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ملخص البحث-:
تطورت صناعة الموضة بشكل كبير فى األونة األخيره فالتغير الديناميكى فى صناعة
الموضة أدى الى ظهور الموضة السريعة “ , ”fast fashionونشأت هذه التغيرات
نتيجة التغير فى إسلوب حياة المستهلكين “  ”life styleواإلحتياج إلرضائهم ورغبتهم
فى معرفة كل ماهو جديد والحصول علية فى الوقت الحالى  real-timeوتتمثل مشكلة
البحث فى ندرة وجود منهجيه تصميميه واضحه ومحدده لتصميم مجموعات المالبس
“ ”Collectionsلدى مصممى المالبس فى مصر وفقا للموضة السريعة fast fashion
مما يضيف للمجال إستثمار نجاح التصميم وزيادة المبيعات من خالل إقتراح تصميمات
مختلفة مستلهمه من التصميم الناجح مبيعا  ,وهدف البحث يتمثل فى تصميم مجموعه
من المالبس “ ”Collectionوفقا للموضة السريعة “ ”fast fashionبإستخدام منهجيه
مقترحة إلستثمار نجاح التصميمات السابقة والحالية فى المستقبل  ,وفرض البحث يتمثل
فى إستثمار نجاح التصميمات السابقة طبقا لمتطلبات ورغبات المستهلكين من خالل
إستخدام منهجيه محددة فى تصميم مجموعات المالبس “ ”Collectionsوفقا للموضة
السريعه “ ,“ fast fashionوترجع اهمية البحث فى أهمية إقتراح منهجيات إلستثمار
نجاح التصميمات وزيادة المبيعات فى المجال المتخصص مما له أثره فى زيادة األرباح
واإلستمرار فى ظل المنافسة الشرسة لسوق العمل المحلى والعالمى  ,ومنهجية البحث
هى المنهج اإلستقرائى والتطبيقى من خالل تصميم مجموعة مالبس “ ”Collection
وفقا للموضة السريعة “ .”fast fashionويتناول البحث تصميم الموضة و الموضة
السريعة و مجموعة المالبس “  ”Collectionوالخطوط فى الموضة وتصميم مجموعة
مالبس “  , ”Collectionأما الدراسة التطبيقية فهى تتمثل فى منهجية مقترحة من
قبل الباحثة لتصميم مجموعة مالبس “  ”Collectionطبقا للموضة السريعة “ Fast
”Fashionوتعتمد منهجية الباحثة على تصميم مجموعة مالبس “  ”Collectionطبقا
للموضة السريعة “ ”fast fashionعلى ثالث مراحل المرحلة األولى هى تصميم مجموعة
من القطع لمجموعة متناسقة “ ”Outfitsكاملة و المرحلة الثانية هى التصميم وفقا لطرق
العرض و المرحلة الثالثة من المنهجية المقترحة من قبل الباحثة وتتمثل فى التصميم
وفقا لدراسة وتحليل التصميمات ذو المبيعات العالية فى المواسم السابقة ,ومن
أهم نتائج البحث ربط الفكر التصميمى فى اإلعداد لمجموعة مالبس  “ �Col
 ”lectionمع متطلبات المستهلك من خالل تحليل التصميمات الناجحه
لزيادة معدالت المبيعات فى مجموعة مالبس الجديدة “ ‘ . Collection
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الكلمات المفتاحية-:
مجموعة المالبس -الموضة السريعة -الخط
 -قطع متناسقة

