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  دراسة تأثیر الموضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم األزیاء للسیدات

A Study on the Impact of Fast Fashion on Sustainability in the Women’s 
Wear Design Field  

.  
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
والعولمة، والتغیر في السلوك الشرائي للمستھلك إلي ظھور أسلوب انتاج یسمي , أدي التطور التكنولوجي

بالموضة السریعة لألزیاء، ویعتمد ھذا األسلوب علي سرعة نسخ كل ما تقدمة بیوت األزیاء العالمیة الكبري من 
بأسرع وقت بأقل تكلفة وتوفیر أحدث صیحات الموضة للمستھلك بأعداد كبیرة وبأقل  تصمیمات وتصنیعھا

األسعار؛ ولكن كان لذلك الكثیر من األثار السلبیة علي البیئة والمجتمع والعمالة وحتي المستھلك الذي أصبح 
نتاج مضاد كلیا یتغاضي عن جودة السلعة في سبیل اقتناء الصیحات الحدیثة بثمن بخص وھذا األسلوب من اإل

  . لإلستدامة والتي تعتمد في األساس علي اإللتزام بأخالقیات التصمیم واإلنتاج والحفاظ علي البیئة وحقوق العمالة
تحدید أخالقیات ومعاییر اإلستدامة و .إلقاء الضوء علي األثار السلبیة للموضة السریعة لألزیاءویھدف البحث إلى 

تقدیم و .الممارسات الخاطئة التي تقوم بھا شركات الموضة السریعة وابراز  .مجال تصمیم األزیاء وانتاجھاب
ما  -:وتتحدد مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتیة .اقتراحات لتطبیق معاییر اإلستدامة في الموضة السریعة لألزیاء

ھي أسس األستدامھ ما فى مجال تصمیم األزیاء؟ ، وتأثرھا على االستدامةإمكانیة التعرف على الموضة السریعة
لموضة السریعة مجال تصمیم عمل لشركات اما إمكانیھ تقدیم نماذج و ؟وانتاج المالبس في تصمیم األزیاء
 واتبعت الدراسة  ؟للمالبس ما إمكانیة إدخال أسالیب اإلستدامة في صناعة الموضة السریعةواألزیاء، وانتاجھا؟ 

تقدیم المقترحات بالمنھج التطبیقى وعة لألزیاء على االستدامھ، لتحلیل لتأثیر الموضة السری التحلیلي المنھج
للخبراء و واجراء مقابالت  .االستدامة إنتاج قطع ملبسیة مختلفة تفي بإحتیاجاتتصمیم والتصمیمیة الخاصة ب

ھم قیاس إتجاھالستطالع آرائھم من خالل مقیاس ل متخذي القرار في مصانع وشركات المالبس الجاھزة المحلیة
ً بین متوسطى  وتوصلت نتائج الدراسة ألى وجود فروق دالة .نحو الدراسة المقترحة والتوصل ألى النتائج إحصائیا

درجات مقیاس االتجاه آلراء عینة الدراسة المقترحة، ووجود ارتباط بین متوسطى درجات بنود المحاور فى 
یر للعمل بشركات الموضة السریعة بأسلوب مقیاس االتجاه بالدراسة المقترحة والخاصة بامكانیة تطبیق معای

  .االستدامة للمالبس  

الموضة السریعة             -    
Fast Fashion  

  االستدامة
Sustainability   

تصمیم األزیاء -  
Fashion Design 
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 :Introductionمقدمة 
ترتبط صناعة الموضة للمالبس بالوجود البشري فھي صناعة قائمة 

منذ قرون ولھا أھمیة كبیرة في حیاة البشر وباإلضافة ألھمیتھا 
الوظیفیة فھي وسیلة تمكن الشخص من التعبیرعن ذاتھ وھویتھ كما 

ت أن اتجاھات الموضة علي مدار التاریخ تحكي قصص عن الثقافا
والحضارات واألحداث فھي مرأة  لحیاة البشر وبالتالي فإن صناعة 

المالبس تحتل مكانة كبیرة عالمیا فھي تؤثر علي جمیع األفراد 
, بشكل ما سواء كانوا من المالیین العاملین بھا أومن المستھلكین

ومع زیادة احتیاجات المستھلك وتغیر سلوكھ الشرائي ظھر أسلوب 
موجودا من قبل یسمي بالموضة السریعة  تصنیع جدید لم یكن

لیواكب ھذه اإلحتیاجات ولكن كان لھذا األسلوب تأثیرات بالغة ال 
یمكن تجاھلھا علي اإلقتصاد والبیئة والمجتمع فأصبحت المالبس 

تنتج بأعداد مھولة وصارت بال قیمة یمكن اإلستغناء عنھا بكل 
ومع تزاید , و أجددسھولة بعد ارتداءھا مرة أو مرتین ألقتناء ما ھ

الممارسات الخاطئة في تصنیع الموضة السریعة ظھر بقوة اإلتجاه 
  . المضاد والذي یعرف باإلستدامة

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  : یمكن تحدیدھا فى التساؤالت األتیة

ما إمكانیة التعرف على الموضة السریعة، وتأثرھا على  -١
  م األزیاء؟ االستدامة فى مجال تصمی

  ماھي أسس األستدامھ في تصمیم األزیاء وانتاج المالبس؟  -2
ما إمكانیھ تقدیم نماذج عمل لشركات الموضة السریعة مجال  -3

 تصمیم األزیاء، وصناعة المالبس  الجاھزة؟ 
ما إمكانیة إدخال أسالیب اإلستدامة في صناعة الموضة السریعة  -4

  للمالبس؟
 :Objectivesھدف البحث 

  .إلقاء الضوء علي األثار السلبیة للموضة السریعة لألزیاء -١
تحدید أخالقیات ومعاییر اإلستدامة بمجال تصمیم األزیاء  -2

 . وانتاجھا
ابراز الممارسات الخاطئة التي تقوم بھا شركات الموضة  -3

 .السریعة
تقدیم اقتراحات لتطبیق معاییر اإلستدامة في الموضة السریعة  -٤

  . ءلألزیا
  : Significance of studyأھمیة البحث 

دراسة تأثیر الموضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم  -1
  .األزیاء للسیدات

طرح استراتیجیة االستدامة الخاصة بتوحید أو تقلیل الخامات  -2
بمالبس السیدات بشركات تصمیم وانتاج المالبس الجاھزة 

لخاصة بھا عن طریق المصریة، و القطاعات التسویقیة ا
  .دراسة آراء مصنعي المالبس الجاھزة

  : Methodologyالبحث  منھجیة
لتحلیل لتأثیر الموضة السریعة لألزیاء على  التحلیلي یتبع المنھج   

البیئة والمجتمع، والمنھج , االستدامھ وأثارھا علي كًل من المستھلك
م وإنتاج قطع التطبیقى بتقدیم المقترحات التصمیمیة الخاصة بتصمی

  .المالبس المستدامة / ملبسیة مختلفة تفي بإحتیاجات االستدامة
  :أدوات البحث

 إستمارة تحكیم لمقیاس االتجاه.         
  مقیاس إتجاه موجھ للخبراء و متخذي القرار في مصانع و

  .شركات المالبس الجاھزة المحلیة
 صانع مقابلة حرة غیر مقننة مع الخبراء و متخذي القرار في م

  .و شركات المالبس الجاھزة المحلیة
  :حدود البحث

رسم تصمیمات مالبس للسیدات تقتصر ھذه الدراسة على    
توحید الخامات كاحد استراتیجات الموضة / باسلوب تقلیل

وقیاس إتجاه متخذى القرار بمصانع المالبس المصریة المستدیمة، 
نحو  -الكبرى بالقاھرة –المحلیة الممیزة بعالمة تجاریة خاصة 
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  .30/7/2019 – 20/2/2019تطبیقھا بالفترة من 
  :  Hypothesis فروض البحـث

ً بین متوسطى درجات مقیاس االتجاه  توجد فروق دالة -1 إحصائیا
آلراء عینة الدراسة المقترحة والخاصة بتحویل الموضة السریعة 

  .توحید الخامات/ إلى موضة مستدیمة باستراتیجیة تقلیل
ارتباط بین متوسطى درجات بنود المحاور فى مقیاس  یوجد -  2

  .االتجاه بالدراسة المقترحة
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

  موضة األزیاء   
في " الموضة"یُعرف قاموس أوكسفورد اإلنجلیزي الجدید كلمة    

المقام األول بأنھا حركة، أو عملیة صنع، أو أسلوب، أو عرف 
ھور باستخدامھ، أواالستخدام التقلیدي في اللباس سائد، أو شئ مش

