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تسويق األزياء بنوافذ العرض بالمحال التجارية بإستخدام تكنولوجيا الواقع اإلفتراضيى

أحمد فهيم البربرى

مدرس بقسم تكنولوجيا المالبس والموضة – كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها– مصر

مستخلص البحث:-
        تعد عملية االتصال اإلعالنى من العمليات الهامة لتسویق المنتجات بصفة عامة والمنتجات 
الملبسية بصفة خاصة، إن لتكنولوجيا الواقع االفتراضى أثر هائل على التطور الكبير الذى طرأ 
على وسائل اإلعالن فى مختلف المجاالت منها نوافذ عروض االزیاء. تعد تكنولوجيا الواقع 
األفتراضى ثالثية األبعاد من العوامل الهامة المؤثرة على زیادة الترویج المرئی البيع وسلوك 
الشراء، وتعرض هذه الورق البحثية کيفية االستفادة من البرامج التكنولوجيا الحدیثة لزیادة القدرة 
التسویقية لعروض األزیاء فى المحال التجاریة والتغلب على الطرق التقليدیة فى تصميم نوافذ 
عروض األزیاء للمحال التجاریة فى مصر، حيث تعتمد المراجع العلمية على نظریات سلوك 
المستهلك وتجربة الشراء واالتصال المرئی والتقنيات الجدیدة المطبقة على الترویج المرئی والتی 
تؤثر بشكل أكثر تحدیدًا فی سوق األزیاء. إن تكنولوجيا الواقع األفتراضى تساعد المستهلك على 
رؤیة المنتج الملبسى بشكل أكثر واقعية ، مما یؤدى إلى سهولة إظهار مميزات وعيوب المنتج 
)3D(  من الناحية الجمالية والوظيفية. یهدف البحث إلى استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضى

فى تصميم عروض األزیاء بنوافذ المحال التجاریة بغرض توفير الوقت والجهد والتكلفة وزیادة 
الواقعية فى العرض المرئى لألزیاء. قام الباحث باستخدام برنامج تصميم األزیاء ثالثی األبعاد 
CLO5.1لقياس جودة التصميم الملبسى من الناحية المظهریة واألداء الحركى للتصميمات،وتم 
تصميم استمارة استبيان تعتمد على ثالثة محاور رئيسية هى )الميزة التنافسية، الميزة التسویقية 
)3D(  أظهرت النتائج نجاح وفاعلية تطبيق تكنولوجيا الواقع األفتراضى .)والناحية الجمالية
بنوافذ الخارجية والداخلية لعروض األزیاء للمحال التجاریة. تأثير تكنولوجيا الواقع االفتراضى 
التجاریة.  بالمحال  االزیاء  لعروض  التسویقية  الميزة  وزیادة  المستهلك  انتباه  جذب  على 

الكلمات المفتاحية:-
• عروض األزیاء للمحال التجاریة

• التسویق
• الواقع االفتراضى
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المقدمة
تبعا  ومتنوعة  كثيرة  بأشكال  العرض  نوافذ  التاریخ ظهرت       عبر 
قد ساعدت  االزیاء هدف  لنوافذ عرض  فكان  التاریخية  الفترة  لطبيعة 
وبمساعدة  قامت  فقد  البراعة  بمنتهى  هدفها  أنجزت  وقد  تحقيقه  على 
الفنانين والمصممين الذین تخصصوا فى تصميم نوافذ العرض بجذب 
قاموس  ویعرف  المتاجر.  إلى  دخولهم  فى  وساعدت  الجمهور  انتباه 
أكسفورد نافذة العرض بأنها المساحة التى تعرض فيها المتاجر الخاصة 
ليس مهمتها  العرض  فنوافذ  بيعها،  باألزیاء منتجاتهم وسلعهم بغرض 
فقط عرض مجموعة من األزیاء یتم إزالتها فى نهایة الوقت الترویجى 
اإلعالنية  القدرات  نفس  لها  تكتيكية  تسویق  بل هى طریقة  لها  المحدد 
فى عرض األسماء التجاریة مثل أى حملة إعالنية، وقد تناولت العدید 
بالمحال  األزیاء  بعروض  المرتبطة  العلمية  واالبحاث  الدراسات  من 
التسویقية حيث تظهر  بالقدرة  االفتراضى وارتباطها  التجاریة والواقع 
دراسة »شيماء عالء الدین« أساليب عرض األزیاء سواء الداخلى أو 
نوافذ  تطویر  فى  الفنية  االتجاهات  ودور  التجاریة  للمحال  الخارجية 
الدراسة  تناولت  حيث  وحيد(  أحمد  )سالى  دراسة  األزیاء،  عرض 
استخدام الواقع االفتراضى كوسيلة للتوثيق األزیاء التراثية، وقد تناولت 
دراسة David Sweeney/ Fanke Peng( تطویر تكنولوجيا المسح 
االبتكار  بتطویر  الشخصى وذلك  الطابع  األبعاد وإضفاء  الجسم ثالثى 
محمد(  إسماعيل  )طارق  دراسة  وتناولت  األزیاء،  لتصميم  الرقمى 
األساليب  كأحد   Augmented Reality المعزز  الواقع  استخدام 
ابتهاج  عفيفى/  )نهال  دراسة  المنتجات.  تسویق  تطویر  فى  المستحدثة 
للترویج  األلكترونى  التسویق  من  االستفادة  كيفية  اظهرت  حافظ( 
إلى  تهدف  والتى  أحمد(  )رشا  دراسة  الفانتازیا.  األزیاء  لعروض 
تطویر اداة لتقييم قياس مدى فاعلية عناصر العرض المرئي للعالمات 
التجاریة ومقارنتها بأساليب العرض المرئى للعالمات التجاریة المحلية 
إدراج  خالل  من  المرئي  العرض  فاعلية  لتقييم  اداة  لتطویر  والعالمية 
عناصر العرض المرئي والمعایير القياسية لكل عنصر وقد تم استخدام 
المرئي. العرض  لتقييم فاعلية   Checklist تلك االداة كقائمة مرجعية

