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ملخص البحث:
تعتبر المالبس القابلة للتحول إلطالالت مختلفة احد تطبيقات الموضة المستدامة فهي اتجاه ناشئ قد يوفر إمكانات الستهالك
المالبس لتكون أكثر استدامة  ،إال أن تصور المستهلكين لهذا المفهوم غير موجود ومن هنا جاءت فكرة البحث والتي تركز
بشكل أساسي على تقديم تصميمات مقترحة للمالبس القابلة للتحول من منظور المصمم ( الباحثة ) وقياس ما إذا كان
المستهلكون يقدرون هذا النوع من المالبس وما العوامل التي قد تحفزهم على شراء المالبس القابلة للتحول من اجل االستدامة
و يهدف البحث الى تقديم مجموعات تصميمية مقترحة للمالبس القابلة للتحول الى اطالالت مختلفة باستخدام خامات مساعدة
(كالسحابات  ،االزرار  ،الشريط الالصق ) تناسب المالبس الخارجية للمراة من عمر ( )35 : 20و نصت فروض البحث
على  -1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ً ألراء المتخصصين -2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ً ألراء المتخصصين  -3وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة فى تحقيق جوانب التقييم وفقا ً ألراء المختصين و الفئة المستهدفة وقد
اسفرت النتائج عن تحقيق المجموعات التصميمية درجة قبول في ضوء متوسطات تقييم المختصين للجانب الجمالي والجانب
الوظيفي ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة فى تحقيق جوانب التقييم وفقا ً ألراء المختصين و
الفئة المستهدفة  ،وكانت اهم توصيات البحث:
 اجراء المزيد من الدراسات االكاديمية التي تربط بين صناعة المالبس واالستدامة. -نشر ثقافة االستدامة وتطبيقاتها في مجال المالبس عن طريق الندوات والمؤتمرات العلمية.

الكلمات الرئيسة:
مالبس قابلة 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
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transformed into different looks using auxiliary materials (such as zippers, buttons, 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.

المقدمة :
يعتبر فن تصميم المالبس احد الفنون التشكيلية المهمة والتي تمثل نواة وعصب هذه الصناعة حيث تلعب صناعة المالبس
دوراً هاما ً في اقتصاديات البالد فهي ليست مجرد منتج فحسب بل هي تجسيد لهوية األفراد ،وطريقة تعبيرهم عن أنفسهم
وإدراكهم وتصويرهم لها  ،وأسلوب حياتهم.
وفي اآلونة األخيرة بدأ مصممي المالبس الى ابتكار تصاميم ذات أفكار مستدامة وصديقة للبيئة ولكن مما ال شك فيه انه ال
يمكن اعتبار االستدامة وموضة المالبس مرتبطين ارتباطا ً وثيقا ً ببعضهما  ،ولكن يمكن لها ان تقلل من تأثيرها السلبي على
العالم وذلك من خالل تشجيع المستهلكين على ارتداء المالبس بطريقة اكثر استدامة  ،وتوسيع دورة حياة المالبس فالمالبس
وسيلة لتحقيق ذلك.

)Hethorn & Ulasewicz, 2008(.

