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وخصائص األداء للبلوزة  معلومات وممارسات المستهلك تجاة مستوى الجودة
  الحريمى الجاهزة

  سعدية مصطفى الحداد
   جامعة اإلسكندرية- كلية التربية النوعية– المالبس والنسيجقسم

  ٣٠/٤/٢٠١٣ :                             تاريخ القبول      ٢٥/٣/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
  التعرف على معلومات وممارسات المستهلك تجاة األداء الوظيفى والجمالى للبلـوزة الجـاهزة             ذه الدراسة بصورة رئيسية   استهدفت ه 
بالمعلومات والممارسات المتعلقة بالجودة في مجال صناعة المالبـس الجـاهزة حتـى يكـون             لمستهلك المصري   ا  إلمام للتعرف علي مدي  

 اتبعت هذة الدراسة المنهج الوصفى والتحليلى من خالل الدراسـة التحليليـة             .ج الجيد والمنتج المعيب   المستهلك قادر على التمييز بين المنت     
لمجوعة من البلوزات الجاهزة منتجة من  ثالث شركات محلية باإلسكندرية ،ويتم التقييم من خالل إستمارة إستبيان طبقا لمعـايير مراقبـة                       

تم  رئيسية واستخدمت كأداة من أدوات البحث العلمى وقد محاور)٨(ق إستمارة إستبيان تكونت من الجودة، والدراسة الميدانية من خالل تطبي
الجاهزة، تم إسـتخدام برنـامج الحزمـة      وذلك للتعرف على معلوماتهن وممارساتهن تجاة مستوى الجودة  للبلوزة    سيدة ٢٠٠تطبيقها على   

صـدق  (خدم معامل االرتباط لبيرسون اليجاد العالقة االرتباطية لمحاور اإلستبيانات          اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية إلظهار النتائج حيث أست      
العالقة بين المتغيرات الديموجرافية ومستوى      إليجاد )٢كا(استخدام معامل ألفا كرونباخ لتقدير ثبات اإلستبيانات، إستخدام إختبار         ،)اإلستبيان

إليجاد الفـروق   ) f(داء الجمالى وعناصر الجودة للبلوزة الجاهزة كما إستخدام إختبار          معلومات وممارسات المستهلك باألداء  الوظيفى واأل      
الجاهزة وقـع بـين المـستوى المتوسـط         مستوى الجودة للبلوزة     أن   وتوصلت النتائج إلي  . بين المصانع الثالثة في تقييم البلوزة الجاهزة        

 محل الدراسة عند مـستوى      شركاتعنوية ذات داللة إحصائية بين الثالث       فروق م والمستوى المرتفع في جميع محاور اإلستبيان ،ووجدت        
 فـي   ٠,٠١، كما وجدت فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة            ١٢,٩٦٣) f(بلغت قيمة   )العيوب المظهرية   ( في   ٠,٠١داللة  

 محل الدراسـة عنـد       شركات حصائية بين الثالث  وأيضا توجد فروق معنوية ذات داللة إ       ، ٥,٠٠٨) f( حيث بلغت قيمة     )مظهرية الكولة (
الجاهزة  مستوى معلومات المستهلك عن األداء الوظيفى للبلوزة         ، وعن ٣,٤٦٩) f( حيث بلغت قيمة     )مظهرية الكم ( في   ٠,٠٥مستوى داللة   

، في المستوى المرتفـع   % ٨٤، أما مستوى ممارسات المستهلك لألداء الوظيفى فقد بلغت          %٦٧,٥قع في المستوى المرتفع بنسبة      ي  وجد أنة 
، أمـا مـستوى ممارسـات    %٨١المرتفع بنسبة    تقع في المستوى   الجاهزة أن مستوى معلومات المستهلك عن األداء الجمالى للبلوزة          ،كما

  لجـاهزة ا أن مستوى معلومات المستهلك عن عناصر الجودة للبلوزة           ،كما في المستوى المرتفع  % ٧٩,٥المستهلك لألداء الجمالى فقد بلغت      
 تقع في المستوى المرتفع بنـسبة       الجاهزة مستوى معلومات المستهلك عن عيوب للبلوزة        أما عن  ،%٨٤,٥تقع في المستوى المرتفع بنسبة      

المرتفـع بنـسبة    تقع فـي المـستوى  الجاهزة إجمالى معلومات المستهلك عن البلوزة       مستوى كما توصلت النتائج أيضا إلى أن        ،%٧٣,٥
في المستوى المرتفع، ومن النتائج يتضح أيضا أن مـستوى المعلومـات            % ٨٠الى مستوى ممارسات المستهلك فقد بلغت       ، أماإجم %٧٣,٥

وجود عالقة إرتباطية ذات داللة معنوية بين التعلـيم ومـستوى            ،%٨٠ يقع في المستوى المرتفع بنسبة       الجاهزةوالممارسات الكلية للبلوزة    
 عند مستوى معنوية    الجاهزة عيوب البلوزة    ه تجا الجاهزة وكذلك  للبلوزة    واألداء الجمالى  داء الوظيفى ممارسات المستهلك عن األ    و معلومات
 بين الدخل ومستوى ممارسات المـستهلك عـن األداء الـوظيفى للبلـوزة              ٠,٠٥ توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية عند          ،كما ٠,٠١

   .ومات المستهلك عن األداء الجمالى وجود عالقة معنوية بين العمل ومستوى معلالجاهزة،

 معلومات وممارسات المستهلك عن مستوى -خصائص األداء الجمالى والوظيفى للبلوزة الحريمى الجاهزة :كلمات دليلية
  . تقييم مستوى الجودة للبلوزة الحريمى-الجودة للبلوزة الحريمى الجاهزة

  المقدمة
 كانت  إن اإلهتمام بعمليات اإلنتاج والجودة، سواء     

عالمية أو محلية هامة جدا في فتح أسواق جديدة ولكـى           

نستطيع المنافسة البد من إنتاج متميـز فـي الجـودة           
  ).١٩٩٩خليل قطران (والسعر
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وتميز منتجات المالبس الجاهزة يتوقـف علـى        
األداء المرضى لتلك للمنتجات وهذا يؤدى إلـى تزايـد          