المقدمة :
الموضة هى التصميم السائد المنتشر اإلستعمال فى فترة زمنية محددة
 ,وتطورت صناعة الموضة بشكل كبير فى األونة األخيره فالتغير
الديناميكى فى صناعة الموضة ( )1أدى الى ظهور «»fast fashion
 ,ونشأت نتيجة التغير فى إسلوب حياة المستهلكين « »life style
واإلحتياج إلرضائهم ورغبتهم فى معرفة كل ماهو جديد والحصول
علية فى الوقت الحالى « )5(« real-timeمما أدى الى زيادة عدد
مايطرح فى األسواق من منتجات ومجموعات للمالبس ( .)6وتتمثل
مشكلة البحث فى ندرة وجود منهجيه تصميميه واضحه ومحدده لتصميم
مجموعات المالبس «» Collectionsلدى مصممى المالبس فى
مصر وفقا للموضة السريعة « »fast fashionمما يضيف للمجال
إستثمار نجاح التصميم وزيادة المبيعات من خالل إقتراح تصميمات
مختلفة مستلهمه من التصميم الناجح مبيعا ,وهدف البحث يتمثل فى
تصميم مجموعه من المالبس « »Collectionوفقا للموضة السريعة
 fast fashionبإستخدام منهجيه مقترحة إلستثمار نجاح التصميمات
السابقة والحالية فى المستقبل ,وفرض البحث يتمثل فى إستثمار نجاح
التصميمات السابقة طبقا لمتطلبات ورغبات المستهلكين من خالل
إستخدام منهجيه محددة فى تصميم مجموعات المالبس «»Collections
وفقا للموضة السريعه  , »»fast fashionوترجع اهمية البحث فى
أهمية إقتراح منهجيات إلستثمار نجاح التصميمات وزيادة المبيعات
فى المجال المتخصص مما له أثره فى زيادة األرباح واإلستمرار
فى ظل المنافسة الشرسة لسوق العمل المحلى والعالمى ومنهجية
البحث هى المنهج اإلستقرائى والتطبيقى من خالل تصميم مجموعة
مالبس «  »Collectionوفقا للموضة السريعة «.»fast fashion
تصميم الموضة و الموضة السريعةFashion design &Fast :
:fashion
تصميم الموضة هو تطبيق للفن بشكل متخصص فى المالبس
واإلكسسوارات وأسلوب الحياة «» Life styleألنه إبتكار ناتج
من التأثيرات البيئية واإلقتصادية والسياسية والتكنولوجية والثقافية
واإلجتماعية عبر فترات زمنية محددة  ,وهناك ثورة فى مفاهيم
التصميم فى مجال الموضة نظرا لإلحتياج المستمر للتجديد لتلبية
إحتياجات المستهلكين )2( .وتطورت صناعة الموضة بشكل كبير فى
األونة األخيره فالتغير الديناميكى فى صناعة الموضة أدى الى تضاؤل
اإلنتاج الكمى وزيادة عدد مجموعات المالبس» »Collectionsفى
الموسم الواحد مما يتطلب المرونة فى التصميم والرغبة فى التكلفة
األقل والجودة والسرعة فى التواجد فى السوق التجارى وأصبحت
دائرة حياة المنتج قصيرة وهوامش األرباح عالية  ,ويرجع ظهور
الموضة السريعة  « »fast fashionالى التغير فى أسلوب الحياة
 , »»lifestyleوتنوع مطالب المستهلكين مما يؤثر على عمليات
التنبؤ والتخطيط للمنتج وتتميز ماركات الموضة السريعة»fast
 »fashionبسرعة اإلستجابة مثل  ZARA , H&Mحيث يتم
تقديم الموضة الجديده فى أقل من ثالث الى خمس أسابيع  ,ومن
أشهر المقوالت عن الموضة السريعة هى «فى الوقت المطلوب
« « just in timeاإلستجابة السريعة «».)5( quick response
مجموعة المالبس «  »Collectionوالخطوط فى الموضة «Lines
«:
كانت المواسم األساسية هى ربيع  /صيف  ,خريف  /شتاء «spring
 »/ summer , autumn / winterثم فى بداية  1990 sأصبح
بائعى التجزئة يركزون على التوسع والتجديد فى المنتجات واإلستجابة
السريعة لكل ماهو جديد فى إتجاهات الموضة  .ونتيجه لذلك زادت عدد

