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  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
أن اإلحرام ولباسھ یعد أول األعمال التي یفعلھا مرید الحج أو العمرة، ویتعلق بھذا اإلحرام كثیر من  

األحكام، ، وللمرأة ان تحرم فیما شاءت من اسود او اخضر او غیرھما، مع الحذر من التشبھ بالرجال 
إن هللا سبحانھ وتعالى جعل األمر في لباسھن، لكن لیس لھا ان تلبس النقاب والقفازین حال إحرامھا ، ف

في سعة للمرأة المحرمة ولم یحددھا في لباس مثل الرجل فعلیھ ارتداء (اإلزار والرداء) ، ولكن ال یخفى 
ً على طبیعة الطقس فیھا، فمن  علینا مناخ مدینة مكة المكرمة ، واتضاح دور الحرارة الذي یسیطر تماما

ً ألاألھمیة بمكان وجود تصامیم مستدامة  ھمیة ھذا تحقق المتطلبات الوظیفیة للمرأة المحرمة ، ونظرا
دراسة متخصصة تناولت زي المرأة المحرمة إلیجاد حلول للمشاكل التي  تانالموضوع فلم تجد الباحث

تواجھھا اثناء أدائھا مناسك الحج والعمرة ، حیث  تلخصت مشكلة البحث وأھدافھ في  إنتاج تصامیم 
المحرمة لتتوافق مع المتطلبات الوظیفیة ، والتعرف على آراء المتخصصین نحو  مستدامة للباس المرأة

التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع المتطلبات الوظیفیة ، ومعرفة آراء المستھلكات نحو 
صفي التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع األداء الوظیفي . اتبع البحث المنھج الو

التحلیلي الى جانب الدراسة التطبیقیة من خالل تصمیم وتنفیذ عینات لتصمیمات مستدامة للباس المرأة 
) مستھلكة تنقسم 162المحرمة تحقق المتطلبات الوظیفیة. وتشمل عینة البحث تكونت عینة البحث من (

ن (المصریة، ) مستھلكة اجابت على استطالع الرأي، والتي تنوعت جنسیاتھم بی97الى عدد (
) مستھلكة لمعرفة آرائھم نحو التصامیم المنفذة. 65السعودیة، الیمنیة، الحضرمیة، الباكستانیة) وعدد (

) ھو األفضل في تحقیق 2وأظھرت نتائج البحث اتفاق  المتخصصین والمستھلكات ان التصمیم رقم (
اجراء المزید من األبحاث لتجربة  الجوانب الوظیفیة والبیئیة (االستدامة). وقد قدم البحث توصیة  في

التصامیم المقترحة في البحث خالل موسم الحج والقیاس الفعلي لمدى تحقیقھا للمتطلبات الوظیفیة 
  للمرأة.

 لباس المرأة المحرمة    
Ihram women 
clothing  

 مالبس وظیفیة
 Functional clothing  

 مالبس مستدامة 
Sustainable clothing 

 یفیة متطلبات وظ 
Functional 
requirements  

 مالبس حج
 Hajj clothing . 
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   Introduction:مقدمة 
ان أول مناسك الحج ھو اإلحرام، وھو نیة الدخول في النسك، ولغة 

أي في ممنوع او محظور، من عھد یطلق على الدخول في حرمة 
او میثاق، تقول: حرم الشيء حرمة، أي امتنع وحرم علیك كذا، أي 
منعت منھ وأحرم الرجل أي دخل في الحرم او الشھر الحرام، وفي 
الفقھ یطلق على الدخول في النسك من حج او عمرة بالنیة عند 

  ).2011الجمھور (ھاللي،
لباسھ یعد أول األعمال التي ) أن اإلحرام و2019ذكر (العواجي، 

یفعلھا مرید الحج أو العمرة، ویتعلق بھذا اإلحرام كثیر من 
ِ للحج أو العمرة ان یتعلمھا ویتفقھ فیھا،  األحكام، فینبغي لكل مبتغ
حتى ال یقع فیما یخل أو ینقص ثواب نسكھ، وللمرأة ان تحرم فیما 

بھ شاءت من اسود او اخضر او غیرھما، مع الحذر من التش
بالرجال في لباسھم، لكن لیس لھا ان تلبس النقاب والقفازین حال 