ويعتبر مصممي المالبس لديهم القدرة على التأثير في سلوك المستهلكين وتعزيز االستدامة ،وهو ما هدفت اليه العديد من
الدراسات السابقة مثل دراسة ( )Ferrer,F,2017والتي هدفت الى توضيح مفهوم االستدامة في المالبس وشرح المبادئ
االجتماعية والسلوكية المتعلقة بهذا المفهوم  ،ودراسة (  )Hur,E,2014التي هدفت الى استكشاف المصممين لالستدامة
كوسيل ة للتطوير وتشجيع المستهلكين على استكشاف االستدامة للتفكير في تطوير تصميم األزياء  ،وكذلك دراسة (Koo,
) Helen ,2012وضعت كنهج تصاعدي لفهم نوع الوظائف المتغيرة التي يرغب الناس في المالبس المستدامة من خالل
تحليل تصورات المستهلكين عن أنواع المالبس  ،وقيمها المتعلقة بها ،ودراسة ( &Hur,E,Cassidy,T,
 )Briony,T,2013التي هدفت إلى إشراك المستهلك بوضع إفكار للمالبس المستدامة  ،واطالة دورة حياة المنتج الملبسي
 ،كما هدفت دراسة ( صابرين عبد الظاهر واخرون –  )2020إلى ابتكار تصميمات ملبسيه للنساء في المرحلة العمرية
( 25-18سنة) مستوحاة من الفکر التجريدي الهندسي للفنان موندريان برؤية جديدة يراعى فيها الشکل الجمالي وتحسن من
دورة حياة المنتج کتطبيق لنظرية االستدامة باستخدام نظام تصميم الوحدات.
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وتعتبر المالبس القابلة للتحول احد تطبيقات الموضة المستدامة فهي اتجاه ناشئ قد يوفر إمكانات الستهالك المالبس لتكون
أكثر استدامة  ،إال أن تصور المستهلكين لهذا المفهوم غير موجود ومن هنا جاءت فكرة البحث والتي تركز بشكل أساسي
على تقديم تصميمات مقترحة للمالبس القابلة للتحول من منظور المصمم ( الباحثة ) وقياس ما إذا كان المستهلكون يقدرون
هذا النوع من المالبس وما العوامل التي قد تحفزهم على شراء المالبس القابلة للتحول من اجل االستدامة .
مشكلة البحث :
يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت االتية :
 -1ما إمكانية تقديم تصميمات مقترحة للمالبس القابلة للتحول إلطالالت مختلفة ؟
 -2ما اراء المختصين في التصميمات المقترحة ؟
 -3ما درجة تقبل المستهلكات ( الفئة المستهدفة ) في التصميمات المقترحة ؟
أهداف البحث :
 -1تقديم تصميمات للمالبس القابلة للتحول إلطالالت مختلفة .
 -2قياس اراء السادة المختصين في التصميمات المقترحة .
 -3تحديد درجة تقبل المستهلكات ( الفئة المستهدفة ) للتصميمات المقترحة .
أهمية البحث :
 -1محاولة تقديم نمط من خالل التصميمات المقترحة يساعد في تحقيق استدامة المالبس .
 -2الدعوة الى التجديد واالبتكار من خالل ترسيخ مفهوم االستدامة في صناعة المالبس .
منهج البحث :
 يتبع هذا البحث المنهج التجريبي والمنهج التحليلي لمالئمتهم لتحقيق اهداف البحث .فروض البحث :
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ً ألراء المتخصصين.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ً ألراء المتخصصين .
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة فى تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي وفقا ً ألراء المستهلكات
( الفئة المستهدفة ) .
حدود البحث الموضوعية :
 تقديم مجموعة من التصميمات المقترحة للمالبس الخارجية النسائية تصلح لعمر ( )20-35قابلة للتحول إلطالالتمختلفة .
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عينة البحث :
 المتخصصين  :وعددهم ( )10من أعضاء هيئة التدريس األساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين. المستهلكات (الفئة المستهدفة)  :وعددهم ( )60ويقصد بهن النساء من عمر ( )35 : 20سنة .أدوات البحث :
 -1استخدام برنامج  CLO 3D Virtual Fashionفي عمل التصميمات المقترحة .
 -2استمارة استبيان لتقييم التصميمات المقترحة لمعرفة آراء المتخصصين بهدف تقدير مدى إمكانية استحداث تصميمات
جديدة من المالبس القابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ،واشتمل االستبيان على تقييم عدد (  ) 5مجموعات تصميمية للمالبس
القابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ،وانقسم االستبيان إلى محورين:
 المحور األول (الجانب الجمالي) ويتناول قياس مدى تحقيق الجانب الجمالى للتصميمات المقترحة وتضمن المحور()6عبارات .
 المحور الثانى (الجانب الوظيفي) ويتناول قياس مدى تحقيق الجانب الوظيفى للتصميمات المقترحة وتضمن المحور( 7) عبارات .
واستخدمت الباحثة مقياس تقدير ثالثى ( مناسب -مناسب إلى حد ما -غير مناسب) بحيث تقدر اإلجابة بثالث درجات
للمناسب ،درجتان للمناسب إلى حد ما ،درجة واحدة لغير المناسب .
 -3استمارة استبيان الستطالع رأي المستهلكات (الفئة المستهدفة) في التصميمات المقترحة وذلك للوصول إلى افضل النتائج
من حيث الجانب الجمالي والوظيفى  ،وتضمن عدد ( )10عبارات  ،واستخدمت الباحثة مقياس تقدير ثالثى ( موافق -
موافق إلى حد ما -غير موافق) بحيث تقدر اإلجابة بثالث درجات للموافقة ،درجتان للموافقة إلى حد ما ،درجة واحدة لغير
الموافقة.