، على أنھا طریقة اللبس، "الموضة"وأسلوب الحیاة؛ كما تُعرف 
. واالتیكیت، وأسلوب التعبیر الذي یتبناه المجتمع في الوقت الحاضر

إلى استخدامھما بشكل " المالبس"و" الموضة"ویمیل مصطلحي 
تنقل عددًا من المعاني مترادف، ولكنھم یختلفان حیث أن الموضة 

المكونات العامة / االجتماعیة المختلفة، أما المالبس فھي الخامات
 باللغة اإلنجلیزیة " الموضة"لما یلبسھ الشخص، ویتمیز مصطلح 

fashionباللغة الفرنسیة " الموضة"أو la mode عن المصطلحات
،  garments، والثیابclothesاألخرى، مثل المالبس 

 ، واألزیاء apparel ، والزي  garb ، واللباس Attireوالرداء
costume ،  في اللغة " الموضة"أما فیما یتعلق بمصطلح

الالتینیة ) facio(اإلنجلیزیة؛ فإنھ یأتي في األصل من كلمة فاشیو 
  . )2) (1(؛ والتي تعني صنع أو عمل )factio(أو 
  : الموضة السریعة لألزیاء -1
  - :لألزیاءتعریف الموضة السریعة  1-1

مزیج من اإلنتاج "تُعرف الموضة السریعة لألزیاء على أنھا    
عالي السرعة مع التتبع اإللكتروني للمبیعات والتصنیع في الوقت 

المناسب الذي یُتیح تحویل التصمیم أو العینة إلى منتج نھائي في أقل 
، وتتكون الموضة السریعة  من مالبس "من ثالثة أسابیع

حذیة وسلع جلدیة ومجوھرات وفي بعض الحاالت وإكسسوارات وأ
منتجات التجمیل؛ وتتمیز كل ھذه األشیاء بسرعة انتاجھا و یأتي 

مصدر إلھام لھذه المالبس من العالمات التجاریة الفاخرة، وبشكل 
أساسي تقوم شركات الموضة السریعة بنسخ اتجاھات الموضة 

تجاریة الفاخرة  الحالیة التي نراھا في عروض أزیاء العالمات ال
وتحول تلك االتجاھات إلى سلع منتجة بشكل كمي ھائل ورخیص 

ومتاح للجمھور الضخم الذي یتبع اتجاھات الموضة الحالیة 
  .   )15) (7( ویشتري مالبس جدیدة بانتظام

وأحدثت ظاھرة الموضة السریعة ثورة في صناعة المالبس    
ك المستھلكین تجاه خالل العقد الماضي، وأدى ذلك إلي تغیر سلو

استھالك المالبس المرتبط باإلنتاج منخفض التكلفة وتورید الخامات 
من األسواق الصناعیة الخارجیة، إلى ظھور ثقافة الشراء المتكرر 

في صناعة الموضة، حیث تتوفر أنماط جدیدة من المالبس 
  . )19(للمستھلك العادي كل أسبوع 

الموضة السریعة بسرعة  وتتغیر مجموعات المالبس في محالت   
ً من المجموعات الموسمیة األربعة  كبیرة، وھذا یُعنى أنھ بدال

التي تقدم في قطاع الموضة ) الربیع، والصیف، الخریف والشتاء(
موسم في العام  52الفاخرة؛ أصبحت الموضة السریعة لدیھا حوالي 

الواحد، وھذا دلیل على أن المالبس مصممة ومصنعة بسرعة من 
إرسال مجموعات جدیدة إلى المتاجر كل أسبوع، ومن أمثلة أجل 

الشركات التي یمكن اعتبارھا شركات للموضة السریعة زارا، إتش 
 Zara, H&M, Forever 21 and "وأسوس  21أند أم، فوریفر 

Asos  ")28.(   
آثر شركات الموضة السریعة على االستدامھ بمجال تصمیم  -1-2

 األزیاء وانتاج المالبس

تُعرف شركات الموضة السریعة لألزیاء بأنھا تبیع نسخ من    
منتجات المصممین العالمیین بنسبة واحد علي عشرة إلى واحد علي 

تكلفة المالبس الحقیقیة ومنھا شركة " 100÷ 1: 10÷1"مائة من 
توب شوب وزارا واتش أند ام وتارجت ووول مارت "كًل من 

والتى تُعد " 21فوریفر"باالضافھ إلي شركة " وشارلوت روسیھ
واحدة من أكبر وأشھر شركات الموضة السریعة تم رفع دعاوى 

قضائیة ضدھا ألكثر من خمسین مرة لنسخ أزیاء المصممین 
  . )26(العالمیین 

وتشكل شركات الموضة السریعة لألزیاء عدید من النواحي    
. األخالقیة واالقتصادیة في صناعة الموضة للمالبس وللمستھلكین

ویقدم مصمم األزیاء الراقیة بوریس باول وجھة نظر مثیرة 
لالھتمام بشأن ھذه المشكلة؛ ویعرب فیھا عن تسبب شركات 

ًا بین المستھلك "الموضة السریعة للمالبس في  انفصاًال مؤسف
  ).18(، ویذكر أن الموضة التي ال تدوم لیس لھا معنى "والمصمم

تصمیم األزیاءعلى  الموضة السریعة بمجال آثر شركات - 1-2-1
  سلوك المستھلك

تتمیز المحال التجاریة للموضة السریعة بأنھا سریعة التحدیث    
لمجموعات المالبس الجدیدة التي تصلھا لیتم استبدالھا بمجموعات 

أسابیع  4-3مالبس تالیة بسرعة كبیرة في وقت قصیر یتراوح من 
ً، ولذا فقد ال تتاح الفرصة أمام بعض المست ھلكین لرؤیة المنتج تقریبا

مرتین، وتجذبھم قطع ملبیسة جدیدة في كل مرة یقومون فیھا بزیارة 
المحال التجارى؛ ویصبح المستھلك نتیجة لذلك لیس لدیھ الوقت 

لتكوین أي توقع واضح حول ما ستكون علیھ مالبس الموضة 
  - :السریعة، وقد یؤدي ذلك إلى أثرین على المستھلكین ھما كاألتى

 یتكون لدي المستھلك تصور بأن بعض المالبس  :ولاألثر األ
في المحال التجارىة ربما لن تكون موجودة في زیارتھم المقبلة 

في اإلدراك الالواعي فیمیلون إلى شرائھا على الفور لتجنب 
 .أي ندم

 تحفز الموضة الجدیدة المستھلكین وخاصة النساء  :األثر الثاني
م موضوعي مناسب حیث فتثیر رغباتھم في التسوق دون تقیی

یتم الشراء بسبب الدافع العاطفي، ویكون سلوك االستھالك 
ًا ومصحوبًا بإلحاح في ھذه الحالة، وتوجد حقیقة أخرى  مفاجئ

ھي أن الموضة السریعة رخیصة جدًا لدرجة أن المستھلكین ال 
یفكرون كثیًرا في خطر الشراء مما یترتب علیھ القرارات 

 . الشرائیة السریعة
ویستخدم مصطلح سلوك المستھلك لتحدید خصائصھ الشرائیة،    

وتحدید ردود أفعالھ باتخاذه القرارات في عملیة الشراء، ویكون 
للمستھلكون المختلفون أنواعًا مختلفة من السلوك الشرائي، حبث 

توجد العدید من العوامل والمواصفات والخصائص التي تؤثر على 
خاذه لقرار الشراء، وسلوكھ شخصیة المستھلك وعلي عملیة ات

الشرائي، وعادات التسوق، واختیاره للعالمة التجاریة والمكان الذي 
یتسوق منھ؛ كما أن سلوك المستھلك یتمیز بالتعقید أیًضا، وعادة ما 
یكون لدى المستھلكین أنماط شراء خاصة تتكون عبر الوقت داخل 

  .  )32) (9(سوق توجد بھ عالمات تجاریة متعددة 
الموضة السریعة على االستدامة  األثر البیئي لشركات - 1-2-2

  بمجال تصمیم األزیاء وانتاج المالبس 
تتمثل التكلفة البیئیة لكل ما نرتدیھ في استھالك الطاقة والمیاه    

ویعتمد ھذا على عوامل . واألرض والمواد الكیمیائیة المستخدمة
تُزرع أو تُصنع عدة منھا نوعیة األلیاف المستخدمة سواء كانت 