جات كما  الحاجة إلى رفع مستوى العمل عند تقييم المنت       
يراعى عنصر السعر والجودة، علما بأن الجـودة هـى     
العنصر األساسى لجعل المستهلك يعاود الشراء مـرات        
أخرى أو ينصرف إلى منتج من مصنع آخـر، وتقـدر           
تكلفة الجودة وأمان المنتجات بنسبة ملحوظة من المنتج        

وأكثر في  % ١٠-٧القومى الكلى حيث يتراوح ما بين       
ع العبء األكبر في تكاليف الجـودة       حالة تدهورها، ويق  

على عاتق المصنع وتكون القيمة أقل ما يمكن في حالة          
نقص المرفوضات ونقص شكاوى العمالء إلـى الحـد         
األدنى أو اإلنعدام، ويشارك كل من المستهلك والموزع        
بنسبة من ذلك العبء في حالة ظهور العيوب وقد يصل          

 والموزع  عبء تصحيح مشاكل الجودة لكل من المصنع      
أحمد سالمان  (، إلى حد يساوى هامش الربح المستهدف     

   .)٢٠٠٠وآخرون 
وضع "  بعنوان   ٢٠٠٠وفى دراسة شريف تمراز     

معايير لتحسين أداء مصانع المالبس الجاهزة المصرية       
تهدف إلى دراسـة    " من خالل متطلبات الجودة الشاملة      

أوجة القصور في صناعة المالبس الجاهزة المـصرية        
ولة التغلب عليها بتطبيق نظـام توكيـد الجـودة          ومحا

ووضع معايير لتحسين أداء صناعة المالبس  الجـاهزة         
المصرية في ظل الجودة الشاملة وعلية فقـد أجريـت          

شـركات منتجـة للمالبـس    ٦تجارب البحث على عدد    
الجاهزة ما بين قطاع األعمال العام والقطاع الخـاص         

 للجـودة، وذلـك     ،وتم تطبيق نظام المجموعات النوعية    
لقياس نظام فاعلية نظام الجودة المطبق بهذة الـشركات         

وعدم التطابق فـي القطاعـات       وتحديد أوجة القصور  
المختلفة داخل الشركات ونقـاط الـضعف والـسلبيات         

  .بإسلوب مباشر
فـي  ) ٢٠٠٠أحمد حـسنى  &رشدى عيد   (ويشير  

العوامل المؤثرة في تقييم جودة المالبس      "دراسة بعنوان   
والتى تهدف إلى توضيح مدى أهميـة تقيـيم         " اهزةالج

جودة المنتجات من المالبس الجاهزة ودور المنتج بدءا        

من مراحل التصميم إلى مراحل التنفيذ ثم البيع، وأيضا         
توضيح بعض المفاهيم األساسـية فـي تقيـيم جـودة           
المنتجات الملبسية والتى من خاللها يمكن قياس مـدى         

)  إقتـصادي  – جمـالي  -وظيفي(مالءمة المنتج لألداء    
وإهتم البحث بتوضيح أسس التقييم للقطعة الملبسية حتى        
يمكن للمنتج والمستهلك على السواء يحددا كل منهمـا          
واجباتة وإحتياجاتة إليجاد منتجات ملبـسية ذات قـيم         
وظيفية وجودة عالية، وقد حـددت جـودة المنتجـات          

  :الملبسية في عدة نقاط هى
  ستهلك وإحتياجاتة يفى بمتطلبات الم -
يسهل الحصول علية في الوقت المطلوب والـسعر         -

 المناسب 

يكون إقتصادى في طريقة العناية  به طـول فتـرة            -
 اإلستخدام 

 يكون جيد األداء ويعتمد علية طول فترة اإلستخدام  -

لكـى نحـدد    ) ٢٠٠٠(وتضيف فاطمـة متـولى    
بد من  اإلحتياجات األساسية في تقييم المالبس الجاهزة ال      

معرفة عناصر إنتاج القطعة الملبسية وترى الباحثة أن         
  :الجودة من وجة نظر المستهلك تتمثل في أن يكون

  المنتج خالى من العيوب-١
يحقق التميز والتفرد لمن يستخدمة من حيث الشكل        -٢

 العام 

سهولة اإلستعمال والمالئمة العالية للغـرض مـن        -٣
 اإلستخدام والراحة 

الكى طويـل نـسبيا مـع اإلحتفـاظ         عمره اإلسته -٤
 بخصائص المنتج 

 سعره مناسب-٥

علـى أن جـودة     ) ٢٠٠٠(ويؤكد ممدوح مبروك  
المالبس الجاهزة من وجهة نظر المستهلك ذات بعـدين         

أقمـشة  (البعد المادى ويشمل تصميم الموديل والخامات       
والتركيب والبعد الثانى وهو يحدد المعايير التى       ) وكلف

 يشمل األداء الجمـالى  والـوظيفى        تهم المستهلك وهو  
للمالبس وأحيانا قد يحدث تداخل بـين األداء الجمـالى          

   .واألداء الوظيفى
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ويضيف الباحث أن الجودة مـن وجهـة نظـر          
المستهلك تعنى خلو المنتج من العيوب والتى تتمثل في         
البقع وعيوب النسيج والحياكات المفتوحة وإرتخاء وشد       

ماكن األزرار والعـراوى    خيوط الحياكة وعدم ضبط أ    
والسوست المعيوبة وغيرها ويجـب أن ينـال مظهـر          
المنتج رضا العميل في ظـروف اإلسـتعمال العـادى          
بمعنى أن تتحمل المالبس عمليـات الغـسيل والكـى          
والتنظيف الجاف دون فقد في األلوان أو حدوث إنكماش         
ودون تأثير على الحياكات المختلفـة ونجـد أن أهـم           

نتجات المالبس الجاهزة هى تحقيـق      خصائص نجاح م  
فالجودة تعتبر إنعكاس لرأى المـستهلك عـن         الراحة،