   ).2006إحرامھا (ابن باز،
اضافت الباحثتان ان هللا سبحانھ وتعالى جعل األمر في سعة للمرأة 
المحرمة ولم یحددھا في لباس مثل الرجل فعلیھ ارتداء (اإلزار 

رمة ، واتضاح والرداء) ، ولكن ال یخفى علینا مناخ مدینة مكة المك
ً على طبیعة الطقس فیھا (قربة  دور الحرارة الذي یسیطر تماما

) ، فمن األھمیة بمكان وجود تصامیم مستدامة 2013ومحمد، 
ً ألھمیة ھذا  تحقق المتطلبات الوظیفیة للمرأة المحرمة ، ونظرا
الموضوع فلم تجد الباحثتان دراسة متخصصة تناولت زي المرأة 

ل للمشاكل التي تواجھھا اثناء أدائھا مناسك المحرمة إلیجاد حلو
  الحج والعمرة .

ً مع اھتمام المملكة بقطاع الحج  ان ھذه الدراسة تأتي تماشیا
ً في رؤیة   ً رئیسیا ، لما یتمتع 2030والعمرة ، والذي یمثل محورا

(الموقع  ،بھ من مزایا متفردة ومتنوعة تؤھلھ الحتالل ھذه المكانة
ً لما الحظتھ الباحثتا الحج والعمرة)  لوزارة اإللكتروني ن ونظرا

في ندرة وجود دراسات متخصصة وبعد التواصل مع  الھیئة 
ھیئة التقییس لدول السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة و

انھ ال یوجد معاییر قیاسیة في   مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
  لباس المرأة المحرمة .

نشر استطالع رأي الكتروني للمستھلكات قامت الباحثتان ب
) مستھلكة لمعرفة 97للتصامیم المتوفرة باألسواق، وكان عددھن (

احتیاجاتھن لزي مناسك الحج والعمرة وكانت النتائج توضح مدى 
الحاجة لتصامیم مخصصة تراعي االحتیاجات الوظیفیة للمرأة 

سبق  المحرمة أثناء أداء مناسك الحج والعمرة ، من خالل ما
 تلخصت مشكلة البحث في التساؤالت التالیة:

  : Statement of the problemمشكلة البحث 
ما إمكانیة إنتاج تصامیم مستدامة للباس المرأة المحرمة  . 1

  لتتوافق مع األداء الوظیفي؟
ما ھي آراء المتخصصین نحو التصامیم المنفذة للباس المرأة  . 2

 المحرمة لتتوافق مع األداء الوظیفي؟
ھي آراء المستھلكات نحو التصامیم المنفذة للباس المرأة  ما . 3

  المحرمة لتتوافق مع األداء الوظیفي؟
  :  Objectivesأھداف البحث 

إنتاج تصامیم مستدامة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع  . 1
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  المتطلبات الوظیفیة.
التعرف على آراء المتخصصین نحو التصامیم المنفذة للباس  . 2

 لتتوافق مع المتطلبات الوظیفیة.المرأة المحرمة 
معرفة آراء المستھلكات نحو التصامیم المنفذة للباس المرأة  . 3

  المحرمة لتتوافق مع األداء الوظیفي.
  : Significance أھمیة البحث

في مجال  2030نتائج البحث تساھم في تحقق رؤیة المملكة  . 1
  خدمة المجتمع وبناء اإلنسان (مجتمع حیوي بنیانھ متین).

راء المكتبة العربیة الدراسات العربیة لموضوع ھذا البحث اث . 2
  لفقر الدراسات في ھذا المجال.

نقطة انطالق للباحثین لدراسة العدید من مشاكل لباس المرأة  . 3
 المحرمة.

  نواة إلنشاء معاییر للباس المرأة المحرمة لھیئة المواصفات. . 4
  : Hypothesesفروض البحث 

لباس المرأة المحرمة لتتوافق یمكن إنتاج تصامیم مستدامة ل . 1
 مع المتطلبات الوظیفیة.

ال توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین اراء المتخصصین  . 2
في التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع 

 المتطلبات الوظیفیة.
ال توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین اراء المستھلكات في  . 3

المحرمة لتتوافق مع المتطلبات  التصامیم المنفذة للباس المرأة
  الوظیفیة.