وطرق إنتاجھا وكیفیة تحویلھا إلى خیوط ونقلھا وصباغتھا 
وطباعتھا وتصنیعھا في صورة مالبس، ویجري تحدید سعر 

 .)29(المالبس إلى حد كبیر خالل مرحلة التصمیم واإلنتاج
 استھالك الطاقة المتعلقة بالنقل الخاصة بالمصادر  :النقل

الغازات الدفیئة الضارة في  العالمیة للمالبس وإطالق انبعاثات
 .البیئة
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 االستخدام المكثف للمواد الكیمیائیة  :زراعة المواد الخام
الموجودة بمبیدات اآلفات، والحشرات التي تؤدي لمشاكل 

صحیة، وتدھور التربة واالستخدام المكثف للموارد الطبیعیة 
مثل المیاه والموارد غیر المتجددة وإطالق انبعاثات سامة في 

  . واء والماءالھ
 االستخدام المكثف للموارد وتصریف : أثر معالجة األلیاف

الفضالت السامة التي تؤثر سلبًا على التنوع البیولوجي الذي 
تنقلھ المیاه وتدخل في سلسلة األغذیة البشریة واستھالك 

  .الطاقة غیر المتجددة مثل الوقود والطاقة النوویة
 صطناعیة غیر قابلة األلیاف اال :أثر نفایات المنسوجات

للتحلل الحیوي وعملیة تحلل األلیاف الطبیعیة التي تنبعث منھا 
المواد السامة في الھواء والماء، واستخدام الطاقة المستخدمة 

  )4(في إعادة تدویر نفایات المنسوجات 
 یرتفع بشكل خاص بالنسبة  :استخدام المیاه واألراضي

ًا لبعض التقدیرات، على سبیل المثال، وو. لأللیاف الُمنتجة فق
یمكن أن یستغرق الكیلوغرام الواحد من القطن ما یصل إلى 

  .لتر من المیاه  20,000
 من تلوث 20قدرت مؤسسة إلین ماك آرثر أن : تلوث المیاه ٪

على سبیل (المیاه الصناعي یمكن أن یعزى إلى المنسوجات 
تتخلص األقمشة االصطناعیة من ). المثال، تصریف األصباغ

لیاف الدقیقة البالستیكیة عند غسلھا حیث كشفت دراسة األ
حدیثة أجرتھا جامعة بلیموث أن كل دورة من الغسل یمكنھا 

  .)34) (37(ألیاف بالستیكیة في البیئة  700,000اطالق أكثر من 
الموضة السریعة بمجال تصمیم  األثر االجتماعي لشركات - 1-2-3

  على العمالةاألزیاء وانتاج المالبس 
تقوم شركات الموضة السریعة بإنتاج كمیات ھائلة من المالبس       

في آن واحد؛ مما یؤدي إلي فرض ضغًطا على أصحاب  المصانع؛ 
حیث أن الفترة الزمنیة القصیرة تفرض خفض تكالیف السالمة التي 

  .)29(یمكن أن تكون مكلفة 
یعة في وتنشأ معظم القضایا االجتماعیة فیما یتعلق بالموضة السر   

مرحلة إنتاج المالبس، فتظھر بشكل خاص في مرحلة التصنیع 
والتجھیز فیتم إنتاج معظم المالبس في البلدان النامیة؛ حیث تكون 

العمالة رخیصة مثلما في بنغالدیش، وعلى الرغم من ادعاء 
المصانع أن القیام بجمیع أعمال العمل اإلضافي تتم طواعیة، إال أن 

لعمال إلى العمل ساعات إضافیة، وتشمل یضطر ا,  في الواقع
التھدیدات التي یستخدمھا مدیرو المصانع عادة في المطالبة بالعمل 

اإلضافي التھدید بالفصل من العمل واقتطاعات األجور؛  أشار دوغ 
میلر أن غالبًا ما تكون لوائح الصحة والسالمة في مكان العمل غیر 

َّذ بشكل صحیح، تُعتبر مسألة تعزیز سالمة المنشأت  كافیة أو ال تنف
من المسائل الھامة؛ والتي یتم تجاھلھا غالبًا بسبب الفساد القائم بین 

  .أصحاب المصانع ومسؤولو الحكومة
وھناك عدد من المخاطر التي تھدد الحیاة في مصانع المالبس، 

حیث یؤدي التقصیر في االستثمارات والتدریبات التي تتعلق 
ات وإصابات كل عام، فحرائق المصانع بالسالمة إلى حدوث وفی

والمواد الكیمیائیة الخطرة واآلالت القدیمة الغیر مزودة بواقیات 
السالمة وسوء التھویة تتسبب في الوفاة أو اإلصابة أو المرض بین 

العمال، فیتعرض العمال دون المعدات الواقیة المناسبة لخطر 
وعملیاتھ،  اإلصابة بأمراض تھدد الحیاة بسبب ظروف المصنع

فیحتاج عمال صناعة المالبس إلى حمایة مناسبة للجلد وقفازات 
للوقایة من عدد من مخاطر المصنع،  كما تستخدم المصانع مواد 
كیمیائیة خطرة في معالجة أو شد األنسجة وتعتبر عدید من ھذه 

المواد الكیمیائیة من المسرطنات مثل فورمالدھید والبوتاسیوم ثنائي 
  . )22) (16) (9( )5( كرومات

ویتأثر األطفال العاملون في مصانع المالبس على وجھ    
الخصوص بمخاطر صناعة المالبس، فمنذ الثورة الصناعیة  قامت 

صناعات المالبس والمنسوجات باستغالل عمالة األطفال في 
المصانع؛ فیتمیز األطفال الصغار بالسرعة ورخص سعر العمالة 

جدًا للمھام المتكررة أو األعمال التفصیلیة  والطاعة؛ فیعدوا مناسبین
) 6(التي تحتاج بصًرا قویًا وأصابعًا سریعة مثل التخریز أو التطریز

)18(.  
الموضة السریعة بمجال تصمیم  في شركاتدور المصمم  -1-3

   -:األزیاء وانتاج المالبس
یعتمد دور المصمم في شركات الموضة السریعة بمجال تصمیم    

انتاجھا كمالبس على النسخ والتقلید لموضات بیوت األزیاء و
األزیاء العالمیة، وتكون مھمتھ ھو التغیر فى طراز المالبس الراقیة 

بما یحتویھ من تفاصیل فنیة لكى یالءم طبیعة السوق والمستھلك 
الذي یصمم من أجلة، ویركز ھنا المصمم على تصمیم وانتاج 

وأسرع وقت ممكن وتكلفة مالبس تحقق رغبات المستھلكین في أقل 
  .)24(بسیطة مما یكون لھ تأثیر سلبي فى الحفاظ على البیئة 

ومن خالل تناول ھذا الجزء باالطار النظرى یكون فیھ االجابھ علي 
  .التساؤل األول بالدارسة المقترحة

   -:موضة االستدامة لألزیاء -2
ا في الموضة المستدامة ھي واحدة من أكثر المصطلحات استخدامً    

صناعة الموضة الیوم، وال یقتصر األمر على اتجاه العالمات 
التجاریة المسؤولة اجتماعیًا التي تقدم المنتجات الصدیقة للبیئة أو 
الخروج ببعض السیاسات التنظیمیة ولكن أیًضا للوفاء بالمتطلبات 

ولفد تطّور . المقبلة للمستھلكین المھتمین بتبني الموضة المستدامة
ون على مر العصور وأصبحوا على درایة بالخامات، مما المستھلك

أدي إلى اھتمامھم بمراحل االنتاج وبالتالي إلي اھتمامھم المتزاید 
  . )1(باتخاذ خیارات مسؤولة اجتماعیًا أثناء شراء مالبسھم

تعریف موضة االستدامة أو الموضة البطیئة لتصمیم  -2-1
  :األزیاء

من " التنمیة المستدامة"ة أیًضا باسم والمعروف" االستدامة"تعّرف    
جانب لجنة األمم المتحدة العالمیة للبیئة والتنمیة بأنھا القدرة على 
تلبیة االحتیاجات الحالیة دون المساس بقدرة األجیال المقبلة لتلبیة 

ً بأنھا تلبیة احتیاجات المستھلكین  احتیاجاتھم الخاصة، وتعرف أیضا
والغرض . یة احتیاجاتھم في المستقبلدون المساس بقدرتھم على تلب

