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 ملخص البحث:

تعتبر المالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة احد تطبٌمات الموضة المستدامة  فهً اتجاه ناشا لد ٌوفر إمكانات   

الستهالن المالبس لتكون أكثر استدامة ، إال أن تصور المستهلكٌن لهذا المفهوم غٌر موجود ومن هنا جاءت فكرة البحث 

ما  ولٌاس ) الباحثة ( ممترحة للمالبس المابلة للتحول من منظور المصمموالتً تركز بشكل أساسً على تمدٌم تصمٌمات 

من  إذا كان المستهلكون ٌمدرون هذا النوع من المالبس وما العوامل التً لد تحفزهم على شراء المالبس المابلة للتحول

ول الى اطالالت مختلفة و ٌهدف البحث الى تمدٌم مجموعات تصمٌمٌة ممترحة للمالبس المابلة للتح اجل االستدامة

:  02باستخدام خامات مساعدة )كالسحابات ، االزرار ، الشرٌط الالصك ( تناسب المالبس الخارجٌة للمراة من عمر )

وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك الجانب  -1( و نصت فروض البحث على 53

جود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك الجانب و -0الجمالً وفما ً ألراء المتخصصٌن 

وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فى تحمٌك جوانب التمٌٌم  -5الوظٌفً وفما ً ألراء المتخصصٌن 

ٌمٌة درجة لبول فً ضوء وفما ً ألراء المختصٌن و الفبة المستهدفة ولد اسفرت النتابج عن تحمٌك المجموعات التصم

متوسطات تمٌٌم المختصٌن للجانب الجمالً والجانب الوظٌفً ووجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة 

 فى تحمٌك جوانب التمٌٌم وفما ً ألراء المختصٌن و الفبة المستهدفة  ،   وكانت اهم توصٌات البحث:

 التً تربط بٌن صناعة المالبس واالستدامة. اجراء المزٌد من الدراسات االكادٌمٌة  -

 نشر ثمافة االستدامة وتطبٌماتها فً مجال المالبس عن طرٌك الندوات والمؤتمرات العلمٌة. -

 

 الكلمات الرئٌسة:

 مالبس لابلة للتحول ، االستدامة .

 

Abstract: 

Transformable clothing for different looks is considered one of the applications of sustainable 

fashion, as it is an emerging trend that may provide possibilities for the consumption of 

clothes to be more sustainable, but consumers' perception of this concept does not exist, hence 

the idea of research, which mainly focuses on presenting proposed designs for transformable 

clothes from the designer's perspective (The researcher) and measuring whether consumers 

value this type of clothing and what factors may motivate them to buy transformable clothes 

for the sake of sustainability. The research aims to present suggested design groups for clothes 

that can be transformed into different looks using auxiliary materials (such as zippers, buttons, 
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 2222العدد السادس والثالثون                        نوفمبر  –المجلد السابع  -مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانٌة 

509 

tape). The outer clothing is suitable for women from the age of (20:35) and the research 

hypotheses stipulated 1- There are statistically significant differences between the designs 

proposed in achieving the aesthetic aspect according to the opinions of specialists 2- The 

presence of statistically significant differences between the proposed designs in achieving the 

functional aspect according to For the opinions of specialists 3- There are statistically 

significant differences between the proposed designs in achieving the evaluation aspects 

according to the opinions of specialists and the target group. The results have resulted in the 

achievement of the design groups, the degree of acceptance in the light of the assessment of 

the averages of specialists along with the aesthetic and functional side and the presence of 

statistically significant differences between the proposed design in achieving aspects of the 

evaluation according to the opinions of specialists and the target group, and the most 

important recommendations of the research: 

1- Conducting more academic studies linking the apparel industry with sustainability. 

2- Spreading the culture of sustainability and its applications in the field of clothing through 

scientific seminars and conferences.  

 

Key words: 

Transformable clothing, sustainability. 

 

 الممدمة :

ٌعتبر فن تصمٌم المالبس احد الفنون التشكٌلٌة المهمة والتً تمثل نواة وعصب هذه الصناعة حٌث تلعب صناعة المالبس 

لٌست مجرد منتج  فحسب بل هً تجسٌد لهوٌة األفراد، وطرٌمة تعبٌرهم عن أنفسهم  دوراً هاماً فً التصادٌات البالد فهً

 راكهم وتصوٌرهم لها ، وأسلوب حٌاتهم. وإد

وفً اآلونة األخٌرة بدأ مصممً المالبس الى ابتكار تصامٌم ذات أفكار مستدامة وصدٌمة للبٌبة ولكن مما ال شن فٌه انه ال 

ً ببعضهما ، ولكن ٌمكن لها ان تملل من تأثٌرها الس ً وثٌما لبً ٌمكن اعتبار االستدامة وموضة المالبس مرتبطٌن ارتباطا

على العالم وذلن من خالل تشجٌع المستهلكٌن على ارتداء المالبس بطرٌمة اكثر استدامة ، وتوسٌع دورة حٌاة المالبس 

 (Hethorn & Ulasewicz, 2008فالمالبس وسٌلة لتحمٌك ذلن.                   .)