  : Methodologyمنھج البحث 
یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي الى جانب الدراسة التطبیقیة 
من خالل تصمیم وتنفیذ عینات لتصمیمات مستدامة للباس المرأة 

  المحرمة تحقق المتطلبات الوظیفیة.
  : Delimitationsحدود البحث 

تتحدد ھذه الدراسة في تحدید المتطلبات  حدود موضوعیة:
الوظیفیة للباس المرأة المحرمة وانتاج تصامیم مستدامة بناء 

  علیھا.
 حدود بشریة: النساء ھن الفئة المستھدفة في ھذا البحث.

  : Terminology مصطلحات البحث 
   المتطلبات الوظیفیة: 

مستخدم عبارة عن مالبس صممت ھندسیًا لتلبیة متطلبات أداء ال
في ظل الظروف القاسیة، فمنھا المالبس الواقیة أو المالبس 

 .الطبیة أو المالبس الریاضیة ...الخ
ھي االحتیاجات الضروري توافرھا في تصمیم لباس المرأة 
المحرمة والتي تحقق لمرتدیھا الراحة واألمان وسھولة الحركة، 

  باحثتان).والحمایة ضد األشعة الفوق بنفسجیة وضد البكتیریا (ال
  اإلحرام النسائي:

ھي المالبس التي ال تلفت النظر، لیس فیھا شھرة ولیس فیھا 
زینة تلفت النظر، بل تكون مالبس عادیة لیس فیھا جمال یلفت 
أنظار الرجال، كاألسود السادة واألحمر السادة واألخضر ونحو 
ذلك الذي لیس فیھ جمال یلفت األنظار، ھذا ھو األفضل لھا 

  لھا. واألحسن
لھا ان تلبس ما شاءت من اللباس، فلیس لھا ثیاب معینة لإلحرام 
ً وزینة، ألنھا سوف  إال انھ ال یجوز لھا ان تلبس ما یكون تبرجا

تكون أمام الناس في الطواف والسعي وغیره (ابن 
  ). 1995عثیمین،

ھو الزي الذي ترتدیھ المرأة عند الحج الى بیت هللا الحرام، 
  .ئھا مناسك العمرة (الباحثتان)وترتدیھ عند أدا
  :Sampleعینة الدراسة 

) 97) مستھلكة تنقسم الى عدد (162تكونت عینة البحث من (
مستھلكة اجابت على استطالع الرأي، والتي تنوعت جنسیاتھم 

بین (المصریة، السعودیة، الیمنیة، الحضرمیة، الباكستانیة) 
  یم المنفذة.) مستھلكة لمعرفة آرائھم نحو التصام65وعدد (

  أدوات الدراسة:
ل  . 1 ن قب تھلكات) م تطالع رأي المس یم (اس تمارة تحك اس

  المتخصصین .
وفرة  . 2 امیم المت تھلكات للتص تطالع رأي المس تبیان الس اس

 باألسواق.
ل  . 3 ن قب تدامة م میمات المس یم التص تبیان تحك اس

 المتخصصین.
  .استبانة آراء المستھلكات نحو التصامیم المنفذة . 4

  قياإلطار التطبی
ة  ن ھیئ الي م رام الرج فة لإلح راء مواص ان بش ت الباحثت قام
الع  ة لالط یج العربی دول الخل اون ل س التع دول مجل یس ل التقی
امیم  ذ التص ع تنفی ى م ا یتماش ذكورة بم وب الم ادي العی وتف
ع  ى م ي ال یتمش میم زخرف ل (تص ث مث ذا البح ي ھ ة ف المقترح

وب یض، ثق د التبی ر جی اش غی المیة، قم ع أو  اآلداب اإلس أو قط
  تمزق، بقع أو أوساخ).

ي  الي ف بعض االختبارات التي یتم اجرائھا لفحص اإلحرام الرج
  ھیئة التقییس:

  ً ا نتیمتر طبق ل س ة لك داء واللحم وط الس دد خی ین ع تعی
  للمواصفة.