  .المنتج لتحقيق متطلبات الجودة
إلى أن خصائص األداء    ) ٢٠٠٢ (Gersakويشير  

للمنتجات الملبسية تنقسم إلى خـصائص أداء وظيفـى         
وخصائص أداء جمالى ونجد أن الخصائص الوظيفيـة        

ر اإلستهالكى ومالئمتها لجميع    تتضمن اإلستعمال والعم  
األغراض والمناسبات وتحتفظ بشكلها وهيئتها وتتحمل      
اإلرتداء والخلع، بينما األداء الجمالى يشيرإلى الجمـال        
الذى يركز علية المستهلك من حيث مسايرة الموضـة         

   .واللون
فـي دراسـة    ) ٢٠٠٩(وفى دراسة أمال أحمـد      

بـدل الرجـالى    تكنولوجيا الشركات المنتجة لل   "بعنوان  
ومعلومات وممارسات المستهلك تجـاة البـدل جيـدة         

حيث تناولت الدراسة الميدانية شـقين أحـدهما        " الصنع
يتعلق بالشركات المنتجة للبدل الرجالى واألخرى تتعلق       
بمستهلكى البدل الرجالى وقد أسفرت النتـائج عـن أن          
مراقبة الجودة في مراحـل اإلنتـاج إختلفـت داخـل           

تالى ظهرت بعض العيوب في شـركات       الشركات وبال 
ولم تظهر في شركات أخرى، وقد أسفرت أيضا علـى          
أن هناك عالقة معنوية  بين معلومات المستهلك نحـو          
عناصر الجودة ومستوى معلومات المستهلك تجاة األداء       
الوظيفى للبدل ومعلومات وممارسات المـستهلك تجـاه        

ية بين كل   كما وجدت عالقة معنو    األداء الجمالى للبدل،  

من معلومات المستهلك نحو عناصـر جـودة البدلـة          
   .ومستوى معلومات المستهلك نحو عيوب البدلة

ولقد شاهدت صناعة المالبس الجاهزه منذ بدايـة        
هذا القرن العديد من مراحل التطـور، فتحولـت مـن           
اإلعتماد على الورش الصغيرة والمـصانع الـصغيرة        

واإلتجاة نحو   ج الكبير المحدودة إلى المصانع ذات اإلنتا    
اآللية واألساليب التكنولوجية في عمليات اإلنتاج كاملـة        

  .إلعطاء إنتاج متميز وعلى قدر من الجودة والتطور
ومن خصائص ااألداء فـي المنتجـات الملبـسية      
بصفة عامة والبلوزة الحريمى بصفة خاصـة تحقيـق         

ى الجانب النفعى المرتبط باألداء الوظيفى واألداء الجمال      
ومن هذا المنطلق تم صياغة المشكلة       وعناصر الجودة، 

  :البحثية في مجموعة من األسئلة وهى
 ماهو مستوى الجودة للبلوزة الحريمـى الجـاهزة         -١

  المنتجة بالشركات المحلية محل الدراسة؟
 ما هو مستوى معلومات وممارسـات المـستهلك         -٢

باألداء الجمالى واألداء الوظيفى للبلوزة الحريمى      
  الجاهزة؟

ما هو مستوى معلومات المستهلك بعناصر الجودة       -٣
  للبلوزة الحريمى الجاهزة؟

 ما هو مستوى معلومات المستهلك بعيوب البلوزة        -٤
 الحريمى الجاهزة؟

ما هى العالقـة بـين المتغيـرات الديموجرافيـة          -٥
ومستوى معلومات وممارسات المستهلك بـاألداء      

  الوظيفى واألداء الجمالى؟ 
ا هى العالقة بين مستوى معلومـات المـستهلك          م -٦

باألداء الوظيفى واألداء الجمالى وعناصر الجودة      
  للبلوزة الحريمى الجاهزه؟

  أهمية البحث
 ضرورة اإلهتمام بالجودة عنـد شـراء وإختيـار          -١

المالبس الخارجيـة وبـصفة خاصـة البلـوزة         
   .الحريمى
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ـ    -٢ ناعة ترسيخ المفاهيم المتعلقة بالجودة في مجال ص
المالبس الجاهزة حتى يكون المستهلك قادر على       

 .التمييز بين المنتج الجيد والمنتج المعيب

 توجية وإرشاد المرأة بعناصر الجودة التى يجـب         -٣
توافرها فـي البلـوزة الحريمـى وكـذلك األداء          

الجمالى حتى يمكـن تحقيـق       الوظيفى والمظهر 
  .اقصى إستفادة بها

تجنب العيوب التى قـد     رفع مستوى وعى المرأة ب    -٤
   .تظهر بالبلوزة الحريمى

  األهداف البحثية
تهدف الدراسة إلى تحديـد مـستوى  معلومـات          
وممارسات المستهلك تجاة األداء الـوظيفى والجمـالى        
للبلوزة الحريمى الجاهزة ومن الهدف العام تم إسـتنباط         

  :األهداف التالية
زة   تحديد مستوى الجودة للبلوزة الحريمـى الجـاه   -١

  .المنتجة بالشركات المحلية محل الدراسة
تحديد مستوى معلومـات وممارسـات المـستهلك        -٢

   .باألداء الجمالى واألداء الوظيفى للبلوزة الحريمى
لجودة للبلوزة   عناصر تقييم معلومات المستهلك نحو   -٣

  .الحريمى الجاهزة
دراسة العالقـة بـين المتغيـرات الديموجرافيـة         -٤

وممارسات المستهلك لـألداء    ومستوى معلومات   
  .الوظيفى والجمالى للبلوزة الحريمى الجاهزة

 دراسة العالقة بين مستوى معلومـات المـستهلك         -٥
باألداء الوظيفى واألداء الجمالى وعناصر الجودة      

  .للبلوزة الحريمى الجاهزة

  مصطلحات البحث 
الجـودة بأنهـا    ) ١٩٩٦ (luchingerيعرف   :الجودة-١

فات التى تتصف بها المنـشأة بحيـث   مجموعة من الص  
تتمكن هذة المنشأة من تحقيق وإشباع الرغبات الواضحة        
 والمتفق مع العميل وأيضا الرغبات الضمنية لهذا العميل       