االستدامة، وهو ما هدفت الٌه العدٌد من  وٌعتبر مصممً المالبس لدٌهم المدرة على التأثٌر فً سلون المستهلكٌن وتعزٌز

(  والتً هدفت الى توضٌح مفهوم االستدامة فً المالبس وشرح Ferrer,F,2017الدراسات السابمة مثل دراسة )

( التً هدفت الى استكشاف المصممٌن Hur,E,2014المبادئ االجتماعٌة والسلوكٌة المتعلمة بهذا المفهوم ، ودراسة ) 

ة للتطوٌر وتشجٌع المستهلكٌن على   استكشاف االستدامة للتفكٌر فً تطوٌر تصمٌم األزٌاء ، وكذلن لالستدامة كوسٌل

وضعت كنهج تصاعدي لفهم نوع الوظابف المتغٌرة التً ٌرغب الناس فً المالبس   (Koo, Helen ,2012)دراسة

متعلمة بها، ودراسة المستدامة من خالل تحلٌل تصورات المستهلكٌن عن أنواع المالبس ، ولٌمها ال

(Hur,E,Cassidy,T,& Briony,T,2013 ، التً هدفت إلى إشران المستهلن بوضع إفكار للمالبس المستدامة )

إلى ابتكار تصمٌمات ( 0202 –واطالة دورة حٌاة المنتج الملبسً ، كما هدفت دراسة ) صابرٌن عبد الظاهر واخرون 

سنة( مستوحاة من الفکر التجرٌدي الهندسً للفنان موندرٌان برؤٌة جدٌدة  03-11ملبسٌه للنساء فً المرحلة العمرٌة )

 . ٌراعى فٌها الشکل الجمالً وتحسن من دورة حٌاة المنتج کتطبٌك لنظرٌة االستدامة باستخدام نظام تصمٌم الوحدات
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اتجاه ناشا لد ٌوفر إمكانات الستهالن المالبس  وتعتبر المالبس المابلة للتحول احد تطبٌمات الموضة المستدامة  فهً

لتكون أكثر استدامة ، إال أن تصور المستهلكٌن لهذا المفهوم غٌر موجود ومن هنا جاءت فكرة البحث والتً تركز بشكل 

هلكون ما إذا كان المست ولٌاس ) الباحثة ( أساسً على تمدٌم تصمٌمات ممترحة للمالبس المابلة للتحول من منظور المصمم

 من اجل االستدامة . ٌمدرون هذا النوع من المالبس وما العوامل التً لد تحفزهم على شراء المالبس المابلة للتحول

 مشكلة البحث :

 ٌمكن صٌاغة مشكلة البحث فً التساؤالت االتٌة :

 ما إمكانٌة تمدٌم تصمٌمات ممترحة للمالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة ؟ -1

 تصٌن فً التصمٌمات الممترحة ؟ما اراء المخ -0

 ما درجة تمبل المستهلكات ) الفبة المستهدفة ( فً التصمٌمات الممترحة ؟ -5

 

 أهداف البحث :

 تمدٌم تصمٌمات للمالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة  . -1

 لٌاس اراء السادة المختصٌن فً التصمٌمات الممترحة . -0

 المستهدفة ( للتصمٌمات الممترحة . تحدٌد درجة تمبل المستهلكات ) الفبة -5

 

 أهمٌة البحث :

 محاولة تمدٌم نمط  من خالل التصمٌمات الممترحة ٌساعد فً تحمٌك استدامة المالبس  . -1

 الدعوة الى التجدٌد واالبتكار من خالل ترسٌخ مفهوم االستدامة فً صناعة المالبس . -0

 

 منهج البحث :

 ٌتبع هذا البحث المنهج التجرٌبً والمنهج التحلٌلً لمالبمتهم لتحمٌك اهداف البحث . -

 

 فروض البحث :

 توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك الجانب الجمالً وفما ً ألراء المتخصصٌن.  -1

 الجانب الوظٌفً وفما ً ألراء المتخصصٌن . توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك  -0

توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فى تحمٌك الجانب الجمالً والوظٌفً وفما ً ألراء  -5

 المستهلكات ) الفبة المستهدفة (  .

 

 حدود البحث الموضوعٌة :

(  لابلة للتحول إلطالالت 53-02بٌة تصلح لعمر )تمدٌم مجموعة من التصمٌمات الممترحة للمالبس الخارجٌة النسا  -

 مختلفة .
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 عٌنة البحث :

 ( من أعضاء هٌبة التدرٌس األساتذة واألساتذة المساعدٌن والمدرسٌن.12المتخصصٌن : وعددهم )  -

 ( سنة .53:  02( وٌمصد بهن النساء من عمر )02المستهلكات )الفبة المستهدفة( : وعددهم ) -

 

 أدوات البحث :

 فً عمل التصمٌمات الممترحة . CLO 3D Virtual Fashionاستخدام برنامج  -1

استمارة استبٌان لتمٌٌم التصمٌمات الممترحة لمعرفة آراء المتخصصٌن بهدف تمدٌر مدى إمكانٌة استحداث تصمٌمات   -0

( مجموعات تصمٌمٌة  3واشتمل االستبٌان على تمٌٌم عدد )  ، جدٌدة من المالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة 

 للمالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ، وانمسم االستبٌان إلى محورٌن:

( 0المحور األول )الجانب الجمالً( وٌتناول لٌاس مدى تحمٌك الجانب الجمالى للتصمٌمات الممترحة وتضمن المحور) -

 عبارات .