مصطلحات البحث :
مالبس قابلة للتحول :
من مفهوم المالبس القابلة للتحول أن الملبس األصلي يمكن تحويله إلى مجموعة واسعة من األساليب لخدمة أغراض مختلفة
وكذلك إلطالة عمر المنتج .

)Gong, M. and Rahman, 2015 (.

هي تلك المالبس التي توفر اسلوبين أو اكثر من األساليب الجمالية والوظيفية البديلة من خالل ربط او فصل
اجزاءئها.

)(Rahman and Gong 2016

االستدامة :
 تعرف االستدامة بأنها الحفاظ على جميع أشكال الحياة على كوكب األرض عامة ،حيث يكون أي نظام مستدام عندئذ هوالنظام الذي ال يأخذ من البيئة أكثر مما يعطيها حيث أنه ال يستنفذ موارد البيئة ولكنه يغذي نفسه باحتياجاته بنفسه.
 وهي دراسة للكيفية التي تعمل بها أنظمة الطبيعة وتحتفظ من خاللها بتنوعها ،وفي نفس الوقت تتمكن من إنتاج ما تحتاجاليه البيئة لتظل في توازن .
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أهمية المالبس :
تعتبر المالبس العامل األساسي في تحديد اناقة الشخص و جاذبيته التي يتمتع بها  ،فالملبس االنيق الجذاب يمكن ان يؤثر
في االخرين ويقوي من عالقات صاحبه االجتماعية فالمالبس ما هي اال تعبير عن قيم االنسان واسلوبه في الحياة .
( نجاة محمد بأوزير – .)1998
المالبس القابلة للتحول :
تسمح المالبس القابلة للتحول للمستهلك باستخدام نفس المنتج في ظل ظروف مختلفة  ،عن طريق استبدال األجزاء الوظيفية
المختلفة أو ترقية األجزاء الموجودة حيث تحتوي هذه النوعية من المالبس على أجزاء قابلة لإلزالة أو قابلة للتبديل  ،مما
يساعد هذه النوعية من المالب س في إطالة عمرها ودورة حياتها حيث يحتاج المستهلك فقط الى تغيير بعض أجزاء الملبس
األصلي أو استبدالها ( ،) Huantian Cao & others,2014فمكونات المالبس القابلة للتحول تتصل ببعضها بواسطة
السحابات أو الشرائط أو االزرار لتسمح بإزالة أي مكون من مكونات الرداء األصلي لتظهر بإطالالت مختلفة حسب رغبة
المستهلك  ،فاذا كان الشكل األساسي للملبس طويل يمكن تحويله الى ملبس قصير وكذلك اذا كان بأكمام فيمكن ازالتها كما
يمكن إزالة أي جزء او اضافته .وذلك كله من خالل ربط او فصل األجزاء من المنتج األصلي .
فوائد المالبس القابلة للتحول :
 -1تنوع اطالالت المستهلك .
 -2التقليل من نفايات المالبس .
 -3إطالة عمر المالبس .
 -4تعزيز مشاركة المستهلك في ممارسات االستدامة .
 -5استخدام المالبس القابلة للتحول كعامل نشط للتغيير البيئي .
)) Gong, M. and Rahman, O. 2015
وكما يتضح من الشكل ( )1تظهر دورة حياة النموذج التقليدي للمالبس والمالبس القابلة للتحول اختال ًفا واضحً ا في آخر
دورة لهما فكالهما يشتركان في نفس المراحل الثالث األولى من المواد الخام واإلنتاج ووسائل النقل والتسويق ولكن في
المرحلة الرابعة (استخدام المستهلك) تختلف المالبس القابلة للتحول عن النموذج التقليدي للمالبس  ،حيث يسمح تصميم
المالبس القابلة للتحول بإعادة تدوير وإعادة االستخدام مرة أخرى بشكل مختلف لنفس المالبس عن طريق استبدال أجزاءها
مما يطيل من عمر استخدامها وبالتالي يمكن تقليل كمية المالبس التي يمكن التخلص منها في المرحلة الخامسة .
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شكل ( ) 1يوضح دورة حياة المالبس ودورة حياة المالبس القابلة للتحول