على أنها درجة األداء    ) ١٩٩٦(كما يعرفها محمد هالل     
التى يقدمها المنتج طبقا لما يتوقعة المستهلك أو المطابقة         

  .إلحتياجاته

على ) ١٩٩٣( يعرفه إبراهيم حسن     :ة التصميم  جود -٢
أنة يعنى تلك األنشطة التى تؤكـد أن المنتجـات تفـى            
بمتطلبات العميل وتوقعاته، وتعتبـر جـودة التـصميم         
مسئولية البحوث والتطوير وهندسة اإلنتاج والتـسويق       

                                          .وغيرها من المجموعات المرتبطة
علـى أنـة     :كما يعرف جودة المنتج للمواصفات    

مدى تطبيق جودة المنتج بعـد تـصنيعه بمواصـفات          
التصميم وعلى هذا يجب على المنتج أن يراعى جميـع          
شروط المواصفات المطلوبة من العميل عند التصميم أو        
عند مطابقة المواصفات وتراعى جودة التـصميم عنـد         

  .اإلبتداء وباقى تصنيع منتج جديد
 تعرفهـا زينـب عبـد       : صناعة المالبس الجاهزة   -٣

بأنها العمليات التى تمر بها الخامـات       ) ٢٠٠١(الحفيظ
المعدة لإلنتاج منذ أن كانت أقمشة حتى تصبح قطعـة          
ملبسية تامة الصنع ومعدة لإلستهالك خـالل مرورهـا         

 )القص، الحياكة، الكى(بالعمليات اإلنتاجية 

ـ       ا الـسلعة   كما تعرف المالبس الجاهزة على أنه
الجاهزة من الخامات المختلفة التى تغطى أجزاء الجسم        
سواء كانت تستخدم خارج المنزل أو داخلـة ،ويمكـن          
الحصول عليها من األسواق تامة الصنع ،وتقوم بإنتاجها        

  .المصانع الخاصة بإنتاج المالبس
               تعرف من خـالل المعجـم الـوجيز        :الممارسات-٤
ات الفرد في المواقـف الحياتيـة       بأنها تصرف ) ٢٠٠٢(

  .اليومية
  األسلوب البحثي

  :منهج الدراسة
اتبعت هذة الدراسة المنهج الوصفى والتحليلى من       
خالل تقييم مجوعة من البلوزات الحريمـى الجـاهزة         
منتجة من  ثالث شـركات محليـة باإلسـكندرية تـم            

كما أجريت الدراسة الميدانية     إختيارهم بشكل عشوائى،  
 تطبيق إستمارتين إستبيان أحدهما تم تطبيقهـا       من خالل 

والثانيـة   على  الشركات محل الدراسة باإلسـكندرية،      
إستمارة إستبيان تم تطبيقهـا علـى المـستهلك وذلـك           
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للتعرف على معلومات وممارسـات المـستهلك تجـاة         
   .مستوى الجودة  للبلوزة الحريمى الجاهزة

  عينة البحثالشاملة و
ثل شـركات  للمالبـس الجـاهزة        وتم: الشاملة األولى 

صغيرة الحجم والمتخصصة في إنتاج البلوزة الحريمى       
  في محافظة اإلسكندرية

 للمالبـس  شركاتثالث  وتمثل في    :عينة البحث األولى  
 )شركة نانى، شركة بلبل، شركة سـلوى      ( وهم   الجاهزة

تم إختيارهم بشكل عشوائى للتعـرف علـى مـستوى          
البلـوزة الحريمـى    الجودة في صناعة منتجاتهم مـن       

ة  بلـوز  ١٢ تمثـل    ، بلوزة بشكل عشوائى   ٣٦وفحص  
شركة تم الحصول عليهم من محالت بيـع         لكل   منتجة

وتـم التقيـيم     المالبس الجاهزة بمركز كفـر الـدوار      
والفحص من خالل الباحثة مع اإلستعانة بثالثـة مـن          
المتخصصين العاملين بصناعة المالبس الجاهزة، ويـتم       

ى إستمارة إستبيان طبقا لمعايير مراقبـة        التقييم بناءا عل  
الجودة وقد تم تكويد عينات الدراسـة مـن الـشركات           
المحلية المنتجة للبلوزة الحريمى محل الدراسة من حيث        

  .)١(مسمياتها كما هو واضح بجدول

   عينات الدراسة:١جدول 
  لشركةاكود      )٣(شركة  )٢(شركة  )١(شركة 

  
 إسم الشركة

 شركة سلوى ركة بلبلش شركة نانى

اآلنـسات  السيدات و  تكونت من جميع     :الشاملة الثانية 
    .بمركز كفر الدوار بحيرة

أجريت الدراسـة علـى عينـة        :عينة الدراسة الثانية  
 سيدة وآنسة من أعمار مختلفة تتراوح       ٢٠٠تكونت من   

 سنة للتعـرف علـى  معلومـاتهن         ٦٠ الى ٢٠ما بين   
وقد   للبلوزة الحريمى،  وممارساتهن تجاة مستوى الجودة   

تم اختيارهن بطريقة عشوائية من مركز كفـر الـدوار          
    .محافظة البحيرة
  أدوات الدراسة

استبيان للشركات المنتجة للبلوزة الحريمى للتعرف       -١
  . المصنع وإمكانياتة حجمعلى

فحص البلـوزات   و إستبيان خاصة بتقييم   إستمارة   -٢
 عـشوائى   محل الدراسة والتى تم إختيارها بشكل     

   .شركة لكل ة بلوز١٢وهى تمثل 
 للتعـرف علـى      المبحوثات  إستبيان للمستهلك من   -٣

عن مستوى الجودة للبلوزة الحريمـى      ن  معلوماته
  .لهان وكذلك ممارساته

تتكون أدوات الدراسـة مـن ثالثـة إسـتمارات          
   :لإلستبيان  كما يلى

إستمارة إستبيان خاصة بالشركات المنتجة للبلوزة      -١
 وهى أحد أدوات البحث العلمى      مى محل الدراسة  الحري