 .تعیین كتلة المتر المربع  
 .تعیین قوة الشد في اتجاھي السداء واللحمة  
 ار مكررة تعیین زمن امتصاص الماء بحیث تؤ ع اختب خذ قط

د  ث تبع ة بحی ع مختلف ن مواض ن 10م ل م ى األق م عل س
ق  اء لعم ي الم ع ف م توض ل، ث ة 10البراس رك القطع م وتت س

ب  م یحس قوط، ث تغرقھ للس ذي تس ت ال اس الوق قط ویق لتس
دول مواصفة  (  متوسط زمن امتصاص الماء ھیئة التقییس ل

  .)مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
الل ج ن خ ت وم ط قام اله فق ا أع ابق ذكرھ اییر الس ع المع می

ا  م اختبارھ د ت فات وق ذه المواص ق وھ الباحثتان بتوفیر خامة تتف
  . OEKO TEXفي مختبر 

  
  ) توضح شكل ولون الخامة المستخدمة1صورة رقم (

  شرح وتحلیل التصامیم
 Adobe Illustrator CC 2019تم رسم التصامیم باستخدام برنامج التصمیم   البرنامج المستخدم
  لب الشجر. سیلیلوز (لیوسیل) وھي ألیاف مصنعة من Lyocell% ألیاف 30  الخامة المستخدمة 

  (الكتان). Linen%الیاف 20
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 (القنب). Hemp% ألیاف 50
 تتمیز الخامة بأنھا ضد األشعة الفوق بنفسجیة.   الخامة  معالجات

ان اللباس یعتبر  T Gambichler، j Laperre،  Hoffmannحیث اثبتت دراسة 
أحد اھم األدوات لحمایة الجلد من الشمس لذا فإن حجم الحمایة للقماش یعتمد على نوع 

  القماش والحیاكة.
 ضد البكتیریا. 
 ٪ مقارنة بالقطن، تم انتاجھا بجودة عالیة.50خامة تم استخدام الماء فیھا بنسبة أقل  

  : الغسل  طرق العنایة
  الغسیل بالید أو في الغسالة في ماء بارد، ال یستخدم المبیضات، ال یتم فركھ. 

  : الكي
  األفضل یتم كیھ وھو مبلل لسھولة الكي.

  : التجفیف
 لمالبس للحصول على أفضل النتائج. استخدام حرارة أقل في مجفف ا

  سم 147.32انش / 58  عرض القماش المستخدم
  التصمیم األول (وصف التصمیم)

  الجزء العلوي:
 تونیك متسع قصیر من األمام الى خط الوسط، ومن الخلف طویل یصل طولھ الى القدم. . 
 أكمام طویلة یصل طولھا الى المعصم. . 
  مطاط في أسواره الكم. . 
 سحاب في منتصف خط األمام.تحتوي على  . 
 خط الوسط یحتوي على كمر بحبل. . 
 ) واألوراق الثبوتیة.IDیحتوي على جیبین علویین بقماش (شبك) لوضع ( . 
  ) مثبت بـ(كبسون) قابل للفك والتركیب.Hoodحردة الرقبة تحتوي على (طرحة وغطاء رأس ( . 

  الجزء السفلي: 
  سروال متسع طویل الى القدم. . 
 ي خط الوسط.یحتوي على مطاط ف . 
  جیبین داخلیین في خط الجنب. . 

  سحاب، كبسون وسائل الغلق :

 
  ) التصمیم األول (كامل)2صورة رقم (

 
  ) الجزء العلوي3صورة رقم (

  
 ) الجزء السفلي4صورة رقم (
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  التصمیم الثاني (وصف التصمیم)
 الجزء العلوي: 

  بلوزة متسعة تحتوي على فتحتین إلخراج الیدین. . 
  ولھ الى الركبة.یصل ط . 
  )واألوراق الثبوتیة.IDیحتوي على جیبین علویین بقماش (شبك) لوضع ( . 
  وعلى جیبین داخلیین في الجنبین. . 
  جیب خارجي في منتصف البلوزة. . 
 سحاب في خط منتصف األمام یصل طولھ الى الوسط. . 
  ركیب.) مثبت بـ(كبسون) قابل للفك والتHoodحردة الرقبة تحتوي على (طرحة وغطاء رأس ( . 

  الجزء السفلي: 
  سروال متسع طویل الى القدم. . 
  یحتوي على مطاط في خط الوسط. . 
  جیبین داخلیین في خط الجنب. . 

  سحاب، كبسونوسائل الغلق : 

 
  ) التصمیم الثاني (كامل)5صورة رقم (

 
  ) الجزء العلوي6صورة رقم (

  
 الجزء السفلي) 7صورة رقم (

  التصمیم الثالث (وصف التصمیم)
  الجزء العلوي:

 بلوزة متسعة طویلة یصل طولھا الى الركبة. . 
 أكمام طویلة یصل طولھا الى المعصم. . 
  مطاط في أسواره الكم. . 
 تحتوي على سحاب في منتصف خط األمام. . 
  ) مثبت بـ(كبسون) قابل للفك والتركیب.Hoodحردة الرقبة تحتوي على (طرحة وغطاء رأس ( . 