الجانب التطبيقي للبحث :
أوال ً  :المجموعات التصميمية :
تصميمات المجموعة األولى

()1-1

()2-1

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي متصلين ببعضها
بسحاب في خط الوسط يبدأ الفصل بالسحاب
من خط نصف االمام  ،ومن مكوناته ايضا ً
الكم المتصل أيضا بسحاب عند خط الكوع ،
والجيب الخارجي مركب في الفستان بشريط
الصق غير شفاف .

(االطاللة الثانية)
تم فيها ازالة الجزء السفلي من الكم
وتركيب جزء اخر بنفس الجزء العلوي
بواسطة السحاب  ،وكذلك إزالة الجيب
لتبدو كما في الشكل (. )1-2

513

()3-1
(االطاللة الثالثة)
تم فيها فصل الجزء العلوي عن الجزء السفلي
للفستان وارتداء الجزء السفلي كقطعة منفصلة
( جونلة ) ترتدى مع أي بلوزة أو جاكيت لتبدو
كما في الشكل
( . )3 - 1
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تصميمات المجموعة الثانية

()1-2

()1-2

()1-2

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي متصلين ببعضها بسحاب
في خط الركبة يبدأ الفصل بالسحاب من خط
المرد االمامي .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي متصلين ببعضها بسحاب
في خط الركبة يبدأ الفصل بالسحاب من خط
المرد االمامي .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي متصلين ببعضها بسحاب
في خط الركبة يبدأ الفصل بالسحاب من خط
المرد االمامي .

تصميمات المجموعة الثالثة

()1-3

()1-3

()1-3

()1-3

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن كارديجان طويل
مكون من ثالث أجزاء متصلة
ببعضها بسحاب في خط الوسط
وفي خط الركبة يبدأ الفصل
بالسحاب من خط نصف االمام
وكذلك الكم متصل بسحاب في
حردة االبط .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن كارديجان طويل
مكون من ثالث أجزاء متصلة
ببعضها بسحاب في خط الوسط
وفي خط الركبة يبدأ الفصل
بالسحاب من خط نصف االمام
وكذلك الكم متصل بسحاب في
حردة االبط .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن كارديجان طويل
مكون من ثالث أجزاء متصلة
ببعضها بسحاب في خط الوسط
وفي خط الركبة يبدأ الفصل
بالسحاب من خط نصف االمام
وكذلك الكم متصل بسحاب في
حردة االبط .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن كارديجان طويل
مكون من ثالث أجزاء متصلة
ببعضها بسحاب في خط الوسط
وفي خط الركبة يبدأ الفصل
بالسحاب من خط نصف االمام
وكذلك الكم متصل بسحاب في
حردة االبط .
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تصميمات المجموعة الرابعة

()1-4

()1-4

()1-4

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي مكون
من طبقتين مختلفتين في الطول متصلين
بالجزء العلوي بأزرار حول خط الوسط .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي مكون
من طبقتين مختلفتين في الطول متصلين
بالجزء العلوي بأزرار حول خط الوسط .

