﺔ إلﻰ إﻣكﺎنيﺔ االﺳﺘفﺎدة ﻣﻦ ﻋﻮادم ﺻﻨﺎﻋﺔ الﻤالﺑﺲ وإﻋﺎدة تدويرهﺎ
ﻹنﺘﺎج خيوط ،أﻗﻤﺸﺔ وﻣالﺑﺲ ﺻﺎلﺤﺔ لالﺳﺘﺨﺪام .كﻤﺎ تﺮاوﺣﺖ نﺴﺐ التوﻓير ﻓﻲ الكﻠيﺔ لﻠخيوط ﺑﺎلﻨﻤﺮ ونﺴﺐ الﺨﻠﻂ الﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺑين  %38إلﻰ  %66ويوﺻﻰ ﺑتوظيف ﻋينﺎت الﺪراﺳﺔ ﻹنﺘﺎج ﻣالﺑﺲ اﻷطفﺎل.
تﺣتﺎج ﺻنﺎﻋﺔ الﻣفروﺷﺎت إلﻰ ﺑﻌض أنواع الﻣﻌرﻓﺔ الخﺎﺻﺔ ﺑتقنيتهﺎ الﻣختﻠفﺔ لﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣنتﺞ يتﻣيز ﺑﺎلﺟودة خﺻوﺻﺎ
ﻣﻊ تطور التقنيﺎت الﺣديثﺔ ﻓﻲ الفنون وإضﺎﻓﺔ ﺑﻌض أﺳﺎليب التطريز والطﺑﺎﻋﺔ الﻣﺳتخدﻣﺔ ﻣنذ القدم ﺑأﺳﻠوب ﺣديث يتنﺎﺳب
ﻣﻊ تطورات القرن الواﺣد والﻌﺷرين  ،وتﻌد ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت نوﻋﺎ ً ﻣن اﻹكﺳﺳوار الذي ال غنﻰ ﻋنه يﻌتﺑرهﺎ الﺑﻌض
الﻠﻣﺳﺔ النهﺎئيﺔ التﻲ ﺑدونهﺎ ال تكتﻣل الﻠوﺣﺔ الفنيﺔ وﻣنهﺎ الخداديﺎت " الوﺳﺎئد الﺻغيرة " ﺣيث تﻌطﻲ الخدديﺎت ﻣنظراً
ﺟﻣيالً ﻓﻲ الﻣنزل لذلك ﻓإنهﺎ تﻌتﺑر ﻣن اﻹكﺳﺳوار الهﺎﻣﺔ ﻓﻲ الديكور الﻣنزلﻲ نظراً ﻷﺷكﺎلهﺎ الﻣتنوﻋﺔ ﻣنهﺎ الﻣرﺑﻊ والﻣﺳتطيل
والﻣثﻠث  ،وﻣنهﺎ الكﺑير والﻣتوﺳط والﺻغير  ،الﺳﻣيك واﻷﺳطوانﻲ  ،والرﻓيﻊ  ،الﺳﺎدة والﻣطرز  ،والﻣنقوش.
ﻓﻠم تﻌد الوﺳﺎئد ﻣﺟرد ﻗطﻌﺔ تﺳتﻌﻣل كﻣﺳند لﻠظهر أو اليد أو الﻌنق ،ﺑل أﺻﺑﺣت ﻓنﺎ ً ينﺑض ﺑﺎلﺣيﺎة ،ويﺣرص الﻣﺻﻣﻣون
ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع واالﺑتكﺎر ﻓيه ،ﻓقد أﺻﺑﺣت الوﺳﺎئد تكتﺳب ﻣكﺎنﺔ خﺎﺻﺔ لدى ﻋديد كﺑير ﻣن ﻣﺻﻣﻣﻲ الﻣفروﺷﺎت والديكور،
ﻓإلﻰ ﺟﺎنب كونهﺎ نوﻋﺎ ً ﻣن اﻹكﺳﺳوار الذي ال غنﻰ ﻋنه ،يﻌتﺑرهﺎ الﺑﻌض الﻠﻣﺳﺔ النهﺎئيﺔ التﻲ ﺑدونهﺎ ال تكتﻣل الﻠوﺣﺔ الفنيﺔ،
وتنقﺳم إلﻰ:
أ -خدديﺎت لﻠراﺣﺔ :وهﻲ التﻲ تﺳتخدم لراﺣﺔ الظهر أو الرأس أو الﻌنق أو اﻷيدي وﻗد تﺳتخدم لراﺣﺔ اﻷرﺟل ،وهﻲ ﻣﺎ توضﻊ
ﻋﻠﻰ اآلﺳرة والﻣقﺎﻋد واﻷرضيﺎت ،وتكون ﻣﺣﺷوة ﺑﺎلقطن أو الريش أو ﺑأي ﻣﺎدة غرويﺔ لتوﻓر الراﺣﺔ لﻠﺷخص الﻣﺳتخدم
لهﺎ.
ب  -خدديﺎت الزينﺔ :تتﺑﻊ الﻣوضﺔ الخدديﺎت كﻣﺎ تتﺑﻊ الﻣالﺑس والﻣفروﺷﺎت وﺣول أﺣدث ﺻيﺣﺎت الﻣوضﺔ لﻠخدديﺎت هﻲ
تﻠك التﻲ تﺻنﻊ ﻣن نفس اﻷﻗﻣﺷﺔ التﻲ تﺳتخدم ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس كﺎلﺣرير والقطن والكتﺎن والدانتيل ،ويﻣكن االﺳتفﺎدة ﻣنهﺎ
ﻓﻲ ﺻنﻊ الوﺳﺎئد ﺑأﺷكﺎلهﺎ الﻣختﻠفﺔ ،كﻣﺎ يﻣكن أيضﺎ ً اﺳتخدام كل ﻣن أﻗﻣﺷﺔ الﺳﺎتﺎن واالوﺑيﺳون وااليتﺎﻣين وهﻲ أﻗﻣﺷﺔ يﻣكنهﺎ
أن تضفﻲ ﻋﻠﻰ الﻣكﺎن رونقﺎ ً وتألقﺎً.
وﻣن الدراﺳﺎت التﻲ تنﺎولت ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت دراﺳﺔ (ثنﺎء ﻣﺻطفﻰ الﺳرﺣﺎن )2011 ،هدﻓت الدراﺳﺔ إلﻰ كيفيﺔ اﺳتغالل
ﺑقﺎيﺎ اﻷﻗﻣﺷﺔ والقطﻊ الﻣﺳتهﻠكﺔ لﻌﻣل ﻣنتﺟﺎت أخرى ﺟديدة ﺑإتﺑﺎع اﻷﺳﺎليب الﻌﻠﻣيﺔ ،واتﺑﻊ الﺑﺣث الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ التطﺑيقﻲ،
وتوﺻﻠت الﻲ أنه يوﺟد إدراك لﻣﺎهيﺔ التدوير إال أنه لم يتم ﻣﻣﺎرﺳته ﺑﺻورة كﺑيرة وﺻﺣيﺣﺔ ،وأنه ﺑﺎﻹﻣكﺎن االﺳتفﺎدة ﻣن
ﺑقﺎيﺎ اﻷﻗﻣﺷﺔ والقطﻊ الﻣﺳتهﻠكﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣكﻣالت ﻣنزليﺔ ،وﻋﻠيه تم تنفيذ ﻋينﺎت لﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن الﻣكﻣالت الﻣنزليﺔ ﻣن أﺟهزة
الﻣطﺑخ وأدواته ،وﻣن أهم التوﺻيﺎت :زيﺎدة الوﻋﻲ لﺳيدات الﻣﺟتﻣﻊ ﻷهﻣيﺔ إﻋﺎدة التدوير والﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺻﺎنﻊ الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة ﻷﻋﻣﺎل التدوير لرﻓﻊ الﻣﺳتوى اﻹنتﺎﺟﻲ
ودراﺳﺔ (ﻣﺣﻣد الﺷورﺑﺟﻲ ) 2006 ،ﺑﻌنوان " رؤيﺔ ﺣديثﺔ لﻠرﻣوز الﺷﻌﺑيﺔ كقيﻣﺔ تﺷكيﻠيﺔ وتوظيفيهﺎ ﻓﻲ تﺻﻣيم ﻣكﻣالت
اﻗﻣﺷﺔ الﻣفروﺷﺎت الﻣطﺑوﻋﺔ " ،هدف الﺑﺣث إلﻰ إلقﺎء الضوء ﻋﻠﻰ أهﻣيﺔ الفن الﺷﻌﺑﻲ كفن ﻗوﻣﻲ ينﺑغﻲ ﻣﻌه الﺣفﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻋنﺻر االﺳتﻣرار ﻣن خالل إيﺟﺎد ﻋالﻗﺔ ﺑين الرﻣوز الﺷﻌﺑيﺔ كقيﻣﺔ ﻓنيﺔ وﺟﻣﺎليﺔ ووظيفيﺔ لتﺻﻣيم ﻣكﻣالت أﻗﻣﺷﺔ الﻣفروﺷﺎت