 7ٌك الجانب الوظٌفى للتصمٌمات الممترحة  وتضمن المحور) المحور الثانى )الجانب الوظٌفً( وٌتناول لٌاس مدى تحم- 

 ( عبارات .

غٌر مناسب( بحٌث تمدر اإلجابة بثالث درجات  -مناسب إلى حد ما -واستخدمت الباحثة ممٌاس تمدٌر ثالثى ) مناسب

  .للمناسب، درجتان للمناسب إلى حد ما، درجة واحدة لغٌر المناسب

المستهلكات )الفبة المستهدفة( فً التصمٌمات الممترحة وذلن للوصول إلى افضل  استمارة استبٌان الستطالع رأي -5

عبارات ، واستخدمت الباحثة ممٌاس تمدٌر ثالثى )  ( 12)النتابج من حٌث الجانب الجمالً والوظٌفى ، وتضمن عدد 

ن للموافمة إلى حد ما، درجة غٌر موافك( بحٌث تمدر اإلجابة بثالث درجات للموافمة، درجتا -موافك إلى حد ما -موافك

 .واحدة لغٌر الموافمة

 

 مصطلحات البحث :

  مالبس لابلة للتحول :

من مفهوم المالبس المابلة للتحول أن الملبس األصلً ٌمكن تحوٌله إلى مجموعة واسعة من األسالٌب لخدمة أغراض 

 (Gong, M. and Rahman, 2015مختلفة وكذلن إلطالة عمر المنتج .                      .) 

ٌلة من خالل ربط او فصل هً تلن المالبس التً توفر اسلوبٌن أو اكثر من األسالٌب الجمالٌة والوظٌفٌة البد

                                          (Rahman and Gong 2016)  .                         اجزاءبها

 

 االستدامة : 

تعرف االستدامة بأنها الحفاظ على جمٌع أشكال الحٌاة على كوكب األرض عامة، حٌث ٌكون أي نظام مستدام عندبذ  -

 هو النظام الذي ال ٌأخذ من البٌبة أكثر مما ٌعطٌها حٌث أنه ال ٌستنفذ موارد البٌبة ولكنه ٌغذي نفسه باحتٌاجاته بنفسه. 

طبٌعة وتحتفظ من خاللها بتنوعها، وفً نفس الولت تتمكن من إنتاج ما وهً دراسة للكٌفٌة التً تعمل بها أنظمة ال -

 ( Commentary & Critique , 2017.)       .توازن  تحتاج الٌه البٌبة لتظل فً 

 

  أهمٌة المالبس :

https://link.springer.com/article/10.1186/s40691-019-0182-4#CR48
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فالملبس االنٌك الجذاب ٌمكن ان  تعتبر المالبس العامل األساسً فً تحدٌد انالة الشخص و جاذبٌته التً ٌتمتع بها ،   

                                               ٌؤثر فً االخرٌن وٌموي من عاللات صاحبه االجتماعٌة فالمالبس ما هً اال تعبٌر عن لٌم االنسان واسلوبه فً الحٌاة .                 

 (.1991 –) نجاة دمحم بأوزٌر 

 

 المالبس المابلة للتحول :

تسمح المالبس المابلة للتحول للمستهلن باستخدام نفس المنتج فً ظل ظروف مختلفة ، عن طرٌك استبدال األجزاء   

حٌث تحتوي هذه النوعٌة من المالبس على أجزاء لابلة لإلزالة أو لابلة   الوظٌفٌة المختلفة أو ترلٌة األجزاء الموجودة

س فً إطالة عمرها ودورة حٌاتها حٌث ٌحتاج المستهلن فمط الى تغٌٌر بعض للتبدٌل ، مما ٌساعد هذه النوعٌة من المالب

(، فمكونات المالبس المابلة للتحول تتصل  Huantian Cao  & others,2014أجزاء الملبس األصلً أو استبدالها )

سحابات أو الشرابط أو االزرار لتسمح بإزالة أي مكون من مكونات الرداء األصلً لتظهر بإطالالت ببعضها بواسطة ال

مختلفة حسب رغبة المستهلن ، فاذا كان الشكل األساسً للملبس طوٌل ٌمكن تحوٌله الى ملبس لصٌر وكذلن اذا كان 

 خالل ربط او فصل األجزاء من المنتج األصلً . بأكمام فٌمكن ازالتها كما ٌمكن إزالة أي جزء او اضافته .وذلن كله من