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان طويل مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي مكون
من طبقتين مختلفتين في الطول متصلين
بالجزء العلوي بأزرار حول خط الوسط .

تصميمات المجموعة الخامسة

515

()1-5

()1-5

()1-5

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان ميدي مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي
مكون من عدة طبقات متصلة بالجزء
العلوي باستخدام االزرار ومعها حزام
وكم متصل عند خط الكوع بواسطة
سحاب.

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان ميدي مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي مكون
من عدة طبقات متصلة بالجزء العلوي
باستخدام االزرار ومعها حزام وكم متصل
عند خط الكوع بواسطة سحاب.

( االطاللة األولى واالساسية)
عبارة عن فستان ميدي مكون من جزء
علوي وجزء سفلي والجزء السفلي مكون
من عدة طبقات متصلة بالجزء العلوي
باستخدام االزرار ومعها حزام وكم متصل
عند خط الكوع بواسطة سحاب.
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ثانيا ً  :تصميم استبيان تقييم المختصين للتصميمات المقترحة :
قامت الباحثة بإعداد استبيان لتقييم التصميمات المقترحة موجه للمتخصين بهدف تقدير مدى إمكانية استحداث تصميمات
جديدة من المالبس القابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ،واشتمل االستبيان على تقييم عدد (  ) 5مجموعات تصميمية للمالبس
القابلة للتحول إلطالالت مختلفة  ،وانقسم االستبيان إلى محورين:
 المحور األول (الجانب الجمالي) ويتناول قياس مدى تحقيق الجانب الجمالي للتصميمات المقترحة وتضمن المحور()6عبارات .
 المحور الثاني (الجانب الوظيفي) ويتناول قياس مدى تحقيق الجانب الوظيفي للتصميمات المقترحة وتضمن المحور( 7) عبارات .
واستخدمت الباحثة مقياس تقدير ثالثى ( مناسب -مناسب إلى حد ما -غير مناسب) بحيث تقدر اإلجابة بثالث درجات
للمناسب ،درجتان للمناسب إلى حد ما ،درجة واحدة لغير المناسب .
صدق محتوى استبيان المختصين :
صدق االستبيان :يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه.
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور (الجانب الجمالي
والجانب الوظيفي ) والدرجة الكلية والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول (  ) 1قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والمجموع الكلى
المحور

معامل األرتباط مع المجموع الكلى

المحور األول ( الجانب الجمالي )

0.928

المحور الثاني ( الجانب الوظيفي )

0.946

و يتضح من الجدول (  ) 1أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ( )0.01القترابها من الواحد الصحيح وبذلك يكون
هناك اتساقا ً داخليا ً بين المحاور المكونة لهذا االستبيان مما يدل عل صدق وتجانس محاور االستبيان.
الثبات :
يقصد بالثبات :دقة االختبار في القياس والمالحظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه وهو النسبة بين تباين الدرجة على
المقياس التي تشير الى األداء الفعلي وتم حساب الثبات عن طريق معامل الفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية :
جدول (  ) 2معامل كرومباخ الفا و طريقة التجزئة النصفية في استبيان المختصين
معامل الفا كرومباخ

معامل االرتباط (التجزئة النصفية)

المحور األول ( الجانب الجمالي )

0.873

0.872

المحور الثاني ( الجانب الوظيفي)

0.929

0.930

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات معامل الفا و التجزئة النصفية دالة عند مستوى  0.01مما يدل على
ثبات االستبيان.
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ثالثا ً  :تصميم استبيان تقييم الفئة المستهدفة للتصميمات المقترحة :
قامت الباحثة بإعداد استبيان الستطالع رأي المستهلكات (الفئة المستهدفة) في التصميمات المقترحة وذلك للوصول إلى
افضل النتائج من حيث الجانب الجمالي والوظيفي  ،وتضمن عدد ( )10عبارات  ،واستخدمت الباحثة مقياس تقدير ثالثى
( موافق -موافق إلى حد ما -غير موافق) بحيث تقدر اإلجابة بثالث درجات للموافقة ،درجتان للموافقة إلى حد ما ،درجة
واحدة لغير الموافقة.
صدق محتوى استبيان الفئة المستهدفة :
صدق االستبيان :يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه  ،تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك
بحساب معامل االرتباط بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول (  ) 3قيم معامالت االرتباط بين درجات العبارات بالمجموع الكلى
العبارات

معامل األرتباط مع المجموع الكلى
بالنسبة الفئة المستهدفة

تصميمات المجموعة انيقة وجذابة .