مشكلة البحث:   
تتلخص مشكلة البحث في:
1- ما مدى امكانية االستفادة من تكنولوجيا الواقع االفتراضى لزیادة 
القدرة التسویقية للمحال التجاریة ؟
2- ما مدى االستفادة من االساليب العلمية فى الترویج التسویق 
لعروض االزیاء بالمحال التجاریة ؟
3- ما مدى تأثير التكنولوجيا الواقع االفتراضى على أظهار النواحى 
الجمالية والوظيفية للمنتج الملبسى ؟
هدف البحث:
1- االستفادة من تكنولوجيا الواقع االفتراضى فى منافذ عروض 
األزیاء.
2- دراسة مقارنة بين أساليب العرض التقليدیة وبين عروض األزیاء 
االفتراضية للمحال التجاریة.
3- االستفادة من تكنولوجيا الواقع االفتراضى فى زیادة القدرة 
التسویقية للمحال التجاریة.
4- العالقة بين تصميم نوافذ العرض وزیادة القدرة التسویقية .

أهمية البحث: 
تتلخص أهمية البحث في اآلتى:

1- إبــراز الفــرق بين عــروض األزیــاء التقليدیة للمحال التجاریـــة 
وأسلوب الواقع االفتراضي.
2- تسليط الضوء على قــدرة الواقـــع االفتراضـــى على زیادة القدـ
رة التسویقية لعروض األزیاء للمحال التجاریة.

منهجية البحث: 
األزیاء  عروض  أساليب  لتحليل  التحليلى  المنهج  البحث  یتبع 
بإعداد  تجریبى  شبه  المنهج  یتبع  كما  المختلفة،  التجاریة  للمحال 
عروض  نوافذ  خالل  من  عرضها  یتم  مبتكرة  أزیاء  عروض 
القدرة  لزیادة  االفتراضى  الواقع  باستخدام  التجاریة  بالمحال  األزیاء 
فروضه. من  والتحقق  البحث  أهداف  تحقيق  وكذلك  التسویقية 

 
فروض البحث: 
الواقع  تكنولوجيا  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  یوجد   -1
التجاریة.  للمحال  التسویقية  الزیادة  االفتراضى لعروض األزیاء وبين 
الواقع  تكنولوجيا  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  یوجد   -2
العرض. لنوافذ  الجمالية  والناحية  األزیاء  لعروض  االفتراضى 
المستهلك  استجابة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  یوجد   -3
التجاریة. بالمحال  االزیاء  لعروض  االفتراضى  الواقع  لتكنولوجيا 

أدوات البحث : 
1- استخدام برنامج »CLO5.1« لعمل عروض أزیاء تتناسب مع 
األسس الفنية لعرض األزیاء للمحال التجاریة.
2-  استخدام برنامج spss للحصول على النتائج اإلحصائية للدراسة.
3- إجراء زیارات ميدانية للمحال التجاریة )سيتى ستار– محالت 
جوزال- مول كارفور بطنطا(
أوالً: اإلطار النظرى:
Fashion show-: 1.عروض االزياء
      هو النشاط الترویجى الوحيد الذى یقدم السلعة الى  شخص فعلى، أى 
یقدم السلعة كما تبدو عند ارتدائها فى صورة متكاملة، فعن طریقه یمكن 
تعریف الجمهور باتجاهات الموضة الجدیدة فى الخطوط، والخامات، 
واأللوان، والمكمالت. یمكن القول أن عروض االزیاء بمفهومها الحدیث 
تعتبر عامالً عاماً من عوامل نشر خطوط الموضة وتقدیم ماهو حدیث فى 
مجال األزیاء للمستهلكين، وهناك أنواع من عروض األزیاء التى ظهرت 
عبر التاریخ فمنها دمى الموضة ، عروض أزیاء فوجو، عروض أزیاء 
الحية، عروض االزیاء التجاریة )العامة(،و عروض جماعة الموضة