المواسم المتواجده لثالث وخمس وست مواسم ويطلق عليها أنصاف
المواسم  , « »Mid- seasonsونشأت هذه التغيرات نتيجة التغير فى
إسلوب حياة المستهلكين «  »life styleواإلحتياج إلرضائهم ورغبتهم
فى معرفة كل ماهو جديد والحصول علية فى الوقت الحالى (.)5
وتعرف مجموعة المالبس «  »Collectionبأنها مجموعة
من القطع الجاهزة « « garmentsأو مجموعة من المالبس
المتناسقة « »outfitsالكاملة تعمل معا بشكل جيد فى األلوان
ويتم
والنمط , « »Styleواألشكال الظلية»»Silhouettes
تنسيقها إلبتكار مظهر خاص بموسم محدد ( , )3ويتم تطويرها
طبقا لكال من متطلبات المستهلكين وتحليل المبيعات فى المواسم
السابقة مع األخذ فى اإلعتباراإلتجاهات الحديثة فى الموضة.)6( .
ومجموعة المالبس والخط « « line and collectionهى مصطلحات
فى صناعة الموضة حيث يشير خط الموضة « »fashion lineالى
منتجات حصرية لفئة محددة فى شركات الموضة  .ولكن المجموعة
« »Collectionيشير الى إنتاج موسمى ألنماط  Stylesمختلفة
ضمن الخط « Lineلنفس الشركة وبالتالى مجموعات المالبس
« »Collectionsداخل الخط « »Lineبينما الخط  « »Lineيتكون
من مجموعات من المالبس» »Collectionsمتعددة  .وقد تحتوى
الشركة على العديد من الخطوط  « »Linesالتى تتحدد من خالل النوع
« »genderوأسلوب الحياة « , »lifestyleوالسعر حيث قد يصل الخط
« »Lineالواحد الى ثمان مجموعات « ,»Collectionsوشركات
المالبس الجاهزة الكبيرة غالبا تمتلك من اربع الى خمس خطوط
« »Linesوكل خط « »lineله عدد من المجموعات الجديدة الخاصة به
 « »New Collectionsالذى يتم إنتاجه لكل موسم  )8( .وبالتالى الخط
« »Lineهو موضوع يربط بين مجموعة المالبس « »Collection
فعلى سبيل المثال إذا كانت الماركة تقدم مالبس للسيدات والرجال
واألطفال وبالتالى فإن الخط « »Lineاألول خاص بالسيدات و الخط
« »Lineالثانى خاص بالرجال و الخط « »Lineالثالث خاص باألطفال
بينما داخل الخط « »Lineالسيدات يوجد العديد من «. »Collections
تصميم مجموعة المالبس «  »Collectionفى الموضة :
يختلف تصميم المنتج بشكل منفرد عن التصميم فى منظومة مجموعات
المالبس»  »Collectionsعامة وكذلك يختلف تصميم مجموعة المالبس
«  »Collectionمن نوع الى نوع أخر من انواع تصميم المالبس
حيث األزياء الراقية  ,واإلنتاج الكمى  ,والقطعة الواحدة والمالبس
الجاهز .وبناء على ذلك إن تصميم مجموعة المالبس» »Collection
فى الموضة السريعة « »fast fashionهو نوع من الموضة
تندرج تحت مسمى المالبس الجاهزة لإلرتداء « .»ready to wear
ولكن هناك مجموعة من الخطوات األساسية فى البدء فى
التصميم ألى نوع من تصميمات الموضة وهى كما يلى :
•ماهو الموسم الذى سيتم التصميم له صيف  ,شتاء  ,ربيع  ,خريف ؟
•دراسة وتحديد الفئة المستهدفة من المستهلكين «»consumers
ودراسة متطلباتهم وإحتياجاتهم  :يتم تصميم مجموعة المالبس
«  »Collectionلفئة محددة من المستهلكين مع مراعاة
الجانب السيكولوجى لهذة الفئة ومتطلباتهم وإحتياجاتهم المختلفة
والمتعددة ونمط الحياة  « »life styleالخاص بهم وكذلك
دوافع الشراء لديهم والوضع الحالى للسوق  ,ومن أهم النقاط
التى يجب التركيز عليها بشكل أساسى فى مرحلة البحث
للتعرف على الفئة المستهدفه هى دراسة وتحليل التغذية المرتدة
 « »feedbackمن المبيعات ووسائل التواصل اإلجتماعى
 »»Social Mediaعن جميع التصميمات فى مجموعات
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المالبس « »collectionsالسابقة حيث يتم التعرف من خاللها
على ما يتمناه المستهلك أن يتم تكراره من عناصر التصميم
بجانب المقاسات والقصات والشكل والتفاصيل واأللوان )4(.
•ماهو معدل السعر للتصميم المطلوب بما يتناسب مع الفئة المستهدفة ؟
•ماهو نوع القطعه الجاهزة التى يتم تصميمها فستان  ,جاكيت ,
قميص  ...الخ؟
•ماهوالنمط المطلوب  Styleالتى يصمم له ؟
للموسم
•دراسة إتجاهات الموضة»»Fashion trends
وتحديد اإلتجاهات التى سيتم إستخدامها فى مجموعات
المالبس» : »collectionsأصبح التنبؤ بإتجاهات الموضة
وتحديد الرغبات للمستهلكين من أهم عوامل النجاح فى صناعة
الموضة ( , )5وإتجاهات الموضة هى بمثابة خطوط إسترشادية
لكل ماهو سيكون مرغوب فى اإلستخدام للمواسم األتية وهى
تقوم بمسؤلية توحيد صناعة الموضة حول العالم  ,وتكشف
إتجاهات الموضة الخصائص المشتركة للسلوك بين الناس
إبتداء من  36شهر قبل بيع المنتج فى المحال التجارية ويتم
نشر هذه الخطوط اإلسترشادية على سلسله اإلنتاج والمصممين
قبلها بحوالى من سنه الى ثمان اشهر مقدما  .ولكل فترة زمنية
موضه محددة ويتم تحديد إتجاهات الموضة لكل موسم على حده
وتشمل عناصر إتجاهات الموضة األتية  « :األلوان  ,األقمشة
 ,الطباعة  ,الشكل الظلى وتفاصيل النمط , ,والزخارف (.)6
•تحديد مصدر اإللهام  :« »mood boardيتم تحديد موضوع
مصدر اإللهام وعمل لوحة اإللهام وهى نقطة البداية فى
أى عملية إبتكارية أو إبداعية محددة وتعد بمثابة أداة مرئية
لتوصيل أفكارنا ومفاهيمنا بشكل مرئى من خالل تجميع
الصور والخامات والقطع والنصوص  ..الخ ( ,)9وقد يتم
إعدادها بالكوالج او تكوينات من الصور  ,ولوحة اإللهام تحدد
الموضوعات  « ,»themesواأللوان  ,والخطوط والخامات )7( .
•تحديد لوحة األلوان « :« Color boardمن أهم عناصر
التصميم والتخطيط لمجموعة المالبس «  »Collectionهو
تحديد المجموعات اللونية للتصميمات المتنوعة الخاصة بكل
مجموعة مالبس «  »Collectionعلى حده  ,ويتم إختيار
المجموعات اللونية من مصدر اإللهام «Mood board
« بما يتفق مع إتجاهات الموضة للموسم الذى يصمم له .
•تحديد لوحة الخامات « : »Fabric boardويتزامن مع تحديد
األلوان تحديد الخامات الخاصة بمجموعة المالبس « »Collection
حيث يتم تحديد الخامات لكل تصميم بما يتناسب مع مصدر اإللهام
وإتجاهات الموضة مع مراعاة كيفية إستخدامه مع كل مجموعة
متناسقة «  »outfitفى المجموعة الواحدة « . »Collection
•ماهى الخلفية التكنولوجية واإلمكانيات المتاحة لدى الشركة
والمصنع ؟ (.)3
 :اإلسكتشات هى
•رسم اإلسكتشات األولية »Sketches
وسيلة لتوضيح األفكار للمصمم سواء يدويا أو رقميا (.)10
•رسم «  »SPECوهو التوصيف الرسمى الذى يستخدم
كمستند رسمى للتصميم فى مصانع المالبس الجاهزة.
•إخراج التصميمات فى ملف الموضة .Fashion portfolio
الدراسة التطبيقية:
منهجية مقترحة من قبل الباحثة لتصميم مجموعة المالبس «
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 »Collectionوفقا للموضة السريعة « :»Fast Fashion
الموضة السريعه « »Fast Fashionكان لها أكبر األثر فى تغيير
طريقة تفكير المصمم  ,حيث السرعه فى التصميم بما يتفق مع إتجاهات
الموضة وإحتياجات المستهلكين ومتطلباتهم وهوية الماركة مع سرعة
المتغيرات المحيطة فى جميع عوامل الحياة المحيطة ومع التغيرات
السياسية والصحية والبيئية والتكنولوجيه أصبحت المنافسه على أشدها
فى جميع القطاعات الخاصة بالموضة وغيرها من القطاعات المختلفة مما
يتطلب وضع منهجية محدده لتصميم مجموعة المالبس « »Collection
وفقا للموضة السريعة  « »Fast Fashionفى ظل كل هذه العوامل
والمتغيرات  .وبناء على ما سبق تقترح الباحثة منهجية محددة لتصميم
مجموعة المالبس «  »Collectionوفقا للموضة السريعة وهى كما يلى :