الﻣطﺑوﻋﺔ واكتﺳﺎب التﺻﻣيم الﺑﻌد الﺟﻣﺎلﻲ والوظيفﻲ ﻣن خالل تﺻﻣيﻣﺎت ﻣﺑتكرة ﺑﺎلتقنيﺎت الﺣديثﺔ تﺻﻠح لطﺑﺎﻋﺔ ﻣكﻣالت
أﻗﻣﺷﺔ الﻣفروﺷﺎت الﻣطﺑوﻋﺔ .وﻣن أهم نتﺎئﺞ هذا الﺑﺣث أن الفن الﺷﻌﺑﻲ كقيﻣﺔ ﻓنيﺔ تﺷكيﻠيﺔ يﺷكل ﻣﺻدرا غنيﺎ لﻣﺻﻣم
طﺑ ﺎﻋﺔ الﻣنﺳوﺟﺎت ،وإﻣكﺎنيﺔ الوﺻول إلﻰ ﺑﻌد ﺟﻣﺎلﻲ ﺑرؤى ﺟديدة ﺑﺎلتقنيﺎت الﺣديثﺔ لتﺻﻣيﻣﺎت يﻣكن طﺑﺎﻋتهﺎ وتوظيفهﺎ
لﻣكﻣالت أﻗﻣﺷﺔ الﻣفروﺷﺎت الﻣطﺑوﻋﺔ ﺑﻣﺎ يثري التﺻﻣيم ﻓﻲ طﺑﺎﻋﺔ الﻣنﺳوﺟﺎت ،و دراﺳﺔ ( ﺷيﻣﺎء ﺣﻠﺑيﺔ 2017،م ) ﺑﻌنوان
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" إنتﺎج ﻣفروﺷﺎت وﻣكﻣالتهﺎ ﺑﺎﺳتخدام الخرز كنواة ﻷﺣد الﻣﺷروﻋﺎت ﻣتنﺎهيﺔ الﺻغر " هدﻓت الدراﺳﺔ إلﻰ إيﺟﺎد ﺣﻠول
ﻋﻠﻣيﺔ لزيﺎدة القدرة التنﺎﻓﺳيﺔ لﺻنﺎﻋﺔ الﻣفروﺷﺎت وﻣكﻣالتهﺎ  ,وإنتﺎج ﻣفروﺷﺎت ﻣﺑتكرة وﻣكﻣالتهﺎ ﻣن الخرز ذات ﻗيﻣﺔ
ﺷكﻠيﺔ وﺟﻣﺎليﺔ ووظيفيﺔ كنواة لﻠﻣﺳﺎهﻣﺔ ﻓﻲ تنﻣيﺔ وخدﻣﺔ الﻣﺷروﻋﺎت ﻣتنﺎهيﺔ الﺻغر  ,والتﺷﺟيﻊ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ الﻣﺷروﻋﺎت
ﻣتنﺎهيﺔ الﺻغر ﻗﻠيﻠﺔ التكﻠفﺔ والتﻲ يتطﻠﺑهﺎ الﺳوق والﻣﺳﺎهﻣﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷكﻠﺔ الﺑطﺎلﺔ  ،اتﺑﻌت الدراﺳﺔ الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ
التﺣﻠيﻠﻲ وتوﺻﻠت نتﺎئﺞ الدراﺳﺔ إلﻰ إنتﺎج ﻣفروﺷﺎت وﻣكﻣالتهﺎ ﺑﺎﺳتخدام الخرز يتوﻓر ﺑهﺎ الﺟودة والدﻗﺔ  ,التنوع وذات
ﻗيﻣﺔ ﺷكﻠيﺔ و ﺟﻣﺎليﺔ واﺑتكﺎريﺔ ووظيفيﺔ تﺻﻠح كنواة لﻣﺷروع ﻣتنﺎهﻲ الﺻغر وإثراء النواﺣﻲ التﺷكيﻠيﺔ واالﺑتكﺎريﺔ والوظيفيﺔ
لﻠﻣفروﺷﺎت وﻣكﻣالتهﺎ الﻣﺻنوﻋﺔ ﻣن الخرز واﺳتﺣداث ﺻيﺎغﺎت تﺻﻣيﻣيﺔ ﺟديدة وﻣنﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق .
تﺷتﻣل ﻣﺳتﻠزﻣﺎت االنتﺎج ﻋﻠﻰ الﻌديد ﻣن الخﺎﻣﺎت ﻓيﻣﺎ يﻠﻲ ﻋرض لﺑﻌضهﺎ ﻣنهﺎ- :
األزرار ( :)Buttonsوهﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻗراص ﺻغيرة ﻣتﻌددة اﻷﺣﺟﺎم واﻷﺷكﺎل تثﺑت يدويﺎ وآليﺎ ﻋﻠﻰ الﻣالﺑس ﻣن خالص
ثقوب ﻓﻲ ﻣركزهﺎ ،تﺳتخدم ﻹغالق ﻓتﺣﺎت الﻣالﺑس ،ولهﺎ دور ﺟﻣﺎلﻲ ووظيفﻲ ﻓﻲ أن واﺣد ،وتﺻنﻊ ﻣن ﻣختﻠفﺔ (ﺻدﻓيﺔ،
ﺑالﺳتيكيﺔ ،ﻣﻌدنيﺔ  )،لتتواﻓق ﻣﻊ اﻹﻋتﺑﺎ رات الوظيفيﺔ والﺟﻣﺎليﺔ ﻓﻲ التﺻﻣيم كﻣكﻣل ﻣتﺻل هﺎم ﻓﻲ الﻣﻠﺑس ،واﺳتخدﻣت
االزرار لﻠﻣرة االولﻰ ﻓﻲ القرن الثﺎلث ﻋﺷر لتزين الﻣالﺑس ثم اﺳتخدﻣت وظيفيﺎ كآداة ﻹغالق الﻣالﺑس ﻓﻲ القرن الراﺑﻊ
ﻋﺷر  ،وتتوﻓر اﻷزرار ﺑأﺷكﺎل وأﺣﺟﺎم وخﺎﻣﺎت وألوان ﻣختﻠفﺔ ،ﺣتﻲ تتواﻓق ﻣﻊ االﻋتﺑﺎرات الوظيفيﺔ والﺟﻣﺎليﺔ ﻓﻲ التﺻﻣيم
كﻣكﻣل ﻣتﺻل هﺎم ﻓﻲ الﻣﻠﺑس  ،وهﻲ تﺣﺎك ﻓﻲ الﻣالﺑس اﻣﺎ ﻋن طريق ﻗوائم (ﻋﺎﻣود ﺻغير ﻓتﺣه) أو ﻋن طريق ثقوب
ﻣوﺟودة ﻓﻲ االزرار وتثﺑت اﻣﺎ يدويﺎ او اليﺎ وذلك لتﺣقيق هدف هو غﻠق الﻣالﺑس كﻣﺎ انهﺎ تﺳتخدم اﺣيﺎنﺎ ﺑهدف زخرﻓﻲ
وﺟﻣﺎلﻲ ﻓقط.
البيئة ( :)Biasالﺑيئﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷريط ﻣن القﻣﺎش يقص ﻓﻲ خطوط ﻣﺎئﻠﺔ ﻣن النﺳيﺞ (ورب) ،تﺳتخدم الﺑييهﺎت ﻓﻲ تﺷطيب
وانهﺎء ﻓتﺣﺎت الرﻗﺑﺔ واالﺑط وكذلك الذيل ،اال انه يﻣكن اﺳتخداﻣه ككﻠفه تزيد القطﻌﺔ الﻣﻠﺑﺳيه رونقﺎ وﺟﻣﺎال ،وﻗد يكون الﺑييه
ﻣن القطن او اي نوع اخر تﺑﻌﺎ لﻠقﻣﺎش الﻣﺳتخدم ﻓﻲ القطﻌﺔ الﻣﻠﺑﺳيﺔ والتأثير الﻣطﻠوب وﻗد يكون ﺟﺎهزا ﻣن انواع ﻣختﻠفﺔ
ﻣن االﻗﻣﺷﺔ الﻣختﻠفﺔ كﺎلﻣقﻠم والكﺎروه او الﻣﺷﺟر او ﺳﺎده ﺑﻠون ﻣخﺎلف لﻠون الﻣﻠﺑس اﻷﺻﻠﻲ ،وذلك ﻹﻋطﺎء لﻣﺳه ﺟﻣﺎليﺔ
لﻠقطﻌﺔ الﻣﻠﺑﺳيﺔ.
السحاب (السوست  :zipperتستخدم الﺳﺣﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ نطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ انواع الﻣالﺑس الﻣختﻠفﺔ والهدف ﻣنهﺎ غﻠق طرﻓﺎ
الزي ﻓضال ﻋن وظيفتهﺎ الﺟﻣﺎليﺔ وتوﺟد ﻣنهﺎ ثالثﺔ انواع رئيﺳﺔ وهﻲ التقﻠيديﺔ ،الﻣنفﺻﻠﺔ ،الﻣخفيﺔ ،وتﺻنﻊ ﻣن خﺎﻣﺎت
ﻣﻌدنيه وﺑالﺳتيكيﺔ ،ويﻣكن توظيف االنواع الﻣختﻠفﺔ لﻠﺳﺣﺎﺑﺎت لﺻنﻊ نﻣﺎذج ﻣن الﻣكﻣالت او توليفهﺎ ﻣﻊ خﺎﻣﺎت أخرى ﻹنتﺎج
أﺳطح تﻌكس الضوء وهنﺎك أطوال ﻣختﻠفﺔ ﻣن الﺳﺣﺎﺑﺎت تختﻠف ﺑﺎختالف أطوال الفتﺣﺎت ،والﺑد ﻣن انﺳﺟﺎم ألوان الﺳﺣﺎب