أ- عروض االزياء للمحال التجارية:
تعتبر وسائل العرض من أقدم أشكال اإلتصال الجماهيرى، وأسرعها 
أثراً حيث یرجع تاریخها إلى ظهور المنتجات وتطور الصناعة وانتشار 
األسواق ولقد تطورت أساليب العرض للمنتجات على مر العصور فظهرت 
بصور مختلفة .والعرض المرئى للمنتجات ظهر فى الفترات التاریخية 
السابقة ویرجع ذلك إلى ثمانيات القرن العشرین، مع انتشارالتكنولوجيا 
الزجاج. من  كبيرة  ألواح  بإنتاج  سمحت  والتى  1840م  سنة  الجدیدة 
لنوافذ  التفاعلية  المرآة  استخدام  إلى  الدراسات  من  العدید  تظهر 
 Kim Chee-( حيث تظهر دراسة )عروض األزیاء كما بالشكل )2
األبعاد ثالثية  تقنية  تطبق  من  االستفادة  كيفية   )Yong, M. Kim
لمستخدم  صورة  اللتقاط  كاميرا  یستخدم  كنظام  األبعاد(  )ثالثية 
لشاشة  یمكن  حيث  العرض  نافذة  امام  كبيرة  عرض  شاشة  أمام  یقف 
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تستطيع  حيث  السحریة«.  »المرآة  باستخدام  تأثيرات  إعطاء  العرض 
المرآة  على  القائمة  األزیاء  محاكاة  تدعم  أن  السحریة«  »المرآة 
تلقائيًا  واألزیاء  لإلكسسوارات  لألزیاء  الكامل  والتنسيق  السحریة 
دور  تولي  من خالل  للمستخدمين  الراحة  النظام  هذا  یوفر  أن  ویمكن 
استخدامه  یمكن  للمظهر.  تقدیميًا  عرًضا  یقدم  محترف  أزیاء  منسق 
المالبس لتسوق  مخصصة  طریقة  لدعم  واسع  نطاق  على  أیًضا 

ب.أنواع المحال التجارية: 
وهناك أنواع مختلفة من المحال التجاریة والتى یتم تقسيمها إلى:

• محال الفردية: وهى المحال التـى یملكها فرد واحــد أو فردیــن على 
األكثر ویكتسب قوتة من تجمع عدد من المحال المجاورة له.

• المحال األقسام : وهى إحدى محـــال تجــارة التجزئيــة التــى تقــوم 
باإلتجار بالعدید من السلع مـثل مالبس الحــریمى والرجالى ومـــالبس 

األطفال والمالبس الریاضية. 
یعتبر االهتمام بالتصميم الخارجى لواجهات المحال التجاریة من األمور 
الهامة التى نالت كثير من االهتمام، ففى العصر اإلسالمى  كانت تتميز 
سلع  من  بداخلها  ما  تظهر  كى  باالتساع  التجاریة  للمحال  الواجهات 
مختلفة ومع تقدم صناعة الزجاج وتطورها أمكن  إنتاج ألواح زجاجية 
بسطحات كبيرة ساعد فى تطور التشكيل البنائى لواجهات المحال. فى 

العصر الحدیث ظهرت أنواع من العروض الزجاجية الذكية التى تساعد 
المستهلك على ارتداء القطعة من خالل الوقوف امام هذه المرآة الذكية
ج- أــنواع نواـفذ عرض األزیـــاء : تتعدد أنــواع نوافذ العرض والتى 

یمكن تقسمها كما فى الشكل )4(

د- عناصر التصميم الخارجى لالزياء للمحال التجارية:
هذه  على  تؤثر  التى  العوامل  من  بالعدید  المالبس  صناعة  ترتبط     
الصناعة منها جودة المنتج واستخدام الخامات المناسبة للمستهلك المطابقة 
للمواصفات القياسية وكذلك مرحلة التسویق التى تعتبر العنصر االكثر 
أهمية فى هذه الصناعة حيث تعتبر مرحلة الربح والخسارة، وترتبط عملية