شكل  :1مخطط المنهجيه المقترحة لتصميم مجموعة مالبس “ ”Collectionوفقا
للموضة السريعة ””Fast Fashion

أوال  :سيتم إتباع الخطوات األساسية السابق ذكرها للبدء فى عملية
التصميم واإلعداد لمجموعة المالبس «  »Collectionبما يتناسب
مع الموضة السريعة : « »Fast Fashion
•تحديد الموسم  :ربيع  /صيف . »« 2021 Spring / Summer 2021
•تحديد الفئة المستهدفة  :وهى من سن  25سنه الى  45سنه من
السيدات والشباب ذوى الدخل المتوسط واألعلى من المتوسط .
تحديد إتجاهات الموضة التى سيتم إستخدامها فى التصميمات  :من
أهم إتجاهات الموضة لربيع  /صيف  : 2021الطبيعة « اإلستوائى
والنباتى والمياة « والباستل والثقافة والهندسة والتكوينات الهيكلية
والبيولوجى ووميض المعادن والنيون البراق
•والرجعية « . »vintageأما عن الخامات فهى القطن و الكتان
والجينز والدانتيل والشيفون واألورنجزا والستان والنايلون
والرايون والحرير والشبك ,وتتعدد المجموعات اللونية والتقنيات
و شكل ´ ´ 2يمثل إتجاهات الموضة المختارة من قبل الدارسة

وهى عن الطبيعة حيث استلهم هذا اإلتجاه من الحدائق للتأكيد
على الطبيعة من ألوان النباتات واإلضاءات الطبيعية  ,وكذلك يتم
تحديد وإختيار إتجاهات الموضة بما يتناسب مع هوية الماركة
وماتقدمة للمستهلك من نمط  . « »Styleوإستخدمت الباحثة
إتجاه الطبيعة المتمثل فى النباتات والماء من إتجاهات الموضة
لتناسبه مع مصدر اإللهام الخاص بالدراسة وكذلك تم إستخدام
خامات القطن المتعددة فى التصميمات من إتجاهات الموضة .
•تحديد مصدر اإللهام  :شكل « »3يمثل مصدر اإللهام
للباحثة حيث تم إختيار موضوع تساقط قطرة المياة
«» Drop Waterعلى النبات كمصدر لإللهام من الطبيعة.
•تحديد الخامات واأللوان  :تم تحديد لونين فقط وخامة واحدة
وهى القطن ألنها خامة طبيعية وهذا التحديد يرجع الى تحديد
الفكر التصميمى فى الخطوط والشكل الظلى حيث لمجموعة
المالبس «  »Collectionالمقترحة تعتمد فى فكرتها على
توحيد مجموعة من العناصر وهى األلوان والخامات والتقنيات
والتغيير فى الخطوط واألشكال الظلية وذلك وفقا لفكر الباحثة
ولكن تختلف من مصمم ألخر حيث تتغير المحددات وفقا لفكر
المصمم ولكن الهدف هو إبتكار تصميمات وفقا للموضة السريعة.

ثانيا  :التخطيط لمجموعة المالبس»  »Collectionوفقا للموضة
السريعة « »Fast Fashionطبقا للمنهجية المقترحة من قبل الدارسة :
إلعداد مجموعة مالبس «  »Collectionيتم عمل تخطيط
متكامل للمجموعة «  »Collectionوخاصة فى حالة
الموضة السريعة  fast fashionحيث يتم تقسيم المجموعة «
 »Collectionكنسب وفقا لما يتم تقديرة من إمكانيات الشركة
وللماركة ماديا و ماليا وطبقا لقدرات المصنع الى النسب األتية :
من %90الى  , %10ومن  % 80الى  , %20ومن  % 70الى%30
حيث تمثل النسبة األكبر األشكال الظلية» »Silhouettesالناجحة من
المجموعات  « »Collectionالسابقة وبالتالى النسبة األكبر يكون بها
جزء بسيط من اإلبتكار مع اإلحتفاظ بالشكل الظلى «»silhouettes
ثم بيعها من قبل ذات الماركة والحصول على مبيعات عالية وذلك ألنها
تتالئم مع المستهلك «» fitحيث الراحة العالية فى اإلرتداء مع مناسبة
هذه التصميمات مع الفئة المستهدفة من المستهلكين  ,أما النسبة األقل فى
مجموعة المالبس «  »Collectionتمثل نسبة اإلبتكار بشكل متكامل
ويتم نزولها للسوق التجارى تدريجيا وبكميات قليلة وبألوان محددة حتى
يتم قياس مستوى البيع ومناسبتها للمستهلك ومن ثم يتم إنتاجها بشكل أكبر أو
توقفها طبقا للمبيعات  .وتعتمد منهجية الدراسة فى تصميم مجموعة مالبس
«  »Collectionطبقا للموضة السريعة على ثالث مراحل كما يلى :
المرحلة األولى  :تصميم مجموعة من القطع لمجموعة متناسقة
 « »Outfitsكاملة :
تتمثل المرحلة من المنهجية المقترحة فى تصميم عدد من القطع items
المختلفة التى يتم إرتداؤها مع بعضها البعض كمجموعة متناسقة
« »Outfitsحيث تشمل عناصر أساسية مثل الجونلة األساسية و Top
األساسى العلوى ,أما العناصر المبتكرة من قبل الباحثة وهى « جاكيت ,
صديرى»  , »Vestبنطلون  ,جونلة  ,بلوزة بأكمام  ,بلوزة بدون أكمام ,
سالوبيت « وهم يتمثلوا فى سبع تصميمات كما هو موضح فى شكل «.« 4

