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 طریقھ ا ع ن یمك ن الت يو للموض ة الس حریة التفاص یل م نالت ي تع د " المكم الت المس تحدثة"ظھرت مؤخرا 
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ذو طابعا خاصا ومظھرا متجددا؛ حیث یتیح للمرأة ارتدائھ مع اكثر من زي أو مع الزي  مشرقا ھوتجعل جذابا

  .الواحد بأكثر من طریقة لتعطي لنفسھا مظھرا مختلفا وبأقل اإلمكانیات
نظ  را لكونھ  ا مالب  س مكمل  ة ف  ال یمك  ن اس  تكمال وق د اطلقت  ھ الباحث  ة األول  ى عل  ى ھ  ذه النوعی  ة م  ن المالب  س؛ 

ارتداء الملبس بدونھا بمعنى أن صالح الملبس واالرتداء ف ي وجودھ ا؛ فھ ي تمث ل ناحی ة نفعی ة اكث ر وجمالی ة 
  .في ذات الوقت

ویھدف البح ث إل ي معرف ة م دي ت أثیر ك ل م ن مح ل اإلقام ة، الحال ة االجتماعی ة، المس توى التعلیم ي، الس ن، 
وأجری ت الدراس ة عل ى عین ة م ن  ". المكم الت المس تحدثة"ري على قابلیة المرأة العاملة الختیار الدخل الشھ
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  :Introductionمقدمة 
أح  دث التغی  ر ف  ي العمومی  ات الثقافی  ة للم  رأة والن  اتج ع  ن ارتف  اع 

الرج ل، وال وعي وال  دفاع  والمس  اواة م ع للم رأةالمس توى التعلیم ي 
األزی  اء لتف  ي بالحاج  ات  تغی  رات ف  ي ش  كل... ع  ن حق  وق الم  رأة

ومطال  ب النس  اء الع  امالت، ث  م أدى إل  ى ص  ناعات جدی  دة تتص  ل 
بالحاجات الجدیدة التي نشأت عن خ روج الم رأة م ن عزلتھ ا س واء 

علی ة . (كان ذلك في میادین العمل أو في میادین النش اط االجتم اعي
  )٨٨: ص -٢٠٠٢ - عابدین

إلنس ان للعم ل ال ذي فالملبس وسیلة ھام ة ت ؤثر عل ى مس توى أداء ا
یقوم بھ حیث یوفر ظروفا افضل تعین ھ عل ى أداء عمل ھ عل ى اكم ل 
وج  ھ، كم  ا ان  ھ یعتب  ر م  رآة لشخص  یة مرتدی  ھ ألن  ھ یتص  ل ب  الفرد 
مباشرة وبذوقھ الخاص، فالمظھر الملبسي األنی ق للف رد ی ؤثر عل ى 
ثقتھ بنفسھ وعلى قبولھ اجتماعی ا وتوافق ھ م ع المجتم ع ال ذي یع یش 

لك فاالھتم  ام بت  وفیر مالب  س خارجی  ة للم  رأة تتس  م بال  ذوق فی  ھ؛ ل  ذ
رب  اب () ٢ص -٢٠١٣ -من  ال دمحم. (الراق  ي الرفی  ع ام  ر ھ  ام ج  دا

  )٢٠٠٢ - فرج
ولقد انتشر الحج اب ف ي المجتمع ات اإلس المیة بص ورة كبی رة ع ن 

ولك ن  ارتداءهھناك اتجاه سائد واضح للمرأة نحو  وأصبحذي قبل، 
تن افى م ع الش روط المطلوب ة للحج اب ظھر ھذا الحج اب بص ورة ت

الش   رعي؛ وبالت   الي اص   بح ھن   اك تن   اقض واض   ح ب   ین الحج   اب 
. بمفھومھ المعاصر والحجاب الشرعي نتیجة لتتبع خطوط الموضة

  )٢٠٠٩ -ھالة دمحم(
وك  رد فع  ل طبیع  ي م  ن الق  ائمین عل  ى ص  ناعة المالب  س الج  اھزة 

لك خاص ة البحث عما یریده السوق والسعي وراء متطلب ات المس تھ
وان ھ  ذا المس  تھلك ھ  و الم  رأة الت  ي ال تتھ  اون ف  ي البح  ث والس  عي 
عم  ا یزی  دھا أناق  ة ویحس  ن مظھرھ  ا ویجمل  ھ؛ واس  تجابت ص  ناعة 
المالب  س الج  اھزة وب  دأ ظھ  ور العدی  د م  ن القط  ع الملبس  یة بأش  كال 

  .فریدة وتصمیمات جدیدة وألوان متنوعة
م  ع بدای  ة ك  ل ب  ل أن ھ  ذه القط  ع ت  زداد ظھ  ورا وتط  ورا وتجدی  دا 

ً مع تطور احتیاجات الم رأة العامل ة الھتم امھن اكث ر  موسم، خاصة
باختی  ار وانتق  اء مالبس  ھن لم  ا تفرض  ھ عل  یھن ظ  روف عملھ  ن م  ن 
الخروج ومالقاة األقران والزمالء ولما تمثل ھ ھ ذه الفئ ة م ن قطاع ا 
كبی را ف ي المجتم ع؛ فض ال ع ن طبیع ة الم رأة الغریزی ة ف ي التمی ز 

بح  ث ع  ن الجدی  د؛ فأص  بح ھن  اك ض  رورة ملح  ة ینبغ  ي والتف رد وال
  .اتباعھا وھو مراعاة مظھرھا ومسایرة الموضة بشكل كبیر

" المكم الت المس تحدثة"مص طلح وھكذا ظھ ر ف ي اآلون ة األخی رة 
ي اطلقتھ الباحثة األولى على ھذه النوعی ة م ن المالب س؛ نظ را ذوال

مل  بس ب  دونھا لكونھ  ا مالب  س مكمل  ة ف  ال یمك  ن اس  تكمال ارت  داء ال
بمعنى أن صالح الملبس واالرتداء ف ي وجودھ ا؛ فھ ي تمث ل ناحی ة 

  .نفعیة اكثر وجمالیة في ذات الوقت لغرض الزینة وإظھار األناقة
(Tawfik 2015) 
فللمكمالت دور ھاما في حیاة المرأة حیث یمكن عن طریقھ ا تغیی ر 

 الش  عور الكل  ي ب  المظھر الخ  ارجي، ألنھ  ا تض  یف علیھ  ا جاذبی  ة
وتعطیھا إحساسا بالجمال والراحة والثقة بالنفس، وتعط ي المالب س 

والمكمالت عامة ھي أش یاء أو قط ع تص احب . شكال جدیدا وممیزا
أش  یاء رئیس  یة وتعم  ل عل  ى زی  ادة تأثیرھ  ا، وب  ذلك تك  ون مكم  الت 

أم اني . (الزي ھي أي إضافات تصاحب الزي وتجعل ھ اكث ر جم اال
  )٤ص -٢٠١٢ -دمحم

للموض ة  الس حریة التفاص یل م ن" المس تحدثات"ه وھك ذا تع د ھ ذ
جمالی ة ورونق ا  قیم ة البس یط عل ى ال زى حی ث یمكنھ ا أن تض فى

ذو طابعا خاصا ومظھ را متج ددا؛ حی ث یت یح  مشرقا وتجعلھ جذابا
للم  رأة ارتدائ  ھ م  ع اكث  ر م  ن زي أو م  ع ال  زي الواح  د ب  أكثر م  ن 

ویمك  ن . تطریق  ة لتعط  ي لنفس  ھا مظھ  را مختلف  ا وبأق  ل اإلمكانی  ا
  :تقسیمھا حسب مكان تواجدھا إلى

البندانة، التربونة، االسكارف، ربطات : ما یخص الرأس - 
  .الحجاب الجاھزة

البدي الحجاب بأنواعھ، البدي الشمیز، : ما یخص الجسم - 
 .الجابوه



1422 International Design Journal, Volume 5, Issue 4, pp 1421-1435  
  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
  

قطعة تغطي منطقة الرقبة والصدر (الرقبة : ما یخص الرقبة - 
 ).والظھر

 .نواعھ، الجوانتي الكفالكم، المعصم بأ: ما یخص الذراع - 
 .الركبة، شراب القدم بأصابع: ما یخص الرجل - 

أن االتجاھات ) ٧٤٨ص -٢٠١٠ -أماني رأفت وآخرون(وجاء في 
أو ھ  ي تنظ  یم لع  دد م  ن المعتق  دات " م  ا نح  ب وم  ا ال نح  ب"ھ  ي 

واألفك   ار حی   ال موض   وع م   ا یجع   ل الم   رء ین   زع نح   و تفض   یل 
 .موضوع ما أو رفضھ

 
  أشكال من البندانة

  
  لبندانةاالتربونة                        

  
  اإلسكارف

  
  ربطات الحجاب الجاھزة

  المكمالت المستحدثة التى تخص الرأس) ١(شكل 

  
  البدى الحجاب

  المكمالت المستحدثة التى تخص الجسم) أ٢(شكل 

  
  البدى الشمیز      البدى الجابوه

  المكمالت المستحدثة التى تخص الجسم) ب٢(شكل 

  
  المكمالت المستحدثة التى تخص الرقبة والصدر) ٣(شكل 

  
  الكم                                      المعصم

  
  المعصم

  
  الجوانتى الكف

  الذراع المكمالت المستحدثة التى تخص) ٤(شكل 
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  )رقبة البوت(الركبة 

  
  جورب اصابع القدم

  المكمالت المستحدثة التى تخص الرجل) ٥(شكل 
  :افع النفسیة واختیار الملبسالدو

تلعب المالبس دورا سیكولوجیا في حیاة الفرد، فھي تشكل المظھ ر 
الخارجي لھ وتعبر أحیانا عن ذاتھ وتعطیھا صفاتا خاصة، فقد تزید 
م  ن رون  ق الش  خص وتكس  بھ وق  ارا وق  وة، وق  د تح  ط م  ن قیمت  ھ، 

لبس ھا باإلضافة إلى انھ غالبا ما یكون لھا اثر معین على حال ة م ن ی
  )٢٠٦ص -٢٠٠٢ -علیة عابدین. (أو یشاھدھا

  :وفیما یلي عرض لبعض دوافع الشراء الشائعة المتعلقة بالمالبس
 .الراحة .١
 .حب الجمال .٢
ال ی أتي ف ي الواق ع إال م ن وراء ) الموض ة(إن انتشار : التقلید .٣

ھ  ذا ال  دافع، ف  المرأة تح  اول أحیان  ا تقلی  د التص  میمات الحدیث  ة 
 .تھا لھابصرف النظر عن مالئم

كلم  ا ك  ان المل  بس مناس  با للم  رأة : الش  عور باألھمی  ة والفخ  ر .٤
 .ازدادت درجة ثقتھا بنفسھا وزاد احترام اآلخرین لھا

ویظھر في اقتن اء مجموع ة كبی رة م ن المالب س رغ م : التملك .٥
 .امتالكھا لعدد كبیر منھا

ویتجلى في التفرد بزي معین غالي ال ثمن ذو تص میم : التمیز  .٦
 .عن اآلخرینخاص یمیزھا 

بمعن  ى الرغب  ة ف  ي : ح  ب االس  تطالع والرغب  ة ف  ي التجرب  ة .٧
 .تجربة ما ھو جدید ومعرفة النتیجة في عیون اآلخرین

 -أم   اني رأف   ت وآخ   رون. (اجت   ذاب اھتم   ام الج   نس اآلخ   ر .٨
 )٧٤٨ص -٢٠١٠

   :العوامل التي تؤثر علي اختیار المرأة ألزیائھا
قلیلة عن دھا رغب ة یسیر كل طراز في دائرة تبدأ بفئة  :الطراز .١

اكث  ر ف  ي التجدی  د وج  رأة عل  ي ممارس  ة الجدی  د، ث  م یت  درج 
الط راز ف ي االنتش ار إل ي المس تویات االجتماعی ة األدن ى م ن 

 .المستویات السابقة
یسود كل دولة تقالید وأعراف ھي بمثابة  :التقالید االجتماعیة .٢

قوانین اجتماعیة تحك م س لوك الن اس ف ي ھ ذه ال بالد وتس یطر 
قالید أبنائھا واحیان ا لھ ا ق وة الق انون الت ي تحم ي الدول ة علي ت

 .في ظلھ
م    ن العوام    ل األساس    یة ذات األث    ر الفع    ال ف    ي  :ال    دخل .٣

االس   تھالك، فیلع   ب الس   عر دورا ف   ي ق   رار الم   رأة الختی   ار 

أزیائھ   ا، فكلم   ا زاد ال   دخل زاد المبل   غ المخص   ص لش    راء 
 .األزیاء

عان األف   ق وینمی   ان الش   ك أن التعل  یم والثقاف   ة یوس   :التعل  یم .٤
األذواق االستھالكیة مما یؤدي إلى زیادة الرغبة لس لع جدی دة 