مختلفة زمنية  فترات  فى  التجاریة  للمحال  األزیاء  عروض  لنوافذ  أشكال   )1( شكل 

شكل )2( المرآة التفاعلية لنوافذ عروض األزیاء الحدیثة10((

شكل )5( عناصر المؤثرة فى التصميم الخارجى لعروض األزیاء للمحال التجاریةشكل )3( أشكال محتلفة لعروض أزیاء لمحال تجاریة

شكل )4( أنواع نوافذ العروض األزیاء للمحال التجاریة
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التسویق بأسلوب العرض وإظهار النواحى الجمالية والوظيفة لتصميم 
األزیاء المعروضة أمام المستهلم ولكى یتم جذب المستهلك لعالمة تجاریة 
المتقدمة  بتكنولوجيا  باالستعانة  توسعاً  أكثر  بشكل  التفكير  یجب  معينة 
خالل  من  للمنتجات  التجاریة  المحال  أظهار  طریقة  دور  هنا  ویأتى 
العرض وهى:  لنافذة  الخارجى  لتصميم  العرض وهناك عناصر  نافذة 
تعمل  التي  األنشطة  أو  العمليات  من  مجموعة  هو  التسویق  و 
المنتجات  من  مجموعة  وتطویر  العمالء  رغبات  اكتشاف  على 
خالل  أرباح  للمؤسسة  وتحقق  رغباتهم  تشبع  التي  الخدمات  أو 
إال  البيع،  فن  بأنه  التسویق  تعریف  ویمكن  مناسبة.  زمنية  فترة 
تعریفات  التسویق  اُعطى  وقد  العملية.  من  جزء  هي  المبيعات  أن 
من  ان  والشك  للتسویق  الفكرى  التطور  باختالف  وتختلف  متعددة 
التعریفات  لجنة  قدمته  الذى  تعریف  هو  للجدل  إثارة  التعریفات  أكثر 
التابعة للجمعية األمریكية للتسویق أن التسویق هو مجموعة الوظائف 
األخير. المستهلك  إلى  المنتج  من  والخدمات  السلع  یتدفق  تتعلق  التى 
المرور  یجب  التعریفات  هذه  فهم  یتم  لكى  أنه  “كوتر”  ویرى 
قد   )6( بالشكل  كما  المفردات  وهذه  أوال  وتعریفها  مفرداتها  على 
أساسية  قاعدة  وضع  على  التسویقى  المفهوم  نجاح  فيها   اعتمد 
فى  الشروع  قبل  العمالء  احتياجات  دراسة  ضرورة  فى  تمثلت 
ویطلبه. إليه  یحتاج  من  یجد  للسوق  المنتج  تقدیم  عند  بحيث  اإلنتاج 

شكل )6( عناصر أساسية لمفهوم التسویق 

منه في مجال تصميم األزیاء حيث یشمل التطور في عدة مجاالت هي 
)أداة تسویق للمشروعات( وكأداة فعالة للعرض التفاعلي حيث یستخدمه 
)أداة  واليابان،  أوروبا  و  أمریكا  في  المالبس  صناعة  شركات  معظم 
)یقدم  والعميل،  المصمم  بين   )Communication لالتصال  تفاعلية 
الشكل النهائي للمودیل(، )یعكس التغيرات( التي تجري حالياً في عالم 
تخطيط  فى  یُساعد  األزیاء  لتصميم  قادم  جدید  وعالم  األزیاء  صناعة 
صاالت الحياكة)18(. ان التقنيات الحدیثة فى مجال الواقع االفتراضي 
لتفاعل  جدیدة  آفاق  أظهرت  األبعاد،  ثالثية  النمذجة  برامج  وتطور 
أكثر حيویة وجاذبية عن  المعروضات وخلق عروض  األشخاص مع 
طریق إتاحة استخدام الوسائل المتعددة كالنصوص والصور والرسومات 
الثابتة والمتحركة ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد ووسائل التدویر المجسم 
وتكنولوجيا الواقع االفتراضي لتقدیم الخبرة فى شكل رقمى یحاكى الواقع 

:)simulation( المحاكاة
بينها  او  بينها  تفاعلية  عالقة  بإیجاد  دیناميكية  حالة  فى  النماذج  وضع 
مسبق  تصور  كذلك  تكون  أن  أخرى،ویمكن  بيئية  مؤثرات  وبين 
الواقع  في  كانت  لو  كما  تدریبية  أو  إنتاجية  أو  تصميمية  لعملية 
وتعزیزها  القوة  ونقاط  ومعالجاتها,  الضعف  نقاط  علي  للوقوف 
مبذولين وجهد  وقت  بأقل  الحاالت  أفضل  إلي  للوصول  وتطویرها 