شكل  :2إتجاهات الموضة وألوان ربيع  /صيف )11( 2021

شكل  : 4العناصر األساسية والتصميمات المبتكرة والمقترحة للباحثة لمجموعة
المالبس “ ”Collection

شكل  :2إتجاهات الموضة وألوان ربيع  /صيف )11( 2021

التصميم األول « الجاكيت» فى مجموعة المالبس « »Collection
كما هو موضح فى شكل « »5وتعتمد فكرته على إستخدام البيه
كتقنية إلبراز الخطوط التصميمية للشكل الظلى ومن خامة القطن
ويتم إرتداؤة على جونلة أساسية ليظهر بالمظهر الرسمى Formal
 , »»lookوشكل « « 6يمثل التصميم الثانى « الصديرى Vest
« وتعتمد فكرتة على البية ومن خامة القطن إلبراز الشكل الظلى وتم
إرتداؤه على تصميم البنطلون حيث تتناسب الخطوط لألشكال الظلية
لعمل مظهر كاجوال  , Casual Lookشكل « »7يمثل التصميم
الثالث السالوبيت «  »Jumpsuitويعتمد على تقنية البيه فى إظهار
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التفاصيل والقصات والشكل الظلى  ,وشكل « »9« , »8يمثل التصميم
الرابع «البلوزة بدون أكمام  »Blouseولكن «أ» هو تصميم البلوزة
بقصات وحياكاتها بشكل تقليدى بينما « ب» هو نفس التصميم ولكن
بإضافة تقنية البية إلبراز التفاصيل والشكل الظلى والتضاد فى األلوان
 Contrastإلبراز القصات المختلفة المحددة للفكرة التصميمية  ,وشكل
« »10يمثل التصميم الخامس «بلوزة بأكمام» بحياكات تقليدية وهو من
خامة القطن  ,وشكل « »11يمثل التصميم السادس « الجونلة «Skirt
بإستخدام تقنية البية لتحديد الشكل الظلى وإلظهار الفكر التصميمى .

شكل  :7تصميم السالوبيت

شكل  :5تصميم الجاكيت

شكل  :8تصميم البلوزة “أ”

شكل  :6تصميم الصديرى “ “ Vest
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شكل  :9تصميم البلوزة “ب”