ﻣﻊ ألوان الزي .ولذا ﻓهﻲ تتيح لﻠﻣﺻﻣم ﻓرﺻﺔ لﻠتﺟريب الﺣر ﺑخيﺎله واﺑداﻋه ﻣن خالل توظيف انواﻋهﺎ واﺣﺟﺎﻣهﺎ وخﺎﻣﺎتهﺎ
الﻣختﻠفﺔ.
الكباسين  :comprressibesالهدف ﻣنهﺎ غﻠق طرﻓﺎ الزي ﻓضال ﻋن وظيفتهﺎ الﺟﻣﺎليﺔ ،تختﻠف أﺣﺟﺎﻣه وأنواﻋه،
ﻓﺎلﻣﺻنوع ﻣن الﺑالﺳتيك الﺷفﺎف يﺳتخدم ﻣﻊ اﻷﻗﻣﺷﺔ الرﻗيقﺔ الﺷفﺎﻓﺔ ،ويﻣتﺎز الﻣﻌدنﻲ ﺑﺎلﻣتﺎنﺔ ويﺳتخدم ﻣﻊ اﻷﻗﻣﺷﺔ الثقيﻠﺔ.
الكبش (: )Hooks and eyesﻣن وﺳﺎئل الغﻠق الﺳريﻌﺔ ﻓﻲ الﻣالﺑس كﻣﺎ تتﻣيز ﺑقوتهﺎ وﻣتﺎنتهﺎ لوﺟود ثقوب تثﺑت ﻣن
خاللهﺎ ﻓﻲ الﻣﻠﺑس ،دائﻣﺎ ﻣﺎ تكون ﻣﺻنوﻋﺔ ﻣن الﻣﻌدن الغير ﻗﺎﺑل لﺻدأ ،وﻣن اهم ﻣﻣيزاته ﺳرﻋﺔ التركيب وﻋدم تﺟﻌد
القﻣﺎش نتيﺟﺔ تركيﺑهﺎ ،وﻋدم وﺟود أي أثر لتركيﺑهﺎ ﻋﻠﻰ وﺟه الﻣﻠﺑس  ،ﻣن الدراﺳﺎت التﻲ تنﺎولت ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة (دراﺳﺔ ﻣﺣﻣد الﻣﻠيﺟﻲ  )2010 ،ﺑﻌنوان" دراﺳﺔ ﻓنيﺔ تﺣﻠيﻠيﺔ لﻣﺳتﻠزﻣﺎت إنتﺎج الﻣالﺑس الﻌﺳكري ﻓﻲ دولت
اﻹﻣﺎرات الﻌرﺑيﺔ الﻣتﺣدة (ﺑﺎلتطﺑيق ﻋﻠﻰ ﺟﺎكيت ضﺑﺎط القوات الﺟويﺔ)  ،هدﻓت الدراﺳﺔ الﻲ وضﻊ ﻣواﺻفﺎت ﻓنيﺔ
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لﻣﺳتﻠزﻣﺎت اﻹنتﺎج (خيوط  ،زراير ،ﺑطﺎنﺎت ،ﺣﺷوات) الﻣالﺑس الﻌﺳكريﺔ  ،و رﻓﻊ ﻣﺳتوى الﺟودة وتقﻠيل نﺳﺑﺔ الﻌيوب ﻓﻲ
الﻣنتﺞ النهﺎئﻲ  ،توكيد ﺟودة اﻹكﺳﺳوار والﺣﺷوات وتقييم الﻣوردين.
وتوﺻﻠت الدراﺳﺔ إلﻰ أنه توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳط درﺟﺎت التطﺑيق القﺑﻠﻲ والﺑﻌدي لﺻﺎلح التطﺑيق
الﺑﻌدي ﻓﻲ توﺻيف (اﻷزرار-الﺑطﺎنﺔ-الﺣﺷو-خيوط الﺣيﺎكﺔ) الﻣختﻠفﺔ الﻣﺳتخدﻣﺔ ﻓﻲ إنتﺎج ﺟﺎكيت ضﺑﺎط القوات الﺟويﺔ
وهذا يﻌنﻲ ضرورة وﺟود ﻣواﺻفﺎت ﻓنيﺔ ﻹكﺳﺳوارات وﻣﺳتﻠزﻣﺎت اﻹنتﺎج لتﺣقيق ﺟودة الزي الﻌﺳكري.
ودراﺳﺔ ( ﻣﺎﺟدة ﻣﺎضﻲ 2014 ،م) ﺑﻌنوان "تأثير الخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة الﻣختﻠفﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹنتﺎج ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة " ،هدﻓت إلﻰ التﻌرف ﻋﻠﻰ تأثير الخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻹنتﺎج ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس والتﻌرف ﻋﻠﻰ الﻣﺷﺎكل
التﻲ تواﺟه الﻣنتﺟين واﻗتراح ﺑﻌض الﺣﻠول لهذه الﻣﺷﺎكل الﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣنتﺞ ﻣﻠﺑﺳﻲ يتﺳم ﺑﺎلﺟودة الﻌﺎليﺔ  ،وتوﺻﻠت الﻲ
ان ﺑﻌض الخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة الﻣﺳتخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس ﻣﺣﻠيﺔ الﺻنﻊ ال تتﻣتﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎليﺔ ﻣن الﺟودة ﻣﻣﺎ يؤثر ﻓﻲ
الﺷكل الﻌﺎم لﻠﻣنتﺞ الﻣﻠﺑﺳی  ،يوﺟد اهتﻣﺎم أكﺑر ﺑﺎلﻣالﺑس الﻣنتﺟﺔ لﻠتﺻدير ﻋن الﻣنتﺟﺔ لﻠتوزيﻊ الﻣﺣﻠﻲ ﻣن ﺣيث الخﺎﻣﺎت
الﻣﺳﺎﻋدة ولوازم اﻹنتﺎج  ،تﺳﺎوي أهﻣيﺔ الخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس ﻣﻊ أهﻣيﺔ الخﺎﻣﺎت اﻷﺻﻠيﺔ الﻣﺳتخدﻣﺔ ﻓﻲ
إنتﺎج الﻣالﺑس الﻣﻌدة لﻠتﺻدير  ،ﻋدم تواﻓر ﻣﺻﺎنﻊ كﺑرى ﻹنتﺎج الخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة التﻲ تدﻋم ﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﻓﻲ
ﻣﺻر  ،يواﺟه اﺳتيراد لوازم إنتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة الﻌديد ﻣن الﺻﻌوﺑﺎت ﻣثل ﻓرض ﺟﻣﺎرك ﻣرتفﻌﺔ ﻋﻠﻰ الخﺎﻣﺎت
الﻣﺳﺎﻋدة وﻣﺷﺎكل الﺷﺣن وتأخر وﺻول هذه الخﺎﻣﺎت ﻣﻣﺎ يؤثر ﻋﻠﻰ الﻌﻣﻠيﺔ اﻹنتﺎﺟيﺔ داخل الﻣﺻﺎنﻊ  ،ودراﺳﺔ ( تفﺎﺣﺔ
ﻋﺑد الﺣﻣيد  )2017 ،ﺑﻌنوان" توليف ﺷرائط الﺟﻠد والتريكو ﺑتراكيب نﺳﺟيه لرﻓﻊ القيﻣﺔ الﺟﻣﺎليﺔ والوظيفيﺔ لﻠﻣفروﺷﺎت
الﻣنزليﺔ"  ،هدﻓت الدراﺳﺔ الﻲ دراﺳﺔ التوليف ﺑين الﺟﻠد والتريكو ﻓﻲ التراكيب النﺳﺟيﺔ الﺑﺳيطﺔ واالﺳتفﺎدة ﻣنه ﻓﻲ إثراء
ﺟﻣﺎليﺎت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ ،ويهدف أيضﺎ إلﻰ إثراء ﻣﺟﺎالت الﻣﺷروﻋﺎت الﺻغيرة ،واتﺑﻌت الدراﺳﺔ الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ
والﻣنهﺞ ﺷﺑه التﺟريﺑيوكﺎنت اهم النتﺎئﺞ انه

توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻓﻲ تﺣقيق الﺟﺎنب

الوظيفﻲ وﻓقﺎ آلراء الﻣﺣكﻣين  ،توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻓﻲ تﺣقيق الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ وﻓقﺎ
ﻷراء الﻣﺣكﻣين  ,توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻓﻲ تﺣقيق الﺟﺎنب االﻗتﺻﺎدي وﻓقﺎ آلراء الﻣﺣكﻣين
 ,توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻓﻲ تﺣقيق الﺟﺎنب االﺑتكﺎري وﻓقﺎ ﻷراء الﻣﺣكﻣين  ,توﺟد ﻓروق
ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻓﻲ الدرﺟﺔ الكﻠيﺔ لﻠﺟوانب التﺻﻣيﻣيﺔ (وظيفﻲ .ﺟﻣﺎلﻲ -اﻗتﺻﺎدي -اﺑتكﺎري)
وﻓقﺎ ﻷراء الﻣﺣكﻣين ،و (دراﺳﺔ ﻓﺎطﻣـــﺔ الفــــوزان )2017 ،ﺑﻌنوان " تكنولوﺟيﺎ تﺻﻣيم وتطريز الﺷرائط الزخرﻓيﺔ وأثرهﺎ
ﻋﻠﻰ ﺟودة الﻣنتﺞ النهﺎئﻲ"  ،هدﻓت الﻰ التﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷنواع الﻣختﻠفﺔ ﻣن الﺷرائط الزخرﻓيﺔ ،ودراﺳﺔ اﻷﺳﺎليب التكنولوﺟيﺔ
الﻣتﺑﻌﺔ تﺻﻣيم وتطريز ﺷرائط ﻣالﺑس النﺳﺎء .وضﻊ تﺻﻣيﻣﺎت ﻣﺑتكرة لﺷرائط ﻣالﺑس النﺳﺎء ﺑﺎﺳتخدام ﺑراﻣﺞ التﺻﻣيم
والتطريز الﻣتخﺻﺻﺔ .وتﺣﻠيل آراء الﻣتخﺻﺻين ﻓﻲ تﺻﻣيﻣﺎت ﺷرائط ﻣالﺑس النﺳﺎء ،واتﺑﻊ الﺑﺣث كل ﻣن الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ
التﺣﻠيﻠﻲ والﻣنهﺞ التﺟريﺑﻲ لﻣنﺎﺳﺑتهﻣﺎ لتﺣقيق أهداف الدراﺳﺔ وتوﺻﻠت الدراﺳﺔ الﻲ ان تفﻌيل الﻣﻌﺎﻣل الﻣخﺻﺻﺔ ﺑﺎلﺣﺎﺳب
اآللﻲ ﺑكﻠيﺔ التﺻﺎﻣيم واالﻗتﺻﺎد الﻣنزلﻲ ﻋﻠﻰ إدخﺎل ،أنظﻣﺔ الرﺳم والتﺻﻣيم لﻠتطريز اآللﻲ لتﺳتﻌﻣﻠهﺎ الطﺎلﺑﺎت ﻓﻲ ﻋﻣل
الﻣﺷﺎريﻊ ،التركيز ﻓﻲ الﻣنهﺞ الخﺎص ﺑﻣﺑﺎدة تكنولوﺟيﺎ التطريز اآللﻲ لﻠدراﺳﺎت الﻌﻠيﺎ ﻋﻠﻰ تدريب الطﺎلﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب
تﺷغيل ﻣﺎكينﺔ التطريز اآللﻲ ويدخل ذلك ضﻣن الﺟزء التطﺑيقﻲ لﻠﻣﺎدة.
ﺑﺎلرغم ﻣن التقدم التكنولوﺟﻲ الذي لﺣق ﺑﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس والنﺳيﺞ إال أن هنﺎك ﻋﻣﻠيﺔ إهدار غير ﻗﻠيﻠﺔ ﻓﻲ ﻣختﻠف ﻣراﺣل
الﺻنﺎﻋﺔ ينتﺞ ﻋنهﺎ ﺑقﺎيﺎ أثنﺎء ﻣراﺣل التﺻنيﻊ الﻣختﻠفﺔ ،وتﻌتﺑر ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﻗﻠيﻠﺔ االﺳتغالل والتﻲ
ينﺑغﻲ االﺳتفﺎدة ﻣنهﺎ .لذا ﻓإن إﻋﺎدة تدويرهﺎ يﻌيدهﺎ ﺻﺎلﺣﺔ لالﺳتﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.
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وﻣن خالل ﻣﺎ ﺳﺑق يالﺣظ ﻗﻠﺔ الدراﺳﺎت التﻲ تنﺎولت ﻣﺳتﻠزﻣﺎت االنتﺎج وخﺎﺻﺔ الﻣرتﺑطﺔ ﺑﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت ﻣﻣﺎ دﻋﺎ
الﺑﺎﺣثﺔ ﺑﻣﺣﺎولﺔ تﺣقيق االﺳتداﻣﺔ لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ ﻣن خالل ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة.

أهداف البحث:
 .1تقديم ﻣكﻣالت ﻣفروﺷﺎت ﻣنزليﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.
 .2دراﺳﺔ نﺳﺑﺔ اتفﺎق الﻣتخﺻﺻين تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق
االﺳتداﻣﺔ.
 .3دراﺳﺔ نﺳﺑﺔ اتفﺎق الﻣﺳتهﻠكﺎت تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة
لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.

أهمية البحث:
 -1يﺳهم الﺑﺣث ﻓﻲ ادخﺎل أﺳﻠوب ﺟديد لزخرﻓﺔ الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ.
 -2يﺳﻠط الضوء ﻋﻠﻰ أهﻣيﺔ الوﻋﻲ ﺑﺎالﺳتداﻣﺔ وﻗدرة الﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ التفكير النﺎﻗد لﻣﺎ له وثيقﺔ ﺑﺣل الﻣﺷكالت الﻣﺟتﻣﻌيﺔ
وتقدم الﻣﺟتﻣﻌﺎت.
 -3إثراء ﻣﺟﺎل الﺻنﺎﻋﺎت الﺻغيرة والﻣتوﺳطﺔ ﺑتﺻﻣيﻣﺎت زخرﻓيﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة تفﻲ ﺑﺎﻷغراض
الوظيفيﺔ والﺟﻣﺎليﺔ وتﺣقق االﺳتداﻣﺔ.

فروض البحث:
 .1الفرض اﻷول :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ
ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين".
 .2الفرض الثﺎنﻲ :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت ﻣﺣﺎور تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ
ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ وﻓقﺎ ً آلراء الﻣتخﺻﺻين".
 .3الفرض الثﺎلث :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ
ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت"
 .4الفرض الراﺑﻊ :توﺟد ﻋالﻗﺔ ارتﺑﺎطيﺔ ﺑين ترتيب الﻣتخﺻﺻين وترتيب الﻣﺳتهﻠكﺎت لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ
الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.

منهج البحث:
يتﺑﻊ الﺑﺣث الﻣنهﺞ الوﺻفﻲ ﻣﻊ التﺣﻠيل والتطﺑيق لﻣالءﻣته لتﺣقيق أهداف الﺑﺣث

حدود البحث:
تقتصر دراسة البحث على:
 -1ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة
 -2ﻣكﻣالت ﻣفروﺷﺎت (وﺳﺎئد).

عينة البحث:
اﺷتﻣﻠت ﻋينﺎت الﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻓئتين ﻋﻠﻰ النﺣو التﺎلﻲ:
-1المتخصصين :وﻋددهم ( ،)13ويقﺻد ﺑهم الﺳﺎدة الﻣتخﺻﺻون ﻣن أﻋضﺎء هيئﺔ التدريس لﻠتﻌرف ﻋﻠﻰ نﺳﺑﺔ االتفﺎق
تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.
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-2عينة المستهلكات :وعددهم ( )30ويقﺻد ﺑهم اﻓراد الﻣﺟتﻣﻊ ﻣن لﻠتﻌرف ﻋﻠﻰ نﺳﺑﺔ االتفﺎق تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت
الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.

أدوات البحث:
 -1اﺳتﺑﺎنﺔ لقيﺎس نﺳﺑﺔ اتفﺎق الﻣتخﺻﺻين تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.
 -2اﺳتﺑﺎنﺔ لقيﺎس نﺳﺑﺔ اتفﺎق الﻣﺳتهﻠكﺎت تﺟﺎه ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ.