0.792

مناسبة تصميمات المجموعة للفئة العمرية المستهدفة ( )35 : 20سنة .

0.832

مناسبة الوان تصميمات المجموعة للفئة العمرية المستهدفة ( )35 : 20سنة

0.888

تحقق تصميمات المجموعة االبداع واالبتكار .

0.914

تتوافق تصميمات المجموعة مع الذوق العام .

0.862

تساير تصميمات المجموعة االتجاهات الحديثة للموضة .

0.859

تعدد اشكال تصميمات المجموعة .

0.836

تفي تصميمات المجموعة احتياجات الفئة المستهدفة من حيث الرغبة في
التنوع والتجديد .

0.907

يظهر االختالف بين تصميمات المجموعة .

0.911

احرص على شراء هذه النوعية من تصميمات المجموعة عند توافرها في
األسواق .

0.882

و يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى ( )0.01القترابها من الواحد الصحيح وبذلك يكون هناك
اتساقا ً داخليا ً بين العبارات المكونة لهذا االستبيان مما يدل عل صدق وتجانس عبارات االستبيان.
الثبات :
يقصد بالثبات :دقة االختبار في القياس والمالحظة وعدم تناقضه مع نفسه واتساقه وهو النسبة بين تباين الدرجة على
المقياس التي تشير الى األداء الفعلي وتم حساب الثبات عن طريق معامل الفا كرونباخ و طريقة التجزئة النصفية :
جدول (  ) 4معامل كرومباخ الفا و طريقة التجزئة النصفية في استبيان المستهلكات (الفئة المستهدفة)
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معامل الفا كرومباخ

معامل االرتباط (التجزئة النصفية)

0.893

0.887
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يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات معامل الفا و التجزئة النصفية دالة عند مستوى  0.01مما يدل على
ثبات االستبيان.

نتائج البحث :
الفرض االول ينص على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ً ألراء
المتخصصين وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين لمتوسط درجات المجموعات التصميمية في
تحقيق الجانب الجمالي وفقا لرأي المختصين كما في الجدول التالي :
جدول (  ) 5تحليل التباين بين المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي وفقا لرأي المختصين
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

13.880

4

3.470

داخل المجموعات

20.600

45

0.458

الكلى

34.480

49

مستوى
الداللة

ف

7.580

0.000

ويتضح من الجدول (  ) 5ان قيمة ( ف ) كانت ( )7.580وهي قيمة دالة احصائيا ً  ،مما يدل على وجود فروق بيم
المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي وفقا ً آلراء المختصين  ،وتم حساب المتوسط واالنحراف المعياري
للمجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي وفقا لرأي المختصين كما يتضح في الجدول التالي:
جدول (  ) 6المتوسط و االنحراف المعيارى للمجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي وفقا لرأي المختصين
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العدد

المتوسط

االنحراف
المعيارى

معامل الخطأ

المجموعة ( ) 1

10

16.80

0.63

0.20

المجموعة ( ) 2

10

16.90

1.20

0.38

المجموعة ( ) 3

10

18.00

0.00

0.00

المجموعة ( ) 4

10

17.70

0.67

0.21

المجموعة ( ) 5

10

18.00

0.00

0.00

اإلجمالي

50

17.48

0.84

0.12
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شكل ( ) 2التمثيل البياني للمتوسط المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي

يتضح من الجدول ( )6والتمثيل البياني( )2ان المجموعة التصميمية الثالثة والخامسة حصلوا على الترتيب األول ويليهم
المجموعة التصميمية الرابعة ثم المجموعة التصميمية الثانية وتأتي في النهاية المجموعة التصميمية األولى  .وبناء علي ما
سبق تثبت صحة الفرض االول الذي نص علي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب
الجمالي وفقا ً آلراء المختصين .
 الفرض الثاني ينص على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ًألراء المتخصصين وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين لمتوسط درجات المجموعات التصميمية
في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا لرأي المختصين كما في الجدول التالي :
جدول (  ) 7تحليل التباين بين المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا لرأي المختصين
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

27.320

4

6.830

داخل المجموعات

13.000

45

0.289

الكلى

40.320

49

ف

23.642

مستوى
الداللة
0.000

ويتضح من الجدول ( )7ان قيمة ( ف ) كانت ( )23.642وهي قيمة دالة احصائيا ً  ،مما يدل على وجود فروق بيم
المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا ً آلراء المختصين  ،وتم حساب المتوسط واالنحراف المعياري
للمجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا لرأي المختصين
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كما يتضح في الجدول التالي :

جدول (  ) 8المتوسط و االنحراف المعياري للمجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الوظيفي وفقا لرأي المختصين.
االنحراف

معامل

المعيارى

الخطأ
0.31

العدد

المتوسط

المجموعة ( ) 1

10

19.10

0.99

المجموعة ( ) 2

10

20.70

0.67

0.21

المجموعة ( ) 3

10

21.00

0.00

0.00

المجموعة ( ) 4

10

21.00

0.00

0.00

المجموعة ( ) 5

10

21.00

0.00

0.00

االجمالى

50

20.56

0.91

0.13

شكل ( ) 3التمثيل البياني للمتوسط المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الوظيفي

يتضح من الجدول ( )8والتمثيل البياني ( )3ان المجموعة التصميمية الثالثة والرابعة والخامسة حصلوا على الترتيب
األول في تحقيق الجانب الوظيفي ويليهم المجموعة التصميمية الثانية ثم المجموعة التصميمية االولى وبناء علي ما سبق
تثبت صحة الفرض الثاني الذي نص علي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق الجانب
الوظيفي وفقا ً آلراء المختصين .
 الفرض الثالث ينص على  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة في تحقيق جوانب التقييم وفقا ًألراء المستهلكات ( الفئة المستهدفة ) وللتحقق من هذا الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين لمتوسط درجات
المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي الوظيفي وفقا لرأي المستهلكات(الفئة المستهدفة) كما في الجدول التالي
:
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جدول (  ) 9تحليل التباين بين المجموعات التصميمية وفقا لرأي المستهلكات
(الفئة المستهدفة)
مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات

120.547

4

30.137

2377.133

295

8.058

2497.680

299

داخل
المجموعات
الكلى

ف

3.740

مستوى
الداللة

0.006

ويتضح من الجدول (  ) 9ان قيمة ( ف ) كانت ( )3.740وهي قيمة دالة احصائيا ً  ،مما يدل على وجود فروق بيم
المجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي و الوظيفي وفقا ً آلراء المستهلكات (الفئة المستهدفة)  ،وتم حساب المتوسط
واالنحراف المعياري للمجموعات التصميمية في تحقيق الجانب الجمالي و الوظيفي وفقا لرأي المستهلكات (الفئة المستهدفة)
كما يتضح في الجدول التالي :
جدول ( )10المتوسط و االنحراف المعيارى للمجموعات التصميمية وفقا لرأي المستهلكات (الفئة المستهدفة)
االنحراف