شكل  :10تصميم البلوزة بأكمام

شكل  :11يمثل التصميم السادس “ الجونلة “Skirt

المرحلة الثانية  :التصميم وفقا لطرق العرض
ترتبط المرحلة الثانية من المنهجية المقترحة من قبل الباحثة على المرحلة
األولى من المنهجية حيث يتم الفكر التصميمى للمصمم بدمج التصميمات فى
مجموعة من القطع المتناسقة مع بعضها البعض « »Outfitsحيث العناصر
« »Itemsالمقترحة والتى تم تصميمها فى المرحلة األولى وهم « بلوزه
بأكمام وبلوزة بدون أكمام وبنطلون وجونلة وسالوبيت وجاكيت وصديرى
 « Vestويتم إرتداء كال منهم مع األخر لزيادة إحتمالية بيع القطعة الواحدة
للعديد من المرات فعلى سبيل المثال يتم تصميم جاكيت وإرتداؤة على البلوزه
بأكمام والبنطلون وكذلك يتم إرتداء الجاكيت على السالوبيت وأيضا يتم
إرتداء الجاكيت مع البلوزه بدون أكمام وبالتالى تزداد إحتمالية بيع الجاكت
الى ثالت مرات نتيجة عرضة بثالث إحتماالت لإلرتداء على المكانيكانات
فى طرق العرض بالمحال التجارية أو عبر شبكة المعلومات وبناء على
ذلك  ,ربط عملية التصميم بطرق العرض وطرق اإلرتداء تزداد نسب
المبيعات لكل تصميم على حده  ,وبالتالى المرحلة الثانية لتصميم مجموعة
المالبس  »»Collectionالمقترحه هو التصميم وفقا لطرق العرض حيث
تؤثر على نسبة المبيعات للتصميمات وذلك من خالل عرض من تصميمين
الى ثالثة تصميمات فى كل مجموعة متناسقة « »Outfitعلى حدة مع
تكرار إستخدام نفس التصميم فى العديد من القطع المتناسقة «»Outfits
وعرض كل مجموعة متناسقة  Outfitفى نوافذ العرض»Windows
 »displayلمدة أسبوعين وهكذا وسيتم تناول كل تصميم وطرق إرتداؤه
وعرضة فى نوافذ العرض بالمحال التجارية بأشكال مجموعات متناسقة
« »Outfitsكاملة للتتناسب مع المستهلك ولزيادة المبيعات الناتجه من
كل تصميم على حدة حيث أن التصميم الواحد فى كل «» Outfitسيختلف
فى الشكل وسيناسب إحدى الفئات المستهدفة من قبل الماركة  ,وتتعدد
طرق عرض األفكار التصميمية من خالل طرق عرض التصميمات سواء
فى نوافذ العرض « « Windows displayوعبر شبكة المعلومات
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 .شكل « , »12وشكل « ,»13وشكل « , »14شكل « ,»15شكل
« »16يمثلوا تصميمات الجاكيت والصديرى «» Vestوالسالوبيت
والبلوزة بأكمام والبلوزة بدون أكمام وطرق إستخدامهم فى مجموعة
المالبس  »»Collectionالمقترح من قبل الباحثة وتوظيفهمفى
طرق العرض سواء فى المحال التجارية أو عبر شبكة المعلومات .
وكما تم ذكرة يتم عرض كل مجموعة من السابق ذكرهم كمجموعة
متناسقة « »Outfitsكاملة لمدة أسبوعين حتى تزيد من إحتمالية بيع
التصميم الواحد فى مجموعة المالبس «  »Collectionمن خالل
عرضة بالعديد من األشكال والطرق واألنماط « »Stylesلزيادة
نسبة المبيعات ولتوصيل رسالة للمستهلك أن التصميمات ستكون
غيرمتوفرة فى المحل التجارى بعد أسبوعين وذلك يمثل نوع من
أنواع الضغط النفسى على المستهلك حتى يسرع من قرار الشراء.
جدول “ ”1إستخدام التصميمات فى مجموعة المالبس “  ”Collectionطبقا
لطرق العرض
شكل  :13التصميم الثانى الصديرى Vestوطرق إستخدامة فى مجموعة المالبس “
 ”Collectionوتوظيفة فى طرق العرض

شكل “ ”14التصميم الثالث السالوبيت  Jumpsuitوطرق إستخدامة فى مجموعة
المالبس”  ”Collectionوتوظيفة فى طرق العرض

شك ل  :12التصميم األول الجاكيت وطرق إستخدامة فى مجموعة المالبس “ �Collec
 ”tionوتوظيفة فى طرق العرض
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شك ل  :15التصميم الرابع البلوزة وطرق إستخدامة فى مجموعة المالبس “ �Collec
 ”tionوتوظيفة فى طرق العرض

شكل  :16التصميم الخامس بلوزة بأكمام وطرق إستخدامة فى مجموعة المالبس “
 ”Collectionوتوظيفة فى طرق العرض

ومن خالل نتائج المبيعات يتم تحديد التصميمات األكثر
مبيعا ونجاحا فى السوق التجارى لهذا الموسم  ,ومن
ثم يتم إتباع المرحلة الثالثة من المنهجية المقترحة.
المرحلة الثالثة من المنهجية المقترحة من قبل الدارسة لتصميم
مجموعة المالبس «  »Collectionوفقا للموضة السريعة Fast
: Fashion
المرحلة الثالثة من المنهجية المقترحة تتمثل فى دراسة وتحليل
التصميمات ذو المبيعات العالية فى المواسم السابقة ثم يتم تحديد معايير
وأسباب نجاح هذه التصميمات فى كال من الشكل الظلى  ,الخامات ,
األلوان  ,التقنيات ,التفاصيل والنمط « ويتم تحليل ودراسة كل عنصر
من عناصر نجاح التصميم ويتم عمل مجموعة من التصميمات يتم
عرضها فى المحال التجارية أو بطرق العرض األخرى كل فترة محددة
من قبل الشركة وهكذا  ..وسيتم تناول هذه الطريقة فى البحث كالتالى :
تفترض الباحثة أن التصميم األول شكل « « 5هو التصميم الناجح مبيعا
وسيتم اإلستفاده منه بتحليل عناصرة من لون وخطوط وخامات وتقنيات
وشكل ظلى ومن ثم يتم تصميم ثالث تصميمات على سبيل المثال من
قبل الباحثة بناء على التحليل السابق للتصميم وذلك إلستثمار نجاح أى
تصميم ناجح مبيعا وتجاريا لكسب المزيد من المبيعات ولإلحتفاظ بالفئة
المستهدفة من المستهلكين  ,وشكل « »17يمثل ثالث تصميمات مختلفة
من تصميم الجاكيت األساسى إلستثمار فكرته بإفتراض نجاحه كتصميم
فى السوق التجارى  ,أما شكل « »18يمثل المقترح األول من تصميم
الجاكيت وطرق عرضة فى مجموعة المالبس «  , »Collectionو
شكل « »19يمثل المقترح الثانى من تصميم الجاكيت وطرق عرضة فى
مجموعة المالبس «  , »Collectionو شكل « »20المقترح الثالث من
تصميمالجاكيت وطرق عرضة فى مجموعة المالبس « . »Collection

شكل  :17ثالث تصميمات مقترحة من تصميم الجاكيت األساسى

شك ل  :18التصميم الثانى من الجاكيت وطرق عرضة فى مجموعة المالبس “ �Col
”lection
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شك ل  :19التصميم الثالث من الجاكيت وطرق عرضة فى مجموعة المالبس “ �Col
”lection