 

 فوائد المالبس المابلة للتحول :

 تنوع اطالالت المستهلن . -1

 التملٌل من نفاٌات المالبس . -0

 إطالة عمر المالبس . -5

 تعزٌز مشاركة المستهلن فً ممارسات االستدامة . -4

 استخدام المالبس المابلة للتحول كعامل نشط للتغٌٌر البٌبً . -3

Gong, M. and Rahman, O. 2015)                                                                    ) 

( تظهر دورة حٌاة النموذج التملٌدي للمالبس والمالبس المابلة للتحول اختالفًا واضًحا فً آخر 1وكما ٌتضح من الشكل )

األولى من المواد الخام واإلنتاج ووسابل النمل والتسوٌك ولكن فً دورة لهما فكالهما ٌشتركان فً نفس المراحل الثالث 

المرحلة الرابعة )استخدام المستهلن( تختلف المالبس المابلة للتحول عن النموذج التملٌدي للمالبس ، حٌث ٌسمح تصمٌم 

عن طرٌك استبدال  المالبس المابلة للتحول بإعادة تدوٌر وإعادة االستخدام مرة أخرى بشكل مختلف لنفس المالبس

 أجزاءها مما ٌطٌل من عمر استخدامها وبالتالً ٌمكن تملٌل كمٌة المالبس التً ٌمكن التخلص منها فً المرحلة الخامسة .

https://www.emerald.com/insight/search?q=Huantian%20Cao
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 ( ٌوضح دورة حٌاة المالبس ودورة حٌاة المالبس المابلة للتحول1شكل )

 

 الجانب التطبٌمً  للبحث :

 أوال ً : المجموعات التصمٌمٌة : 

 تصمٌمات المجموعة األولى

 
(1-1) 

 
(1-2) 

 
(1-3) 

 ) االطاللة األولى واالساسٌة(

عبارة عن فستان طوٌل مكون من جزء 

علوي وجزء سفلً متصلٌن ببعضها 

بسحاب فً خط الوسط ٌبدأ الفصل بالسحاب 

من خط نصف االمام ، ومن مكوناته اٌضاً 

الكم المتصل أٌضا بسحاب عند خط الكوع ، 

والجٌب الخارجً مركب فً الفستان بشرٌط 

 الصك غٌر شفاف .

 )االطاللة الثانٌة(

تم فٌها ازالة الجزء السفلً من الكم 

وتركٌب جزء اخر بنفس الجزء العلوي 

بواسطة السحاب ، وكذلن إزالة الجٌب 

 (  .2-1لتبدو كما فً الشكل )

 )االطاللة الثالثة(

تم فٌها فصل الجزء العلوي عن الجزء السفلً 

للفستان وارتداء الجزء السفلً كمطعة منفصلة 

) جونلة ( ترتدى مع أي بلوزة أو جاكٌت لتبدو 

 كما فً الشكل

(1-3.  ) 
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 تصمٌمات المجموعة الثانٌة

 
(2-1) 

 
(2-2) 

 
(2-3) 

 ) االطاللة األولى واالساسٌة(

جزء  عبارة عن فستان طوٌل مكون من

علوي وجزء سفلً متصلٌن ببعضها بسحاب 

فً خط الركبة ٌبدأ الفصل بالسحاب من خط 

 المرد االمامً .

 )االطاللة الثانٌة(

تم فٌها ازالة الجزء السفلً من الفستان 

 (  .2-2لتبدو كما فً الشكل )

 )االطاللة الثالثة(

تم فٌها ازالة الجزء السفلً من الفستان 

وتركٌب جزء سفلً لصٌر  جودٌهات من 

 نفس المماش لتبدو كما فً الشكل

 (2-3.  ) 
 

 تصمٌمات المجموعة الثالثة

 
(3-1) 

 
(3-2) 

 
(3-3) 

 
(3-4) 

 ) االطاللة األولى واالساسٌة(

طوٌل   عبارة عن كاردٌجان

مكون من ثالث أجزاء متصلة 

ببعضها بسحاب فً خط الوسط 

وفً خط الركبة ٌبدأ الفصل 

بالسحاب من خط نصف االمام  

وكذلن الكم متصل بسحاب فً 

 حردة االبط .

 لة الثانٌة()االطال

تم فٌها ازالة الكم من 

الكاردٌجان لتبدو كما فً الشكل 

(3-2.  ) 

 )االطاللة الثالثة(

تم فٌها ازالة الجزء السفلً 

الثالث من الكاردٌجان  لتبدو كما 

 (  3-3فً الشكل )

 )االطاللة الرابعة(

تم فٌها ازالة الجزء السفلً 

الثانً و الثالث من الكاردٌجان  

 (  .4-3لتبدو كما فً الشكل )
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 تصمٌمات المجموعة الرابعة

 
(4-1) 

 
(4-2) 

 
(4-3) 

 ) االطاللة األولى واالساسٌة(

عبارة عن فستان طوٌل مكون من جزء 

علوي وجزء سفلً والجزء السفلً مكون 

من طبمتٌن مختلفتٌن فً الطول متصلٌن 

 بالجزء العلوي بأزرار حول خط الوسط .