  قطعة خارجیة:
 .حول الرقبة والجزء األمامي من الجسم تشبھ الصدیري ترتدى . 
  )واألوراق الثبوتیة.IDیحتوي على جیبین علویین بقماش (شبك) لوضع الـ( . 
 وجیبین خارجیین اسفلھ. . 
 وجیبین خارجیین بسحاب. . 
  یحتوي على حزام لقفل القطعة. . 

  الجزء السفلي: 
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  سروال متسع طویل الى القدم. . 
 یحتوي على مطاط في خط الوسط. . 
  ین في خط الجنب.جیبین داخلی . 

  وسائل الغلق : سحاب ، كبسون

 
  الثالث (كامل) )  التصمیم8صورة رقم (

 
  ) الجزء العلوي9صورة رقم (

   
 ) الجزء السفلي و القطعة العلویة (الخارجیة)10صورة رقم (

 : Results النتائج 
لإلجابة على فروض وتساؤالت الدراسة تم اجراء بعض 

حصائیة على نتائج األدوات المستخدمة في الدراسة المعالجات اإل
  كالتالي:وكانت 

یمكن إنتاج تصامیم مستدامة للباس المرأة  الفرض األول:
  المحرمة لتتوافق مع المتطلبات الوظیفیة.

تمت اإلجابة على ھذا الفرض من خالل الجانب التطبیقي 
 Adobe Illustratorللبحث، فقد تم استخدام برنامج التصمیم 

CC 2019  في رسم التصمیمات المقترحة وتم تحكیمھا من قبل
المتخصصین وأخذ رأي المستھلكات، وعلیھ فقد تم تغییر تصمیم 
السروال المقترح بناء على رأیھن ،فقد أبدین بأنھ قد یسبب 
احتكاك في منطقة األفخاذ أثناء المشي ، وقد تم التنفیذ كالتالي، 

األول (ما إمكانیة إنتاج  وھو بدوره یجیب عن تساؤل البحث
تصامیم مستدامة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع األداء 

  الوظیفي؟)

  
  ) التصمیم األول  (من األمام ومن الخلف )11صورة رقم (

% في القطعة العلویة والسفلیة بسبب نقص الخامة التي تم شراؤھا وعدم القدرة 100یالحظ انھ قد تم استخدام قماش كتان 
 لى توفیرھا بسبب ظروف الحظر ألزمة كوروناع
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  ) التصمیم الثاني (من األمام ومن الخلف )12صورة رقم (

  
 (من األمام ومن الخلف ) ) التصمیم الثالث  13صورة رقم (

حظر لم یتم خیاطة القطعة العلویة الخارجیة للتصمیم بسبب عدم القدرة على توفیر الخامة بسبب ظروف الیالحظ أنھ (
 ألزمة كورونا، برغم تعلیق المستھلكات اإلیجابي حیالھا)

ال توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین اراء  الفرض الثاني:
المتخصصین في التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة لتتوافق 

  مع المتطلبات الوظیفیة.
تم حساب التكرار والنسبة ومتوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة 

راء المتخصصین  في تحقیق الجانب الوظیفي من أعضاء آل

والتأكد ان البیانات تتبع   محكمین ،  10ھیئة التدریس وعددھم 
=  Sigونتیجتھ ھي ( Anovaالتوزیع الطبیعي، واجراء اختبار 

وبالتالي ال یوجد  0.05) وھي أكبر من مستوى المعنویة 977.
المتخصصین في فروق معنویة ذات داللھ احصائیة بین اراء 

  التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة.
    اإلحصائي آلراء المتخصصین  Anova) نتیجة اختبار1جدول رقم(

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15.500 2 7.750 .023 .977 
Within Groups 2969.500 9 329.944   
Total 2985.000 11    

ھذا الفرض عن التساؤل الثاني للبحث وھو (ما ھي  ، ویجیب
آراء المتخصصین نحو التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة 

  لتتوافق مع األداء الوظیفي؟) .