تقنين األدوات (الصدق والثبات)
أوالً :استبانة تقييم المتخصصين للتصميمات المنفذة
تم إﻋداد اﺳتﺑيﺎن ﻣوﺟه لﻠﺳﺎدة الﻣتخﺻﺻين والخﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل الﻣالﺑس والنﺳيﺞ – لتﺣكيم التﺻﻣيﻣﺎت الﻣقترﺣﺔ ﻣن ﻣﻌﺎلﺟﺔ
تﺻﻣيﻣيﺔ لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ واﺷتﻣل
االﺳتﺑيﺎن ﻋﻠﻰ تقييم ( )10تﺻﻣيﻣﺎت وتتضﻣن االﺳتﺑيﺎن
ﻋﻠﻰ ﻣﺣورين:
المحور األول :الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ وتضﻣن ( )6ﻋﺑﺎرات.
المحور الثاني :الﺟﺎنب الوظيفﻲ وتضﻣن ( )6ﻋﺑﺎرات.
وﻗد اﺳتخدم ﻣيزان تقدير خﻣﺎﺳﻲ الﻣﺳتويﺎت ﺑﺣيث تﻌطﻲ االﺟﺎﺑﺔ ﻣواﻓق ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ (خﻣس درﺟﺎت) ،ﻣواﻓق ﻋﻠﻰ (أرﺑﻊ
درﺟﺎت) ،ﻣواﻓق إلﻰ ﺣد ﻣﺎ (ثالث درﺟﺎت) وغير ﻣواﻓق (درﺟتﺎن) وغير ﻣواﻓق ﺑﺷدة (درﺟﺔ واﺣدة) وكﺎنت درﺟﺔ الﻣﺣور
اﻷول ( )30درﺟﺔ ،والﻣﺣور الثﺎنﻲ ( )30درﺟﺔ ،وكﺎنت الدرﺟﺔ الكﻠيﺔ لالﺳتﺑيﺎن ( )60درﺟﺔ

صدق محتوي االستبيان :صدق المتخصصين:
ولﻠتﺣقق ﻣن ﺻدق الﻣﺣتوي تم ﻋرضه ﻓﻲ ﺻورته الﻣﺑدئيﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺳﺎتذة التخﺻص ،وﺑﻠغ ﻋددهم (" )13ﻣﻠﺣق
رﻗم  " 1وذلك لﻠﺣكم ﻋﻠﻰ ﻣدي ﻣنﺎﺳﺑﺔ كل ﻋﺑﺎرة لﻠﻣﺣور الخﺎص ﺑه ،وكذلك ﺻيﺎغﺔ الﻌﺑﺎرات وتﺣديد وضﺎﻓﺔ أي ﻋﺑﺎرات
ﻣقترﺣﺔ ،وﻗد تم التﻌديل ﺑنﺎء ﻋﻠﻲ أراء الﻣﺣكﻣين كﻣﺎ هو ﻣوضح ﺑﺎلﺟدول التﺎلﻲ:
جدول ( )1معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تقييم التصميمات المقترحة لتنفيذها من خالل بقايا
مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة
معامل االتفاق
عدد مرات االتفاق عدد مرات عدم االتفاق
بنود التحكيم
100%
0
13
الﺻيﺎغﺔ الﻠغويﺔ لﻠﻌﺑﺎرات
100%
0
13
الﺻيﺎغﺔ الﻌﻠﻣيﺔ لﻠﻌﺑﺎرات
84.61%
2
11
ﺳهولﺔ ووضوح الﻌﺑﺎرات
92.30%
1
12
تنﺎﺳب ﻋدد الﻣﺣﺎور ﻣﻊ الهدف الﻣﻌد ﻣن أﺟﻠه
84.61%
2
11
تنﺎﺳب الﻌﺑﺎرات ﻣﻊ كل ﻣﺣور
100%
0
13
تنﺎﺳب ﻋدد الﻌﺑﺎرات ﻓﻲ كل ﻣﺣور
100%
0
13
تﺳﻠﺳل الﻌﺑﺎرات ﻓﻲ كل ﻣﺣور
اﺳتخدﻣت الﺑﺎﺣثﺔ طريقﺔ اتفﺎق الﻣتخﺻﺻين الﺑﺎلغ ﻋددهم ( )13ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ثﺑﺎت الﻣالﺣظين لتﺣديد ﺑنود التﺣكيم وكﺎنت
نﺳﺑﺔ االتفﺎق تراوﺣت ﺑين ( ،)100% ،84.61%وهﻲ نﺳب اتفﺎق ﻣقﺑولﺔ.
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الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبيان:
تم ﺣﺳﺎب الﺻدق ﺑﺎﺳتخدام االتﺳﺎق الداخﻠﻲ وذلك ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارتﺑﺎط ﺑيرﺳون ﺑين الدرﺟﺔ الكﻠيﺔ لكل ﻣﺣور والدرﺟﺔ
الكﻠيﺔ لالﺳتﺑيﺎن ،والﺟدول التﺎلﻲ يوضح ذلك:
جدول( :)2قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان
المحور
الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ
الﺟﺎنب الوظيفﻲ

االرتباط
**0.765
**0.776

يتضح ﻣن ﺟدول ( )2أن ﻣﻌﺎﻣالت االرتﺑﺎط كﻠهﺎ دالﺔ ﻋند ﻣﺳتوي ( )0.01الﻗتراﺑهﺎ ﻣن الواﺣد الﺻﺣيح ،وﻣن ثم هنﺎك
اتﺳﺎق داخﻠيﺎ ﺑين الﻣﺣﺎور الﻣكونﺔ لهذا االﺳتﺑيﺎن ،ويقيس ﺑﺎلفﻌل ﻣﺎ وضﻊ لقيﺎﺳه ،ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻲ ﺻدق وتﺟﺎنس ﻣﺣﺎور
االﺳتﺑيﺎن.
ثبات االستبيان :وتم ﺣﺳﺎب الثﺑﺎت ﻋن طريق ﻣﻌﺎﻣل ألفﺎ كرونﺑﺎخ Alpha Cronbach
جدول( :)3قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان
المحور
الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ
الﺟﺎنب الوظيفﻲ
ثﺑﺎت االﺳتﺑيﺎن (ككل)

معامل ألفا
**0.743
**0.745
**0.744

يتضح ﻣن ﺟدول ( )3أن ﺟﻣيﻊ ﻗيم ﻣﻌﺎﻣالت الثﺑﺎت دالﺔ ﻋند ﻣﺳتوي  0.01ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻰ ثبات االستبيان.
ثانيا :استبيان تقييم التصميمات المقترحة (خاص بالمستهلكين):
ﻗﺎﻣت الﺑﺎﺣثﺔ ﺑإﻋداد اﺳتﺑيﺎن الﺳتطالع رأي الﻣﺳتهﻠكﺎت ﻓﻲ التﺻﻣيﻣﺎت الﻣقترﺣﺔ لتنفيذهﺎ ﻣن خالل ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج
الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ،واﺷتﻣل االﺳتﺑيﺎن ﻋﻠﻰ تقييم ( )13ﻋﺑﺎرة ،وﻗد اﺳتخدم ﻣيزان تقدير خﻣﺎﺳﻲ الﻣﺳتويﺎت
ﺑﺣيث تﻌطﻲ االﺟﺎﺑﺔ ﻣواﻓق ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ (خﻣس درﺟﺎت) ،ﻣواﻓق ﻋﻠﻰ (أرﺑﻊ درﺟﺎت) ،ﻣواﻓق إلﻰ ﺣد ﻣﺎ (ثالث درﺟﺎت)
وغير ﻣواﻓق (درﺟتﺎن) وغير ﻣواﻓق ﺑﺷدة (درﺟﺔ واﺣدة) وكﺎنت الدرﺟﺔ الكﻠيﺔ لالﺳتﺑيﺎن ( )65درﺟﺔ
صدق محتوي االستبيان :صدق المحكمين:
تم التﺣقق ﻣن ﺻدق ﻣﺣتوي االﺳتﺑيﺎن تم ﻋرضه ﻓﻲ ﺻورته الﻣﺑدئيﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أﺳﺎتذة التخﺻص ﺑﻣﺟﺎل الﻣالﺑس
والنﺳيﺞ ،وذلك ﻷﺑداء الرأي ﻓﻲ ﻣﺣتواه وﻣدي تواﻓر النقﺎط التﺎليﺔ :ﺻيﺎغﺔ الﻌﺑﺎرات وﻣدي ﺻالﺣيتهﺎ لﻠﺣكم ﻋﻠﻰ التﺻﻣيﻣﺎت
الﻣنفذة .وﻗد تم التﻌديل ﺑنﺎء ﻋﻠﻲ أراء الﻣﺣكﻣين كﻣﺎ هو ﻣوضح ﺑﺎلﺟدول التﺎلﻲ:
جدول ( )4معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تقييم المستهلكات للتصميمات المقترحة لتنفيذها من خالل
بقايا مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة
معامل االتفاق
عدد مرات عدم االتفاق
عدد مرات االتفاق
بنود التحكيم
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الﺻيﺎغﺔ الﻠغويﺔ لﻠﻌﺑﺎرات