 )االطاللة الثانٌة(

ازالة الطبمة العلٌا من الجزء تم فٌها 

السفلً من الفستان لتبدو كما فً الشكل 

(4-2.  ) 

 )االطاللة الثالثة(

تم فٌها ازالة الطبمة الثانٌة من الجزء 

بدو كما فً الشكل السفلً من الفستان لت

(4-3.  ) 

 

 تصمٌمات المجموعة الخامسة

 
(5-1) 

 
(5-2) 

 
(5-3) 

 ) االطاللة األولى واالساسٌة(

عبارة عن فستان مٌدي مكون من جزء 

علوي وجزء سفلً والجزء السفلً 

مكون من عدة طبمات متصلة بالجزء 

العلوي باستخدام االزرار ومعها حزام  

وكم متصل عند خط الكوع بواسطة 

 سحاب.

 )االطاللة الثانٌة(

تم فٌها ازالة طبمات من الجزء السفلً ما 

عدا الطبمة األولى  كما تم إزالة الجزء 

السفلً من الكم وتبدٌله بجزء اخر من 

نفس المماش بمصة بمختلفة لتبدو كما فً 

 (  .2-5الشكل )

 )االطاللة الثالثة(

تم فٌها ازالة طبمات من الجزء السفلً ما 

عدا الطبمة األولى  كما تم إزالة الجزء 

السفلً من الكم وتبدٌله بجزء اخر من 

 نفس المماش لتبدو كما فً الشكل 

(5-3.  ) 
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 ثانٌاً : تصمٌم استبٌان تمٌٌم المختصٌن للتصمٌمات الممترحة :

مدى إمكانٌة استحداث تصمٌمات  لامت الباحثة بإعداد استبٌان لتمٌٌم التصمٌمات الممترحة موجه للمتخصٌن بهدف تمدٌر

( مجموعات تصمٌمٌة  3واشتمل االستبٌان على تمٌٌم عدد )  ، جدٌدة من المالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة 

 للمالبس المابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ، وانمسم االستبٌان إلى محورٌن:

( 0تحمٌك الجانب الجمالً للتصمٌمات الممترحة وتضمن المحور)المحور األول )الجانب الجمالً( وٌتناول لٌاس مدى  -

 عبارات .

 7المحور الثانً )الجانب الوظٌفً( وٌتناول لٌاس مدى تحمٌك الجانب الوظٌفً للتصمٌمات الممترحة  وتضمن المحور) - 

 ( عبارات .

حٌث تمدر اإلجابة بثالث درجات غٌر مناسب( ب -مناسب إلى حد ما -واستخدمت الباحثة ممٌاس تمدٌر ثالثى ) مناسب

  .للمناسب، درجتان للمناسب إلى حد ما، درجة واحدة لغٌر المناسب

 

 صدق محتوى استبٌان المختصٌن :

 : ٌمصد به لدرة االستبٌان على لٌاس ما وضع لمٌاسه.صدق االستبٌان

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلً وذلن بحساب معامل االرتباط بٌن الدرجة الكلٌة لكل محور )الجانب الجمالً  

 والجانب الوظٌفً ( والدرجة الكلٌة والجدول التالً ٌوضح ذلن :

 المجموع الكلى( لٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل محور و 1جدول  ) 

 مع المجموع الكلىمعامل األرتباط   المحور

 2.920 ) الجانب الجمالً ( المحور األول

 2.946 ) الجانب الوظٌفً ( المحور الثانً

 

( اللترابها من الواحد الصحٌح وبذلن 0.01( أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ) 1و ٌتضح من الجدول ) 

 االستبٌان  مما ٌدل عل صدق وتجانس محاور االستبٌان.ٌكون هنان اتسالاً داخلٌاً بٌن المحاور المكونة لهذا 

 

 الثبات :

ٌمصد بالثبات: دلة االختبار فً المٌاس والمالحظة وعدم تنالضه مع نفسه واتساله  وهو النسبة بٌن تباٌن الدرجة على 

 و طرٌمة التجزبة النصفٌة : الممٌاس التً تشٌر الى األداء الفعلً وتم حساب الثبات عن طرٌك معامل الفا كرونباخ

 ( معامل كرومباخ الفا و طرٌمة التجزئة النصفٌة فً استبٌان المختصٌن 2جدول ) 

 معامل االرتباط )التجزئة النصفٌة( معامل الفا كرومباخ 

 2.0.2 2.0.3 المحور األول ) الجانب الجمالً (

 2.932 2.929 ) الجانب الوظٌفً( الثانًالمحور 

 

مما ٌدل  0.01ٌتضح من الجدول السابك أن جمٌع لٌم معامالت الثبات معامل الفا و التجزبة النصفٌة دالة عند مستوى 