 .وسلع افضل
لك ل ش خص  :تحقیق المتطلب ات الفنی ة والجمالی ة ف ي ال زي .٥

متطلباتھ وحاجاتھ الخاصة، وبالنسبة للملبس توجد عالقة ب ین 
المل  بس والشخص  یة الن المالب  س المالئم  ة واألنیق  ة تض  في 

ویستطیع كل فرد أن یدرك الخص ائص . تدیھاالجمال علي مر
الممیزة لشخصیتھ ویربط ھذه الخصائص ب الخطوط المالئم ة 

 .لھ واأللوان والنسیج المناسب لھذه الخطوط
أن التمیز ھو عكس المحاكاة فكثیرا ما  :التفرد بنموذج خاص .٦

نجد أفراد یرغبون في االنفراد بزي خاص فرید لیس شائعا 
تمع، ولیس معني التمیز بزي معین ھو بین اغلب أفراد المج

الخروج عن الطراز وإنما من الممكن تغییر شكل الزي 
بإضافات معینة من مكمالت الزینة بحیث تتوافق مع الطراز 

 )٣٢،٣٣،٣٤ص - ٢٠٠٩ - أم دمحم جابر. (السائد
  :كما یمكن تقسیم ھذه العوامل إلى

 .التاریختتعلق بالمناخ ونمط البیئة الجغرافي و :عوامل بیئیة .١
وتتعلق بالعادات والتقالید والعرف ونمط : عوامل اجتماعیة .٢

 ... .المجتمع وتكویناتھ وتشكیالتھ ورأي الجماعة
تتعلق باألفكار والدیانات والھویة والمیراث  :عوامل ثقافیة .٣

 .التاریخي
تتعلق بالشخصیة واالتجاھات والسلوك والقیم  :عوامل نفسیة .٤

 .قلیدوالدوافع والمیول وعملیة الت
تتعلق بالمستوى االقتصادي وثمن الملبس  :عوامل اقتصادیة .٥

 .والدخل االقتصادي للفرد
تتعلق بأھمیة النواحي الجمالیة في الملبس  :عوامل فنیة .٦

 - ٢٠١٣- منال دمحم. (ووظیفتھ والموضة والتزین والحشمة
  )١٥ص

اھم النقاط التي یجب مراعاتھا في مالبس المرأة بصفة عامة 
  :فة خاصةوالعاملة بص

أن تكون مالبسھا كلون وتصمیم یحتفظ بجمالھ ومظھره لمدة  .١
 .ساعات طویلة من العمل

أن تكون خطوط الزي مالئمة لجسمھا وسنھا وشخصیتھا  .٢
ونوع العمل الذي تؤدیھ وفي نفس الوقت تسایر الموضة 

 .السائدة في حدود القیم والتقالید
المالبس  البلوزة والتایور والجونلة والبنطلون من انسب .٣

للمرأة العاملة فھي تستطیع تغییر مظھرھا باستخدام قطع 
 .المكمالت

یجب أن یكون الزي من قماش جید مع بساطة التصمیم متبعا  .٤
لخطوط الموضة وان یكون من لون أساسي یتناسب مع قطع 
المكمالت المختلفة فیعطیھا رونقا وجاذبیة واختالفا في كل 

 .مرة یرتدى فیھا الزي
التصمیمات تبادل واستعمال القطع وتناسبھا مع  یراعي في .٥

 - أماني حمدي( .بعضھا البعض من حیث اللون والخطوط
 )٣٩ص  - ٢٠١١

 :لمكمالت مالبسھا المرأة اختیار كیفیة
 یتمیز مظھر ذات لتبدو ما ترتدیھ اختیار المرأة تحسن أن المھم من

 ف ي األناق ة تص ل إل ي ولك ي األناق ة، وك ذلك والوق ار بالحش مة
 وم ن .لھ ا والمناس ب المالئ م ھ و م ا تق رر أن یج ب مظھرھ ا

 اتخ اذ عل ى ق درتھا األنیق ة، الم رأة تمی ز الت ي الخص ائص الب ارزة
متف ردة؛  ذات شخص یة تب دو بحی ث لم ا ترتدی ھ جمی ل ذات ي ط ابع

 أس لوبھم تتخ ذ أو اآلخ رین تقلید تحاول ال التي ھي الواعیة فالمرأة
 لمظھرھ ا تبع ا الملبس یة موض ةال تط وع ب ل لھ ا، منھاج ا الملبس ى
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. إلیھ ا أناق ة ویض یف جمالھا یعزز مما الخاص واسلوبھا الشخصي
  )٦ص -٢٠١٢ -أماني دمحم(

 یمكن المالبس من كبیر عدد باقتناء لیس أنھ وترى الباحثة األولى
 عدداً  أقل قطع باختیار بل وحسن المظھر، األناقة إلى الوصول

، مع التنویع في اختیار جیدة خامة وذات جمیل ذوق ذات ولكنھا
  ".المكمالت المستحدثة"واستخدام المكمالت ومنھا 

 :مكمالتھا ألوان اختیار عند المرأة تراعیھا أن یجب التي العوامل
 .البشرة ولون الملبس للون المكمل لون مالئمة .١
 . المناسب والسن الوقت في المناسب اللون ارتداء .٢
 فی ھ يترت د س وف ذيال  الض وء ف ي الل ون اختی ار ی تم أن .٣

 -٢٠١٢ -أم اني دمحم. ()ص ناعي أو طبیع ي ض وء ( ال زي
  )٦ص

بالكشف عن العالقة  )٢٠٠٣ - دمحم السید ودمحمخرون(وقامت دراسة 
بین الجانب االجتماعي والسلوك الملبسي لدى العاملین في مجال 

، وتوصلت )مدیرین وموجھین ومدرسین وعمال(التربیة والتعلیم 
اللة إحصائیة على تأثیر البیئة االجتماعیة على الدراسة إلى وجود د

إسلوب اختیار أفراد العینة لمالبسھم، ووجود عالقة طردیة بین 
المستوى االجتماعي والتوافق االجتماعي للعینة مع المجتمع 

داللة  )٢٠١٣ - منال دمحم(ووجدت دراسة . والسلوك الملبسي
م بالمنوفیة لسن ما موجھات التربیة والتعلی(إحصائیة لسیدات العینة 

في اتجاھاتھن الملبسیة تبعا لمتغیر محل اإلقامة ) بعد األربعین
والمستوى التعلیمي، كما اختلفت األوزان النسبیة ألكثر االتجاھات 

  .الملبسیة تأثیرا تبعا لمتغیرات الدراسة
إلى وجود داللة إحصائیة  )٢٠٠٩ -أم دمحم جابر(وتوصلت دراسة 

ت وغیر العامالت لصالح العامالت، وبین بین السیدات العامال
المستویات التعلیمیة المختلفة لصالح المستوى التعلیمي األعلى، 
وبین المستویات االجتماعیة للعینة لصالح اآلنسة في محور 

وذلك لحرصھا على االھتمام  ،)مسایرة الموضة - مكمالت الملبس(
   .بمظھرھا

عرف على العوامل إلى الت )١٩٩٧ -عزة إبراھیم(وسعت دراسة 
المؤثرة على اھتمام المرأة في مرحلة سن الیأس بالمالبس 
والمظھر الجمالي مقارنة بالسیدات دون ھذه المرحلة، وتوصلت 
إلى وجود عالقة معنویة بین كل من العمر والمھنة ووجود أبناء 

  .وبین االھتمام بالمالبس والمظھر الجمالي لھن
االتجاھات بالتعرف على  )١٩٩٠ - سمیحة علي(واھتمت دراسة 

الملبسیة للمدرسات العامالت بمرحلة التعلیم األساسي وعالقتھا 
وتوصلت إلى وجود فروق . لھن ببعض المتغیرات الدیموجرافیة

دالة إحصائیا بین متوسطي درجات عینة المدرسات اآلنسات 
والمتزوجات نحو بعدي مكمالت المالبس والجانب الوظیفي 

میل اآلنسات نحو ھذین البعدین عن میل  للمالبس، حیث زاد
  .المتزوجات

إلى إثراء مالبس المرأة  )٢٠١٢ - دمحم أماني(وسعت دراسة 
المحجبة بالقیم الجمالیة والتشكیلیة باإلضافة إلى الجانب االقتصادي 
من خالل استخدام نسیج مبتكر في مكمالت أزیاء المحجبات بما 

  . كلفة مناسبةیحقق رغبتھا في التجدید والتغییر بت
بتقدیم مقترحات ورؤى تشكیلیة  )٢٠٠٩ -ھالة دمحم(قامت و

معاصرة ألزیاء المرأة المسلمة، واھتمت فیھا بالتعرف على 
األحكام الشرعیة لمالبس المرأة المسلمة من القرآن والسنة النبویة 

  .الشریفة
ب  التعرف عل  ى  )٢٠١٠ -أم  اني رأف  ت وآخ  رون(وقام  ت دراس  ة 

والفت  اة نح  و اس  تخدام الب  ادي اللیك  را بأنواع  ھ  م  دى وع  ي الم  رأة
المختلف   ة، وعل   ى االخ   تالف ف   ي اتج   اھھن نح   و اس   تخدامھ تبع   ا 

 -رب اب ف رج(بینما اھتمت دراس ة . للمستوى الثقافي والمعیشي لھن
بمحاولة ترشید اإلنفاق على مالبس المرأة الخارجی ة  م ن  )٢٠٠٢

تم  د عل  ى إض  افة خ  الل ت  وفیر مالب  س اقتص  ادیة مبتك  رة للم  رأة تع

المكمالت مع توضیح األسالیب المس تخدمة ف ي تنفی ذھا، وتوص لت 
إلى أن استخدام المكمالت یضفي على المرأة أناق ة ورونق ا وجم اال 

  .اذا استخدمت بإسلوب فني وذوقي جمیل
بالتعرف على  )١٩٩٥ - سعدیة حلیم وآخرون( واھتمت دراسة

ومما  ،ختیار مالبسھاالعوامل التي تراعیھا المرأة القطریة في ا
توصلت إلیھ اھتمام الموظفات أكثر من الطالبات باالنفراد برأیھن 
في اختیار المالبس، واھتمام الطالبات والموظفات بمراعاة التقالید 

ً عند اختیار المالبس    .االجتماعیة والموضة معا
لتعرف على ل )١٩٩٣ - ھدى سلطان وآخرون(وسعت دراسة 

ً على اختیار الموظفة السعودیة العوامل التي تؤثر تأ ً واضحا ثیرا
لمالبس العمل وتحدیدھا بصفة عامة، ومما توصلت إلیھ وجود 
تفاعل للسن والمستوى التعلیمي للعینة على العوامل المؤثرة 

  .الختیار المالبس
  Research problem: مشكلة البحث

علي الرغم م ن تع دد الدراس ات واألبح اث الت ي تناول ت المكم الت 
االتجاھ  ات الملبس  یة إال أن اغل  ب ھ  ذه الدراس  ات ل  م تتط  رق إل  ى و
الت  ي طرق  ت أب  واب الموض  ة بق  وة حت  ي " المكم  الت المس  تحدثة"

أصبحت نمطا حیاتیا أساسیا للمرأة وم ن ھن ا یمك ن ص یاغة مش كلة 
  :البحث كاالتي

المكم الت "ھل ھناك قابلیة واضحة لدى الم رأة العامل ة تج اه  •
 ؟"المستحدثة

وام   ل األساس   یة الت   ي ت   ؤثر عل   ي قابلی   ة الم   رأة م   اھي الع •
 ؟"للمكمالت المستحدثة"

عل  ي إث  راء مالب  س " المكم  الت المس  تحدثة"م  ا م  دى ت  أثیر  •
 المرأة العاملة؟

  Research Objectives: أھداف البحث
  : یھدف البحث إلي التعرف على

 ".المكمالت المستحدثة"ماھیة  •
المكمالت "املة الختیار أثر محل اإلقامة على قابلیة المرأة الع •

 ".المستحدثة
أث  ر الحال  ة االجتماعی  ة عل  ى قابلی  ة الم  رأة العامل  ة الختی  ار  •

 ".المكمالت المستحدثة"
أث  ر المس  توى التعلیم  ي عل  ى قابلی  ة الم  رأة العامل  ة الختی  ار  •

 ".المكمالت المستحدثة"
المكم   الت "أث   ر الس   ن عل   ى قابلی   ة الم   رأة العامل   ة الختی   ار  •