ثانياً: االطار التطبيقى:
المحال  لبعض  ميدانية  زیارات  بإجراء  الباحث  قيام  الدراسة  تتضمن 
العرض  ألساليب  المختلفة  األنواع  لرصد  وذلك  المختلفة  التجاریة 
محلية  تجاریة  عالمة  تحدید  وتم  المنتج  ونوع  التجاریة  للعالمة  طبعاً 
البحث  لعينة  تطبيقية  كتجربة  النافذة  من  جزء  على  الدراسة  لتطبيق 
والتى  لها  افتراضية  عروض  عمل  سيتم  التى  المودیالت  تحدید  .تم 
یرغب اصحاب المحال بعرضها لموسم الشتاء 2020، وقد تتضمنت 

شكل )7( تصميم باستخدام تكنولوجيا ثالثية األبعاد

شكل )8( استخدام محاكاه لمحال مالبس وصناعة المالبس

-2 المزيج التسويقى:
المنتج،  )الترویج،  هى  عناصر  أربعة  من  التسویقى  المزیج  یتكون 
مع  االتصال  آفاق  لفتح  الترویج  یستخدم  حيث  التوزیع(  السعر،و 
المستهلكين وإبراز أهمية الماركة والعالمة التجاریة والتأثير على تقيم 
للماركة، ثم یأتى المنتج والذى یعتبر العنصر الهام بالنسبة للمستهلك.

3. الواقع االفتراضى:
یعتبر الواقع اإلفتراضى من أهم وأحدث تطبيقات الكمبيوتر والذى یهتم 
اإلنسانى  الوعى  نقل  تعمل على  األبعاد  ثالثية  بيئة مصطنعة  بتصميم 
إلى بيئة إفتراضية یتم تشكيلها إلكترونياً. وهناك أسباب عدیدة لضرورة 
التكنولوجيا  إلى  المجتمع  )حاجة  ومنها  اإلقتراضى  الواقع  إستخدام 
ووجود مغامرة وخطر فى دراسة العلوم المختلفة، الُكلفة العالية وضيق 
یمر  كى  اإلنسان  فيها حواس  تشترك  االفتراضى  الواقع  تقنية  الوقت. 
بتجربة تشبه الواقع الحقيقى بدرجة كبيرة ولكنها ليست حقيقية. أن الواقع 
لها مستقبل واعد یمكن تطبيقه واالستفادة تقنية جدیدة  االفتراضى هو 
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الدراسة أیضاً مراحل تنفيذ العرض المرئى للمحال التجاریة باستخدام 
المستهلك  لجذب  تأثيرات  من  التقنيات  لهذه  مما  االفتراضى  الواقع 
بدون  األزیاء  من  عدد  أكبر  وعرض  الشراء  عملية  على  وتشجيعه 
والوظيفى  الجمالى  المظهر  مشاهدة  وكذلك  المحال  إلى  الدخول 
اآلتية:-  المراحل  خالل  من  الدراسة  تطبيق  وتم   . األزیاء  للتصميم 

التجاریة بالمحال  األزیاء  عروض  بنوافذ  الحالى  الوضع  تحليل   1-
-2 مرحلة تحدید التصميمات عينات الدراسة ورسم الباترون وتحویلة 

إلى نموذج افتراضى ثالثى األبعاد.
-3 مرحلة تسجيل فيدیو وعمل  simulationلعروض األزیاء بنوافذ 

.Stage العرض باستخدام الـ
1.مرحلة تحليل الوضع الحالى للمحال التجارية :

من خالل اجراء مجموعة من الزیارات الميدانية داخل إحدى المراكز 
التجاریة وتم مالحظة وتحليل نافذة العرض الخاصة بالعينة وتتكون العينة 
من ثالث محال ذات عالمة تجاریة لبيع المالبس الحریمى ،و التحليل من 
خالل مجموعة من العناصر المرتبطة باألسس الفنية لعروض األزیاء 
بالمحال التجاریة والخاصة بنافذة العرض الخارجية وهى كما بالجدول )1(.