13

0

100%

الﺻيﺎغﺔ الﻌﻠﻣيﺔ لﻠﻌﺑﺎرات

12

1

92.30%

تﺳﻠﺳل وتنظيم الﻌﺑﺎرات

13

0

100%

ﻋــــــــــــــدد الﻌﺑﺎرات

11

2

84.61%

ﺳهولﺔ ووضوح الﻌﺑﺎرات

13

0

100%
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اﺳتخدﻣت الﺑﺎﺣثﺔ طريقﺔ اتفﺎق الﻣتخﺻﺻين الﺑﺎلغ ﻋددهم ( )13ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ثﺑﺎت الﻣالﺣظين لتﺣديد ﺑنود التﺣكيم وكﺎنت
نﺳﺑﺔ االتفﺎق تراوﺣت ﺑين ( ،)100% ،84.61%وهﻲ نﺳب اتفﺎق ﻣقﺑولﺔ.
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان:
تم ﺣﺳﺎب الﺻدق ﺑﺎﺳتخدام االتﺳﺎق الداخﻠﻲ وذلك ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارتﺑﺎط ﺑيرﺳون ﺑين درﺟﺔ كل ﻋﺑﺎرة ،والدرﺟﺔ الكﻠيﺔ
لالﺳتﺑيﺎن ،والﺟدول التﺎلﻲ يوضح ذلك:
جدول ( )5قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان
العبارة

االرتباط

يﺣقق التﺻﻣيم الﻣنفذ ﺑﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة االﺳتداﻣﺔ

**0.712

يؤكد التﺻﻣيم الﻣنفذ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة القيﻣﺔ الﺟﻣﺎليﺔ.

**0.703

تتﻣﺎﺷﻰ ألوان الوﺳﺎدة الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس لﺟﺎهزة ﻣﻊ ذوﻗﻲ
الﺷخﺻﻲ

**0.731

يﻌد االﺳتفﺎدة ﻣن ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة إضﺎﻓﺔ ﺟديدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل زخرﻓﺔ

**0.745

ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ

**0.715

يتفق ذوﻗﻲ الﺷخﺻﻲ الﻗتنﺎء (الﺳتخدام) هذه الوﺳﺎدة

**0.771

يتنﺎﺳب التﺻﻣيم الﻣنفذ ﻣﻊ الوﺳﺎدة.

**0.787

يتﻣيز التﺻﻣيم الﻣنفذ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﺑﺎلفرديﺔ

**0.703

يتﻣيز التﺻﻣيم الﻣنفذ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﺑﺎلﻣﻌﺎﺻرة

**0.746

يﻣكن زخرﻓﺔ ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة.

**0.764

تﻠﺑﻲ الوﺳﺎدة ﺑﺎﺣتيﺎﺟﺎتﻲ

**0.755

ﻣنﺎﺳﺑﺔ ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة الﻣﺳتخدﻣﺔ ﻣﻊ التﺻﻣيم الﻣﺳتخدم

**0.713

يﺻﻠح التﺻﻣيم لﻠتنفيذ.

**0.700

يكﺷف الﺟدول الﺳﺎﺑق أن ﻣﻌﺎﻣالت االرتﺑﺎط كﻠهﺎ دالﺔ ﻋند ﻣﺳتوي  0.01الﻗتراﺑهﺎ ﻣن الواﺣد الﺻﺣيح ،وﻣن ثم يﻣكن القول
إن هنﺎك اتﺳﺎق داخﻠيﺎ ﺑين الﻌﺑﺎرات الﻣكونﺔ لهذا االﺳتﺑيﺎن ،كﻣﺎ انه يقيس ﺑﺎلفﻌل ﻣﺎ وضﻊ لقيﺎﺳه ،ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻲ ﺻدق
وتﺟﺎنس ﻣﺣﺎور االﺳتﺑيﺎن.

ثبات االستبيان
تم ﺣﺳﺎب ثﺑﺎت االﺳتﺑيﺎن ﺑﻣﻌﺎﻣل ارتﺑﺎط ألفﺎ كرونﺑﺎخ ﻓكﺎنت ﻗيﻣته  0.734وهﻲ ﻗيﻣﺔ ذات داللﺔ ﻋند ﻣﺳتوي  ،0.01كﻣﺎ
تم ﺣﺳﺎب التﺟزئﺔ النﺻفيﺔ وكﺎنت ﻗيﻣته  0.854-0.735وهﻲ ﻗيﻣﺔ ذات داللﺔ ﻋند ﻣﺳتوي  0.01ﻣﻣﺎ يﺷير إلﻰ أن
االﺳتﺑيﺎن يتﻣتﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎليﺔ ﻣن الثﺑﺎت.

489

يوليو 2021

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

جدول( :)6مجموع تقييمات المتخصصين لمكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة المنفذة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس
الجاهزة لتحقيق االستدامة
المحاور

الجانب الجمالي
الجانب الوظيفي

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

التصميم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

بند 1

62

63

62

63

62

63

64

63

62

64

بند 2

59

61

58

62

58

59

65

61

57

64

بند 3

60

62

58

63

60

61

63

61

60

63

بند 4

62

64

62

64

62

62

65

64

62

65

بند 5

60

61

58

61

58

60

65

60

58

63

بند 6

64

64

64

64

64

64

65

64

64

65

بند 1

60

62

58

64

58

62

64

62

58

64

بند 2

60

62

58

62

60

60

65

60

60

63

بند 3

60

63

58

63

58

59

65

63

58

63

بند 4

60

61

60

61

60

61

63

61

60

63

بند 5

61

63

58

63

59

62

65

62

57

63

بند 6

60

62

59

64

59

59

64

62

59

64

البنود

مصطلحات البحث:
معالجة :Processing
ﻋﺎلﺞ يﻌﺎلﺞ ،ﻣﻌﺎلﺟﺔ وﻋالﺟﺎ ،يﻌﺎلﺞ التﺻﻣيم ﺑﺣث ﻋن اخطﺎئهﺎ وﺻﺣﺣهﺎ
تصميم ()Design
الﻌﻣﻠيﺔ الكﺎﻣﻠﺔ لتخطيط ﺷكل ﻣﺎ ،وإنﺷﺎئه ﻣن النﺎﺣيﺔ الوظيفيﺔ أو النفﻌيﺔ ،وتﺟﻠب الﺳرو والفرﺣﺔ إلﻰ النفس وهذا اﺷﺑﺎع
لﺣﺎﺟﺔ اﻹنﺳﺎن نفﻌيﺎ وﺟﻣﺎليﺎ ً ﻓﻲ وﻗت واﺣد .وهو تنظيم ً وتنﺳيق ﻣﺟﻣوع الﻌنﺎﺻر أو اﻷﺟزاء الداخﻠيﺔ ﻓﻲ كل ﻣتﻣﺎﺳك
لﻠﺷﻲء الﻣنتﺞ ،أي التنﺎﺳق الذي يﺟﻣ ﻊ ﺑين الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ والذوﻗﻲ ﻓﻲ وﻗت واﺣد ﻓهو الﺷكل الﻣﺑتكر الذي يﺣقق الغرض
ﻣنه.
الزخرفة Ornament
ﻓن ﻣن الفنون التﻲ تﺑﺣث ﻓﻲ ﻓﻠﺳفﺔ التﺟريد ،النﺳب والتنﺎﺳب ،التكوين ،الفراغ الكتﻠﺔ ،الﻠون ،الخط ،تكوين وﺣدات هندﺳيﺔ
او نﺑﺎتيه وﺣيوانيﺔ وآدﻣيﺔ.
مكمالت :Accessories
هﻲ الﻣكﻣل والﻣتﻣم لﻠﺷﻲء ،وتﻌرف ﺑأنهﺎ إضﺎﻓﺎت أو ﺟزء ضروري ﻣن الﻣظهر الﻌﺎم.
المفروشات :upholstery
ش الﺷﻲء يفرﺷه ﺑﺎلضم ﻓ َِراﺷﺎ ﺑﺎلكﺳر ﺑﺳطه وال َفرْ شُ ﺑوزن الﻌرش ال َﻣ ْفرُوشُ ﻣن ﻣتﺎع الﺑيت.
 لغة :ف ر شَ :ﻓ َر َ هﻲ تﻠك الﻣنﺳوﺟﺎت ذات القيﻣﺔ الفنيﺔ والتﻲ تﺳتخدم ﻓﻲ الفراش أو التنﺟيد أو كﺳتﺎئر أو ﻣﻌﻠقﺎت ،وهﻲ ﻣن أهم اﻷﺟزاءﻓﻲ الـتأثيث ﺣيث أنهﺎ تضيف طﺎﺑﻊ ﻣﻣيز ﺑكل ﺣﺟرة ﻓﻲ الﻣنزل.
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مكمالت المفروشاتAccessories :
ويقﺻد ﺑهﺎ ﺑﺎلدراﺳﺔ ال ﺣﺎليﺔ كل ﻣﺎ يضﺎف ﻣن ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لإلﺳهﺎم ﻓﻲ إﻋطﺎء التأثير الﻌﺎم
لﻣكﻣالت ﻣفروﺷﺎت الغرف ﺣﺳب نوﻋهﺎ وﻣنهﺎ الخداديﺎت " الوﺳﺎئد الﺻغيرة " ﺑغرض التكﻣيل أو التزيين.
بقايا :Remains :ﻣﺎ ﺑقﻲ ﻣن اﻷﺷيﺎء
مستلزمات انتاجProduction Requirements :
يقﺻد ﺑهﺎ ﺑﺎلدراﺳﺔ الﺣﺎليﺔ الﻣواد الوﺳطيﺔ أو الﺻنﺎﻋﺎت الﻣغذيﺔ لﺻنﺎﻋﺔ الﻣالﺑس ،والخﺎﻣﺎت الﻣﺳﺎﻋدة ﻣنهﺎ (القفﺎالت،
الكﻠف والكﻣﺎليﺎت :ويقﺻد ﺑهﺎ الﺟﺎلونﺎت -االﺷرطﺔ الزخرﻓيﺔ -اﻷﺷرطﺔ الﻣطﺎطيﺔ ،الﺑﺑيهﺎت -اﻷزرار ،الكﺑﺎﺳين ،الكﺑش،
الﺷرائط )....
االستدامةSustainability :
 ﻣﺻدر اﺳتداﻣﺔ وﻣﻌنﺎهﺎ ﻣتواﺻل وﻣﺳتﻣر. يقﺻد ﺑﺎالﺳتداﻣﺔ ﺑﺎلﺑﺣث اﻋﺎده تدوير ﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة (ﺳﺣﺎﺑﺎت – ازارير ،كﺑﺳون – كﺑش _ﺷرائط ،وغيرهﺎ ﻣن ﻣﺳتﻠزﻣﺎت اﻹنتﺎج ﻓﻲ زخرﻓﺔ ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت (الوﺳﺎئد) ﻣن خالل تﺻﺎﻣيم ﻣﻌﺎﺻرة.