 على ثبات االستبٌان.
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 ثالثاً : تصمٌم استبٌان تمٌٌم الفئة المستهدفة للتصمٌمات الممترحة :

)الفبة المستهدفة( فً التصمٌمات الممترحة وذلن للوصول إلى  لامت الباحثة بإعداد استبٌان الستطالع رأي المستهلكات

عبارات ، واستخدمت الباحثة ممٌاس تمدٌر ثالثى  ( 12)افضل النتابج من حٌث الجانب الجمالً والوظٌفً ، وتضمن عدد 

إلى حد ما، درجة غٌر موافك( بحٌث تمدر اإلجابة بثالث درجات للموافمة، درجتان للموافمة  -موافك إلى حد ما -) موافك

 .واحدة لغٌر الموافمة

 

 صدق محتوى استبٌان الفئة المستهدفة  :

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلً وذلن  : ٌمصد به لدرة االستبٌان على لٌاس ما وضع لمٌاسه ،صدق االستبٌان

 بحساب معامل االرتباط بٌن درجات كل عبارة والدرجة الكلٌة لالستبٌان والجدول التالً ٌوضح ذلن :

 

 (  لٌم معامالت االرتباط  بٌن درجات العبارات بالمجموع الكلى 3جدول  ) 

 العبارات
مع المجموع الكلى   معامل األرتباط

 بالنسبة الفئة المستهدفة

 2.790 تصمٌمات المجموعة انٌمة وجذابة .

 2.150 ( سنة .53:  02مناسبة تصمٌمات المجموعة للفبة العمرٌة المستهدفة   )

 2.111 ( سنة53:  02مناسبة الوان تصمٌمات المجموعة للفبة العمرٌة المستهدفة )

 2.914 االبداع واالبتكار .تحمك تصمٌمات المجموعة  

 2.100 تتوافك تصمٌمات المجموعة مع الذوق العام .

 2.139 تساٌر تصمٌمات المجموعة االتجاهات الحدٌثة للموضة .

 2.150 تعدد اشكال تصمٌمات المجموعة .

تفً تصمٌمات المجموعة احتٌاجات الفبة المستهدفة من حٌث الرغبة فً 

 التنوع والتجدٌد .
2.927 

 2.911 ٌظهر االختالف بٌن تصمٌمات المجموعة .

احرص على شراء هذه النوعٌة من تصمٌمات المجموعة عند توافرها فً 

 األسواق .
2.110 

 

( اللترابها من الواحد الصحٌح وبذلن ٌكون هنان 0.01و ٌتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )

 رات المكونة لهذا االستبٌان  مما ٌدل عل صدق وتجانس عبارات االستبٌان.اتسالاً داخلٌاً بٌن العبا

 

 الثبات :

النسبة بٌن تباٌن الدرجة على  ٌمصد بالثبات: دلة االختبار فً المٌاس والمالحظة وعدم تنالضه مع نفسه واتساله  وهو

 و طرٌمة التجزبة النصفٌة : الممٌاس التً تشٌر الى األداء الفعلً وتم حساب الثبات عن طرٌك معامل الفا كرونباخ

 ( معامل كرومباخ الفا و طرٌمة التجزئة النصفٌة فً استبٌان المستهلكات )الفئة المستهدفة( 4جدول ) 

 رتباط )التجزئة النصفٌة(معامل اال معامل الفا كرومباخ

2.093 2.00. 
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مما ٌدل  0.01ٌتضح من الجدول السابك أن جمٌع لٌم معامالت الثبات معامل الفا و التجزبة النصفٌة دالة عند مستوى 

 على ثبات االستبٌان.

 

 نتائج البحث :

تحمٌك الجانب الجمالً وفما ً : توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً  الفرض االول ٌنص على

ألراء المتخصصٌن وللتحمك من  هذا الفرض لامت الباحثة بحساب تحلٌل التباٌن لمتوسط درجات المجموعات التصمٌمٌة 

 فً تحمٌك الجانب الجمالً وفما لرأي المختصٌن كما فً الجدول التالً :

 ( تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً وفما لرأي المختصٌن 5جدول ) 

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 3.470 4 13.880 بٌن المجموعات

 0.458 45 20.600 داخل المجموعات 0.000 7.580

 49 34.480 الكلى
 

 

ً ، مما ٌدل على وجود فروق بٌم 7.312(  ان لٌمة ) ف ( كانت ) 3وٌتضح من الجدول )  ( وهً لٌمة دالة احصابٌا

المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً وفماً آلراء المختصٌن ، وتم حساب المتوسط واالنحراف المعٌاري 

 ي المختصٌن كما ٌتضح فً الجدول التالً:للمجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً وفما لرأ

 ( المتوسط  و االنحراف المعٌارى  للمجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً وفما لرأي المختصٌن  6جدول ) 

 
 المتوسط العدد

االنحراف                            

 المعٌارى
 معامل الخطأ

 0.20 0.63 16.80 10 ( 1المجموعة  ) 

 0.38 1.20 16.90 10 ( 0المجموعة  ) 