 ".المستحدثة
على قابلی ة الم رأة ) المستوى االقتصادي(ثر الدخل الشھري أ •

 ".المكمالت المستحدثة"العاملة الختیار 
  Research Importance: أھمیة البحث

ترجع أھمیة البحث إلى التعرف على نمط ملبسي جدید ظھ ر ح دیثا 
والت ي ب دأت " بالمكمالت المس تحدثة"وھو ما اسمتھ الباحثة األولى 

ملبسیة معین ة وبتص میمات وال وان بس یطة ف ي فئ ة بالظھور بطرز 
  .اجتماعیة محددة ثم اخذ في االنتشار بین شتى المستویات

كذلك التعرف على التطور الحادث ف ي االتجاھ ات الملبس یة للم رأة 
، ومعرف ة "المس تحدثات"العاملة من خالل قیاس مدى قابلیتھا لھ ذه 

لھ ا، فض ال ع ن معرف ة اھم العوامل التي تؤثر علیھا عند اختیارھ ا 
في إثراء مالبسھا ومدى قدرتھا على " ھذه المستحدثات"مدى قدرة 

  .مسایرة الموضة
  Research Supposition: فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد  .١
العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیرات الدراسة على 

  ".المكمالت المستحدثة"یار قابلیة المرأة العاملة الخت
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد  .٢

العینة في محور الموضة تبعا لمتغیرات الدراسة على قابلیة 
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  ".المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد  .٣

متغیرات الدراسة على قابلیة العینة في محور االحتشام تبعا ل
  ".المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد  .٤
العینة في محور التزین تبعا لمتغیرات الدراسة على قابلیة 

  ".المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 
  Research Methodology : منھج البحث

  .التحلیلىیتبع ھذا البحث المنھج الوصفي 
  :عینة البحث

أجری  ت الدراس  ة عل  ى عین  ة م  ن الس  یدات الع  امالت بل  غ قوامھ  ا 
طب  ق عل  یھن مقی  اس اتجاھ  ات الم  رأة العامل  ة نح  و ، ُ)س  یدة٢٠٠(

وفیم  ا یل  ي وص  ف  .بع  د تحكیم  ھ" المكم  الت المس  تحدثة"اختی  ار 
ً لمتغی  رات الدراس  ة  ، الحال  ة االجتماعی  ة، مح  ل اإلقام  ة(للعین  ة تبع  ا

  ):مستوى التعلیم، السن، الدخل الشھري
  وصف العینة 

  :محل اإلقامة -١
  .عینة تبعا لمتغیر محل اإلقامةالتوزیع أفراد ) ١(یوضح الجدول   

  توزیع أفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر محل اإلقامة )١(جدول 
  % النسبة  العدد  محل اإلقامة

 %٤٢.٥ ٨٥  ریف
 %٥٧.٥ ١١٥  حضر

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
  

من أفراد عینة البحث یقمن  ١١٥أن ) ١(یتضح من جدول 
من أفراد عینة البحث یقمن  ٨٥، بینما %٥٧.٥بالحضر بنسبة 

  %.٤٢.٥بالریف بنسبة 
  :الحالة االجتماعیة -٢
توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر الحالة ) ٢(یوضح الجدول   

  .االجتماعیة
  أفراد عینة البحث تبعاً لمتغیر الحالة االجتماعیةتوزیع  )٢(جدول 

  %النسبة  العدد  الحالة االجتماعیة
 %٢٠ ٤٠  آنسة

 %٤٧ ٩٤  متزوجة
  %١٨.٥  ٣٧  مطلقة
  %١٤.٥  ٢٩  أرملة

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
 متزوجات البحث عینة أفراد من ٩٤ أن )٢( جدول من یتضح
 ،%٢٠ بنسبة آنسات البحث عینة أفراد من ٤٠ بینما ،%٤٧ بنسبة

 ٢٩ وأخیرا ،%١٨.٥ بنسبة مطلقات البحث عینة أفراد من ٣٧و
  %.١٤.٥ بنسبة أرامل البحث عینة أفراد من

  :التعلیمي المستوي - ٣
 المستوي لمتغیر تبعا البحث عینة أفراد توزیع) ٣( الجدول یوضح

  التعلیمي
  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي )٣(جدول 

  %النسبة  العدد  مستوي التعلیميال
  %٢٢ ٤٤ )تعلیم أساسي –أمي (منخفض 

  %٣٤.٥ ٦٩ )مؤھل دبلوم(متوسط 
  %٤٣.٥ ٨٧ )دراسات علیا -مؤھل جامعي(عالي 

  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
 من أفراد عینة البحث حاصالت علي ٨٧أن ) ٣(یتضح من جدول 

لبحث من أفراد عینة ا ٦٩، یلیھم % ٤٣.٥علیا بنسبة شھادات 
، ثم یأتي في %٣٤.٥حاصالت على شھادات متوسطة بنسبة 

من أفراد عینة البحث حاصالت على شھادات  ٤٤المرتبة الثالثة 
  .%٢٢منخفضة بنسبة 

  :السن -٤
  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر السن) ٤(یوضح الجدول 

  توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر السن )٤(جدول .
  % لنسبةا  العدد  السن

  %٣٥.٥ ٧١ سنة ٣٥أقل من 
  %٤١ ٨٢ سنة ٤٥سنة إلي أقل من  ٣٥من 

  %٢٣.٥  ٤٧ سنة فأكثر ٤٥من 
  %١٠٠  ٢٠٠  المجموع

من أفراد عینة البحث تراوحت  ٨٢أن ) ٤(یتضح من جدول 
 ٧١، بینما %٤١سنة بنسبة  ٤٥سنة إلي أقل من  ٣٥أعمارھن من 

سنة بنسبة  ٣٥من من أفراد عینة البحث كانت أعمارھن أقل 
 ٤٥من أفراد عینة البحث كانت أعمارھن من  ٤٧، و% ٣٥.٥

  .%٢٣.٥سنة فأكثر بنسبة 
 : دخل الشھريال -٥
توزیع أفراد عینة البحث وفقا لفئات ) ٥(یوضح الجدول        

  .الدخل المختلفة
  توزیع أفراد عینة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة )٥(جدول 

  %النسبة  العدد  ل الشھريالشھري  الدخل            
 %٢٥ ٥٠ )جنیة ١٠٠٠أقل من (منخفض 

جنیھ إلى أقل من  ١٠٠٠من (متوسط 
 %٣٣.٥ ٦٧ )جنیھ ٣٠٠٠

 %٤١.٥ ٨٣ )جنیھ فأكثر ٣٠٠٠من (مرتفع 
  %١٠٠ ٢٠٠  المجموع

أن أكب ر فئ ات ال دخل الش ھري ألف راد عین ة ) ٥(یتضح م ن ج دول 
، یلیھم الفئة ذوي الدخل المتوسط، البحث كانوا ذوي الدخل المرتفع

ث  م الفئ  ة ذوي ال  دخل الم  نخفض، فق  د بلغ  ت نس  بتھم عل  ى الت  والي 
)٢٥، % ٣٣.٥، % ٤١.٥. (%  

  :أدوات البحث
تم إعدادھا للتعرف على محل اإلقامة، : استمارة بیانات أولیة -١

الحالة االجتماعیة، المستوى التعلیمي، السن، مستوى الدخل 
  . الشھري

المكمالت "اس اتجاھات المرأة العاملة نحو اختیار مقی -٢
قامت الباحثة األولى ببناء ھذا المقیاس من خالل " : المستحدثة

استقراء اإلطار النظري والدراسات السابقة في مجالي السلوك 
الملبسي والمكمالت الملبسیة، واالطالع على المقاییس المستخدمة 

فمن ھذه المقاییس مقیاس  ،في ھذین المجالین لالستفادة منھما
االتجاھات الملبسیة للمراھقات نحو اختیار مكمالت مالبسھن 

ومقیاس االتجاھات الملبسیة للمراھقات ) ٢٠١١ - سحر أحمد(
) ٢٠٠٧ - منى كامل(ومقیاس السلوك الملبسي  )٢٠٠٧ - منى علي(

تكون ) ٢٠١٠ - سامي محمود وآخرون(ومقیاس السلوك الملبسي 
جذب االنتباه، (النھائیة من عدد أربعة أبعاد المقیاس في صورتھ 

وقد تم تحدید اسلوب اإلجابة على  ،)الموضة، االحتشام، التزین
  ).نعم، أحیانا، ال(األسئلة بـ 

وقد تم تحكیم المقیاس من قبل المتخصصین في المالبس والنسیج 
بعد استبعاد عینة الدراسة من السیدات العامالت وتم تطبیقھا علي 

  .رات الغیر صالحةاالستما
  الصدق والثبات
    :صدق االستبیان

 .یقصد بھ قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لقیاسھ    
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 

  :والدرجة الكلیة لالستبیان 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل 

بین الدرجة الكلیة لكل محور ) ارتباط  بیرسونمعامل (االرتباط 
والدرجة الكلیة ) جذب االنتباه، الموضة، االحتشام، التزین(

  :لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك
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قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة  )٦(جدول 
  لالستبیان

  الداللة  االرتباط  
  ٠.٠١  ٠.٨٦١  جذب االنتباه:  المحور األول

  ٠.٠١  ٠.٧٠٢  الموضة: المحور الثاني 
  ٠.٠١  ٠.٩٢٧  االحتشام:  المحور الثالث

  ٠.٠١  ٠.٨٣٢  التزین: المحور الرابع 
یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 

القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق ) ٠.٠١(
  .         وتجانس محاور االستبیان 

  :الثبات 
دقة االختبار في القیاس والمالحظة،  realbilityیقصد بالثبات 

وعدم تناقضھ مع نفسھ، واتساقھ واطراده فیما یزودنا بھ من 
معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 
المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات 

  :عن طریق
  Alpha Cronbachل الفا كرونباخ        معام - ١
        Split-halfطریقة التجزئة النصفیة      - ٢

  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان  )٧(جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور

 ٠.٨١٦ – ٠.٧٥١  ٠.٧٨٢  جذب االنتباه: المحور األول
 ٠.٩٣٣ – ٠.٨٧٤  ٠.٩٠٧  الموضة: المحور الثاني

 ٠.٨٥٠ – ٠.٧٩٤  ٠.٨٢٦  االحتشام :محور الثالثال
 ٠.٧٦٩ – ٠.٧٠١  ٠.٧٣٣  التزین: المحور الرابع 

 ٠.٨٨٨ – ٠.٨٢٧  ٠.٨٥٥  ثبات استبیان ككل
معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات

مما یدل على  )٠.٠١(الفا، التجزئة النصفیة، دالة عند مستوى 
  .ثبات االستبیان

  : Results ائج البحثنت
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط  :الفرض األول

درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیرات 
المكمالت "الدراسة على قابلیة المرأة العاملة الختیار 

  ".المستحدثة
، وحساب تحلیل )ت(وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

ت أفراد العینة في محور جذب االنتباه والجداول التباین لدرجا
  .التالیة توضح ذلك

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر محل اإلقامة )٨(جدول 
درجات  العینة االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي  محل اإلقامة

 الحریة
 الداللة )ت ( قیمة 

  ٠.٠١دال عند   ١٥.٦٧٥  ١٩٨  ٨٥ ٣.٦٨٤ ١٣.٦٩٤ ریف
 ١١٥ ٢.٤٧٩ ٢٠.٥٣٠ حضر لصالح الحضر

           

وھى قیمة ) ١٥.٦٧٥(كانت ) ت(أن قیمة ) ٨(یتضح من الجدول 
لصالح أفراد العینة ) ٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

المقیمین بالحضر، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین 
بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین  ،)٢٠.٥٣٠(بالحضر 
  ).١٣.٦٩٤(بالریف 

مما یدل على أن أفراد العینة المقیمین بالحضر كانوا أكثر جذبا  
وقد یرجع ھذا إلى طبیعة . لالنتباه من أفراد العینة المقیمین بالریف

البیئة التي تقیم فیھا المرأة العاملة للعینة؛ فطبیعة الحضر المدنیة 
مظھر والشكل والترف واالختالط والتجدید باستمرار، وقد وال

یكون ذلك لكسب حب واحترام اآلخرین فضال عن التمیز وسط 

الزمیالت في البیئة المحیطة وفي العمل، أما طبیعة الریف فھي 
المحافظة واتباع العادات والتقالید وعدم االكتراث بالجدید فضال 

ى ارتداء طرز ملبسیة معینة على تفضیل المرأة في الریف عامة إل
 - منال دمحم(بما یتناسب مع طبیعة أھل الریف، واتفق ھذا مع 

فكل بلد یسودھا تقالید وأعراف ھي بمثابة قوانین " ؛ )٢٠١٣
اجتماعیة تحكم سلوك الناس في ھذه البالد وتسیطر علي تقالید 