ومن خالل المنهجية المقترحة من قبل الدارسة والمكونة من ثالث
مراحل نجد أن خطوات إعداد مجموعة المالبس «  »Collectionطبقا
للموضة السريعة» »Fast Fashionتتكون من التخطيط ثم التطبيق
من خالل مجموعة من التصميمات التى يتم إرتداؤهم بالعديد من الطرق
واألشكال مع بعضهم البعض كمجموعة قطع متناسقة « »Outfitsكاملة
ومختلفة ومتعددة ومن ثم التقيم من خالل المبيعات وتطوير التصميمات
الناجحة إلى أفكار تصميمية أخرى تمثل نفس الفكر التصميمى
لنفس الفئة المستهدفة ولكن بأشكال وتصميمات مختلفة ومتنوعة

شك ل  :20التصميم الرابع من الجاكيت وطرق عرضة فى مجموعة المالبس “ �Col
”lection
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أخرى
تصميمية
أفكار
إلى
الناجحة
التصميمات
تمثل نفس الفكر التصميمى لنفس الفئة المستهدفة
.
ومتنوعة
مختلفة
وتصميمات
بأشكال
ولكن
رابعا  :تقييم المنهجيه لقياس مدى صالحيتها فى التطبيق :
تم تقييم المنهجية المقترحة لتصميم مجموعة المالبس
« »Collectionوفقا للموضة السريعة  « »Fast fashionمن
خالل إستبيان موجه ألعضاء هيئة التدريس فى مجال التخصص
وأصحاب المصانع وتجار التجزئة وذلك لقياس مدى صالحية تطبيق
المنهجية المقترحة فى السوق العملى وكانت نتائج اإلستبيان كما يلى :
اوال  :أعضاء هيئة التدريس ( العدد : ) 20
تم عرض اإلستبيان على عدد  20عضو هيئة تدريس فى مجال
التخصص وتم موافقة نسبة  %85على المنهجية وعلى مدى
صالحيتها للتطبيق فى مجال البيع بالتجزئة  ,بينما كانت نسبة
الموافقه على استثمار نجاح التصميمات األكثر مبيعا يحقق
المزيد من المبيعات هى  , %100وافقت نسبة  %80على نزول
التصميمات المقترحة والمستلهمه من التصميمات األكثر مبيعا
على فترات متباعده من شهر الى شهرين لزيادة المبيعات  ,ونسبة
الموافقة على ربط التصميم لمجموعة المالبس «»Collection
بطرق العرض يزيد من المبيعات ومن نجاح التصميمات
المستقبليه هى  , %80بينما كانت نسبة الموافقة على تحديد
النسب للمجموعة المالبس «» Collectionله أثره على إستمرار
نجاح الماركة وزيادة المبيعات هى نسبة ضعيفه تتمثل فى %25
 ,أما نسبة الموافقة على تحليل التصميمات الناجحه وإستثمار
عناصر النجاح له أثره على زيادة المبيعات فهى  %75وأخيرا
نسبة الموافقة على من يرتدى تصميم الجاكيت المختار سيقوم
بشراء التصميمات الثالث المقترحة لنفس التصميم هى . %90

شكل  : 21نتائج إستبيان أعضاء هيئة التدريس لقياس مدى صالحية المنهجيه
المقترحة للتطبيق

ثانيا  :أصحاب المصانع ( العدد ) 10
تم عرض اإلستبيان على عدد  10من أصحاب مصانع المالبس الجاهزة
وتم موافقة نسبة  %90على المنهجية وعلى مدى صالحيتها للتطبيق
فى مجال البيع بالتجزئة  ,بينما كانت نسبة الموافقه على استثمار نجاح
التصميمات األكثر مبيعا يحقق المزيد من المبيعات هى  , %100وافقت
نسبة  %30على نزول التصميمات المقترحة والمستلهمه من التصميمات
األكثر مبيعا على فترات متباعده من شهر الى شهرين لزيادة المبيعات ,
ونسبة الموافقة على ربط التصميم لمجموعة المالبس «»Collection
بطرق العرض يزيد من المبيعات ومن نجاح التصميمات المستقبليه هى
 , %70بينما كانت نسبة الموافقة على تحديد النسب للمجموعة المالبس
« »Collectionله أثره على إستمرار نجاح الماركة وزيادة المبيعات
هى نسبة ضعيفه تتمثل فى  , %60أما نسبة الموافقة على تحليل التصميمات
الناجحه وإستثمار عناصر النجاح له أثره على زيادة المبيعات فهى
 %100وأخيرا نسبة الموافقة على من يرتدى تصميم الجاكيت المختار
سيقوم بشراء التصميمات الثالث المقترحة لنفس التصميم هى . %85
شكل “  “ 23نتائج إستبيان تجار التجزئة لقياس مدى صالحية المنهجيه المقترحة
للتطبيق