التى تحقق هدف البحث وهى عبارة عن بيانات عامـة          
عن الشركات وتضم خمسة عـشرة سـؤال وتتـضمن          
األسئلة بيانات عن إسم الشركة ونوعهـا مـن حيـث           

شركة مساهمة أو قطاع عام أو قطاع خاص أو شركة          (
هل هو  ، موقع الشركة وكذلك إنتاج الشركة       )إستثمارية

) موجه للتصدير أو لإلستهالك المحلى أو اإلثنين معـا        (
كما تشمل األسئلة أيضا عدد العمال بالشركة وأعمـار         
العاملين وكذلك المستوى التعليمى لهم، باإلضافة إلـى        
الدورات التدريبية التى يتدرب عليها العمال قبل وأثناء        
ممارسة العمل وأسماء تلك الدورات وعددها، كما تشمل        
األسئلة أيضا على بيانات خاصة بـاألجهزه الموجـودة         
بالمصنع سواء ماكينات أو أدوات كى أو أجهزة تغليف         
باإلضافة إلى بيانات عن الباترون المستخدم وهل يقـوم       
المصنع بإنتاجة وما هو األسلوب المستخدم في عملـة         

وفـى  ) يدوى باإلسطمبة أو بالكمبيوتر أو اإلثنين معا      (
لكمبيوتر ماهى البرامج المستخدمة فـي      حالة إستخدام ا  

عمل الباترون أما إذا كانت الشركة تستخدم البـاترون         
منتج محلى أو مستورد أو مستخرج من       (الجاهز فهل هو  

، وقد إستخدمت النسبة المئوية فـي       )مجلة أو غير ذلك   
  .الحصول على النتائج

إستمارة إستبيان خاصة بتقييم مـستوى الجـودة         -٢
 وهى أحد أدوات البحث العلمى التـى        مىللبلوزة الحري 

  :تحقق هدف البحث وتتكون من سبع محاور هى
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 أسئلة  تعبر    ٦ عيوب الحياكة وتشمل     :المحور األول -١
عن مدى وجود كشكشة بوصلة الحياكة وكذلك تـداخل         
وصلة الحياكة في أجزاء من القمـاش بـدون مبـرر           
 باإلضافة إلى إختالف لون خيط الحياكة وإنفالت غرز       
الحياكة أو إنقطاع الخيط في وصالت األجناب أو فـي          
تركيب الكولة أو في إحدى خطوط الخياطة المزدوجـة         
وهذا المحور يتكون من مجموعة مـن األسـئلة تبلـغ           

 نعم،(أسئلة أمام كل سؤال ثالث إجابات        )٦(عددها على 
 ٣(وقد أعطيت كـل سـؤال قـيم رقميـة         ) لحد ما  ال،

وقـد حـصل    ) ابة لحد ما   لإلج ٢ للسالبة، ١للموجبة، و 
درجة تم  )١٨(المحورالثانى على مجموع من الدرجات      

 ،)١٨-١٤(تحديد ثالث مستويات المـستوى المرتفـع      
، المـستوى المـنخفض     )١٣  -١٠(المستوى المتوسط 

)٩-٦(.  
مظهرية وصالت الحياكة ويـشمل      :المحور الثانى -٢

 أسئلة وتتضمن وجود طرف طائر يظهر بدون        ٧على  
توازن قوة شد الغرزة باإلضافة إلى مـدى        تثبيت، مدى   

قوة او ضعف وصلة الحياكة أو وجود غرز عائمـة أو           
سـم  /إنفجار في وصلة الحياكة، كما يتضمن عدد الغرز       

ومدى تأمين الخياطات طبقا للمواصفات المطلوبة وهذا       
المحور يتكون من مجموعة من األسئلة تبلغ عددها على         

) لحد مـا   ال، نعم،(ات  أسئلة أمام كل سؤال ثالث إجاب     ٧
 ١ للموجبـة، و   ٣(وقد أعطيت كل سؤال قـيم رقميـة         

وقد حـصل المحورالرابـع     )  لإلجابة لحد ما   ٢ للسالبة،
درجة تم تحديد ثـالث      )٢١(على مجموع من الدرجات   

،المـستوى  )٢١-١٧(مستويات، المـستوى المرتفـع      
  .)١١-٧(، المستوى المنخفض )١٦-١٢(المتوسط

هرية البلوزة من األمام ويـشمل      مظ: المحور الثالث -٣
 أسئلة تعبر عن وجود فروق بـين        ٦هذا المحور على    

وجـود   عند القياس من الذيل إلى الرقبة،      جزئى الصدر 
فروق بين جزئى الصدر عند القياس يمين ويسار المرد         
باإلضافة إلى إستقامة خط المرد وكذلك إسـتقامة خـط          

ـ          ور الكتف وخطوط األجناب وخط الـذيل وهـذا المح
 ٦يتكون من مجموعة من األسئلة تبلغ عـددها علـى           

) لحد مـا   ال، نعم،(سؤال أمام كل سؤال ثالث إجابات       
 ١ للموجبـة، و   ٣(وقد أعطيت كل سؤال قـيم رقميـة         

وقد حصل المحورالثالث على    )  لإلجابة لحد ما   ٢للسالبة،
درجـة تـم تحديـد ثـالث        )١٨(مجموع من الدرجات  

ــع ــستوى المرتف ــستويات الم ــستوى )١٨-١٤(م ،الم
   .)٩-٦(، المستوى المنخفض )١٣ -١٠(المتوسط

 أسـئلة   ٤مظهرية الكم ويشمل على      :المحور الرابع -٤
تشمل إختالف مكان الكم عن المكان المطلوب، وجـود         
كشكشة في تقفيل الكم من الجنب باإلضافة إلى إتـساع          
حردة اإلبط عن حردة الكم باإلضافة إلى إتـساع الكـم           