، )٢٠١٠ - أماني رأفت وآخرون"(أبنائھا واحیانا لھا قوة القانون
أثبتت النتائج فیھا وجود ) ٢٠٠٧ - جیھان علي(دراسة  وفي

مجموعة كبیرة من االتجاھات الملبسیة لعینة الدراسة تتأثر 
ً مباشرا   .باختالف البیئة والثقافة تأثیرا

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر الحالة االجتماعیة )٩(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الحالة االجتماعیة
  ٠.٠١  ٣٧.٥٠٦  ٣  ٩١٦.٣٤١  ٢٧٤٩.٠٢٢ بین المجموعات

 ١٩٦  ٢٤.٤٣٢  ٤٧٨٨.٦٣٤ داخل المجموعات دال
   ١٩٩   ٧٥٣٧.٦٥٦ المجموع
وھى قیمة ) ٣٧.٥٠٦(كانت ) ف( إن قیمة ) ٩(یتضح من جدول 

، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 
درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر الحالة 

 LSDاالجتماعیة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :یوضح ذلك )١٠(رقم للمقارنات المتعددة والجدول 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )١٠(جدول 
  آنسة الحالة االجتماعیة

 ٢٣.١٧٥=م 
  متزوجة

 ١٤.٢١٢= م 
 مطلقة

 ٢٠.١٣٥= م 
 أرملة

  ١٧.٨٢٧=م 
        -  آنسة

      -  **٨.٩٦٢  متزوجة
    -  **٥.٩٢٢  **٣.٠٣٩  مطلقة
  -  *٢.٣٠٧  **٣.٦١٤  **٥.٣٤٧  أرملة

وجود فروق في محور جذب االنتباه ) ١٠(یتضح من جدول     
الح لص) المطلقات، األرامل، المتزوجات(بین اآلنسات وكال من 

، بینما توجد فروق بین )٠.٠١(اآلنسات عند مستوى داللة 
، )٠.٠٥(المطلقات واألرامل لصالح المطلقات عند مستوى داللة 

في حین توجد فروق بین المطلقات والمتزوجات لصالح المطلقات 
، كذلك توجد فروق بین األرامل )٠.٠١(عند مستوى داللة 

، حیث بلغ )٠.٠١(اللة والمتزوجات لصالح األرامل عند مستوى د
، یلیھم المطلقات بمتوسط )٢٣.١٧٥(متوسط درجة اآلنسات 

، وأخیرا )١٧.٨٢٧(، یلیھم األرامل بمتوسط )٢٠.١٣٥(
  ).١٤.٢١٢(المتزوجات بمتوسط 

وھكذا یأتي في المرتبة األولى اآلنسات حیث كانوا أكثر جذبا 
في المرتبة  لالنتباه، ثم المطلقات في المرتبة الثانیة، ثم األرامل

وقد یرجع ذلك إلى . الثالثة، ثم المتزوجات في المرتبة األخیرة
رغبة ومیول اآلنسات العامالت لالھتمام بالجنس اآلخر والسعي 
وراء الجدید والحدیث في محاولة منھن للفت االنتباه وخاصة 

یكون اھتمامھن األكبر بالقبول المقبالت على الزواج حیث 
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 ،ارجي والظھور بین األقران من الجنسیناالجتماعي والشكل الخ
 - سامي محمود وآخرون(ویتفق ھذا التفسیر مع دراسة كل من 

حیث ارجعوا ذلك ) ٢٠٠٣ - دمحم السید وآخرون(ودراسة ) ٢٠١٠
إلى طبیعة ھذه المرحلة حیث محاولة لفت نظر الجنس اآلخر من 
الشباب في نفس العمر وان الشباب في حاجة للظھور في شكل 

ً للتوافق االجتماعي مع أقرانھ، ثم یأتي بعد ذلك متأ نق دائما
المطلقات فاألرامل في محاولة منھن لتعویض ما فاتھن أو للتغلب 
على ظروفھن، ثم المتزوجات األكثر استقرارا واتزانا نفسیا 

 .وعاطفیا فیقل معھ االھتمام بالمظھر وجذب االنتباه

 العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر المستوي التعلیميتحلیل التباین لدرجات أفراد  )١١(جدول 
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي

  ٠.٠١  ٤٣.٢٥٦ ٢  ١١١٤.٠٣٦  ٢٢٢٨.٠٧١ بین المجموعات
 ١٩٧  ٢٥.٧٥٤ ٥٠٧٣.٦٠٩ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٧٣٠١.٦٨٠ المجموع
         

وھى ) ٤٣.٢٥٦(كانت ) ف(إن قیمة ) ١١(یتضح من جدول     
، مما یدل على وجود )٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر 

 LSDالمستوي التعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :الي یوضح ذلك للمقارنات المتعددة والجدول الت

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ١٢(جدول 
  منخفض المستوي التعلیمي

 ١١.٣١٨= م 
  متوسط

  ١٦.٩٤٢= م 
  عالي

  ٢١.٣٥٦= م 
      - منخفض
    -  **٥.٦٢٣ متوسط

  -  **٤.٤١٤  **١٠.٠٣٨ عالي
        

وجود فروق في محور جذب االنتباه ) ١٢(یتضح من جدول     
ي المستوى التعلیمي العالي وكال من أفراد العینة بین أفراد العینة ف

في المستوى التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في 
، كما توجد ) ٠.٠١( المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة 

فروق بین أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط وأفراد العینة 
لصالح أفراد العینة في المستوى  في المستوى التعلیمي المنخفض

، حیث بلغ متوسط )٠.٠١(التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم )٢١.٣٥٦(درجة أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي 

، )١٦.٩٤٢(أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط 
وسط وأخیرا أفراد العینة في المستوى التعلیمي المنخفض بمت

)١١.٣١٨.(  
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي 
العالي حیث كانوا أكثر جذبا لالنتباه، ثم أفراد العینة في المستوى 

التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في المستوى 
ى أن وقد یعزو ذلك إل. التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة

المرأة العاملة للعینة ذات المستوى التعلیمي العالي أكثر نضجا 
ً بالطبقات العلیا مما یفرض  وفكرا وأعلى اجتماعیا وأكثر احتكاكا
علیھن االھتمام بالمظھر والصفات الخارجیة في تعاملھن مع 
اآلخرین، أما الطبقات األقل فقد یشغلھا العدید من األمور الحیاتیة 

ثر أھمیة من أي مظاھر خارجیة، ویتفق ھذا مع األخرى واألك
- دمحم السید وآخرون(ودراسة  ،)٢٠١٣ - منال دمحم(دراسة كل من 

ً لعینة الدراسة ال تھتم )  ٢٠٠٣ حیث كانت الفئة األقل اجتماعیا
بطریقة االرتداء بصورة صحیحة ودللوا على ذلك بضعف 

طان ھدى سل(وجاء في دراسة  المستوى الثقافي واالجتماعي،
أن المكانة الوظیفیة التي یشغلھا الفرد تؤثر ) ١٩٩٣ - وآخرون

  .على نوعیة المالبس التي یستخدمھا من حیث الكم والكیف
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر السن  )١٣(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات السن
 الحریة

 داللةال )ف(قیمة 

  ٠.٠١  ٥١.٩٨١ ٢ ١٢٤٧.٤٠٤ ٢٤٩٤.٨٠٩ بین المجموعات
 ١٩٧ ٢٣.٩٩٧ ٤٧٢٧.٥٠٣ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٧٢٢٢.٣١٢ المجموع
وھى ) ٥١.٩٨١(كانت ) ف(إن قیمة ) ١٣(یتضح من جدول     

، مما یدل على وجود )٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
ي محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر فروق بین درجات أفراد العینة ف

للمقارنات  LSDالسن، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك
  

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ١٤(جدول 
  سنة ٣٥أقل من  السن

  ٢٢.١١٢= م 
  سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

 ١٧.٢٩٢= م 
  سنة فأكثر ٤٥من 
 ١١.٤٢٥= م 

      - سنة ٣٥أقل من 
    -  **٤.٨١٩ سنة ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من 

  -  **٥.٨٦٧  **١٠.٦٨٧ سنة فأكثر ٤٥من 
وجود فروق في محور جذب االنتباه ) ١٤(یتضح من جدول     

سنة وكال من أفراد العینة ٣٥بین أفراد العینة ذوي السن أقل من 
) فأكثرسنة ٤٥سنة، من ٤٥سنة إلي أقل من٣٥من(ذوي السن 

سنة عند مستوى داللة ٣٥لصالح أفراد العینة ذوي السن أقل من 
سنة ٣٥، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن من )٠.٠١(

سنة فأكثر ٤٥سنة وأفراد العینة ذوي السن من ٤٥إلي أقل من 
سنة عند ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥لصالح أفراد العینة ذوي السن من 

ث بلغ متوسط درجة أفراد العینة ذوي ، حی)٠.٠١(مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة ذوي السن من )٢٢.١١٢(سنة ٣٥السن أقل من 
، وأخیرا أفراد )١٧.٢٩٢(سنة بمتوسط ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥

  ).١١.٤٢٥(سنة فأكثر بمتوسط ٤٥العینة ذوي السن من 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي السن أقل من 

ة حیث كانوا أكثر جذبا لالنتباه، ثم أفراد العینة ذوي السن سن٣٥
سنة في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من 

وقد یرجع ذلك  .سنة فأكثر في المرتبة األخیرة٤٥ذوي السن من 
تنتمي إلى ) سنة٣٥ذوي السن أقل من (إلى أن المرأة العاملة للعینة 
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المراحل العمریة اھتماما بالمالبس والسعي  مرحلة الشباب اكثر
وراء الجدید والحدیث في محاولة منھن للفت االنتباه وخاصة 

یكون اھتمامھن األكبر بالقبول الشابات المقبالت على الزواج حیث 
 ،االجتماعي والشكل الخارجي والظھور بین الزمالء والزمیالت

 - م وآخرونسعدیة حلی(ویتفق ھذا التفسیر مع كل من دراسة 
دمحم (ودراسة )  ٢٠١٠ - سامي محمود وآخرون(ودراسة  ،)١٩٩٥

والذین أكدوا أن سن االتزان الفكري ) ٢٠٠٣ - السید وآخرون
واالجتماعي ال یحتاج إلى حب الظھور أو جذب الجنس اآلخر؛ 

ً للتوافق  بینما الشباب في حاجة للظھور في شكل متأنق دائما
 .االجتماعي مع أقرانھ

وھى قیمة ) ٤٢.٢٥٣(كانت ) ف(إن قیمة ) ١٥(جدول  یتضح من
، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر الدخل 
للمقارنات  LSDالشھري، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 

  .یوضح ذلك )١٦(المتعددة والجدول 

  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیر الدخل الشھري  ) ١٥(ول جد
درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري 

  الحریة
  الداللة  )ف(قیمة 

  ٠.٠١  ٤٢.٢٥٣ ٢ ١١٨٩.٠٢٣ ٢٣٧٨.٠٤٦  بین المجموعات
 ١٩٧ ٢٨.١٤١ ٥٥٤٣.٧٥٥  داخل المجموعات  دال

     ١٩٩   ٧٩٢١.٨٠١  مجموعال
             

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ١٦(جدول   
  منخفض الدخل الشھري 

  ١٢.٠٨٠= م 
  متوسط

  ١٦.٩٥٥= م 
  مرتفع

 ٢١.٥٠٦= م 
      - منخفض
    -  **٤.٨٧٥ متوسط
  -  **٤.٥٥٠  **٩.٤٢٦ مرتفع

         

ه وجود فروق في محور جذب االنتبا) ١٦(یتضح من جدول      
بین أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من أفراد العینة ذوي 
الدخل المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع 

، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي )٠.٠١(عند مستوى داللة 
الدخل المتوسط وأفراد العینة ذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد 

، حیث بلغ )٠.٠١(المتوسط عند مستوى داللة العینة ذوي الدخل 
، یلیھم )٢١.٥٠٦(متوسط درجة أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع 

، وأخیرا )١٦.٩٥٥(أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط بمتوسط 
  ).١٢.٠٨٠(أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض بمتوسط 

رتفع وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي الدخل الم
حیث كانوا أكثر جذبا لالنتباه، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط 
في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض في 

وقد یرجع ذلك إلى انھ كلما زاد مستوى الدخل . المرتبة األخیرة
زاد اھتمام المرأة العاملة بالصفات الخارجیة والمظھر إلشباع 

 الظھور والتمیز بین الزمیالت وأرباب العمل،رغبتھا في حب 

فكلما زاد الدخل زادت المبالغ المخصصة لشراء األزیاء، وغالبا 
ما یبحث أصحاب الدخول البسیطة عن أزیاء الرخیصة، وأصحاب 