جدول )1( شكل لبعض عروض األزیاء للمحال التجاریة ذات العالمة تجاریة

ثنائية2D  االبعاد وثالثية االبعاد3D وشاشة تغير مقاس  البرنامج  شكل )9( شاشتين 
الجسم االفتراضىة

جدول )1( شكل لبعض عروض األزیاء للمحال التجاریة ذات العالمة تجاریة

بالمحال  األزیاء  عروض  فى  اختالف  هناك  أن   )2( الجدول  یوضح 
التجاریة منها ما یعتمد على استخدام نوافذ العرض الخارجية ومنها من 
یستخدم عروض األزیاء الداخلية للمحال التجاریة، وقد أظهر التحليل 
الميدانى للمحال التجاریة أن هناك عيوب فى عروض األزیاء لدى هذه 

المحال التجاریة من حيث تنوع عروض األزیاء بالنوافذ التجاریة حيث 
یحدث إهمال لبعض المنتجات الملبسية المعروضة على حساب مودیالت 
أخرى ،مما یؤدى الى عدم جذب انتباه المستهلك للشراء. عدم اتساع نافذة 
العرض لكثير من المنتجات وعدم توافق تصميم النافذة مع طبيعة األزیاء 
المعروضة، وایضا  ارتفاع تكليف مصممى نوافذ العرض  اضافة الى 
ان عملية تصميم نوافذ العرض تستهلك وقت طویل لالنتهاء منها فقد 
التى تحدث كل عام. الثانویة  المناسبات  أو  للمواسم  إلى شهر    تصل 
2. مرحلة تطبيق عروض األزياء بنافذة العرض التجارية باستخدام 

الواقع االفتراضى:
قام الباحث باستخدام برنامج CLO5.1 المتخصص فى تصميم األزیاء 
شاشتين  من  البرنامج  یتكون  حيث  افتراضية  أزیاء  عروض  وعمل 
2D Pat- األبعاد  ثنائى  برسم  خاصة  یمين  على  األولى   الشاشة 
وذلك   3D الى  األبعاد  ثنائى  الباترون  لتحویل  الثانية  والشاشة   ،tern
إمكانية  مع   ،)9( بالشكل  كما  البرنامج  داخل  التقنيات  باستخدام بعض 
األجسام. لبعض  المنتج  مناسبة  لمدى  طبقاً  المانيكان  مقاسات  تعدیل 

3.تحديد التصميمات المطلوب عرضها فى نوافذ العرض للمحال التجارية:
تم تحدید عدد اثنـان  من التصميمــات كـما بالشـكل )10( والـتى سيتم 

تطبيق البحث وعرضها من خالل شاشة تتــناسب مع حـجم النافذة 
وعرض فيدیو متحرك للمنتجـات من خالل تطبـيق الواقـع األفتراضى 
وهو مثبــت داخل النـافذة الخارجية للمحال التجـاریة الخاصة بعرض 

المالبس.
:3D 4. رسم النموذج وتنفيذ التصميمات بتقنية

باستخدام وذلك  للتصميمات  الهندسى  النموذج  برسم  الباحث  قام 
المحاكاه  اجراء  عملية  لتسهيل  وذلك   )Garber(جربر برنامج 
شكل)11(.  یوضح  كما   clo5.1 design برنامج  على 
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شكل )10( تصميمات عينة الدراسة
شكل ) 12( مقترح تصميم stage”” لعروض األزیاء بنوافذ المحال التجاریة

شكل )11( مرحلة رسم النموذج المسطح “ Pattern” لتصميمات عينة البحث
شكل )13( عروض أزیاء لعينة الدراسة لعرض األزیاء بنوافذ بالمحال التجاریة

تحویله  فى  البدء  قبل  الباترون  لرسم  األساسية  الشاشات   )11( شكل 
فى  الهامة  المراحل  من  المرحلة  وتعتبرهذه  األبعاد  ثالثى  شكل  إلى 
بصورة  رسمه  تم  النموذج  كان  إذا  و  البحث،  فكرة  وأیضا  البرنامج 

والذى  ممتازة  بصورة  بالنافذة  العرض  أثناء  المودیل  سيظهر  جيدة 
المنتج  مناسبة  ومدى  المودیل  وجودة  شكل  إظهار  على  یساعد 
التجاریة. بالمحال  األزیاء  عروض  فترینات  أمام  الواقف  للمستهلك 

5. تحديد شكل stage لخاص بعروض األزياء:

الشكل )12( یوضح مقترح لشكل المسرح stage الذى سيتم استخدمه لعمل 
عروض أزیاء وتشغيلها بنوافذ العرض الخارجية للمحال التجاریة من 
خالل فيدیو مسجل من البرنامج CLO5.1 وذلك لعرض للقطع الملبسية 
المحددة من خالل عينة الدراسة وتم وضع العالمة التجاریة لعينة البحث.