شكل  : 22نتائج إستبيان أصحاب المصانع لقياس مدى صالحية المنهجيه المقترحة
للتطبيق

ثالثا  :تجار البيع بالتجزئة ( العدد : ) 25
تم عرض اإلستبيان على عدد 25من تجار التجزئة وتم موافقة نسبة
 %96على المنهجية وعلى مدى صالحيتها للتطبيق فى مجال البيع
بالتجزئة  ,بينما كانت نسبة الموافقه على استثمار نجاح التصميمات
األكثر مبيعا يحقق المزيد من المبيعات هى  , %100وافقت نسبة %68
على نزول التصميمات المقترحة والمستلهمه من التصميمات األكثر
مبيعا على فترات متباعده من شهر الى شهرين لزيادة المبيعات  ,ونسبة
الموافقة على ربط التصميم لمجموعة المالبس «»Collection
بطرق العرض يزيد من المبيعات ومن نجاح التصميمات المستقبليه هى
 , %92بينما كانت نسبة الموافقة على تحديد النسب للمجموعة المالبس
« »Collectionله أثره على إستمرار نجاح الماركة وزيادة المبيعات
هى نسبة ضعيفه تتمثل فى  , %75أما نسبة الموافقة على تحليل التصميمات
الناجحه وإستثمار عناصر النجاح له أثره على زيادة المبيعات فهى
 %96وأخيرا نسبة الموافقة على من يرتدى تصميم الجاكيت المختار
سيقوم بشراء التصميمات الثالث المقترحة لنفس التصميم هى %88

مناقشة النتائج :
تناول البحث فى اإلطار النظرى بعض المفاهيم المختلفة من تصميم
الموضة والموضة السريعة « , »Fast Fashionوتعريف لمجموعة
المالبس « »Collectionوخطوط الموضة «»Fashion Lines
ومن ثم إستعراض لخطوات التصميم  ,ثم تم تناول الجزء التطبيقى
الخاص بعرض المنهجيه المقترحة للباحثة لتصميم مجموعة مالبس
« »Collectionوفقا للموضة السريعة وتمت المنهجية على أربع
مراحل وهى البحث والتحديد ثم التخطيط ثم التطبيق من خالل
التصميم لمجموعة مالبس «  »Collectionمن خالل ثالث مراحل
مختلفة طبقا للموضة السريعة وأخيرا التقييم من خالل إستبيان موجه
للمتخصصين فى المجال وأثنبتت الدراسة أن تطبيق المنهجية بمراحلها
المختلفة تؤدى الى استثمار نجاح التصميمات وزيادة المبيعات فى
مجموعات المالبس « »Collectionsالتالية والمستقبليه ألنها مبنية
على دراسة وتحليل تصميمات تم من خاللها تحقيق نسب عاليه من
المبيعات واألرباح باإلضافة الى إتباع إتجاهات الموضة وإنتاجها فى
وقت محدد وذلك يرجع الى أن أغلب التصميمات يتم تصميمها مسبقا
بعد نجاح اى تصميم وذلك من خالل وضع مقترحات أخرى عديده
مستلهمه من التصميم الناجح مبيعا بعد دراستة وتحليله  ,وأثبت تقييم
المنهجية من قبل المتخصصين فى المجال األكاديمى والقطاع العملى
لسوق العمل من أصحاب المصانع أو تجار البيع بالتجزئه مدى قابلية
تطبيق المنهجيه فى السوق العملى إلستثمار نجاح التصميمات وزيادة
المبيعات وربط التصميمات فى مجموعات المالبس «»Collections
بطرق العرض يزيد من المبيعات ومن نجاح التصميات عند
عرضهم بالمحال او بطرق العرض المختلفة فى المستقبل وكذلك
تحليل التصميمات األكثر مبيعا له أثره على زيادة المبيعات .
نتائج البحث :
•المنهجية المقترحة من قبل الدارسة لتصميم مجموعة المالبس «
 »Collectionطبقا للموضة السريعة متمثلة فى الثالث مراحل
هى بمثابة تخطيط وتطبيق وتقييم إلستثمار نجاح التصميمات
ولتواجد تصميمات تتناسب مع الفئة المستهدفة من المستهلكين
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مع الحفاظ على سرعة اإلستجابة والمرونة فى التصميم.
•تختلف منهجية التفكير التصميمى إلعداد مجموعة المالبس
«  »Collectionفى الموضة السريعة عن غيرها حيث
تتعدد األفكار وترتبط بطريقة العرض وبالتواجد لمدة ال
تزيد عن أسبوعين أو ثالثة على األكثر فى المحل التجارى
• ربط الفكر التصميمى فى اإلعداد لمجموعة المالبس « »Collection
مع متطلبات المستهلك من خالل تحليل التصميمات الناجحه لزيادة
معدالت المبيعات فى مجموعة المالبس «  »Collectionالجديده.
•ربط الفكر التصميمى بطريقة العرض له أثر
.
المبيعات
لزيادة
المستهلك
على
سيكولوجى
•إستثمار نجاح التصميات لزيادة المبيعات فى مجموعات
األرباح
لزيادة
التاليه
«»Collections
المالبس
واإلستمرار فى ظل المنافسة الشرسة لسوق العمل المحلى
والعالمى فى قطاع البيع بالتجزئه وفقا للموضة السريعة
توصيات البحث :
•اإلهتمام بزيادة األبحاث والدراسات الخاصة بتصميم مجموعات
المالبس « »Collectionsفى مجال البيع بالتجزئه فى
جمهورية مصر العربية
•التوصيه بتطبيق المنهجية من قبل المصممين القائمين بالعمل فى
الشركات والمصانع التى تستهدف قطاع البيع بالتجزئه للموضة
السريعة
•تدريب الطالب فى الجامعات والمعاهد على المنهجيه المقترحة
فى تصميم مجموعات المالبس «» Collectionsالخاصة بالفئة
المستهدفة فى قطاع البيع بالتجزئه .
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