  .)٢٠١٠ - أماني رأفت (الدخول المرتفعة عن اغلي المالبس 
الفرض من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة      

ً والذي ینص على  توجد فروق ذات داللة "األول قد تحققت كلیا
إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة في محور جذب االنتباه 

على قابلیة المرأة العاملة الختیار  تبعا لمتغیرات الدراسة
  ".المكمالت المستحدثة"

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط  :الفرض الثاني
 أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیرات الدراسةدرجات 

  ".المكمالت المستحدثة"على قابلیة المرأة العاملة الختیار 
، وحساب تحلیل )ت(وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار     

التباین لدرجات أفراد العینة في محور الموضة والجداول التالیة 
  :توضح ذلك

  توسط درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر محل اإلقامةالفروق في م )١٧(جدول 
االنحراف  المتوسط الحسابي  محل اإلقامة

 المعیاري
درجات  العینة

 الحریة
 الداللة )ت(قیمة 

  ٠.٠١دال عند   ١٥.٩٤٦ ١٩٨ ٨٥ ٢.٩٤٨ ١٢.٣٠٥ ریف
 ١١٥ ٣.٤٧٦ ١٩.٧٤٧ حضر لصالح الحضر

         

وھى ) ١٥.٩٤٦(كانت ) ت(أن قیمة ) ١٧( یتضح من الجدول     
لصالح أفراد العینة ) ٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

المقیمین بالحضر، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین )١٩.٧٤٧(بالحضر 
  ).١٢.٣٠٥(بالریف 

نة المقیمین بالحضر كانوا أكثر تمسكا مما یدل على أن أفراد العی
وقد یرجع ھذا إلى . بالموضة من أفراد العینة المقیمین بالریف

طبیعة أھل الحضر بالجري وراء الحدیث والجدید في مختلف 
األمور الحیاتیة واالھتمام بالمظھر الخارجي، ولكن ھذا یختلف 

رى في عن طبیعة أھل الریف في االنشغال باألمور الحیاتیة األخ
السعي وراء الرزق واالھتمام  بتربیة األطفال اكثر من االھتمام 
بالشكل الخارجي أو المظھر فالمھم عندھم ھو ستر الجسد بأقل 

فالبیئة والمستوى االجتماعي تحددان لألسرة طرق التكالیف، 
  .)٢٠١٣ - منال دمحم( استعمالھا لمواردھا، واتفق ھذا مع

 لدرجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر الحالة االجتماعیةتحلیل التباین  ) ١٨(جدول 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الحالة االجتماعیة

 الحریة
 الداللة )ف(قیمة 

  ٠.٠١  ٢٧.٧٣١ ٣  ٦١٦.٣٧٠ ١٨٤٩.١٠٩ بین المجموعات
 ١٩٦ ٢٢.٢٢٧ ٤٣٥٦.٤١١ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٦٢٠٥.٥٢٠ المجموع
         

، مما یدل على وجود )٠.٠١(وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) ٢٧.٧٣١(كانت ) ف(إن قیمة ) ١٨(یتضح من جدول         
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فروق بین درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر 
 LSDالحالة االجتماعیة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 

  :دول التالي یوضح ذلكللمقارنات المتعددة والج

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )١٩(جدول 
  آنسة الحالة االجتماعیة

 ٢٢.٠٧٥= م 
  متزوجة

 ١٦.٦٢٧= م 
 مطلقة

 ١٥.٣٧٨= م 
 أرملة

 ١٠.٤١٣= م 
        -  آنسة

      -  **٥.٤٤٧  متزوجة
    -  ١.٢٤٩  **٦.٦٩٦  مطلقة
  -  **٤.٩٦٤  **٦.٢١٣  **١١.٦٦١  أرملة

          

وجود فروق في محور الموضة بین ) ١٩(جدول  یتضح من    
لصالح ) المتزوجات، المطلقات، األرامل(اآلنسات وكال من 

، بینما ال توجد فروق بین )٠.٠١(اآلنسات عند مستوى داللة 
المتزوجات والمطلقات، في حین توجد فروق بین المتزوجات 

د ، كما توج)٠.٠١(واألرامل لصالح المتزوجات عند مستوى داللة 
فروق بین المطلقات واألرامل لصالح المطلقات عند مستوى داللة 

، یلیھم كال )٢٢.٠٧٥(، حیث بلغ متوسط درجة اآلنسات )٠.٠١(
، )١٦.٦٢٧(من المتزوجات والمطلقات بمتوسطین علي التوالي 

  ).١٠.٤١٣(، وأخیرا األرامل بمتوسط )١٥.٣٧٨(
ا أكثر تمسكا وھكذا یأتي في المرتبة األولى اآلنسات حیث كانو

بالموضة، ثم كال من المتزوجات والمطلقات في المرتبة الثانیة، ثم 
وھذا یتفق مع طبیعة الفتیات في ھذه . األرامل في المرتبة األخیرة

المرحلة العمریة في البحث عن الجدید واللھث وراء الموضة 
والسعي للتفرد والتمیز بین األقران وكذلك في محاولة للفت نظر 

 - ھدى سلطان وآخرون(اآلخر، وھذا یتفق مع دراسة الجنس 
، ثم یقل ھذا التمسك بالموضة رویدا رویدا بزیادة الخبرة )١٩٩٣

والنضج النفسي والعاطفي لفئة المتزوجات والمطلقات، ثم یقل اكثر 
مع األرامل نظرا لعدم اتفاقھا مع طبیعة ظروفھن النفسیة 

  .واالجتماعیة

 ین لدرجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر المستوي التعلیميتحلیل التبا ) ٢٠(جدول   
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي 

    ٠.٠١  ٤٦.٥٢٨ ٢ ١٤١٣.٦٠٠  ٢٨٢٧.٢٠١ بین المجموعات
 ١٩٧ ٣٠.٣٨٢ ٥٩٨٥.٢١٩ داخل المجموعات دال

   ١٩٩   ٨٨١٢.٤٢٠ المجموع
         

) ٤٦.٥٢٨(كانت ) ف(إن قیمة ) ٢٠(یتضح من جدول         
، مما یدل على وجود )٠.٠١(وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر 

 LSDالمستوي التعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :والجدول التالي یوضح ذلكللمقارنات المتعددة 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ٢١(جدول 
  منخفض المستوي التعلیمي 

  ١٠.٤٠٩= م 
  متوسط

  ١٤.٨٦٩= م 
  عالي

 ٢١.٠٦٩= م 
      - منخفض
    -  **٤.٤٦٠ متوسط

  -  **٦.١٩٩  **١٠.٦٥٩ عالي
              

وجود فروق في محور الموضة بین ) ٢١(یتضح من جدول     
العینة في المستوى التعلیمي العالي وكال من أفراد العینة في أفراد 

المستوى التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في 
، كما توجد )٠.٠١(المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة 

فروق بین أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط وأفراد العینة 
لمنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى في المستوى التعلیمي ا

، حیث بلغ متوسط )٠.٠١(التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم )٢١.٠٦٩(درجة أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي 

، )١٤.٨٦٩(أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط بمتوسط 
فض بمتوسط وأخیرا أفراد العینة في المستوى التعلیمي المنخ

)١٠.٤٠٩.(  
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى التعلیمي 

العالي حیث كانوا أكثر اتباعا للموضة، ثم أفراد العینة في المستوى 
التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة في المستوى 

ھذا إلى أن وقد یرجع  .التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرة
التعلیم والثقافة یوسعان األفق وینمیان األذواق االستھالكیة مما 

أماني رأفت (یؤدي إلى زیادة الرغبة لسلع جدیدة وسلع افضل 
، كما أن المستوى التعلیمي العالي یرتقي )٢٠١٠ - وآخرون

بصاحبھ لفئة اجتماعیة اعلى فكریا واقتصادیا والمخالطة معھم بما 
ر بمظھر معین لیتمشى مع ھذه الفئة وبالتالي یفرض علیھ الظھو

ویتفق ھذا مع دراسة كل من االھتمام بالھندام واتباع الموضة، 
، بینما اختلف )٢٠٠٣- دمحم السید وآخرون( ،)٢٠١٣ - منال دمحم(

حیث لم یكن لمستوى ) ١٩٩٥ - سعدیة حلیم وآخرون(عن دراسة 
  .التعلیم عالقة بتتبع الموضة

 التباین لدرجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر السنتحلیل  ) ٢٢(جدول 
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات السن

 الحریة
 الداللة )ف(قیمة 

  ٠.٠١  ٣٨.٧٥١ ٢ ١٠٠١.٩٤٦ ٢٠٠٣.٨٩٢  بین المجموعات
 ١٩٧ ٢٥.٨٥٦ ٥٠٩٣.٦٩٦ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٧٠٩٧.٥٨٨ المجموع
         

وھى قیمة ) ٣٨.٧٥١(كانت ) ف(إن قیمة ) ٢٢(دول یتضح من ج
، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر السن، 
للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
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  :والجدول التالي یوضح ذلك
         

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ٢٣(جدول 
  سنة ٣٥أقل من  السن

 ٢٠.٠٧٠= م 
  سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

 ١٧.٠٨٥= م 
  سنة فأكثر ٤٥من 
 ١٠.٤٤٦= م 

      - سنة ٣٥أقل من 
    -  *٢.٩٨٥ سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

  -  **٦.٦٣٨  **٩.٦٢٣ سنة فأكثر ٤٥من 
لموضة بین وجود فروق في محور ا) ٢٣(یتضح من جدول     

سنة وأفراد العینة ذوي السن من ٣٥أفراد العینة ذوي السن أقل من 
سنة لصالح أفراد العینة ذوي السن أقل من ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥
، بینما توجد فروق بین أفراد )٠.٠٥(سنة عند مستوى داللة ٣٥

سنة وأفراد العینة ذوي السن من ٣٥العینة ذوي السن أقل من 
سنة عند ٣٥ح أفراد العینة ذوي السن أقل من سنة فأكثر لصال٤٥

، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن )٠.٠١(مستوى داللة 
سنة وأفراد العینة ذوي السن من ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من 

سنة إلي أقل ٣٥سنة فأكثر لصالح أفراد العینة ذوي السن من ٤٥
درجة  ، حیث بلغ متوسط)٠.٠١(سنة عند مستوى داللة ٤٥من 

، یلیھم أفراد )٢٠.٠٧٠(سنة ٣٥أفراد العینة ذوي السن أقل من 
سنة بمتوسط ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥العینة ذوي السن من 

سنة فأكثر ٤٥، وأخیرا أفراد العینة ذوي السن من ) ١٧.٠٨٥(
  ).١٠.٤٤٦(بمتوسط 

وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي السن أقل من 
ا أكثر أتباعا للموضة، ثم أفراد العینة ذوي السن سنة حیث كانو٣٥
سنة في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من 

وقد یرجع ذلك  .سنة فأكثر في المرتبة األخیرة٤٥ذوي السن من 
والتي ) سنة٣٥ذوي السن أقل من (إلى أن المرأة العاملة للعینة 

راحل العمریة اھتماما بالمالبس تنتمي إلى مرحلة الشباب اكثر الم
سعدیة حلیم (دراسة والسعي وراء الجدید والحدیث وھو ما أكدتھ 

بقولھا أن سن الشباب ھي الفترة التي تحتل فیھا ) ١٩٩٥ - وآخرون
في محاولة منھن للفت  المالبس المركز األول، وقد یكون ھذا

یكون االنتباه وخاصة الشابات المقبالت على الزواج حیث 
تمامھن األكبر بالقبول االجتماعي والشكل الخارجي والظھور اھ

ویتفق ھذا التفسیر مع كل من دراسة  ،بین الزمالء والزمیالت
 - دمحم السید وآخرون(ودراسة )  ٢٠١٠ - سامي محمود وآخرون(

والذین أكدوا أن ) ١٩٩٣ - ھدى سلطان وآخرون(ودراسة ) ٢٠٠٣
إلى حب الظھور أو  سن االتزان الفكري واالجتماعي ال یحتاج

جذب الجنس اآلخر؛ بینما الشباب في حاجة للظھور في شكل 
ً للتوافق االجتماعي مع أقرانھ، كما أكدوا أنھ كلما كان  متأنق دائما
ً كلما كان الفرد یمیل الختیار المالبس التي تتبع  السن صغیرا

بینما بتقدم العمر تختار المالبس على أساس  ،خطوط الموضة
أن ) ٢٠٠٧ - جیھان علي(ب الجسم، وأكدت دراسة إخفاء عیو