 0.00 0.00 18.00 10 ( 5المجموعة  ) 

 0.21 0.67 17.70 10 ( 4المجموعة  ) 

 0.00 0.00 18.00 10 ( 3المجموعة  ) 

 0.12 0.84 17.48 50 اإلجمالً
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 الجمالً( التمثٌل البٌانً للمتوسط المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب 2شكل )

 

(  ان المجموعة التصمٌمٌة الثالثة والخامسة  حصلوا على الترتٌب األول وٌلٌهم 0( والتمثٌل البٌانً)0ٌتضح من الجدول )

وبناء علً ما المجموعة التصمٌمٌة الرابعة ثم المجموعة التصمٌمٌة الثانٌة وتأتً فً النهاٌة المجموعة التصمٌمٌة األولى . 

وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك ول الذي نص علً سبك تثبت صحة الفرض اال

 الجانب الجمالً وفماً آلراء المختصٌن .

: توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وفما ً  الفرض الثانً ٌنص على -

وللتحمك من  هذا الفرض لامت الباحثة بحساب تحلٌل التباٌن لمتوسط درجات المجموعات التصمٌمٌة  ألراء المتخصصٌن

 فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وفما لرأي المختصٌن كما فً الجدول التالً   :

 ( تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وفما لرأي المختصٌن .جدول ) 

 التباٌنمصدر 
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 6.830 4 27.320 بٌن المجموعات

 0.289 45 13.000 داخل المجموعات 0.000 23.642

 49 40.320 الكلى
 

 

ً ، مما ٌدل على وجود فروق بٌم 05.040لٌمة ) ف ( كانت ) (  ان7وٌتضح من الجدول ) ( وهً لٌمة دالة احصابٌا

المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وفماً آلراء المختصٌن ، وتم حساب المتوسط واالنحراف المعٌاري 

 للمجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وفما لرأي المختصٌن
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 فً الجدول التالً : كما ٌتضح 

 .جانب الوظٌفً وفما لرأي المختصٌن( المتوسط  و االنحراف المعٌاري  للمجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك ال 0جدول ) 

 المتوسط العدد  
االنحراف 

 المعٌارى

معامل 

 الخطأ

 0.31 0.99 19.10 10 ( 1المجموعة  ) 

 0.21 0.67 20.70 10 ( 0المجموعة  ) 

 0.00 0.00 21.00 10 ( 5المجموعة  ) 

 0.00 0.00 21.00 10 ( 4المجموعة  ) 

 0.00 0.00 21.00 10 ( 3المجموعة  ) 

 0.13 0.91 20.56 50 االجمالى

 

 
 ( التمثٌل البٌانً للمتوسط المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الوظٌف3ًشكل )

 

( ان المجموعة التصمٌمٌة الثالثة والرابعة والخامسة  حصلوا على الترتٌب 5البٌانً ) (  والتمثٌل1ٌتضح من الجدول )

وبناء علً ما سبك األول فً تحمٌك الجانب الوظٌفً وٌلٌهم المجموعة التصمٌمٌة الثانٌة ثم المجموعة التصمٌمٌة االولى 

التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك الجانب وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن تثبت صحة الفرض الثانً الذي نص علً 

 الوظٌفً وفماً آلراء المختصٌن .

: توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة فً تحمٌك جوانب التمٌٌم وفما ً  الفرض الثالث ٌنص على -

لتباٌن لمتوسط درجات ألراء المستهلكات ) الفبة المستهدفة ( وللتحمك من هذا الفرض لامت الباحثة بحساب تحلٌل ا

المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً الوظٌفً وفما لرأي المستهلكات)الفبة المستهدفة( كما فً الجدول التالً   

: 
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 ( تحلٌل التباٌن بٌن المجموعات التصمٌمٌة وفما لرأي المستهلكات  9جدول ) 

 )الفئة المستهدفة(

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات
 ف

مستوى 

 الداللة

 30.137 4 120.547 بٌن المجموعات

داخل  0.006 3.740

 المجموعات
2377.133 295 8.058 

 299 2497.680 الكلى
 

 

ً ، مما ٌدل على وجود فروق بٌم 5.742(  ان لٌمة ) ف ( كانت ) 9وٌتضح من الجدول )  ( وهً لٌمة دالة احصابٌا

المجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجمالً و الوظٌفً وفماً آلراء المستهلكات )الفبة المستهدفة( ، وتم حساب 

لً و الوظٌفً وفما لرأي المستهلكات )الفبة المتوسط واالنحراف المعٌاري للمجموعات التصمٌمٌة فً تحمٌك الجانب الجما

 المستهدفة(  كما ٌتضح فً الجدول التالً :

 ( المتوسط  و االنحراف المعٌارى  للمجموعات التصمٌمٌة وفما لرأي المستهلكات )الفئة المستهدفة(12جدول )

 
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعٌارى

معامل 

 الخطأ

 0.45 3.50 28.18 60 ( 1المجموعة  ) 