 وهذا المحـور يتكـون مـن        ،الزراععند أعلى منطقة    
أسئلة أمام كـل     ٤مجموعة من األسئلة تبلغ عددها على     

وقد أعطيت كـل    ) أحيانا ال، نعم،(سؤال ثالث إجابات    
 لإلجابة لحد   ٢ للسالبة، ١ للموجبة، و  ٣(سؤال قيم رقمية    

وقد حصل المحورالرابع على مجموع من الدرجات       ) ما
لمستوى المرتفع  ا درجة تم تحديد ثالث مستويات،    )١٢(
ــستوى المتوســط )١٢-١٠( ــستوى )٩-٧(، الم ، الم

  .)٦-٤(المنخفض
 ٦ مظهرية الكولة ويشمل علـى       :المحور الخامس -٥

أسئلة تعبر عن مكان تركيب الكولة والعيوب التى تظهر         
في نهاية الكولة من األمام أو أى أخطاء قد توجد فـي            

راكب إرتفاع الكولة عند األكتاف أو في الخلف وكذلك ت        
طرفى الكولة أو تباعدهما بمسافة ملحوظة عند الغلـق         
الزرار العلوي باإلضافة إلى تطابق طرفى الكولة وهذا        
المحور يتكون من مجموعة من األسئلة تبلغ عددها على         

) لحد مـا   ال، نعم،(أسئلة أمام كل سؤال ثالث إجابات       ٦
 ١ للموجبـة، و   ٣(وقد أعطيت كل سؤال قـيم رقميـة         

وقد حصل المحورالخـامس    ) لإلجابة لحد ما   ٢ للسالبة،
درجة تم تحديد ثـالث     )١٨(على مجموع من الدرجات     

ــع ــستوى المرتف ــستويات الم ــستوى )١٨-١٤(م ،الم
   .)٩-٦(، المستوى المنخفض )١٣ -١٠(المتوسط

 مظهرية خط الذيل ويشمل على  : المحور الـسادس   -٦
 أسئلة تتضمن مدى أنتظام ثنية خـط الـذيل ومـدى            ٣

ورة في ثنية خط الذيل باإلضافة إلى إنتظـام         وجود ور 
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خط خياطة الذيل، وهذا المحور يتكون من مجموعة من         
أسئلة أمام كل سؤال ثـالث      ٣األسئلة تبلغ عددها على     

وقد أعطيت كل سـؤال قـيم       ) لحد ما  ال، نعم،(إجابات  
وقـد  )  لإلجابة لحد ما   ٢ للسالبة، ١ للموجبة، و  ٣(رقمية  

جمـوع مـن الـدرجات      حصل المحورالسادس على م   
درجة تم تحديد ثالث مستويات، المستوى المرتفـع        )٩(
المستوى المـنخفض   ) ٧-٦(المستوى المتوسط   ) ٩-٨(
)٥-٣(.  
 أسئله  ٧ وسائل الغلق ويشمل على      :المحور السابع -٧

وتتضمن مدى وجود أزرار ناقصة أو معيوبة أو وجود         
عروة زائدة أو ناقصة أو وجود تنسيل بالعروة وهل هى          
مناسبة لحجم الزرار باإلضافة إلى هل العروة مـشوهه         
أو غير مفتوحة أو توجد العروة في مكان مختلف عـن           
مكانها الطبيعى أو تؤثر على إنبعاج القماش أو شدة في          
تركيب مكان العاشق والمعشوق ،وهذا المحور يتكـون        

أسئلة أمام   ٧من مجموعة من األسئلة تبلغ عددها على        
وقد أعطيـت   ) لحد ما  ال، نعم،(بات  كل سؤال ثالث إجا   

 لإلجابة ٢  للسالبة،١ للموجبة، و  ٣(كل سؤال قيم رقمية     
وقد حصل المحورالسابع على مجمـوع مـن        ) لحد ما 

المستوى  درجة تم تحديد ثالث مستويات،    )٢١(الدرجات
، )١٦-١٢(، المــستوى المتوســط )٢١-١٧(المرتفــع

  .)١١-٧(المستوى المنخفض
وب مظهرية عامة نتيجة الكـى       عي :المحور الثامن -٨

أسئلة تعبر عن وجود إحتراق أو لمعـة        ٦وتشمل على   
نتيجة الكى ،إختالف لون القماش، وكذلك وجود وبـرة         
تؤثر على مظهرية البلوزة باإلضافة إلى وجـود أزرار         
بها إنصهار جزئى أو تجعد بالبلوزة أو ثقب بـالجيوب          
 نتيجة الكى وهذا المحور يتكون مـن مجموعـة مـن          

أسئلة أمام كل سؤال ثـالث      )٦(األسئلة تبلغ عددها على   
وقد أعطيت كل سـؤال قـيم       ) لحد ما  ال، نعم،(إجابات  
وقـد  )  لإلجابة لحد ما   ٢ للسالبة، ١ للموجبة، و  ٣(رقمية  

حصل المحورالثامن علـى مجمـوع مـن الـدرجات          
درجة تـم تحديـد ثـالث مـستويات المـستوى           )١٨(

، )١٣ -١٠(المــستوى المتوســط ،)١٨-١٤(المرتفــع
   .)٩-٦(المستوى المنخفض

إستمارة إستبيان خاصـة بمعلومـات المـستهلك        -٣
  وممارساتة تجاة مستوى الجودة للبلـوزة الحريمـى       
وهى أحد أدوات البحث العلمى التى تخدم هدف البحث         

  :وتتكون من خمس محاور هى
 وتضم بيانات عامة عن المبحوثات      :المحور األول  -١

الدراسى وقد تم تـصنيفه الـى       وتشمل السن، المؤهل    
 جامعى  ، أقل من متوسط، متوسط    :أربعة مستويات وهى  

 وأعلى من جامعى، العمل ويصنف الـى مجمـوعتين،        
الدخل وتم تصنيفة الى أقـل       مجموعة تعمل أوالتعمل،  