الشباب یجدون في المالبس الوسیلة األولى لتحقیق الرغبة في 
البحث عن الخبرات الجدیدة والتجارب في اكتشاف الموضات 

 .الخاصة والتي ینتجھا المصممون بإسم الشباب دون غیرھم

         

  محور الموضة تبعا لمتغیر الدخل الشھري  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في ) ٢٤(جدول 
درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري

  الحریة
  الداللة  )ف(قیمة 

  ٠.٠١  ٤٨.٥٠٤ ٢ ١٢٦٤.٧٣٨ ٢٥٢٩.٤٧٧  بین المجموعات
 ١٩٧ ٢٦.٠٧٥ ٥١٣٦.٧٩٤  داخل المجموعات  دال 

     ١٩٩    ٧٦٦٦.٢٧١  المجموع
            

وھى ) ٤٨.٥٠٤(كانت ) ف(إن قیمة ) ٢٤(یتضح من جدول       
، مما یدل على وجود )٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا لمتغیر 

 LSDالدخل الشھري، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

         

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ٢٥( جدول 
  منخفض الدخل الشھري 

  ١١.٢٨٠= م 
  متوسط

 ١٥.٢٣٨= م 
  مرتفع

 ٢٠.٨٦٧= م 
      - منخفض
    -  **٣.٩٥٨ متوسط
  -  **٥.٦٢٨  **٩.٥٨٧ مرتفع

        

وجود فروق في محور الموضة بین ) ٢٥(یتضح من جدول      
العینة ذوي الدخل أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من أفراد 

المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند 
، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي )٠.٠١(مستوى داللة 

الدخل المتوسط وأفراد العینة ذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد 
، حیث بلغ )٠.٠١(العینة ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة 

، یلیھم )٢٠.٨٦٧(أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع متوسط درجة 
، وأخیرا )١٥.٢٣٨(أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط بمتوسط 

  ).١١.٢٨٠(أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع 

ذوي الدخل حیث كانوا أكثر أتباعا للموضة، ثم أفراد العینة 
المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض 

إلى اھتمام ذوي الدخول وقد یرجع ذلك . في المرتبة األخیرة
ً الرتفاع  المرتفعة أكثر بمظاھر الترف والرفاھیة والمظھریة نظرا

فكلما زاد الدخل زادت المبالغ "المستوى االقتصادي لھم، 
ألزیاء، وغالبا ما یبحث أصحاب الدخول المخصصة لشراء ا

البسیطة عن أزیاء الرخیصة، وأصحاب الدخول المرتفعة عن 
وفي دراسة ، )٢٠١٠ - أماني رأفت وآخرون(" اغلي المالبس

لم یكن ھناك عالقة للدخل بتتبع ) ١٩٩٥ - سعدیة حلیم وآخرون(
  .الموضة

ني من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض الثا
ً والذي ینص على  توجد فروق ذات داللة "قد تحققت كلیا

إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة في محور الموضة تبعا 
المكمالت "على قابلیة المرأة العاملة الختیار  لمتغیرات الدراسة
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  ".المستحدثة
  

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط  :الفرض الثالث
 ي محور االحتشام تبعا لمتغیرات الدراسةدرجات أفراد العینة ف

  ".المكمالت المستحدثة"على قابلیة المرأة العاملة الختیار 
، وحساب تحلیل )ت(وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار     

التباین لدرجات أفراد العینة في محور االحتشام والجداول التالیة 
  :توضح ذلك 

         

  سط درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر محل اإلقامةالفروق في متو ) ٢٦(جدول 
االنحراف  المتوسط الحسابي  محل اإلقامة

 المعیاري
درجات  العینة

 الحریة
 الداللة )ت(قیمة 

 ٠.٠١دال عند   ٢٠.٨٢٩ ١٩٨ ٨٥ ١.١٤٨  ١٠.٧٢٩ ریف
 ١١٥ ١.٦٣٢ ٦.٤١٧ حضر لصالح الریف

         

وھى ) ٢٠.٨٢٩(كانت ) ت(أن قیمة ) ٢٦(یتضح من الجدول      
لصالح أفراد العینة ) ٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة 

المقیمین بالریف، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین 
، بینما بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین )١٠.٧٢٩(بالریف 
  ).٦.٤١٧(بالحضر

المقیمین بالریف كانوا أكثر احتشاما مما یدل على أن أفراد العینة 
وقد یرجع ذلك إلى تمسك أھل . من أفراد العینة المقیمین بالحضر

الریف بالعادات والتقالید واألعراف أكثر من أھل المدینة؛ فأسرة 

تعیش في الریف تختلف احتیاجاتھا وتقالیدھا عن أسرة تعیش في 
بة قوانین اجتماعیة ویسود كل بلد تقالید وأعراف ھي بمثا"المدینة، 

تحكم سلوك الناس في ھذه البالد وتسیطر علي تقالید أبنائھا واحیانا 
 - أماني رافت وآخرون" (لھا قوة القانون التي تحمي البلد في ظلھ

أن األھمیة ) ٢٠٠٧ - جیھان علي(، وأوضحت دراسة )٢٠١٠
المعطاة للمالبس تختلف باختالف البلد الذي ینتمي إلیھ الشخص، 

  .)٢٠١٣ - منال دمحم(ت ھذه النتیجة مع دراسة واتفق

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر الحالة االجتماعیة) ٢٧(جدول   
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات الحالة االجتماعیة
    ٠.٠١  ٣٥.٧٨١ ٣ ٢٧٢.١٢٤ ٨١٦.٣٧٢  بین المجموعات

 ١٩٦ ٧.٦٠٥ ١٤٩٠.٦٤٨ داخل المجموعات دال
   ١٩٩  ٢٣٠٧.٠٢٠ المجموع

         

) ٣٥.٧٨١(كانت ) ف(إن قیمة ) ٢٧(یتضح من جدول         
، مما یدل على وجود )٠.٠١(وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر 

 LSDتماعیة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار الحالة االج
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )٢٨(جدول 
  آنسة الحالة االجتماعیة

 ٤.٧٠٠= م 
  متزوجة

 ١٠.٤٥٧= م 
 مطلقة

  ٦.٧٨٣= م 
 أرملة

  ٧.٨٦٢= م 
        -  آنسة

      -  **٥.٧٥٧  متزوجة
    -  **٣.٦٧٣  **٢.٠٨٣  مطلقة
  -  *١.٠٧٨  **٢.٥٩٥  **٣.١٦٢  أرملة

         

وجود فروق في محور االحتشام بین ) ٢٨(یتضح من جدول     
لصالح ) األرامل، المطلقات، اآلنسات(المتزوجات وكال من 

، بینما توجد فروق بین )٠.٠١(المتزوجات عند مستوى داللة 
، في )٠.٠٥(مستوى داللة األرامل والمطلقات لصالح األرامل عند 

حین توجد فروق بین األرامل واآلنسات لصالح األرامل عند 
، كذلك توجد فروق بین المطلقات واآلنسات )٠.٠١(مستوى داللة 

، حیث بلغ متوسط )٠.٠١(لصالح المطلقات عند مستوى داللة 
، )٧.٨٦٢(، یلیھم األرامل بمتوسط )١٠.٤٥٧(درجة المتزوجات 

، وأخیرا اآلنسات بمتوسط )٦.٧٨٣(بمتوسط یلیھم المطلقات 
)٤.٧٠٠.(  

وھكذا یأتي في المرتبة األولى المتزوجات حیث كانوا أكثر 
احتشاما، ثم األرامل في المرتبة الثانیة، ثم المطلقات في المرتبة 

وقد یرجع ذلك إلى  .الثالثة، ثم اآلنسات في المرتبة األخیرة
رأة العاملة المتزوجة ثم یقل االستقرار األسري الذي تستشعر بھ الم

ھذا البعد تدریجیا عند األرامل فالمطلقات ثم اآلنسات اللواتي 
 .یسعین وراء الموضة والمظھر للفت انتباه الجنس اآلخر

 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي  ) ٢٩(جدول   
 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات المربعات مجموع المستوي التعلیمي 

 غیر دال ٠.١٥٨  ١.٨٦٢ ٢ ١٢.٢٧٩  ٢٤.٥٥٩ بین المجموعات
 ١٩٧ ٦.٥٩٤ ١٢٩٨.٩٤١ داخل المجموعات

   ١٩٩  ١٣٢٣.٥٠٠ المجموع
         

وھى ) ١.٨٦٢(كانت ) ف(إن قیمة ) ٢٩(یتضح من جدول         
ا یدل على عدم وجود فروق بین ممقیمة غیر دالة إحصائیا، 

درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر المستوي 

حیث تساوت ) ٢٠١٣ - منال دمحم(، ویتفق ھذا مع دراسة التعلیمي
الموجھات ذوات المؤھل العالي مع ذوات المؤھل المتوسط لعینة 

  .دراستھا
 محور االحتشام تبعا لمتغیر السنتحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في  ) ٣٠(جدول 

 الداللة )ف(قیمة  درجات الحریة متوسط المربعات مجموع المربعات السن
  ٠.٠١  ٤٧.٢٠٩ ٢ ٤٠٨.٥٤١ ٨١٦.٩٠٢  بین المجموعات

 ١٩٧ ٨.٦٥٢ ١٧٠٤.٤٤١ داخل المجموعات دال 
   ١٩٩  ٢٥٢١.٣٤٣ المجموع
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وھى قیمة ) ٤٧.٢٠٩(كانت ) ف(إن قیمة ) ٣٠(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر السن، 

للمقارنات المتعددة  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ٣١(جدول 
  سنة ٣٥قل من أ السن

  ٥.٤٣٦= م 
  سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

 ٨.٩٧٥= م 
  سنة فأكثر ٤٥من 
 ١١.٢٣٤= م 

      - سنة ٣٥أقل من 
    -  **٣.٥٣٨ سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

  -  **٢.٢٥٨  **٥.٧٩٧ سنة فأكثر ٤٥من 
        

وجود فروق في محور االحتشام بین ) ٣١(یتضح من جدول     
سنة فأكثر وكال من أفراد العینة ٤٥من أفراد العینة ذوي السن 

) سنة٣٥سنة، أقل من ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من (ذوي السن 
سنة فأكثر عند مستوى داللة ٤٥لصالح أفراد العینة ذوي السن من 

سنة ٣٥، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن من )٠.٠١(
سنة ٣٥سنة وأفراد العینة ذوي السن أقل من ٤٥إلي أقل من 

سنة عند ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥لصالح أفراد العینة ذوي السن من 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة ذوي )٠.٠١(مستوى داللة 

، یلیھم أفراد العینة ذوي السن )١١.٢٣٤(سنة فأكثر ٤٥السن من 
، وأخیرا أفراد )٨.٩٧٥(سنة بمتوسط ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من 

  ).٥.٤٣٦(بمتوسط سنة ٣٥العینة ذوي السن أقل من 
سنة ٤٥وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي السن من 

فأكثر حیث كانوا أكثر احتشاما، ثم أفراد العینة ذوي السن من 
سنة في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥

 وقد یرجع ذلك إلى أن .سنة في المرتبة األخیرة٣٥السن أقل من 
سنة فاكثر وصلت إلى سن النضج ٤٥لمرأة العاملة في سن ا

والحكمة وعدم الحاجة لجذب االنتباه، بینما العكس مع فئة الشباب 
سنة والتي تھتم بلفت نظر ٣٥للمرأة العاملة ذات السن أقل من 

دمحم السید (اآلخرین لكونھم في سن الزواج ویتفق ھذا مع دراسة 
على أن الشباب ) ٢٠٠٧ - ليجیھان ع(، وتؤكد )٢٠٠٣ - وآخرون

یمتلكون دوافع عدیدة أھمھا حب االستطالع لكل فكرة جدیدة أو 
كذلك محاولة التقلید لكل ما ھو یطرأ على الساحة بصرف  - غریبة

ً لإلطار المرجعي القیمي العام أم  ً ومناسبا النظر عما إذا كان مالئما
  .غیر مناسب

  عینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر الدخل الشھري تحلیل التباین لدرجات أفراد ال) ٣٢(جدول 
  الداللة  )ف(قیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري 
  ٠.٠١  ٤٠.٥٧٢ ٢ ٣٧٧.٧٦١ ٧٥٥.٥٢١  بین المجموعات

 ١٩٧ ٩.٣١١ ١٨٣٤.٢٣٩  داخل المجموعات  دال 
     ١٩٩   ٢٥٨٩.٧٦٠  المجموع

            

وھى ) ٤٠.٥٧٢(كانت ) ف(إن قیمة ) ٣٢(جدول یتضح من       
، مما یدل على وجود )٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیر 

 LSDالدخل الشھري، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ٣٣(جدول 
  منخفض الدخل الشھري 