نتائج البحث وتفسيرها
أوال  :التصميمات المنفذه :
تم اﻋداد ( )10تﺻﻣيﻣﺎت لﻣخددات غرﻓﺔ اﺳتقﺑﺎل ﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﺑأﺳﻠوب التطريز اليدوي
وﻗد راﻋت الﺑﺎﺣثﺔ ﻋند اﻋداد هذه التﺻﻣيﻣﺎت ان تتﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ الغرض الوظيفﻲ الذي اﻋدت ﻣن اﺟﻠه وأيضﺎ اهتﻣت ﺑﻣراﻋﺎة
ﻣﺑﺎديءأﺳس التﺻﻣيم وتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ كﻣﺎ يوضح ﺟدول (.)7
جدول ( )7يوضح معالجة تصميمي لمكمالت المفروشات المنزلية ببقايا مستلزمات المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة
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التصميم األول
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان ،سحابات

التصميم الثاني
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان
واألحجام ،شرائط ساتان

التصميم الثالث
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان واالحجام

التصميم الرابع
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان،
سحابات ،وخيوط.
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التصميم الخامس
المستلزمات المستخدمة :سحابات مختلفة األلوان

التصميم السادس
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان
واالحجام ،اقفال (كبش).

التصميم السابع
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان.

التصميم الثامن
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة وسحابات.

التصميم التاسع
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان واالحجام

التصميم العاشر
المستلزمات المستخدمة :زراير مختلفة األلوان
واالحجام واالنواع ،اقفال (كبش)

الفرض األول :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت
انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين"
ولﻠتﺣقق ﻣن هذا الفرض تم ﻋرض التﺻﻣيﻣﺎت الﻣنفذة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن الﺳﺎدة الﻣﺣكﻣين وﺑﻠغ ﻋددهم ( )13ﻣتخﺻص ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل الﻣالﺑس والنﺳيﺞ وتم تﺑويب الﺑيﺎنﺎت ﻓﻲ الﺑرنﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎئﻲ  SPSSوذلك لﺣﺳﺎب تﺣﻠيل التﺑﺎين أﺣﺎدي االتﺟﺎه
لﻣﻌرﻓﺔ داللﺔ الفروق ﺑين ﻣتوﺳط تقييم الﻣتخﺻﺻين لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﺟدول () يوضح ذلك:
جدول( :) 8تحليل التباين لمتوسط تقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة
لتحقيق االستدامة في تحقيق جوانب التقييم (ككل)
الداللﺔ
ﻗيﻣﺔ "ف"
ﻣتوﺳط الﻣرﺑﻌﺎت
درﺟﺔ الﺣريﺔ
ﻣﺟﻣوع الﻣرﺑﻌﺎت
ﻣﺻدر التﺑﺎين
36.719
9
330.467
ﺑين الﻣﺟﻣوﻋﺎت
.000
15.839
2.318
110
255.000
داخل الﻣﺟﻣوﻋﺎت
119
585.467
الكﻠﻲ
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تﺷير نتﺎئﺞ ﺟدول ( )8إلﻰ أن ﻗيﻣﺔ (ف) كﺎنت ( )15.839وهﻲ ﻗيﻣﺔ دالﺔ إﺣﺻﺎئيﺎ ،ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ﺑين تقييم
ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم
(ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين.
ولتﺣديد اتﺟﺎه الفروق ﻗﺎﻣت الﺑﺎﺣثﺔ ﺑﺣﺳﺎب  LSDلﻣﻌرﻓﺔ داللﺔ الفروق ﺑين ﻣتوﺳطﺎت ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ
الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ،كﻣﺎ هو ﻣوضح ﻓﻲ الﺟدول التﺎلﻲ:
جدول( ) 9داللة الفروق بين متوسطات مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة
لتحقيق االستدامة
تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم تصميم
()1
تصميم
()1
تصميم
()2
تصميم
()3
تصميم
()4
تصميم
()5
تصميم
()6
تصميم
()7