 0.28 2.20 28.92 60 ( 0المجموعة  ) 

 0.45 3.51 30.13 60 ( 5المجموعة  ) 

 0.29 2.27 29.02 60 ( 4المجموعة  ) 

 0.31 2.41 29.35 60 ( 3المجموعة  ) 

 0.17 2.89 29.12 300 االجمالى

 

 
 ( التمثٌل البٌانً للمتوسط المجموعات التصمٌمٌة وفما لرأي المستهلكات4شكل )
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(  ان المجموعة التصمٌمٌة الثالثة  حصلت على الترتٌب األول وٌلٌها 4( والتمثٌل البٌانً )12ٌتضح من الجدول )

المجموعة التصمٌمٌة الخامسة ثم المجموعة التصمٌمٌة الرابعة  ٌلٌها المجموعة التصمٌمٌة الثانٌة وفً النهاٌة تأتً 

 المجموعة التصمٌمٌة األولى.

وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن التصمٌمات الممترحة ثبت صحة الفرض الثالث الذي نص علً وبناء علً ما سبك ت

 .(فً تحمٌك جوانب التمٌٌم وفماً آلراء المستهلكات )الفبة المستهدفة

 

 أهم النتائج :

 . (1( وأللهم رلم )3( ، )5افضل مجموعة تصمٌمٌة وفماً لراي المحكمٌن فً تحمٌك الجانب الجمالً رلم ) -

 ( .1( وأللهم رلم )3( ، )4( ، )5افضل مجموعة تصمٌمٌة وفماً لراي المحكمٌن فً تحمٌك الجانب الوظٌفً رلم ) -

 (.1( وأللهم رلم )5افضل مجموعة تصمٌمٌة وفماً لراي الفبة المستهدفة فً تحمٌك جوانب التمٌٌم رلم ) -

 

 توصٌات البحث :

 اجراء المزٌد من الدراسات االكادٌمٌة التً تربط بٌن صناعة المالبس واالستدامة . -

 نشر ثمافة االستدامة وتطبٌماتها فً مجال المالبس عن طرٌك الندوات والمؤتمرات العلمٌة. -

 

 استمارة استبٌان لتمٌٌم التصمٌمات الممترحة لمعرفة آراء المتخصصٌن 1ملحك 

 الجمالًالمحور األول : الجانب  م
 غٌر مناسب مناسب الى حد ما مناسب

3 2 1 

    توافك األلوان فً تصمٌمات المجموعة . 1

    ( سنة.53:  02مناسبة األلوان للفبة العمرٌة المستهدفة عمر ) 2

    النسبة والتناسب للمساحات داخل التصمٌم . 3

    تصمٌمات المجموعة تحمك االبداع واالبتكار. 4

    تتوافك تصمٌمات المجموعة مع الذوق العام . 5

    تساٌر تصمٌمات المجموعة االتجاهات الحدٌثة للموضة . 6

 المحور الثانً : الجانب الوظٌفً م
 غٌر مناسب مناسب الى حد ما مناسب

3 2 1 

 مناسبة تصمٌمات المجموعة للفبة العمرٌة المستهدفة 1

 .( سنة53:  02)
   

    . تالبم تصمٌمات المجموعة المالبس الخارجٌة  2

    تعدد اشكال تصمٌمات المجموعة . 3

    تحمك تصمٌمات المجموعة عنصر التحوٌل . 4

    ٌظهر االختالف بٌن تصمٌمات المجموعة . 5

    إمكانٌة تنفٌذ تصمٌمات المجموعة بخامات والوان متنوعة . 6

احتٌاجات الفبة المستهدفة من حٌث تحمك تصمٌمات المجموعة  .

 الرغبة فً التنوع والتجدٌد.
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 استمارة استبٌان لتمٌٌم التصمٌمات الممترحة لمعرفة آراء الفئة المستهدفة 2ملحك

 م
 

 العبارات

 غٌر موافك موافك الى حد ما موافك

3 2 1 

    تصمٌمات المجموعة انٌمة وجذابة . 1

المجموعة للفبة العمرٌة المستهدفة عمر مناسبة تصمٌمات  2

 ( سنة .53:  02)
   

3 
مناسبة الوان تصمٌمات المجموعة للفبة العمرٌة المستهدفة 

 ( سنة .53:  02عمر )
   

    تحمك تصمٌمات المجموعة  االبداع واالبتكار. 4

    تتوافك تصمٌمات المجموعة مع الذوق العام . 5

    االتجاهات الحدٌثة للموضة . تساٌر تصمٌمات المجموعة 6

    . تعدد اشكال تصمٌمات المجموعة .

تفً تصمٌمات المجموعة احتٌاجات الفبة المستهدفة من  0

 حٌث الرغبة فً التنوع والتجدٌد.
   

    ٌظهر االختالف بٌن تصمٌمات المجموعة . 9

احرص على شراء هذه النوعٌة من تصمٌمات المجموعة  12

 توافرها فً األسواق .عند 
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