  .١٠٠٠، أكبر من ١٠٠٠من 
معلومات وممارسات المرأة     ويشمل :المحور الثانى  -٢

ة الحريمـى ويـشمل علـى       عن األداء الوظيفى للبلوز   
  :مجموعة من المحاور الفرعية ومنها

 :معلومات المستهلك تجاه األداء الـوظيفى للبلـوزة       -١
  ويشمل على مجموعة من البنود منها 

 خواص الخامة المصنوع منها البلـوزة الحريمـى         -أ
 اسئلة تعبر عن مدى مقاومـة األقمـشة         ٤(وتشمل على 

إلتـساخ وكـذلك    للتوبير والكرمشة وكذلك مقاومتهـا ل     
 ثبات أبعاد األقمـشة     -، ب )خاصية المرونة واإلنسدالية  

 أسـئلة   ٣(المستخدمة في البلوزة الحريمى وتشمل على     
تعبر عن مدى ثبات أبعاد البلوزة بإعتبارها مـن أهـم           
خواص األداء الوظيفى وكذلك  ثبات أبعـاد األقمـشة          

 أسئلة  ٦( سهولة العناية وتشمل على    -، ج )وثبات اللون 
ر عن مدى قابلية البلوزة للكى سواء كـى دائـم أو            تعب

قليلة الكى أو التحتاج إلى الكى، وكذلك أسلوب التنظيف         
-د) من حيث أنه تنظيف جاف او رطـب أو اإلثنـين          

 أسـئلة تتـضمن     ٦وتشمل علـى    (البطاقة اإلرشادية   
وضوح المعلومات على البطاقة اإلرشادية مـن خـالل         

 ماء الغسيل ودرجـة     نوع ونسبة األلياف، درجة حرارة    
حرارة الكى وكذلك التعرف على بلـد الـصنع وإسـم           
المصنع وكذلك التعرف على المقاس من خالل البطاقـة   

معلومات المستهلك تجاه متانة الوصالت     -، ه )اإلرشادية
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 أسئلة تعبر عن تثبيت الجيـوب،       ٤ويشمل على   (للبلوزة
) متانة خيوط الحياكة وكذلك قوة الحياكـة وإسـتقامتها        

هذا المحور يتكون من مجموعة مـن األسـئلة تبلـغ           و
سؤال أمام كل سؤال ثـالث إجابـات         )٢٣(عددها على 

             وقد أعطيت كل سـؤال قـيم رقميـة        ) أحيانا ال، نعم،(
وقد حصل  )  لإلجابة أحيانا  ٢  للسالبة، ١ للموجبة، و  ٣(

درجـة  )٦٩(المحور ااألول على مجموع من الدرجات       
، )٦٩-٥٤(ويات، المستوى المرتفع  تم تحديد ثالث مست   
-٢٣(، المستوى المرتفـع   )٥٣-٣٩(المستوى المتوسط 

٣٨(.  
ممارسات المـرأة تجـاه اآلداء الـوظيفى للبلـوزة          -٢

 - من خالل عدد من البنود والتى منهـا أ         ٠٠الحريمى  
خواص الخامة المستخدمة في عمل البلوزة ويشمل هذا        

المقاومـة  أسئلة تعبر عن إختيـار الخامـة     ٤(البند على 
والكرمشة وشراء البلوزة ذات اإلنسدالية العالية       للتوبير

 -ب) وكذلك البلوزة التى التحتاج إلى الكـى المتكـرر        
ويشمل على سؤالين تـشمل     (ثبات أبعاد قماش البلوزة     

الممارسة في إختيار البلوزة ذات األبعاد الثابتة واأللوان        
 ٥(لـى   وصالت الحياكة ويشمل هذا البند ع     -ج) الثابتة

أسئلة تعبر عن رفض البلوزة ذات الخطـوط للخياطـة          
غير مستقيمة أو غيرالمجعدة باإلضـافة إلـى رفـض          
الوصالت المجعدة واإلهتمام بقوة الوصالت باإلضـافة       
إلى رفض اإلنفالت في غرز الحياكة واإلهتمام بتشطيب  

وهذا المحور يتكون   ) البلوزة داخليا من حيث األوفرلوك    
سـؤال   )١١(ألسئلة تبلغ عددها على   من مجموعة من ا   

وقـد  ) أحيانـا  ال، نعـم، (أمام كل سؤال ثالث إجابات    
 ٢ للسالبة ،  ١ للموجبة، و  ٣(أعطيت كل سؤال قيم رقمية    

وقد حصل المحور الثانى على مجمـوع       ) لإلجابة أحيانا 
 درجة تم تحديـد ثـالث مـستويات،       )٣٣(من الدرجات 

-١٩(، المستوى المتوسـط     )٣٣-٢٦(المستوى المرتفع 
   .)١٨-١١(، المستوى المنخفض)٢٥
ويشمل على معلومات وممارسـات      :المحور الثالث -٤

ويتـضمن هـذا     المستهلك تجاة األداء الجمالى للبلوزة    
  : المحور على

معلومات المستهلك تجاه األداء الجمـالى للبلـوزة         -١
 تصميم البلوزة ويشمل    -ويتضمن على عدة بنود منها أ     

ة تعبر عن مدى مناسبة تـصميم        أسئل ٩(هذا البند على    
البلوزة مع النمط الجسمى للـسيده المـصريه ومـدى          
مناسبتها للموضة والعادات والتقاليد وكذلك مدى تالئـم        
التصميم مع المناخ ومدى تالئم خطوط التـصميم مـع          
نوع القماش وكذلك مناسبه لون البلوزة ومـع األنمـاط          

العـام  المظهر الجمـالى    -الجسمية للسيده المصرية، ب   
 سؤال تعبـر عـن      ١١(للبلوزة ويشمل هذا البند على      

المظهر العام للبلوزة وخلوة عن العيوب ، تجانس لـون          
البلوزة في أجزائها المختلفة وكـذلك مقاومـة البلـوزة         
للتوبير والكرمشة وكذلك اإلهتمام بإتجاة اللمعة وإتجـاة        
النقشة وكذلك اإلتجاة الطولى للقماش وكذلك اإلهتمـام        