96%
100%

91%

التصمیم األول التصمیم الثاني  التصمیم الثالث

متوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة آلراء 
المتخصصین في تحقیق الجانب الوظیفي 

  
  متوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة آلراء المتخصصین في تحقیق الجانب الوظیفي )1شكل رقم (
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ضح منھ ان اعلى نتائج للتصامیم في الجانب الوظیفي حیث یت
) وحصولھا على متوسط نسب للموافقة 2كانت للتصمیم رقم (

% 100% على التوالي وھذه تمثل 44% و56بشدة والموافقة 
) حیث حصل على 1من آراء المتخصصین، یلیھ التصمیم رقم (

ي % على التوال50% و46متوسط نسب للموافقة بشدة والموافقة 
ً التصمیم الثالث 96وھذه تمثل  % من اراء المتخصصین، وأخیرا

  %.91حیث تمثل مجموع متوسط النسب لرأي المتخصصین 

  
  متوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة آلراء المتخصصین في تحقیق الجانب البیئي (االستدامة) )2شكل رقم (

عاله ان اعلى نتائج للتصامیم في یتضح من الشكل البیاني أ
) حیث 2الجانب البیئي (االستدامة) كانت للتصمیم رقم (

% 59حصولھا على متوسط نسب للموافقة بشدة والموافقة 
% من آراء المتخصصین 100% على التوالي وھذه تمثل 41و

) 3وموافقتھم على الجانب الوظیفي للتصمیم، یلیھ التصمیم رقم(
% 69نسب للموافقة بشدة والموافقة  حیث حصل على متوسط

% من اراء المتخصصین، 99% على التوالي وھذه تمثل 30و
ً التصمیم ( ) حیث تمثل مجموع متوسط النسب لرأي 1وأخیرا

  %.97المتخصصین 
ال توجد فروق ذات داللھ احصائیة بین اراء  الفرض الثالث :

لتتوافق  المستھلكات في التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة
  مع المتطلبات الوظیفیة.

تم حساب التكرار والنسبة ومتوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة 
آلراء المستھلكات، تم التحقق من صحة الفرض من خالل اجراء 
اختبار تحلیل التباین لمتوسط آراء المستھلكات بواسطة برنامج 

SPSS) ات ) فإن البیان30، وبما ان عدد المستھلكات أكبر من
ونتیجتھ  Anovaتتبع التوزیع الطبیعي، ثم تم اجراء اختبار 

)Sig  =.798 وبالتالي  0.05) وھي أكبر من مستوى المعنویة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین آراء المستھلكات في 

 .التصامیم الثالث المنفذة للباس المرأة المحرمة
 ء المستھلكاتاإلحصائي آلرا Anova) نتیجة اختبار2جدول رقم(

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 2.037 2 1.018 .243 .798 
Within Groups 12.578 3 4.193   

Total 14.615 5    
ً على تساؤل البحث (ما ھي آراء المستھلكات  وھو یجیب أیضا

ء نحو التصامیم المنفذة للباس المرأة المحرمة لتتوافق مع األدا
  الوظیفي؟)، وكانت النتائج كالتالي:

83%

85%

82%

التصمیم األول ي التصمیم الثان ثالتصمیم الثال

لمقترحةمتوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة آلراء المستھلكات في التصامیم ا

  
  متوسط نسب الموافقة بشدة والموافقة آلراء المستھلكات في التصامیم المقترحة )3شكل رقم (

یتضح من الشكل البیاني أعاله ان اعلى نتائج للتصامیم المقترحة 
ھلكة كانت مست 65من وجھة نظر المستھلكات والتي بلغ عددھن 

) حیث حصلت على متوسط نسب للموافقة بشدة 2للتصمیم رقم (
% على التوالي وھذه تمثل 42.93% و41.54والموافقة 

) حیث 1% من آراء المستھلكات، یلیھ التصمیم رقم(84.50
% 40.45حصل على متوسط نسب للموافقة بشدة والموافقة 

ً 82.91% على التوالي وھذه تمثل 42.46و التصمیم %، وأخیرا
 %.82) حیث تمثل مجموع متوسط النسب لرأي المستھلكات 3(

 Conclusionالخالصة 
من خالل استعراض النتائج فیما سبق یرى المتخصصین 

) ھو األفضل في تحقیق 2والمستھلكات ان التصمیم رقم (
  الجوانب الوظیفیة والبیئیة (االستدامة).

  :Recommendations التوصیات
األبحاث لتجربة التصامیم المقترحة في  اجراء المزید من . 1

البحث خالل موسم الحج والقیاس الفعلي لمدى تحقیقھا 
 للمتطلبات الوظیفیة للمرأة.
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