6.عروض األزياء داخل نافذة عروض األزياء بالمحال التجارية:

برنامج على  تطبيقها  تم  والتى  أزیاء  عروض   )13( الشكل  یوضح 
clo5.1  لتصميم وعروض األزیاء ویظهر فى العرض الشكل األمامى 
فى  واالبتكاریة  الجمالية  مواصفات  یوضح  والذى  والجانبى  للتصميم 
التصميم مما یساعد على رؤیة التصميم بشكل حركى فى نوافذ العرض.
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شكل )14( عروض أزیاء لعينة الدراسة لعرض االزیاء بنوافذ بالمحال التجاریة

جدول )3( درجات تحكيم البنود

جدول )4( توصيف عينة البحث االساسية واالستطالعية

شكل )15( عروض أزیاء لعينة الدراسة الثانية لعرض االزیاء بنوافذ بالمحال التجاریة

المحال  المحدد من خالل أصحاب  الثانى  یوضح الشكل )14( تصميم 
التجاریة والذى سيتم عرضة فى نافذة عروض األزیاء حيث تم تطبيق 
وعمل  الباترون  رسم  من  بدایة  وذلك   clo5.1 برنامج  على  التصميم 
المنفذ  للخامة  المطابقة  الخامات  وإضافة  بالمودیل  الخاصة  الحياكات 
والمشهد  للتصميم  األمامى  المشهد   )14( الشكل  ویوضح  المودیل  بها 
الجانبى والمشهد الخلفى كل ذلك بجانب حركة التى یعرضها المانيكان 
والذى یساعد المستهلك على رؤیة التصميم واإلقدام على شرائه وكذلك 
للشراء  العمالء  جذب  على  األزیاء  لعروض  التسویق  خطة  تعمل 
التصميم  فى  واالبتكاریة  الجمالية  المواصفات  التصميم  یوضح  حيث 
العرض. نوافذ  فى  حركى  بشكل  التصميم  رؤیة  على  یساعد  مما 

 :Results ثالثاً:النتائج
البحث،  خالل  من  اليها  التوصل  تم  والتى  النتائج  عرض  خالل  من 
وقد تم تحكيم استمارة االستبان من  خالل مجموعة من المتخصصين 
كل  قدم  وقد  )استبيان(  استقصاء  استمارة  افضل  إلى  للوصول  وذلك 
الباحث  قام  وقد  األستمارة  لتعدیل  االقتراحات  من  مجموعة  منهم 
الستمارة  صورة  أفضل  إلى  للوصول  االقتراحات  بهذه  باألخذ 
رئيسية: محاور  ثالثة  على  األستمارة  احتوت  االستبيان،وقد 

المحور األول: الميزة التنافسية. 
المحور الثاني: الميزة التسویقية.
المحور الثالث: الناحية الجمالية

.المعالجة اإلحصائية لتحليل وتفسير النتائج:
الباحث  قام  الفروض  صحة  واختبار  البحث  تساؤالت  علي  ولإلجابة 
 ،”SPSS“ بتحليل النتائج إحصائياً من خالل برنامج التحليل اإلحصائي
المستخلصة من  المحكمين  وإجابات  البيانات  بتحليل  الباحث  قام  حيث 
استمارات االستبيان ومن ثم تحليلها واستخالص النتائج. وقد تم معالجة 
البيانات التي تم الحصول عليها من استمارة االستبيان باستخدام الحاسب 
اآللي على برنامج )spss(، وقد تم حساب الصدق والثبات عن طریق 
حساب معامل االرتباط لبيرسون ومعامل ألفا كرونباخ، ومعامالت االتفاق 
آلراء المحكمين، ثم استخدام األشكال البيانية للتعبير عن تقييم الجودة.

الصدق والثبات:
صدق االستبيان: ویقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع 

لقياسه، ویتم ذلك من خالل كل من:
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األزیاء  لعروض  االفتراضي  الواقع  تقيم  إلستبيان  النهائي  العبارات  عدد   )7( جدول 
بالمحال التجاریة

شكل )1( آراء عينة البحث في الميزة التنافسية لعروض األزیاء في المحال التجاریة 
بالواقع اإلفتراضي

جدول )5( صدق االتساق الداخلي بين العبارة والمجموع الكلى إلستمارات تقيم تكنولوجيا الواقع االفتراضي لعروض االزیاء بالمحال التجاریة قيد البحث ن = 10

صدق االتساق الداخلي: لكل بين العبارات والمجموع الكلى استمارة 
من خالل حساب معامالت االرتباط.

معنویة0.05=0.63 مستوى  عند  الجدولية  )ر(  قيمة 
یوضح جدول )5( وجود ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى 
عبارات  جميع  في  الكلى  والمجموع  العبارة  بين   0.05 معنویة 
كما   ,)12  ,10  ,6  ,2( العبارات  ماعدا  التنافسية  الميزة  محور 
یوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة والمجموع الكلى في 
جميع عبارات محور الميزة التسویقية ماعدا العبارات )6, 8(, كما 
یوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين العبارة والمجموع الكلى في 
جميع عبارات محور الميزة المالية ماعدا العبارات )3, 8, 11(.