من االستدامة ھو الحمایة والتعزیز والمحافظة علي الموارد 
  .)31(الطبیعیة والبشریة لضمان مستقبل البشریة والطبیعة

ویمكن تعریف الموضة المستدامة على أنھا مالبس عصریة تدمج    
بیئة مبادئ التجارة العادلة مع ظروف العمل الحرة بحیث ال تضر ال

أو العمال باستخدام األلیاف العضویة القابلة للتحلل الحیوي، 
  .)8( ومصممة لالستخدام لفترة أطول

وال تعتبر االستدامة حمایة بیئیة فحسب بل إنھا تضمن أیًضا أن    
البشر الحالیین قادرون على الحفاظ على مستوى معیشتھم الحالي 

  . )23(بیعة ونموھم االقتصادي دون المساس بصحتھم وبالط
آثر الموضة البطیئة واالستدامة على تصمیم األزیاء وانتاج  -2-2

 :المالبس
تُحقق الموضة العصریة بطریقة مستدامة بتقدیر العناصر بالكامل    

  . )11(وإنشاء أسلوب فرید من نوعھ یعكس الذات 
وتُعتبر العالقة بین المستھلك والصانع والروابط العاطفیة التي    

لمستھلك بعالمة تجاریة ھي المكونات الرئیسیة للموضة تربط ا
البطیئة، وھذا ممكن على نموذج مصغر من نموذج أعمال الموضة 

السریعة، وتجلب الموضة البطیئة رؤیة جدیدة للتصمیم المستدام؛ 
حیث تنبع المستھلك من ناحیة الوعي والمسؤولیة ولیس من 

لمستھلكون رابطة االستھالك المستمر، فمن األرجح أن یشكل ا
عاطفیة مع مالبسھم بسبب ھذا الوعي المتزاید والمسؤولیة؛ مما 

یساعد المستھلكین على الحفاظ على مالبسھم لفترة أطول والعنایة 
  . )29(بھا بشكل أفضل

ویقترح دیركسن نموذج عمل للموضة البطیئة ویشیر إلى أنھ   
ستھلكین یتعین على مصممي األزیاء البحث عن سبب احتفاظ الم
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بمالبسھم، وتحدید الخصائص في تلك المالبس المستدیمة، وفي 
حالة استطاع المصممون تصمیم المالبس بخصائص االستدامة منذ 

ًا،  بدایة فكرة التصمیم فسوف یتحقق لدینا نمط موضة أكثر بطئ
وتكون خصائص االستدامة بعد ذلك شیئًا یمكن أن بتخطى اتجاھات 

  .)33( رةالموضة السریعة والمتغی
   البطیئة على سلوك المستھلك/ آثر الموضة المستدامة  - 2-2-1
تعتبر الموضة البطیئة جزء من نھج واسع نحو االستدامة التي    

تحث المستھلكین على تغییر عادات وعقلیة االستھالك من الكمیة 
البطیئة إلي إطالة عمر / وتسعي الموضة المستدیمة . إلى الجودة

لة شرائھا إلى ان یتم التخلص منھا من خالل المالبس من مرح
مساعدة المستھلكین على شراء كمیة مالبس أقل بجودة أعلى وأكثر 

ال تتعلق فقط بالمالبس " الجودة العالیة"والجدیر بالذكر أن . دواما
كقطع، بل تتعلق أیًضا بالتصامیم التي ال تتأثر بشكل كبیر بنماذج 

ین ارتداء تصامیم خالدة مصنوعة فیمكن للمستھلك. الموضة السریعة
وبالتالي فإن عمر المالبس األطول . من خامات متینة لفترة طویلة

  .  )1) (3(یقلل من ھدر الموضة 
تقلیل " -:ویرجع دور المستھلكین نحو االستدامة إلى األتى   

استخدام مالبس "الشراء، والتمتع بتبسیط أسلوب األناقة بالمالبس
ائھا باكسسوارات وعناصر مستعملة، والعنایة ذات جودة عالیة واثر

بالمالبس وغسلھا وإصالحھا، وشراء مالبس مستعملة أو استبدال 
أو تأجیر مالبس أو إحضارھا إلى منشأة إعادة تدویر، وشراء 
خامات طبیعیة وعالیة الجودة، وتقدیم مالحظاتھم والتعبیر عن 

ضلة، والتصویت آرائھم إلبالغ األصدقاء بعالماتھم التجاریة المف
على السیاسة العامة ذات الصلة، ودعم المنظمات غیر الحكومیة 

   ).31(" وتقریر تغیر تصنیف البیئة واالبتكارات في مجال الموضة
  الموضة المستدامة والبیئة -2 -2-2

یُنظر في العدید من العوامل المتنامیة في التمییز بین الموضة    
في الحفاظ علي حقوق العمالة  المستدامة والسریعة، ویتمثل ذلك

ومراحل انتاج المالبس التي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة 
والطاقة البدیلة واألصباغ ذات التأثیر المنخفض في التصنیع، ومع 

ذلك، یحاول مستھلكو الموضة في الوقت الحاضر اختیار خزانة 
عاییر أخالقیة للمالبس أو األقمشة الصدیقة للبیئة، وتوجد بعض م

  :)29(الختیار المالبس الصدیقة للبیئة منھا
  استخدام قدر أقل من األرض والماء، والتقلیل من الغازات

  . )12(الدفیئة 
  االلتزام باستخدام الخامات الطبیعیة القابلة للتحلل الحیوي مثل

من التصمیم % 95القطن أو الكتان أو الصوف؛ فعلي األقل 
 .ون مصنوعة من ھذه الخاماتبأكملھا تك" القطعة الملبسیة"

  تستخدم العالمات التجاریة مواد معاد تدویرھا أو تم تدویرھا
ً من الخامات األصلیة، وھذا یحد من األثر البیئي لإلنتاج  بدال

 .)27(ویقلل من مخلفات النفایات وبث روح اإلبداع 
  تستخدم العالمات التجاریة الخامات التي تنمو دون استخدام

یائیة السامة أو مبیدات اآلفات، وھذا یساعد على المواد الكیم
التقلیل من األثر السلبي للزراعة على النظم البیئیة لدینا 

 . )28) (10(والصحة الشخصیة 
  وضع العمالة بالموضة المستدامة - 2-2-3

یُعتبر العمل في شركات تصمیم وانتاج المالبس المستغلة للعمال،    
لى نطاق أوسع على مدى السنوات مفھوم تمت مناقشتھ ودراستھ ع

الماضیة في أي مكان عمل یتعرض فیھ العمال للعمل اإلضافي 
اإلجباري؛ وإلي مخاطر الصحة والسالمة الناجمة عن اإلھمال أو 

التجاھل المتعمد لرعایة الموظفین واإلجبار واالحتیال الذي یعرض 
دخل العمال للخطر وتدني االجور وإھمال أوتأجیل سدادھم فمعدل 

ساعة عمل اسبوعیة أقل من المعدل اإلجمالي  48العامل الناتج عن 
   )4(للفقر في ذلك البلد

وأدى ھذا الوعي المتزاید بظروف العمل المروعة في المصانع    
المستغلة للعمال إلى زیادة قلق المستھلكین بشأن تصنیع مالبسھم 

منھا یتوفر الخاصة والتأكد من أن العالمات التجاریة التي یشترون 
الحق في المفاوضة الجماعیة، وال یوجد عمل " - :لدیھا اآلتي

إجباري، وال یوجد عمل لألطفال، وال یوجد تمییز، الحد األقصى 
لساعات العمل ، والصحة والسالمة، واألجر المعیشي، واألمن 

ومن خالل تناول ھذا الجزء باالطار النظرى  .)37) (23(" الوظیفي
  .علي التساؤل الثاني بالدارسة المقترحةیكون فیھ االجابھ 

نماذج عمل لشركات الموضة السریعة في مجال لتصمیم   - 3 
  :األزیاء وصناعة المالبس الجاھزة

ف سلسلة التورید بأنھا الشبكة العالمیة المستخدمة لتقدیم     تُعرَّ
المالبس ومجموعاتھا من الخامة إلى العمالء النھائیین من خالل 

وتشمل إدارة . دسي للمعلومات والتوزیع المادي والنقدالتدفق الھن
سلسلة التورید تخطیط وإدارة جمیع األنشطة المشاركة في التصمیم 

. والتورید والتصنیع والتوزیع والبیع بالتجزئة والخدمات اللوجستیة
ویشمل أیًضا التنسیق والتعاون مع شركاء القنوات الذین یمكن أن 