 ١١.٣٢٠= م 
  متوسط

 ٩.١٠٩= م 
  مرتفع

 ٥.٨٠٧= م 
     - منخفض
    - **٢.٢١١ متوسط
  -  **٣.٣٠٢  **٥.٥١٣ مرتفع

        

وجود فروق في محور االحتشام بین ) ٣٣(یتضح من جدول      
اد العینة ذوي أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض وكال من أفر

الدخل المتوسط والمرتفع لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض 
، كما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي )٠.٠١(عند مستوى داللة 

الدخل المتوسط وأفراد العینة ذوي الدخل المرتفع لصالح أفراد 
، حیث بلغ )٠.٠١(العینة ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة 

، )١١.٣٢٠(جة أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض متوسط در
، وأخیرا )٩.١٠٩(یلیھم أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط بمتوسط 

  ).٥.٨٠٧(أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض 

لدخل المتوسط في حیث كانوا أكثر احتشاما، ثم أفراد العینة ذوي ا
المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع في المرتبة 

وقد یرجع ذلك إلى أن ذوي الدخول المنخفضة اكثر بعدا  .األخیرة
عن مظاھر الحیاة والرفاھیة والترف، كما أن ذوي الدخل 

المنخفض ینتمون إلى الطبقة االجتماعیة الدنیا التي یتمسكون فیھا 
  .ل والعرف والتقالیدباألصو

من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض األول قد 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة "تحققت جزئیا والذي ینص على 

بین متوسط درجات أفراد العینة في محور االحتشام تبعا 
المكمالت "على قابلیة المرأة العاملة الختیار  لمتغیرات الدراسة

  ".المستحدثة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط  :الفرض الرابع

على  درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیرات الدراسة
  ".المكمالت المستحدثة"قابلیة المرأة العاملة الختیار 

، وحساب تحلیل )ت(وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار     
ور التزین والجداول التالیة التباین لدرجات أفراد العینة في مح

  :توضح ذلك

  الفروق في متوسط درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر محل اإلقامة ) ٣٤(جدول 
المتوسط   محل اإلقامة

 الحسابي
االنحراف 

 المعیاري
درجات  العینة

 الحریة
 الداللة )ت ( قیمة 

  غیر دال ٠.١١٧ ٠.٦٩١ ١٩٨ ٨٥ ٢.٣٥٨ ٨.٤٩٤ ریف
 ١١٥ ٣.١٣٤ ٨.٧٧٣ حضر
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وھى قیمة ) ٠.٦٩١(كانت ) ت( أن قیمة ) ٣٤(یتضح من الجدول 
غیر دالة إحصائیا، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین 

، وبلغ متوسط درجة أفراد العینة المقیمین )٨.٧٧٣(بالحضر 
  ).٨.٤٩٤(بالریف 

الحضر وأفراد العینة وھكذا یتساوى كال من أفراد العینة المقیمین ب
وقد یرجع ذلك إلى طبیعة المرأة في  .المقیمین بالریف في التزین

حب التزین والرغبة الدائمة في إظھار نفسھا في احسن صورة 

ومظھر جید، كما أن خروج المرأة للعمل واالختالط بالغیر قد أدى 
إلى توسع إدراكھا ومفاھیمھا عموما فضال عن أن التلیفزیون 

اإلعالم المختلفة والتكنولوجیا الحدیثة ساعد إلى حد كبیر ووسائل 
في إحداث تطور ملبسي للمرأة العاملة،  وجاءت ھذه النتیجة 

حیث جاء بعد التزین لصالح ) ٢٠١٣ - منال دمحم(مخالفة لدراسة 
  . الحضر في عینة الدراسة

 عا لمتغیر الحالة االجتماعیةتحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور التزین تب ) ٣٥(جدول   
درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات الحالة االجتماعیة

 الحریة
 الداللة )ف(قیمة 

    ٠.٠١  ٣٦.٢٨٦ ٣ ٣٢٨.٩٢٢ ٩٨٦.٧٦٥ بین المجموعات
 ١٩٦ ٩.٠٦٥ ١٧٧٦.٦٩٣ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٢٧٦٣.٤٥٨ المجموع
         

وھى قیمة ) ٣٦.٢٨٦(كانت  )ف(إن قیمة ) ٣٥(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر الحالة 

 LSDاالجتماعیة، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  مقارنات المتعددةلل LSDاختبار ) ٣٦(جدول 
  آنسة الحالة االجتماعیة

  ١١.٧٥٠= م 
  متزوجة

  ٩.٧٠٢= م 
 مطلقة 

 ٥.٧٥٦= م 
 أرملة

  ٤.٦٨٩= م 
        -  آنسة

      -  **٢.٠٤٧  متزوجة
    -  **٣.٩٤٥  **٥.٩٩٣  مطلقة
  -  *١.٠٦٧  **٥.٠١٢  **٧.٠٦٠  أرملة

          

وجود فروق في محور التزین بین اآلنسات ) ٣٦(یتضح من جدول 
لصالح اآلنسات عند ) المتزوجات، المطلقات، األرامل( من وكال

، كما توجد فروق بین المتزوجات وكال من )٠.٠١(مستوى داللة 
لصالح المتزوجات عند مستوى داللة ) المطلقات، األرامل(
، بینما توجد فروق بین المطلقات واألرامل لصالح )٠.٠١(

متوسط درجة ، حیث بلغ ) ٠.٠٥(المطلقات عند مستوى داللة 
، یلیھم )٩.٧٠٢(، یلیھم المتزوجات بمتوسط )١١.٧٥٠(اآلنسات 

  ).٤.٦٨٩(، وأخیرا األرامل بمتوسط )٥.٧٥٦(المطلقات بمتوسط 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى اآلنسات حیث كانوا أكثر حرصا 
علي التزین، ثم المتزوجات في المرتبة الثانیة، ثم المطلقات في 

وقد یرجع ذلك إلى  .ثم األرامل في المرتبة األخیرة المرتبة الثالثة،
أن الفتاة الشابة یكثر اھتمامھا بالمالبس والمظھر الشخصي وتبذل 
ً في التزین في سبیل الظھور بمظھر أنیق  ً طویال ً ووقتا ً كبیرا جھدا
وجدید لیناسب ویماثل مظھر صدیقاتھا، فضال عن رغبة ھذه الفئة 

ى جذب انتباه الجنس اآلخر، ثم تأتي الشبابیة للتمیز وحرصھا عل
بعد ذلك عینة المرأة العاملة المتزوجة وقد یرجع ذلك إلى 
استقرارھا النفسي وإحساسھا باألمان واالطمئنان عن المطلقة 
واألرملة واللتان قد یحرصن بعض الشيء في تزینھن نظرا 
لطبیعة المجتمع ونظرتھ إلى كالھما رغم حرصھما لجذب االنتباه، 

   ).١٩٩٠ - سمیحة علي(تفقت ھذه النتیجة مع دراسة وا
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر المستوي التعلیمي  ) ٣٧(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي التعلیمي 
 الحریة

 الداللة )ف(قیمة 

    ٠.٠١  ٤٣.٥٣٢ ٢ ٤٧٨.٧٩٥ ٩٥٧.٥٩٠ بین المجموعات
 ١٩٧ ١٠.٩٩٩ ٢١٦٦.٧٦١ داخل المجموعات دال

   ١٩٩  ٣١٢٤.٣٥١ المجموع
         

) ٤٣.٥٣٢(كانت ) ف(إن قیمة ) ٣٧(یتضح من جدول         
، مما یدل على وجود )٠.٠١(وھى قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 

فروق بین درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر 

 LSDعلیمي، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار المستوي الت
  :للمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح ذلك

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  ) ٣٨(جدول 
  منخفض المستوي التعلیمي 

 ٤.٦٨١= م 
  متوسط

 ٨.٠١٤= م 
  عالي

 ١١.١٧٢= م 
      - منخفض
    -  **٣.٣٣٢ متوسط

  -  **٣.١٥٧  **٦.٤٩٠ عالي
        

وجود فروق في محور التزین بین ) ٣٨(یتضح من جدول     
أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي وكال من أفراد العینة في 
المستوى التعلیمي المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة في 

، كما توجد )٠.٠١(المستوى التعلیمي العالي عند مستوى داللة 
ي المستوى التعلیمي المتوسط وأفراد العینة فروق بین أفراد العینة ف

في المستوى التعلیمي المنخفض لصالح أفراد العینة في المستوى 

، حیث بلغ متوسط )٠.٠١(التعلیمي المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم )١١.١٧٢(درجة أفراد العینة في المستوى التعلیمي العالي 

، )٨.٠١٤(بمتوسط أفراد العینة في المستوى التعلیمي المتوسط 
وأخیرا أفراد العینة في المستوى التعلیمي المنخفض بمتوسط 

وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة في المستوى ). ٤.٦٨١(
التعلیمي العالي حیث كانوا أكثر حرصا علي التزین، ثم أفراد 
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العینة في المستوى التعلیمي المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد 
وقد  .عینة في المستوى التعلیمي المنخفض في المرتبة األخیرةال

یرجع ذلك إلى أن كل شخص لھ متطلباتھ وحاجاتھ الخاصة وحیث 
أن ھناك عالقة بین الملبس والشخصیة؛ فإن كل فرد یستطیع أن 
یدرك الخصائص الممیزة لشخصیتھ ویربط ھذه الخصائص 

اسب لھذه الخطوط، بالخطوط المالئمة لھ واأللوان والنسیج المن
ویساعد التعلیم والثقافة في ذلك لكونھما یوسعان األفق وینمیان 
األذواق االستھالكیة مما یؤدي إلى زیادة الرغبة لسلع جدیدة وسلع 

  ).٢٠١٠ - أماني رأفت(افضل 
كما أن ارتفاع المستوى االجتماعي ألفراد المستوى التعلیمي 

وشكل معین تفرضھ  العالي والذي یتطلب منھم الظھور بمظھر
ویتفق  ،علیھم الطبقة التي ینتمون لھا أو الوظیفة التي یمارسونھا

أن ) ١٩٩٣ - ھدى سلطان وآخرون(ھذا مع ما جاء في دراسة 
الحالة التعلیمیة للنساء أدت إلى تطلعھن لشراء مالبس ذات نوعیة 
جیدة كنتیجة لمكانة المرأة التي تعكس تقدمھا العلمي والوظیفي، 

على أن األناقة ) ١٩٩٥ - سعدیة حلیم وآخرون(تفقت دراسة كما ا
عند اختیار الملبس تأتي في المقام األول من اھتمام الموظفات 

وأرجعا ھذا إلى ارتفاع مستوى  ،القطریات عن طالبات الجامعة
المعیشة وارتفاع دخل الفرد مما سھل عملیة الشراء واالختیار، 

  .)٢٠١٣ - ل دمحممنا(واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة 
 تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر السن )٣٩(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات السن
 الحریة

 الداللة )ف(قیمة 

 دال ٠.٠١  ٤٨.٤١٣ ٢ ٤٤٣.٩١٦ ٨٨٧.٨٣٢ بین المجموعات
 ١٩٧ ٩.١٦٩ ١٨٠٦.٣٤٥ داخل المجموعات

   ١٩٩   ٢٦٩٤.١٧٧ المجموع
         

وھى قیمة ) ٤٨.٤١٣(كانت ) ف(إن قیمة ) ٣٩(یتضح من جدول 
، مما یدل على وجود فروق بین )٠.٠١(دالة إحصائیا عند مستوى 

درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر السن، ولمعرفة 

للمقارنات المتعددة والجدول  LSDاتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  .ي یوضح ذلكالتال

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار  )٤٠(جدول 
  سنة٣٥أقل من السن

  ١١.٣٥٢= م 
  سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من

 ٨.٤٠٢= م 
  سنة فأكثر٤٥من

 ٥.٠٢١= م 
      - سنة٣٥أقل من 

    -  **٢.٩٤٩ سنة٤٥سنة إلي أقل من٣٥من
  -  **٣.٣٨١  **٦.٣٣٠ سنة فأكثر٤٥من 

  

وق في محور التزین بین أفراد وجود فر) ٤٠(یتضح من جدول 
سنة وكال من أفراد العینة ذوي السن  ٣٥العینة ذوي السن أقل من 

لصالح أفراد ) سنة فأكثر٤٥سنة، من ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥من (
، كما )٠.٠١(سنة عند مستوى داللة ٣٥العینة ذوي السن أقل من 

 سنة إلي أقل من٣٥توجد فروق بین أفراد العینة ذوي السن من 
سنة فأكثر لصالح أفراد ٤٥سنة وأفراد العینة ذوي السن من ٤٥