عرض النتائج ومناقشتها:
• نتائج القياس األحصائى لمحور "الميزة التنافسية":

جدول )8( الداللة االحصائية آراء عينة البحث في الميزة التنافسية لعروض األزیاء في المحال التجاریة بالواقع اإلفتراضي قيد البحث ن=10

5.99  =0.05 معنویة  مستوى  عند  الجدولية  )كا2(   قيمة 
إحصائية  دالله  ذات  فروق  توجد  أنه   )8( جدول  یوضح 

المرتبطة   )8( عبارة  ماعدا  العبارات  جميع  على  )بنعم(  أجابوا  للذین 
التنافسية(  للواقع اإلفتراضي, وذلك فى محور )الميزة  المادیة  بالتكلفة 
االفتراضي,  بالواقع  التجاریة  المحال  في  األزیاء  عروض  لتقييم 
)كا2(  قيمة  من  أكبر  كانت  المحسوبة  )كا2(  قيمة  ألن  وذلك 
الميزة  تتوافر  أنه  إلى  یشير  مما  معنویة 0.05,  عند مستوى  الجدولية 
. التجاریة  بالمحال  االفتراضي  بالواقع  االزیاء  لعروض  التنافسية 
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نتائج القياس األحصائى لمحور "الميزة التسويقية":

جدول )9( الداللة االحصائية آلراء عينة البحث في الميزة التسویقية لعروض األزیاء في المحال التجاریة بالواقع اإلفتراضي قيد البحث ن = 10

جدول )10( الداللة اإلحصائية آلراء عينة البحث في الميزة الجمالية لعروض األزیاء في المحال التجاریة بالواقع اإلفتراضي قيد البحث ن = 10

5.99  =0.05 معنویة  مستوى  عند  الجدولية  كا2  قيمة 
أجابوا  للذین  إحصائية  دالله  ذات  فروق  توجد  أنه   )9( جدول  یوضح 
بالميزة  المرتبطة   )6  ,5( عبارة  ماعدا  العبارات  جميع  على  )بنعم( 
لتقييم  التنافسية(  )الميزة  محور  فى  وذالك  للمانيكان,  التسویقية 
وذلك  االفتراضي,  بالواقع  التجاریة  المحال  في  األزیاء  عروض 
عند  الجدولية  )كا2(  قيمة  من  أكبر  كانت  المحسوبة  )كا2(  قيمة  ألن 
مستوى معــنویة 0.05  , مما یشير إلى أنه تتواـــفر الميزة التســـویقية 

لعروض األزیاء بالواقع االفتراضي بالمحال التجاریة.

ج. نتائج القياس األحصائى للمحور الثالث “الناحية الجمالية”:
شكل )2( آراء عينة البحث في الميزة التسویقية لعروض األزیاء بالمحال التجاریة 
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شكل )3( آراء عينة البحث في الميزة الجمالية لعروض األزیاء في المحال التجاریة 
بالواقع اإلفتراضي

: Conclusionاالستنتاجات
• االستفادة من تكنولوجيا الواقع االفتراضى فى تسویق وتطــویر نوافذ 

عرض االزیاء بالمحال التجاریة .
• أظهرت النتائج االحصائية تأثير تكنولوجــيا الواقع االفتراضى على 

جذب انتباه المستهلك. 
• أظــــهرت تكنولوجـيا الواقع االفتراضى النواحى الجمالية والوظيفية 

والفنية للمستهلك ومدى جودة التصميم.
داللة  ذات  عالقة  وجـود  على  االحصائية  النتائــج  أظهرت   •
لعروض  االفتراضى  الواقع  تكنولوجـــيا  بيـن  إحصـائية 
االزیاء  لعــروض  التنــافسية  الميزة  زیادة  وبين  األزـــياء 
)1( البيانى  والشكل   )8( بالجدول  یتضح  كما  التجاریة  بالمحال 
بين  أحصائية  داللة  ذات  عالقة  أیضاً  اإلحصائية  النتائج  أظهرت   •
الجمالية  والناحية  األزیاء  لعروض  االفتراضى  الواقع  تكنولوجيا 
.)3( البيانى  والشكل   )10( بالجدول  كما  األزیاء  عروض  لنوافذ 
لتصنيع  جوزال  ومحالت  لمصنع  بالشكر  أتقدم  ُشكر: 
وتطبيق  إجراء  على  والموافقة  المساعده  تقدیم  على  المالبس 
للمحل. الخارجية  األزیاء  عروض  لنوافذ  وتصویر  الدراسة 
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