سطاء ومقدمي خدمات الجھات االخرى یكونوا من الموردین والو
  ) 1(كما ھو موضح بالشكل . )10(والعمالء

  استراتیجیة عمل شركات الموضة السریعة -3-1
تعتمد استراتیجیة الموضة السریعة بشركات تصمیم وانتاج    

التصنیع بناًء على الطلب، وتدفق االنتاج، " -:المالبس على األتى
غلى االستجابة السریعن  باالضافة". وسرعة الوقت والبیع

والتصمیم العصري بأسعار رخیصة، التغیر المستمر فى مفردات 
  )32)(28(" المالبس

ومن خالل تناول ھذا الجزء باالطار النظرى یكون فیھ االجابھ    
  .علي التساؤل الثالث بالدارسة المقترحة

  
  )20( معتمدة على الموضة السریعةیوضح نموج عمل شركات تصمیم األزیاء وصناعة المالبس ال) 1(شكل 

ویوجد مجموعة من النقاط یجب تطبیقھا داخل شركات تصمیم      :شركات الموضة السریعةأسالیب اإلستدامة في  -3-2
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األزیاء وانتاج المالبس السریعة لتحویلھا إلى مالبس مستدامة 
   - :كاآلتى

 الباترون"تعتبر صناعة نماذج المالبس : إعداد باترون سلیم "
ھو المفتاح الرئیسي لتقلیل األجزاء المھدرة غیر ضروریة، 

٪ من مخلفات 20-10وقدرت أن مخلفات قص المالبس تُشكل 
األقمشة، والتي یتم التخلص منھا عادةً في مكب النفایات أو 

إعادة تدویرھا، ولتجنب ذلك تم اقتراح صناعة نماذج المالبس 
ة عن عملیة دمج لتصمیم ال ینتج عنھ أي مخلفات، فھي عبار

التصمیم وصناعة نموذج الملبس وتتطلب النظر للعناصر 
ًا   .)25( الجمالیة والتقنیة للتصمیم مع

  وضع معاییر وممارسات لتصمیم المالبس وانتاجھا التي
 .یسھل إعادة استخدامھا أو إعادة تدویرھا

  االستثمار في تطویر ألیاف جدیدة تقلل من اآلثار البیئیة إلنتاج
 .)34(وصناعة المالبس  تصمیم

  الحد من اآلثار البیئیة للتجھیز النھائى للمالبس ودمجھا
باستخدام األسالیب الحدیثة التي تستھلك الحد األدنى من المیاه 

 .والطاقة
  تُصنع المالبس من خامات أكثر استدامة او تصنع بعملیات

 .  )7(ومراحل انتاجیة صدیقة للبیئة 
 مالبس اكثر استدامة وھو االتجاه تُستخدم خامات تغلیفیھ لل

  .)21( )13(إعادة تدویر التغلیف / السائد في إعادة استخدام
 تفضل معظم الشركات اآلن المشاركة في : المواد الكیمیائیة

االطالق الصفري للمواد الكیمیائیة الخطرة ویكون لھا قائمة 
 )2(للمواد المحظورة الخاصة بھا أو المواد الخطرة القیاسیة 

)35( . 
 تقوم الشركات باإلشراف على المیاه في : اإلشراف على المیاه

استراتیجیتھا ولكل منھا برنامجھ ونھجھ الخاص، ولكن ما 
تشترك فیھ ھو المشاركة والشراكة مع الموردین في الجھد 

 . الجماعي الستخدام المیاه على نحو مستدام
 التي  من الممارسات الشائعة للشركات: كفاءة استخدام الطاقة

تعمل على تحسین كفاءة الطاقة لدیھا ھي تركیب نظام للتدفئة 
والتھویة وتكییف الھواء في مبانیھا ومستودعاتھا التشغیلیة 

تتخذ بعض . ومخازنھا وكذلك استخدام الطاقة المتجددة
العالمات التجاریة خطوة أبعد عن طریق تولید الطاقة 

عض مبانیھا المتجددة ذاتیا، وتركیب ألواح شمسیة على ب
الخاصة، وعن طریق إشراك موردیھا، وتنفیذ برنامج كفاءة 

   ).7( الطاقة للموردین
 دعم تطویر تقنیات إعادة التدویر المیكانیكیة والكیمیائیة :

األلیاف التي تنتج عن طریق إعادة التدویر المیكانیكیة أقصر 
وأقل في الجودة من األلیاف البكر، وبالتالي فھي أقل فائدة 

یمكن أن تتحسن عملیة إعادة التدویر . صانعي المالبسل
 ).30) (36(الكیمیائیة مع تقدم التكولوجي 

  تشیر المسؤولیة االجتماعیة في صناعة األزیاء بشكل خاص
إلى اإلجراءات األخالقیة والمسؤولة التي تتخذھا شركات 
تصمیم وانتاج المالبس نحو معاییر العمل وظروف العمل 

ت بعض المنظمات غیر الحكومیة بصورة وركز. العادلة
خاصة على تحسین ظروف العمل في صناعة األزیاء 

على سبیل المثال، الحلف األوروبي وحملة المالبس . العالمیة
النظیفة وتقاریر عن المخالفات في المجال وتقدم توصیات 

كما تقوم الحملة بتثقیف المستھلكین، ومجموعات . لمكافحتھا
ت وتقدیم الدعم للعمال الذین یكافحون من الشركات والحكوما

 ). 2(كما ھو موضح بالشكل . )17( )14( أجل حقوقھم

  
  )29( یوضح شركات تصمیم األزیاء وصناعة المالبس المعتمدة على االستدامة ) 2(شكل 

   -:البطئیة/ استراتیجیة الموضة المستدامة - 3-2-1
اعادة استخدام " - :تقوم استراتیجیة االستدامة للمالبس على اآلتى   

النفایات، واعادة التدویر إلى مالبس أعلى قیمة، اصالح واعادة 
الجانب الجمالى للمالبس، واعادة مفاھیم التصمیم الحالیة، وتخفیض 
مخلفات مراحل القص واالنتاج، واستخدام الخامات الطبیعیة، تقلیل 

مات المستخدمة فى انتاج المالبس ویقصد بھا استخدام توحید الخا
نوع واحد فقط من الخامات المكملة أو المساعدة مثل الخیوط أو 

غیرھا، استخدام التكنواوجیا الحدیثة ..... أززار أو سوست أو 
المتوافقة مع االستدامة، واعداد وانتاج مالبس طویلة األجل، تصمیم 

  ).30( "مالبس تحقق الرفاھیةمالبس متعددة الوظائف، تصمیم 

   -:دور المصمم في الموضة المستدامة -3-3
یعتمد تصمیم المالبس بالموضة المستدامة على دور المصمم    

والذى یكون صعب ومعقد لیحقق التوازن بین رغبات المستھلك، 
والنواحي الوظیفیة، والجمالیة بتصمیم المالبس المستدامة منذ وضع 

للملبس، واختیار الخامات، وااللوان وتقنیات تنفیذ الفكرة التصمیمیة 
التصمیم بمواصفات فنیة وتكنولوجیة حدیثة تتماشى مع متطلبات 
االستدامة ، ولذا یجب علي المصمم أن یكون لدیھ ادراك معرفي 

عمیق الستخدام  خامات التضر بالبیئة، وتقنین النقایات الناتجة عن 

نتشر ھذا المفوم لمالبس انتاج وتنفیذ تصامیمھ كمالبس، وی
  .)24(االستدامة بین المصممین وھو مایسمى باعادة التدویر لألفضل

ومن خالل تناول ھذا الجزء باالطار النظرى یكون فیھ االجابھ    
  .علي التساؤل الرابع واألخیر بالدارسة المقترحة

  اإلطار التطبیقي للدراسة
   :الخطوات اإلجرائیة

  :لبحث بالمراحل اآلتیةمرت التجربة األساسیة ل
تكونت عینة الدراسة األساسیة من عدد : إختیار عینة الدراسة -1
من خبراء ومصنعى المالبس الجاھزة المحلیة المصریة ) 20(

خاصة بتصمیم وإنتاج ھى عینة مقصودة بمنطقة القاھرة الكبرى، و
مالبس السیدات تحمل أسمائھم وعالمتھم التجاریة الممیزة 

وتقوم محالھم التجاریة الخاصة بتسویق وبیع تلك لمنتجاتھم، 
المالبس لعُرض التصمیمات المعقترحة بالدراسة لتوضیح الفكرة 