()2

()3

()4

*2.16* 1.25* 1.66
*2.91

.500
*3.41

()5

()6

.83

.33

()7

*1.25* 3.75

*2.08* 1.33* 2.50

.41

()8

()9

()10

1.08

*3.00

.416

*1.33* 2.75

*2.50* 5.00* 1.58

.166

*4.25

.916

*3.25

.83

.25

*3.83

*1.58* 1.83* 3.00

1.16

*2.08* 4.58
*3.41

.91

*2.66* 1.41

*4.83* 2.50

تصميم
()8
تصميم
()9

.75

*1.75* 2.33

*4.08

تصميم
()10
والﺟدول التﺎلﻲ يوضح الﻣتوﺳطﺎت وﻣﻌﺎﻣل ﺟودة تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج
الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين.
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جدول( :)10المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم المتخصصين لمكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات
انتاج المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة في تحقيق جوانب التقييم (ككل)
ترتيب التصميمات
معامل الجودة
المتوسط
التصميم
7
93.33
60.67
تصميم ()1
4
95.90
62.33
تصميم ()2
10
91.41
59.42
تصميم ()3
3
96.67
62.83
تصميم ()4
8
92.05
59.83
تصميم ()5
6
93.85
61.00
تصميم ()6
1
99.10
64.42
تصميم ()7
5
95.26
61.92
تصميم ()8
9
91.67
59.58
تصميم ()9
2
97.95
63.67
تصميم ()10
ﻣن الﺟدول ( )10يتضح أن :أﻓضل ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق
االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل)ﻓﻲ تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) هﻲ (التﺻﻣيم :رﻗم  )7وأﻗل التﺻﻣيﻣﺎت (التﺻﻣيم:
رﻗم  )3وﻓﻲ ضوء ﻣﺎ ﺳﺑق يﻣكن ﻗﺑول الفرض اﻷول ﻣن ﻓروض الﺑﺣث والذي ينص ﻋﻠﻲ :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ
ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ
تﺣقيق ﺟوانب التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين "
الفرض الثﺎنﻲ :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت ﻣﺣﺎور تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ
ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ وﻓقﺎ ً آلراء الﻣتخﺻﺻين ولﻠتﺣقق ﻣن هذا الفرض تم ﺣﺳﺎب تﺣﻠيل
التﺑﺎين لﻣتوﺳط ﻣﺣﺎور تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ
وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين وﺟدول ( )11يوضح ذلك
جدول( :)11تحليل التباين لمتوسط محاور تقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس
الجاهزة لتحقيق االستدامة وفقا آلراء المتخصصين
الداللة
قيمة "ف"
متوسط المربعات
درجة الحرية
مجموع المربعات
مصدر التباين
24.300
1
24.300
بين المجموعات
.026
5.110
4.756
118
561.167
داخل المجموعات
119
585.467
الكلي
تﺷير نتﺎئﺞ ﺟدول ( )11إلﻰ أن ﻗيﻣﺔ (ف) كﺎنت ( )5.110وهﻲ ﻗيﻣﺔ دالﺔ إﺣﺻﺎئيﺎ ،ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﻓروق ﺑين ﻣﺣﺎور
تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ وﻓقﺎ آلراء
الﻣتخﺻﺻين.
جدول ( :) 12المتوسطات ومعامل الجودة محاور تقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج
المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة وفقا آلراء المتخصصين
معامل الجودة ترتيب المحاور
المتوسط االنحراف المعياري
المحور
1
95.42
2.21
62.02
الجانب الجمالي
2
94.03
2.16
61.12
الجانب الوظيفي
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ﻣن الﺟدول ( )12تﺑين أن الﻣﺣور اﻷول " الﺟﺎنب الﺟﻣﺎلﻲ " يﻣثل أﻓضل الﻣﺣﺎور ﻓﻲ ضوء آراء الﻣتخﺻﺻين ،يﻠيه الﻣﺣور
الثﺎنﻲ " الﺟﺎنب الوظيفﻲ.
وﻓﻲ ضوء ﻣﺎ ﺳﺑق يﻣكن ﻗﺑول الفرض الثﺎنﻲ ﻣن ﻓروض الﺑﺣث والذي ينص ﻋﻠﻲ :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين
ﻣتوﺳطﺎت ﻣﺣﺎور تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ
وﻓقﺎ آلراء الﻣتخﺻﺻين " ويﻣكن تفﺳير ذلك ﺑأن التﺻﻣيﻣﺎت الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت الﻣالﺑس الﺟﺎهزة ﺣققت االﺳتداﻣﺔ.
الفرض الثالث :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت
انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت"
ولﻠتﺣقق ﻣن هذا الفرض تم ﺣﺳﺎب تﺣﻠيل التﺑﺎين لﻣتوﺳط تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج
الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت وﺟدول () يوضح ذلك:
جدول( :)13تحليل التباين لمتوسط تقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة
لتحقيق االستدامة في تحقيق بنود التقييم (ككل) وفقا آلراء المستهلكات
الداللة
قيمة "ف"
متوسط المربعات
درجة الحرية
مجموع المربعات
مصدر التباين
115.097
9
1035.877
بين المجموعات
.598
.821
140.183
120
16822.000
داخل المجموعات
129
17857.877
الكلي
تﺷير نتﺎئﺞ ﺟدول ( )13إلﻰ أن ﻗيﻣﺔ (ف) كﺎنت ( )0.821وهﻲ ﻗيﻣﺔ غير دالﺔ إﺣﺻﺎئيﺎ ،ﻣﻣﺎ يدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻓروق
ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة
لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت.
والﺟدول التﺎلﻲ يوضح الﻣتوﺳطﺎت وﻣﻌﺎﻣل ﺟودة ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس
الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء الﻣﺳتهﻠكﺎت.
جدول( :)14المتوسطات ومعامل الجودة لتقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس
الجاهزة لتحقيق االستدامة وفقا آلراء المستهلكات.
ترتيب التصميمات
معامل الجودة
االنحراف المعياري
المتوسط
التصميمات
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تصميم ()1

147.62

1.50

98.41

8

تصميم ()2

148.31

0.85

98.87

5

تصميم ()3

148.23

1.09

98.82

6

تصميم ()4

148.85

0.99

99.23

2

تصميم ()5

148.23

1.09

98.82

6

تصميم ()6

148.38

1.04

98.92

4

تصميم ()7

149.23

0.83

99.49

1

تصميم ()8

148.69

0.85

99.13

3

تصميم ()9

147.69

1.55

98.46

7

تصميم ()10

139.08

37.29

92.72

9
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شكل ( )3معامل الجودة لتقييم مكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس
الجاهزة لتحقيق االستدامة وفقا آلراء المستهلكات

ﻣن الﺟدول ( )14والﺷكل ( )3يتضح أن:
ﻓنﺟد أن أﻓضل ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق
ﺑنود التقييم (ككل) هﻲ (التﺻﻣيم :رﻗم  )7وأﻗل التﺻﻣيﻣﺎت (التﺻﻣيم :رﻗم  )10وﻓﻲ ضوء ﻣﺎ ﺳﺑق يﻣكن ﻗﺑول الفرض
الثﺎلث ﻣن ﻓروض الﺑﺣث والذي ينص ﻋﻠﻲ :توﺟد ﻓروق ذات داللﺔ إﺣﺻﺎئيﺔ ﺑين ﻣتوﺳطﺎت تقييم ﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت
الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﻓﻲ تﺣقيق ﺑنود التقييم (ككل) وﻓقﺎ آلراء
الﻣﺳتهﻠكﺎت "
الفرض الرابع :توﺟد ﻋالﻗﺔ ارتﺑﺎطيﺔ ﺑين ترتيب الﻣتخﺻﺻين وترتيب الﻣﺳتهﻠكﺎت لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ
ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ
ﻗﺎﻣت الﺑ ﺎﺣثﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل ارتﺑﺎط الرتب لﺳﺑيرﻣﺎن ﺑين ترتيب الﻣتخﺻﺻين والﻣﺳتهﻠكﺎت لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ
الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق االﺳتداﻣﺔ كﻣﺎ هو ﻣوضح ﺑﺎلﺟدول التﺎلﻲ:
جدول ( )15معامل ارتباط الرتب لسبيرمان لمعرفة العالقة االرتباطية بين ترتيب المتخصصين وترتيب المستهلكات
لمكمالت المفروشات المنزلية المزخرفة ببقايا مستلزمات انتاج المالبس الجاهزة لتحقيق االستدامة
التصميم

المتخصصين

المستهلكات

معامل ارتباط الرتب لسبيرمان

تصميم ()1
تصميم ()2
تصميم ()3
تصميم ()4
تصميم ()5
تصميم ()6
تصميم ()7
تصميم ()8
تصميم ()9
تصميم ()10

7
4
10
3
8
6
1
5
9
2

8
5
6
2
6
4
1
3
7
9

*0.621
عالقة ارتباطية دالة عند مستوي ()0.01

تﺷير نتﺎئﺞ الﺟدول إلﻰ أن :الﻌالﻗﺔ االرتﺑﺎطيﺔ ﺑين ترتيب كل ﻣن الﻣتخﺻﺻين والﻣﺳتهﻠكﺎت وذلك ﻓﻲ ضوء ﻣﺣﺎور التقييم
لكل ﻣنهم ﺑﻠغت ﻗيﻣﺔ (ر=  )0.621وهﻲ دالﺔ إﺣﺻﺎئيﺎ ﻋند ﻣﺳتوي داللﺔ ( )0.05وهﻲ ﻋالﻗﺔ طرديﺔ أي أن هنﺎك تواﻓق
ﺑين التقييم ﻣن النﺎﺣيﺔ الﻌﻠﻣيﺔ والﻌﻣﻠيﺔ .وﺑذلك يﻣكن لﻠﺑﺎﺣثﺔ ﻗﺑول الفرض الذي ينص ﻋﻠﻰ " توﺟد ﻋالﻗﺔ ارتﺑﺎطيﺔ ﺑين ترتيب
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الﻣتخﺻﺻين وترتيب الﻣﺳتهﻠكﺎت لﻣكﻣالت الﻣفروﺷﺎت الﻣنزليﺔ الﻣزخرﻓﺔ ﺑﺑقﺎيﺎ ﻣﺳتﻠزﻣﺎت انتﺎج الﻣالﺑس الﺟﺎهزة لتﺣقيق
االﺳتداﻣﺔ

التوصيات:
-1

االهتﻣﺎم ﺑﻣﺑدأ التﺟريب ﻓﻲ الﺷكل والخﺎﻣﺔ ،وﺑﻣﺎ يدﻋم الفكر التﺟريﺑﻲ االﺑتكﺎري ،لﻣﺳﺎهﻣﺔ هذا الفكر ﻓﻲ االنتقﺎل نﺣو

الﻣﺳتقﺑل ﺑرؤيﺔ واضﺣﺔ
 -2االهتﻣﺎم ﺑكل ﻣﺎ هو ﺟديد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل زخرﻓﺔ الﻣفروﺷﺎت.
 -3ﻓتح ﻣﺟﺎالت لﻠﺻنﺎﻋﺎت الﺻغيرة ﻣن خالل تﺣقيق االﺳتداﻣﺔ ﺑﻣﺟﺎالت اخري.
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