معامل

المعيارى

الخطأ
0.45

العدد

المتوسط

المجموعة ( ) 1

60

28.18

3.50

المجموعة ( ) 2

60

28.92

2.20

0.28

المجموعة ( ) 3

60

30.13

3.51

0.45

المجموعة ( ) 4

60

29.02

2.27

0.29

المجموعة ( ) 5

60

29.35

2.41

0.31

االجمالى

300

29.12

2.89

0.17

شكل ( ) 4التمثيل البياني للمتوسط المجموعات التصميمية وفقا لرأي المستهلكات
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يتضح من الجدول ( )10والتمثيل البياني ( )4ان المجموعة التصميمية الثالثة حصلت على الترتيب األول ويليها المجموعة
التصميمية الخامسة ثم المجموعة التصميمية الرابعة يليها المجموعة التصميمية الثانية وفي النهاية تأتي المجموعة التصميمية
األولى.
وبناء علي ما سبق تثبت صحة الفرض الثالث الذي نص علي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التصميمات المقترحة
في تحقيق جوانب التقييم وفقا ً آلراء المستهلكات (الفئة المستهدفة).

أهم النتائج :
 افضل مجموعة تصميمية وفقا ً لراي المحكمين في تحقيق الجانب الجمالي رقم ( )5( ، )3وأقلهم رقم (. )1 افضل مجموعة تصميمية وفقا ً لراي المحكمين في تحقيق الجانب الوظيفي رقم ( )5( ، )4( ، )3وأقلهم رقم (. )1 -افضل مجموعة تصميمية وفقا ً لراي الفئة المستهدفة في تحقيق جوانب التقييم رقم ( )3وأقلهم رقم (.)1

توصيات البحث :
 اجراء المزيد من الدراسات االكاديمية التي تربط بين صناعة المالبس واالستدامة . نشر ثقافة االستدامة وتطبيقاتها في مجال المالبس عن طريق الندوات والمؤتمرات العلمية.ملحق  1استمارة استبيان لتقييم التصميمات المقترحة لمعرفة آراء المتخصصين
م

المحور األول  :الجانب الجمالي

1

توافق األلوان في تصميمات المجموعة .

2

مناسبة األلوان للفئة العمرية المستهدفة عمر ( )35 : 20سنة.

3

النسبة والتناسب للمساحات داخل التصميم .

4

تصميمات المجموعة تحقق االبداع واالبتكار.

5

تتوافق تصميمات المجموعة مع الذوق العام .

6

تساير تصميمات المجموعة االتجاهات الحديثة للموضة .

م

المحور الثاني  :الجانب الوظيفي

1

مناسبة تصميمات المجموعة للفئة العمرية المستهدفة
( )35 : 20سنة.
تالئم تصميمات المجموعة المالبس الخارجية .

3

تعدد اشكال تصميمات المجموعة .

4

تحقق تصميمات المجموعة عنصر التحويل .

5

يظهر االختالف بين تصميمات المجموعة .

6

إمكانية تنفيذ تصميمات المجموعة بخامات والوان متنوعة .

7

تحقق تصميمات المجموعة احتياجات الفئة المستهدفة من حيث
الرغبة في التنوع والتجديد.

2
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مناسب
3

مناسب
3

مناسب الى حد ما
2

مناسب الى حد ما
2

غير مناسب
1

غير مناسب
1
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ملحق 2استمارة استبيان لتقييم التصميمات المقترحة لمعرفة آراء الفئة المستهدفة
م
1
2
3

العبارات
تصميمات المجموعة انيقة وجذابة .
مناسبة تصميمات المجموعة للفئة العمرية المستهدفة عمر
( )35 : 20سنة .
مناسبة الوان تصميمات المجموعة للفئة العمرية المستهدفة
عمر ( )35 : 20سنة .

4

تحقق تصميمات المجموعة االبداع واالبتكار.

5

تتوافق تصميمات المجموعة مع الذوق العام .

6

تساير تصميمات المجموعة االتجاهات الحديثة للموضة .

7

تعدد اشكال تصميمات المجموعة .

8

تفي تصميمات المجموعة احتياجات الفئة المستهدفة من
حيث الرغبة في التنوع والتجديد.
يظهر االختالف بين تصميمات المجموعة .

10

احرص على شراء هذه النوعية من تصميمات المجموعة
عند توافرها في األسواق .

9

موافق
3

موافق الى حد ما
2

غير موافق
1
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