  .بخطواتھا المتسلسة لمعرفھم آرائھم، وإقتراحاتھم نحو تطبیقھا
  :نفذت التجربة على عدة محاور ھى: التجربة المیدانیة -2

ًا لمفھوم  -2-1   االستدامة متبعة إعداد تصمیمات للسیدات وفق
   -:كاألتى" تقلیل الخامات فى انتاج المالبس"استراتیجیة 

" استخدام خامات طبیعیة للخطوط البنائیة لتنفیذ التصمیم  -
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 . للتصمیم" الخامات األساسیة
استخدام الخامات األساسیة للتصمیم كخامات لزخرفیة خاصة  -

 .  بتنفیذ  الخطوط الزخرفیة بالتصمیم
لمستخدمة في اعداد وانتاج التصمیم وتحویلھا تقلیل الخامات ا -

 .  إلي مالبس
استخدامات تقنیات حیاكة أساسیة وزخرفیة تتوافق مع  -

 .االستدامة
وتتنوع التصمیمات الُمعدة ما بین القطع الملبسیة الكالسیكیة    

للسیدات شدیدة النمطیة في اإلنتاج، وبین القطع الملبسیة المتمیزة 
والخامات، واأللوان، وھى الخاصة بمالبس بكثرة اإلختالفات، 

وتتضمن إعداد ". العملیة، والمناسبات، والمنزلیة"السیدات 
ُ ) 4(، )3(التصمیمات الموضحة بالشكل  عدید من المراحل وفقا

  : للمالبس المستدیمة كالتالى
رسم  خمسة تصامیم للسیدات بقطعھا الملبسیة المتنوعة  -

 Adobe Illustrator بإستخدام برنامج الرسم المتجھي
CS5 . 

اقتراح أربعة إختالفات تصمیمیة لمفردات المالبس  -
 .  بالتصمیمات المقترحة لكل قطعة ملبسیة على حده بالتصمیم 

تنفیذ التقنیات الزخرفیة الخاصة بالتصمیمات المقترحة  -
وإضافة " patch work"بأسلوب كًل من تجاورالخامات 

سیة غیر متماثلة بمساحات ھند" Applique"الخامات 
بالحیاكة العادیة بھدف تقلیل الخامات المستخدمة فى تنفیذ 

ً  الستراتیجیة االستدامة  .  وانتاج التصمیم وفقا
لقیاس إتجاه مصنعى المالبس الجاھزة " مقیاس االتجاه"إعداد  -2-2

المحلیة نحو تطبیق مفھوم االستدامة منذ اعداد الفكرة التصمیمیة 
ً وحتي االنتھاء من كما ھو موضح  ھا كقطعة ملبسیة إیجابًا او سالبا

  . )1(بالجدول 

  لقیاس إتجاه مصنعى المالبس الجاھزة المحلیة نحو تطبیق االستدامة بشركات الموضة السریعة" مقیاس االتجاه"یوضح ) 1(جدول 
 م
 

  
 عناصـر التحكیـم

 الدرجة  

1 2 3 4 5 
بمصانع المالبس "الدراسة المقترحة" ء إلي مالبس مستدیمةامكانیة تحویل الموضة السریعة لألزیا -1

 .المحلیة
     

       .قبول الدراسة المقترحة بشكل عام -  1
       .المقترحة بمصانع المالبس المحلیةالدراسة انتشار  -  2
       . مالءمة الدراسة المقترحة لطبیعة صناعة المالبس المحلیة بالقاھرة -  3
       .بیق الدراسة المقترحة بمصانع المالبس المحلیةإمكانیات تط -2
       .صعوبة تفعیل الدراسة بالسوق المحلى بالقاھرة من وجھھ نظرك -  4
       .امكانیة تنفیذ الدراسة المقترحة بسھولة داخل مصنعك فى الوقت الحالى -  5
       .امكانیة اتخاذ قرار فورى بتنفیذ فكرة الدراسة بمصنعك -  6
       إدراج الدراسة المقترحة ضمن الخطة التطویریة للمصنع -3
       .تحتوى خطة التطویر المستقبلیة بمصنعك الدراسة المقترحة -  7
       .تتطلب الدراسة المقترحة تطویر خطوط االنتاج بمصنعك -  8
       .وجود معوقات لتطبیق الدراسة المقترحة حالیا بمصنعك -  9
       .ضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم األزیاءتأثیر المو -4

       .تفى الموضة السریعة بمتطلبات العمیل بدرجة كبیرة -  10
       .تزید الموضة السریعة للمالبس نصیب المصنعین من حجم العمالء في السوق -  11
       .تحفز الموضة السریعة الجدیدة المستھلكین على الشراء بشكل سریع -  12

       امكانیھ انتاج تصمیمات المالبس في ضوء مفھوم االستدامة -5
ً للدراسة المقترحة تكالیف أكثر -  13        . یتطلب إنتاج المالبس وفقا
       .یؤدى تطبیق الدراسة المقترحة إلى تغییر جوھرى بخطوط اإلنتاج بالمصنع -  14
       .بعینھا بتكالیف متقاربةتنفیذ الدراسة المقترحة لقطعة ملبسیة  -  15

       .التقنیات الزخرفیة بالتصمیمات المقترحة في ضوء االنتاج بأسلوب االستدامة -6
       .تقلیل الخامة" االستدامة" تقدم التصمیمات المقترحة تقنیات زخرفیة مالءمة الستراتیجة  -  16
       .  صمیم المقترحة بالدراسةامكانیة استخدام اختیارات التقنیات الزخرفیة بالت -  17
       . تنفذ التقنیات الزخرفیة المقترحة بالتصمیم في ضوء االمكانیات االنتاجیة للمصنع -  18

       عرض الدراسة المقترحة على مصنعى المالبس المحلیة -7
       . عرُضت الدراسة المقترحة بشكل وافى لمضمونھا -  19
       .عرض الدراسة المقترحةجذب االنتباه أثناء  -  20
       . عرض خطوات تنفیذ الدراسة المقترحة بصورة واضحة -  21

  
ُعد المقیاس لقیاس اتجاه مصنعى المالبس    نحو  الجاھزة المحلیة وأ

بساطة مفرداتھ، : "تطبیق فكرة الدراسة وكانت صیاغتھ كاالتى
) 7( ووضوح تعلیمات اإلجابة على محاوره والذى یبلغ عددھم

محاور، ومراعاة الوزن النسبى للمقیاس بتوزیع الدرجات على كل 
ُ ألھمیتھ، وُضبطھ د صورتة األولیة بعد إعدا" محور على حده وفقا

بعرضھ على مجموعة من األساتذة المتخصصین المحكمین إلبداء 
وكانت نسبة ). 2(الرأى حول صالحیتھ كما ھو موضح بالجدول 

وتعد %  92.37عناصر التحكیم ھى  االتفاق بین المحكمین على
  .ھذه النسبة مرتفعة وتؤكد ثبات وصدق المقیاس

  
  استبانھ للرسومات المسطحة المعدة للطالب بالبرنامج المقترح/ تقییم مقیاس تقدیر ) 2(جدول 
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 م
 

  
 عناصـر التحكیـم

 الدرجة  

1 2 3 4 5 
      . صالحیة المقیاس  1
       . أھداف محاور المقیاس   2
       .تسلسل بنود المحور الواحد بالمقیاس  3
       مالءمة محاور المقیاس للفكرة المقترحة على مصنعى المالبس الجاھزة المحلیة  4
       .یحقق المقیاس الھدف منھ  5
       .وضوح عبارات المقیاس  6
       وضوح تعلیمات االجابة على المقیاس  7
       . صیاغة عبارات بنود المحاور  8
       .تسلسل المحاور  9

  
الزیارات المیدانیة، والمقابالت الشخصیة لمصنعى و  - 3- 2   

خبراء المالبس الجاھزة المحلیة المصریة الستطالع آرائھم 
نحو تطبیق مفھوم االستدامة المقترح بالدراسة بإستخدام 

باإلضافة الى إجراء " مقیاس اإلتجاه"أداة الدراسة 
حرة غیر المقننة لتوضیح فكرة الدراسة ومعرفة المقابالت ال

امكانیة تطبیقھا وتعریف مفھوم استراتیجة االستدامة 
لتقلیل الخامات بمراحل انتاج المالبس للتوقف على / لتوحید