سنة عند مستوى داللة ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥العینة ذوي السن من 
، حیث بلغ متوسط درجة أفراد العینة ذوي السن أقل من )٠.٠١(

سنة إلي ٣٥، یلیھم أفراد العینة ذوي السن من )١١.٣٥٢(سنة ٣٥
وأخیرا أفراد العینة ذوي السن  ،)٨.٤٠٢(سنة بمتوسط ٤٥أقل من 

  ).٥.٠٢١(سنة فأكثر بمتوسط ٤٥من 
وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي السن أقل من 

سنة حیث كانوا أكثر حرصا علي التزین، ثم أفراد العینة ذوي ٣٥
سنة في المرتبة الثانیة، ثم أفراد ٤٥سنة إلي أقل من ٣٥السن من 

   .سنة فأكثر في المرتبة األخیرة٤٥العینة ذوي السن من 

وقد یرجع ذلك إلى طبیعة الشباب التي ینتمي الیھا ذوي السن اقل 
ً في اختیار  ٣٥من  ً كبیرا سنة فھم أكثر الفئات الذین یقضون وقتا

مالبسھم، وفي طریقة الحصول علیھا أكثر من أي فترة أخرى في 
ویأتي بعد ذلك  ،حیاتھم ألن ھذه الفترة تحدد عالقاتھم االجتماعیة

ً ویقل معھ االھتمام بالتزین  مرحلة النضج واالستقرار تدریجیا
دمحم (فبتقدم العمر تختار المالبس على أساس إخفاء عیوب الجسم 

حیث ) ١٩٩٣ - ھدى سلطان وآخرون) (٢٠٠٣- السید وآخرون
أكدا أن سن االتزان الفكري واالجتماعي وعدم الحاجة إلى حب 

اآلخر؛ بینما الشباب في حاجة للظھور في  الظھور أو جذب الجنس
ً للتوافق االجتماعي مع أقرانھ من أن الفتاة الشابة . شكل متأنق دائما

 ً ً كبیرا یكثر اھتمامھا بالمالبس والمظھر الشخصي وتبذل جھدا
ً في التزین في سبیل الظھور بمظھر أنیق وجدید  ً طویال ووقتا

ھدى سلطان (سة لیناسب ویماثل مظھر صدیقاتھا، ووجدت درا
أن الرغبة لبلوغ أھداف األناقة كانت مھمة في ) ١٩٩٣ - وآخرون

  .اختیار المالبس لعینة دراستھا
  تحلیل التباین لدرجات أفراد العینة في محور التزین تبعا لمتغیر الدخل الشھري  ) ٤١(جدول 

درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الدخل الشھري 
  الحریة

  داللةال  )ف(قیمة 

  دال ٠.٠١  ٣٦.٣٠٩ ٢ ٤٤٢.٥٠٥ ٨٨٥.٠١١  بین المجموعات
 ١٩٧ ١٢.١٨٧ ٢٤٠٠.٨٥٠  داخل المجموعات

     ١٩٩   ٣٢٨٥.٨٦١  المجموع
وھى ) ٣٦.٣٠٩(كانت ) ف(إن قیمة ) ٤١(یتضح من جدول و

، مما یدل على وجود )٠.٠١(قیمة دالة إحصائیا عند مستوى 
ر التزین تبعا لمتغیر الدخل فروق بین درجات أفراد العینة في محو

للمقارنات  LSDالشھري، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبیق اختبار 
  .یوضح ذلك )٤٢(المتعددة والجدول 

  للمقارنات المتعددة LSDاختبار ) ٤٢(جدول 
  منخفض الدخل الشھري 

  ٥.٦٨٠= م 
  متوسط

 ٧.٥٩٧= م 
  مرتفع

 ١١.٣٠١= م 
      - منخفض
    -  *١.٩١٧ متوسط

  -  **٣.٧٠٤  **٥.٦٢١ فعمرت
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وجود فروق في محور التزین بین أفراد ) ٤٢(یتضح من جدول 

العینة ذوي الدخل المرتفع وكال من أفراد العینة ذوي الدخل 
المتوسط والمنخفض لصالح أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع عند 

، بینما توجد فروق بین أفراد العینة ذوي )٠.٠١(مستوى داللة 
لمتوسط وأفراد العینة ذوي الدخل المنخفض لصالح أفراد الدخل ا

، حیث بلغ )٠.٠٥(العینة ذوي الدخل المتوسط عند مستوى داللة 
، یلیھم )١١.٣٠١(متوسط درجة أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع 

، وأخیرا أفراد )٧.٥٩٧(أفراد العینة ذوي الدخل المتوسط بمتوسط 
  ).٥.٦٨٠(ط العینة ذوي الدخل المنخفض بمتوس

وھكذا یأتي في المرتبة األولى أفراد العینة ذوي الدخل المرتفع 
حیث كانوا أكثر حرصا علي التزین، ثم أفراد العینة ذوي الدخل 
المتوسط في المرتبة الثانیة، ثم أفراد العینة ذوي الدخل المنخفض 

وقد یرجع ذلك إلى إحساس المرأة العاملة  .في المرتبة األخیرة
خل المرتفع باالستقالل والخصوصیة و زیادة قدرتھا على ذوي الد

الشراء اكثر من غیرھا بعیدا عن میزانیة األسرة مما أدى إلى 
تطلعھا لشراء مالبس ذات نوعیة جیدة كنتیجة لمكانة المرأة التي 

سعدیة (تعكس تقدمھا العلمي أو الوظیفي، واتفق مع ھذا دراسة 
قة عند اختیار الملبس تأتي في على أن األنا) ١٩٩٥ - حلیم وآخرون

 ،المقام األول من اھتمام الموظفات القطریات عن طالبات الجامعة
وأرجعت ھذا إلى ارتفاع مستوى المعیشة وارتفاع دخل الفرد مما 

  .سھل عملیة الشراء واالختیار
من خالل عرض النتائج السابقة نالحظ أن نتیجة الفرض الثالث 

ً والذي ینص توجد فروق ذات داللة "على  قد تحققت جزئیا
إحصائیة بین متوسط درجات أفراد العینة في محور التزین تبعا 

المكمالت "على قابلیة المرأة العاملة الختیار  لمتغیرات الدراسة
  ".المستحدثة

  

  : Discussion المناقشة
لمتغیرات الدراسة تبعا التي توصل إلیھا البحث یتضح من النتائج 

  :ما یلى )وامل المؤثرة على اختیار المكمالت المستحدثةالع(
ü  لمتغیر محل اإلقامة ً وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا

في " المكمالت المستحدثة"على قابلیة المرأة العاملة الختیار 
لصالح ) جذب االنتباه، الموضة(أبعاد السلوك الملبسي 

الحضر، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في بعد 
لصالح الریف، بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا ) حتشاماال(

 ).التزین(في بعد 
ü  لمتغیر الحالة ً وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا

المكمالت "االجتماعیة على قابلیة المرأة العاملة الختیار 
جذب االنتباه، (في أبعاد السلوك الملبسي " المستحدثة

ووجود فروق ذات  لصالح فئة اآلنسات،) الموضة، التزین
 .لصالح فئة المتزوجات) االحتشام(داللة إحصائیة في بعد 

ü  لمتغیر المستوى ً وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا
المكمالت "التعلیمي على قابلیة المرأة العاملة الختیار 

جذب االنتباه، (في أبعاد السلوك الملبسي " المستحدثة
لتعلیمي العالي، لصالح ذوي المستوى ا) الموضة، التزین

 ).االحتشام(بینما ال توجد فروق دالة إحصائیا في بعد 
ü  لمتغیر السن على قابلیة ً وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا

في أبعاد " المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 
لصالح ) جذب االنتباه، الموضة، التزین(السلوك الملبسي 

د فروق ذات داللة سنة، ووجو٣٥ذوي السن أقل من 
سنة ٤٥لصالح ذوي السن من ) االحتشام(إحصائیة في بعد 

 .فأكثر
ü  لمتغیر الدخل الشھري ً وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا

في " المكمالت المستحدثة"على قابلیة المرأة العاملة الختیار 
) جذب االنتباه، الموضة، التزین(أبعاد السلوك الملبسي 
مرتفع، ووجود فروق ذات داللة لصالح ذوي الدخل ال

  .لصالح ذوي الدخل المنخفض) االحتشام(إحصائیة في بعد 
لمحاور مقیاس اتجاھات المرأة العاملة نحو كما توصل البحث تبعا 

  :إلى المكمالت اختیار
ü  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد

اسة على العینة في محور جذب االنتباه تبعا لمتغیرات الدر
، وكانت "المكمالت المستحدثة"قابلیة المرأة العاملة الختیار 

ھن : المرأة العاملة في عینة الدراسة األكثر جذبا لالنتباه
ذوي المستوى التعلیمي  -  فئة اآلنسات - المقیمین بالحضر

 .ذوي الدخل المرتفع - سنة٣٥ذوي السن أقل من  - العالي
ü  متوسط درجات أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین

العینة في محور الموضة تبعا لمتغیرات الدراسة على قابلیة 
، وكانت المرأة "المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 

ھن : العاملة في عینة الدراسة األكثر تمسكا بالموضة
ذوي المستوى التعلیمي  - فئة اآلنسات - المقیمین بالحضر

  .ذوي الدخل المرتفع - سنة٣٥ذوي السن أقل من  - العالي
ü  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد

العینة في محور االحتشام تبعا لمتغیرات الدراسة على قابلیة 
، وكانت المرأة "المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 

ھن المقیمین : العاملة في عینة الدراسة األكثر احتشاما
تساوى كال من أفراد العینة ذوي  - متزوجاتفئة ال - بالریف

ذوي السن  - المستوى التعلیمي العالي والمتوسط والمنخفض
 .ذوي الدخل المنخفض  - سنة فأكثر٤٥من 
ü  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد

العینة في محور التزین تبعا لمتغیرات الدراسة على قابلیة 
، وكانت المرأة "المكمالت المستحدثة"المرأة العاملة الختیار 

تساوى : العاملة في عینة الدراسة األكثر حرصا على التزین
كال من أفراد العینة المقیمین بالحضر وأفراد العینة المقیمین 

ذوي  - ذوي المستوى التعلیمي العالي - فئة اآلنسات - بالریف
 .ذوي الدخل المرتفع - سنة٣٥السن أقل من 

المكم   الت "لبح   ث الح   الي تؤك   د عل   ى أھمی   ة وعلی   ھ ف   إن نت   ائج ا
ف  ي " ھ  ذه المس  تحدثات"العامل  ة، وم  دى ق  درة  للم  رأة "المس  تحدثة

إثراء مالبسھا ومسایرة الموضة، وكذلك معرفة تأثیر كل من مح ل 
اإلقام   ة الحال   ة االجتماعی   ة، المس   توى التعلیم   ي، الس   ن، ال   دخل 

عامل ة الختی ار على قابلی ة الم رأة ال) المستوى االقتصادي(الشھري 
  ".المكمالت المستحدثة"

 :Recommendationsتوصیات البحث 
االھتم   ام بدراس   ة التط   ور الت   اریخي للمكم   الت المس   تحدثة  .١

 .بأنواعھا وأصولھا
 .استكمال دراسة المكمالت المستحدثة وأنواعھا بشكل موسع .٢
االھتم  ام بدراس  ة عوام  ل أخ  رى م  ؤثرة عل  ى اختی  ار الم  رأة  .٣

 .المستحدثةالعاملة للمكمالت 
االھتمام بدراسة م دى إقب ال فئ ات مجتمعی ة أخ رى الس تخدام  .٤

 .المكمالت المستحدثة
إقام   ة مش   روعات ص   ناعیة ص   غیرة قائم   ة عل   ى ص   ناعة  .٥

 .المكمالت المستحدثة
عم  ل مع  ارض متخصص  ة للمكم  الت المس  تحدثة عل  ى نھ  ج  .٦

األحذی   ة، (المع   ارض المتخصص   ة ف   ي المكم   الت الملبس   یة 
 ...).ت، ، االكسسواراالحقائب

زی   ادة االھتم   ام باتجاھ   ات واحتیاج   ات الم   رأة العامل   ة وم   ا  .٧
 .یناسبھا

زی    ادة اھتم    ام مص    ممین األزی    اء ب    المكمالت المس    تحدثة  .٨
 .والتعرف على الجدید فیھا لتوظیفھا في مجال المالبس

زیادة اھتمام القائمین على صناعة المكمالت المس تحدثة عل ى  .٩
 .عمل خدمة ما بعد البیع
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بعم    ل اس    تطالعات رأي لمس    تخدمي المكم    الت االھتم    ام  .١٠
لتحس    ین ... المس    تحدثة كن    وع وخام    ة وتص    میم وأل    وان و
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