وإعتمدت أسئلة . وجھات نظرھم تجاه موضوع الدراسة
المقابلة على تسلسل المناقشة المنطقى حول الفكرة 

آراء واقتراحات السادة المتخصصین  وتدوین. المقترحة
والمصنعیین للخروج بوجھات نظرھم تجاه الفكرة إیجابیاتھا، 

وسلبیاتھا، وإمكانیات تطبیقھا، و إستخدام تعلیقاتھم للخروج 
 .بنتائج، وتوصیات الدراسة

مراجعة وتفریغ البیانات السلیمة والتي تم جمعھا من  -4
لتكرارات  مقیاس االتجاه، وحساب النسب المئویة

اإلستجابات لتفریغ بیانات مقیاس اإلتجاه لكل محور من 
  .المحاور السبعة على حدة

المعامالت اإلحصائیة إلیجاد داللة الفروق إجراء  -5
االحصائیة بین درجات المحكمین للمحاور او لالسبانھ 

Anova ، وایجاد داللة االرتباط  بین درجات المحكمین
من محاور مقیاس االتجاه لكل محور " عینة الدراسة"

  ".بیرسون"االرتباط 

      
ًا لمفھوم االستدامة/ یوضح التصمیمات المقترحة وتقنیاتھا الزخرفیة الموضحة استراتیجیة تقلیل) 3(شكل   توحید الخامات وفق

  
ًا لمفھوم االستدامةتوحید الخ/ یوضح التصمیمات المقترحة وتقنیاتھا الزخرفیة الموضحة استراتیجیة تقلیل) 4(شكل    امات وفق
 Results نتائج البحث 

ویتضمن ھذا الجزء تحلیل المعامالت اإلحصائیة المستخرجة    
من واقع عینة الدراسة األساسیة للتحقق من فروضة، وتفسیر 

وقد ُطبق مقیاس االتجاه بمحاوره لیجیب علیھ . النتائج ومناقشتھا
یة، ومن ثم حساب النسب خبراء ومصنعى المالبس الجاھزة المحل

المئویة لإلجابة على بنود كل محور على حده لمعرفھ اتجاه 

  . المصنعیین نحو الدراسة المقترحة
الترتیب الخاص باتجاھات وآراء  )3(ویتضح من الجدول    

مصنعي المالبس والنسب المئویة نحو تطبیق فكرة الدراسة 
الدراسة المقترحة حیث كان المحور السابع والخاص بعرض 

المقترحة ھو أعلى المحاور فى الترتیب یلیة المحور األول الخاص 
امكانیة تحویل الموضة السریعة لألزیاء إلي مالبس مستدیمة 
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ویتساوي معھ المحور  بمصانع المالبس المحلیة"الدراسة المقترحة"
التقنیات الزخرفیة السادس بنفس الترتیب والخاص باعداد 

، وكان ي ضوء االنتاج بأسلوب االستدامةبالتصمیمات المقترحة ف
التقنیات أقلھم في الترتیب المحور السادس والخاص باعداد 

الزخرفیة بالتصمیمات المقترحة في ضوء االنتاج بأسلوب 
حیث یروا أن تطبیق االستدامة لیس شئ أساسا لزیادة  االستدامة

س نصبیھم من العمالء بالسوق على العكس للموضة السریعة للمالب
وھناك عدید من العوامل األخرى تؤثر في الناحیة التسویقیة 

للموضة المستدامة منھا المنافسة، وطبیعة المستھلك، واالمكانیات 

وللتحقق من صحة الفروض . االنتاجیة، وطبیعة السوق المستھدف
 -:الخاصة بالدراسة المقترحة كانت كاآلتى

ً بین :لفرض األولا    متوسطى درجات  توجد فروق دالة إحصائیا
مقیاس االتجاه آلراء عینة الدراسة المقترحة والخاصة بتحویل 

توحید / الموضة السریعة إلى موضة مستدیمة باستراتیجیة تقلیل
الخامات في شركات تصمیم وانتاج المالبس، وللتحقق من صحة 

بین آراء المصتعین  Anovaالفرض ُطبق تحلیل التباین من خالل  
  -):4(دول كما ھو موضح بالج

  
    " عینة الدراسة المقترحة"الوزن النسبى لعناصر محاورمقیاس االتجاه للمحكمین ) 3(جدول 

الوزن النسبى  العناصر م
 الترتیب %

بمصانع المالبس " الدراسة المقترحة"امكانیة تحویل الموضة السریعة لألزیاء إلي مالبس مستدیمة  -1
 2 %87 .المحلیة

 5 %67 لدراسة المقترحة بمصانع المالبس المحلیةإمكانیات تطبیق ا -2
 7 %60 إدراج الدراسة المقترحة ضمن الخطة التطویریة للمصنع -3
 4 %74 تأثیر الموضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم األزیاء -4
 5 %67 امكانیھ االنتاج في ضوء مفھوم االستدامة -5
 2 %87 مقترحة في ضوء االنتاج بأسلوب االستدامةالتقنیات الزخرفیة بالتصمیمات ال -6
 1 %95 عرض الدراسة المقترحة على مصنعى المالبس المحلیة -7
  

 لمقیاس االتجاه  " عینة الدراسة"داللة الفروق االحصائیة بین درجات المحكمین ) 4(جدول 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
مستوى  ف المربعات

 الداللة لةالدال

 0.000 17.114 8.512 6 51.071 بین المجموعات
توجد فروق عند مستوى داللة 

   0.497 133 66.150 داخل المجموعات 0.01
    139 117.221 الكلى

 
وجود فروق ذات داللة أحصائیة بین ) 4(ویتضح من الجدول     

قترحة محاور مقیاس االتجاه المستخدم والخاص بعینة الدراسة الم
وھى دالة أحصائیا عند مستوى  17.11=  حیث كانت قیمة ف 

وھذا یعنى ان ھناك اختالفات بین آراء مصنعى  0.01داللة 
امكانیة "المالبس الجاھزة لعینة الدراسة األساسیة حول كل من 

تطبیق المقترحات الخاصة بالعمل لشركات الموضة السریعة 
انیات والطاقات االنتاجیة بأسلوب االستدامة نظرا الختالف االمك

وطبیعة مجموعات المالبس الذین یقومون بانتاجھا، وامكانیھ انتاج 
المالبس المستدیمة التى تتكلف أكثر عن انتاج المالبس السریعة، 

وامكانیة وضع تطبیق معاییر االستدامة بالخطط المستقبلیة لھم رغم 
ة، والعمال، قناعتھم بالتأثیر السلبي للموضة السریعة على البیئ

  .وحتى المستھلك
       

 نحو الدراسة المقترحة" عینة الدراسة"آلراء المصنعین  االنحراف المعیارىیوضح ) 5(جدول 
االنحراف  المتوسط العدد المحاور  م

 المعیارى
معامل 
 الخطأ

الدراسة "امكانیة تحویل الموضة السریعة لألزیاء إلي مالبس مستدیمة   -1
 0.17 0.75 4.35 20 .لمالبس المحلیةبمصانع ا"المقترحة

 0.17 0.75 3.35 20 إمكانیات تطبیق الدراسة المقترحة بمصانع المالبس المحلیة  -2
 0.18 0.80 3.70 20 إدراج الدراسة المقترحة ضمن الخطة التطویریة للمصنع  -3
 0.19 0.86 3.00 20 تأثیر الموضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم األزیاء  -4
 0.17 0.75 3.35 20 امكانیھ االنتاج في ضوء مفھوم االستدامة  -5
 0.11 0.49 4.35 20 التقنیات الزخرفیة بالتصمیمات المقترحة في ضوء االنتاج بأسلوب االستدامة  -6
 0.10 0.44 4.75 20 عرض الدراسة المقترحة على مصنعى المالبس المحلیة  -7

 0.08 0.92 3.84 140 اإلجمالى
     
قیم االنحراف المعیارى الخاصة )  5(ویتضح من الجدول    

بمقیاس االتجاه ویبرز تقارب وجھات النظر بین آراء عینة الدراسة 
األساسیة نحو تصمیم وانتاج المالبس المحلیة بمفھوم االستدامة 

الخامات المستخدمة باعداد " توحید/تقلیل"والخاصة باستراتیجیة 

وبالنظر الى الجدول السابق أیًضا وھو الجدول  .وتنفیذ التصمیمات
الوصفى الى المتوسطات ونجد أن أعلى متوسط كان للمحور السابع 

المحور الرابع والخاص  عرض الفكرة المقترحة یلیھوالخاص ب
إدراج الدراسة المقترحة ضمن الخطة التطویریة للمصنع وھذا ب
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ن عالماتھم بالنسبة للمصنعین الذین لدیھم أھداف التحسین م
ثم  التجاریة لتحقیق المنافسة في ظل متطلبات األسواق العالمیة

بامكانیھ االنتاج في ضوء مفھوم المحور السادس واألول والخاصین 
االستدامة باستخدام التقنیات الزخرفیة بالتصمیمات المقترحة في 

ضوء االنتاج بأسلوب االستدامة ، والتى یرى فیھا بعض المصنعین 
وبنفس المتوسط  . لتكالیف الخاصة بانتاج المالبس المستدامةزیادة ا

. نجد إمكانیات تطبیق الدراسة المقترحة بمصانع المالبس المحلیة

تأثیر المحور الرابع والخاص بان ھناك ویأتى فى نھایة المتوسطات 
  للموضة السریعة على االستدامة فى مجال تصمیم األزیاء

ط بین متوسطى درجات بنود یوجد ارتبا -:الفرض الثانى   
المحاور فى مقیاس االتجاه آلراء عینة الدراسة المقترحة، وللتحقق 
من صحة الفرض تم حساب معامل بیرسون لمعرفة االرتباط بین 

  ) 6(كما ھو موضح بالجدول . تلك المحاور بالدراسة المقترحة

  ". بیرسون"اسة المقترحة االرتباط  بین كل محور من المحاور اداة القیاس بالدر) 6(جدول 
  م

 المحاور 
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 امكانیة تحویل الموضة السریعة لألزیاء   -1
الدراسة "إلي مالبس مستدیمة 

 .بمصانع المالبس المحلیة"المقترحة
1             

إمكانیات تطبیق الدراسة المقترحة    -2
           1 **1.000 بمصانع المالبس المحلیة

إدراج الدراسة المقترحة ضمن الخطة    -3
         1 **823. **823. التطویریة للمصنع

یعة على االستدامة تأثیر الموضة السر   -4
       1 **842. **802. **802. فى مجال تصمیم األزیاء

امكانیھ االنتاج في ضوء مفھوم    -5
     1 **802. **823. **1.000 **1.000 االستدامة

التقنیات الزخرفیة بالتصمیمات    -6
المقترحة في ضوء االنتاج بأسلوب 

 االستدامة
.657** .657** .877** .819** .657** 1   

عرض الدراسة المقترحة على مصنعى    -7
 1 0.424 **755. *517. **690. **755. **755. المالبس المحلیة

   
ً من الجدول     ذات داللة  (*)وجود أرتباط ) 6(ویتضح أیضا

 بین المحور السابع الخاص0.05أحصائیة عند مستوى داللة 
، والمحور لیةبعرض الدراسة المقترحة على مصنعى المالبس المح

بتأثیر الموضة السریعة على االستدامة فى مجال الرابع الخاص 
ذات داللة أحصائیة عند  (* *) قوى  ، ووجود أرتباطتصمیم األزیاء
المحور "بین  معظم محاور مقیاس االتجاه عدا  0.01مستوى داللة 

عرض الدراسة المقترحة، والخاص ب" السابع مع المحور السادس
نیات الزخرفیة بالتصمیمات المقترحة في ضوء االنتاج التقواعداد 

وھذا یعنى عدم وجود ارتباط بینھم الن التقنیات  بأسلوب االستدامة
الزخرفیة المقترحة بالدراسة حازت على االتفاق علیھا من حیث 
انھا توفر تناسق مختلفة بالمالبس وبساطة مراحل تنفیذھا، وقلھ 

نیات الزخرفي، وأن تحویل الموضة تكلفتھا مقارنھ بغیرھا من التق
السریعة إلى مالبس مستدامة یتطلب تحقیق عدة خطوات وأھمھا 

  .البدایة من التصمیم للمالبس
یبدأ تحقیق مفھوم  - :ثم یمكن تلخیص نتائج البحث فى اآلتى نوم

االستدامة بتصمیم المالبس وانتاجھا بدایة من وضع فكرة التصمیم، 
ل التصمیمیة في حل المشاكل االنتاجیة وأن ھناك دور فعال للحلو

المستدیمة ممحققة رغبات المستھلك والنواحى الجمالیة والوظیفیة 
للمالبس، ویمكن للمصمم اختیار استراتیجة االستدامة المالءمة لكل 

  . مشكلة تصمیمیة على حده
  تؤثر الموضة السریعة على استدامة المالبس الجاھزة بما

ل من المستھلك والبیئة والمجتمع فھي تسببھ من أثار سلبیة لك
، وتحفز رغبات  تسبب انفصاًال بین المستھلك والمصمم

المستھلكین الشرائیة وخاصة النساء فتثیر رغباتھم في التسوق 
دون تقییم موضوعي مناسب للمنتج وقیمتھ فیتم الشراء بسبب 
الدافع العاطفي وتتكرر ھذه العملیة كثیرا خالل العام مما یدفع 

 كما, لمستھلك لالستغناء عن ما ھو قدیم الستبدالة باألجددا
تتمثل تلك االثار السلبیة لموضة المالبس السریعة في التكلفة 

البیئیة لكل ما نرتدیھ من استھالك الطاقة والمیاه واألرض 
. والمواد الكیمیائیة المستخدمة الضارة بالبیئة والصحة العامة

یر علي العمالة حیث تقوم وللموضة السریعة تأثیر سلبي كب
الشركات بانتاج كمیات ھائلة من المالبس في آن واحد؛ مما 

یؤدي إلي فرض ضغًطا على أصحاب المصانع؛ حیث أن 
الفترة الزمنیة القصیرة تفرض علي العمال العمل لساعات 
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إضافیة تحت التھدید بالفصل من العمل واقتطاعات 
حیاة العمال في  األجوروھناك عدد من المخاطر التي تھدد

مصانع المالبس، حیث یؤدي التقصیر في االستثمارات 
والتدریبات التي تتعلق بالسالمة إلى حدوث وفیات وإصابات 

  .كل عامل
  بتطبیق مجموعة من النقاط داخل شركات تصمیم األزیاء

تحویل الموضة السریعة إلي  وانتاج المالبس السریعة یسھل
وتشمل  میم وانتاج المالبسالمالبس المستدامة في مجال تص

وضع معاییر وممارسات لتصمیم ، وإعداد باترون سلیم"
المالبس وانتاجھا لیسھل إعادة تدویرھا، واالستثمار في 
, تطویر ألیاف جدیدة تقلل من اآلثار البیئیة إلنتاج المالبس
والحد من اآلثار البیئیة للتجھیز النھائى للمالبس، وتُصنع 

كثر استدامة بعملیات ومراحل انتاجیة المالبس من خامات أ
صدیقة للبیئة، وباستخدام أیًضا خامات تغلیفیھ للمالبس اكثر 

استدامة، والحد من استخدام المواد الكیمیائیة الضارة بالصحة 
والبیئة وتشمل أیضا كفاءة استخدام الطاقة ودعم تطویر تقنیات 

ف عمل إعادة التدویر المیكانیكیة والكیمیائیة وتوفیر ظرو
  ".مالئمة للعمال

 : Recommendationsالتوصیات
توعیة المستھلك بأھمیھ دوره نحو تطبیق استراتیجیات  -1

  .االستدامة في مجال تصمیم وانتاج المالبس الجاھزة
زیادة وعي طالب تصمیم المالبس نحو أھمیة استخدام  -2

  .استراتجیات اإلستدامة في تصمیم وتنفیذ المجموعات الملبسیة
تشجیع مصممي األزیاء لالتجاه نحو اإلستدامة وتقلیل األثار  -3

  .السلبیة التي تسببھا الموضة السریعة
تفعیل الحلول التي یقدمھا المصممین والعاملین في مجال  -4

  .األزیاء النتاج الموضة السریعة بطرق تعتمد علي االستدامة
ببھا الموضة إلقاء المزید من الضوء علي األثار السلبیة التي تس -5

  .السریعة علي المستھلك والمجتمع والبیئة
اتاحة جمیع اإلمكانیات التي تحتاجھا شركات المالبس لتصمیم  -6

  .وانتاج مجموعات ملبسیة تتبع استراتجیات االستدامة
إجراء المزید من األبحاث والدراسات في مجال االستدامة  -7

  .لتصمیم وانتاج المالبس
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