وتضمن هذا المحور   ) وائمة الكلية والجزئية للبلوزة   بالم
 ال، نعـم، ( سؤال أمام كل سؤال ثالث إجابات      ٢٠على  
 للموجـب،  ٣(وقد أعطى كل سؤال قيم رقميـة    ) أحيانا

وقـد حـصل المحـور      )  لإلجابة أحيانا  ٢  للسالب، ١و
درجة وتم تحديد   )٦٠(الثالث على مجموع من الدرجات      

المستوى  ،)٦٠-٤٧(رتفعالمستوى الم  ثالث مستويات، 
                          .)٣٣-٢٠(، المستوى المنخفض)٤٦-٣٤(المتوسط

 :مالى للبلـوزة   ممارسات المستهلك تجاه األداء الج     -٢
 ويشمل تصميم البلوزة    -ويتضمن على عدة بنود منها أ     

 سؤال تعبر عن ممارسـة المـرأة        ١١ ( على هذا البند   
للبلوزة من خالل إختيارها على أحدث خطوط الموضة        
أو إختيارها كالسيكية أو تفضيل الراحة عـن كونهـا          
موضة، وهل البلوزة مناسبة مع النمط الجسمى للـسيده          

 ومناسبتها للعادات والتقاليد، وكذلك مدى تالئم       المصريه
التصميم مع المناخ باإلضافة إلى إختيار البلـوزة ذات         
األلوان المتجانسة ومدى مالئمة خطوط التـصميم مـع         

 المظهـر   -نوع القماش واللون مع النمط الجـسمى ب       
 أسـئلة   ١٠(الجمالى العام للبلوزة  ويشمل هذا البند على       

شكل البلوزة عند الشراء وأن تكون      تعبر عن اإلهتمام ب   
خالية من العيوب أو القطوع أن تكون متجانسة األلوان         
والخالية من الوبرة ومقاومـة للكرمـشة وذات نقـشة          
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متجانسة باإلضافة اإلهتمام باإلتجاة الطـولى للنـسيج        
    .وكذلك الموائمة الكلية والجزئية للقماش

سـؤال  سؤال  أمام كـل   )٢١(ويشمل هذا المحور على     
وقد أعطى كل سؤال قيم     ) أحيانا ال، نعم،(ثالث إجابات 

وقـد  )  لإلجابة أحيانـا   ٢ للسالبة، ١ للموجبة، و  ٣(رقمية
)  ٦٣(حصل المحور الثالث على مجموع من الدرجات        

              المـستوى المرتفـع    وتم تحديـد ثـالث مـستويات،      
، المـستوى   )٤٨-٣٥(المستوى المتوسـط   ،)٦٣-٤٩(

  .)٣٤- ٢١(المنخفض
معلومات المستهلك عن عناصر الجودة     : المحور الرابع 

 سؤال تعبـر عـن      ١١(ويتضمن عدد  للبلوزة الحريمى 
المقاس، العيوب ومدى مالءمة البلوزة لـألداء        السعر،

الوظيفى واألداء الجمالى وكذلك مدى ضبط البلوزة من        
األمام والخلف واألكمام باإلضافة إلى الخامة المستخدمة       

متها لفصول السنة وشكلها العام من خـالل        ومدى مالء 
 سؤال  أمـام     ١١وتضمن هذا المحور على     ) اإلنسدالية

وقد أعطى كل   ) أحيانا ال، نعم،(كل سؤال ثالث إجابات     
 لإلجابـة   ٢  للسالب، ١ للموجب، و  ٣(سؤال قيم رقمية    

وقد حصل هذا البند على مجموع من الـدرجات         ) أحيانا
تويات للمحور الرابـع    درجة وتم تحديد ثالث مس     )٣٣(
 –١٩(المستوى المتوسط  ،)٣٣-٢٦(المستوى المرتفع   (

 .)١٨-١١(، المستوى المنخفض)٢٥

معلومات المـستهلك تجـاه عيـوب       : المحور الخامس 
 -أ: ويشمل على مجموعة من البنـود ومنهـا         البلوزة

 عدد(العيوب الشائعة في البلوزة وتضمن هذا البند على         
ود تجاعيد أفقيـة ورأسـية،       أسئلة تعبر عن مدى وج     ٤

وجود فتحات للكسرات والطيات عند الوقوف وكـذلك        
 الكتف واألكمـام    -، ب )عدم إستقامة البلوزة وإنسداليتها   

 أسئلة تعبر عن حـردة اإلبـط غيـر          ٤ (وتشمل على 
مناسبة، إتساع األسورة غير مناسب وإنحـراف خـط         
الكتف وكذلك عدم تطابق محيط  اإلبـط مـع محـيط            

 أسئلة تعبر عـن     ٣عدد  ( الكولة وتتضمن  -ج ،)الزراع
شكل الكولة الغيرمسطح باإلضافة إلـى عـدم تحقيـق          

 -د) التوازن فى الكولة وكذلك عدم تطابق حردة الرقبة       

 أسـئلة   ٧(العراوى واألزرار وتضمن هذا البند  علـى       
 تعبر عن المسافات بين األزرار غير متساوية واألزرار       

افة إلـى مظهريـة     غير مناسبه من حيث الحجم باإلض     
العروة من حيث التنسيل وشكل العروة غير منتظم مـع          

ويتـضمن  ) عدم ثبات األزرار وغرز الخياطة الـسائبة     
 سؤال  أمام كـل سـؤال ثـالث          ١٨هذا المحور على  

وقد أعطى كـل سـؤال قـيم        ) أحيانا ال، نعم،(إجابات  
وقـد  )  لإلجابة أحيانا  ٢  للسالب، ١ للموجب، و  ٣(رقمية

 )٥٤(ور على مجموع مـن الـدرجات      حصل هذا المح  
                درجة وتم تحديد ثالث مـستويات للمحـور الخـامس         

 -٣٠( ،المستوى المتوسـط  )٥٤-٤٢(المستوى المرتفع 
  .)٢٩-١٨(، المستوى المنخفض)٤١

 امـرأة   ٢٠وقد أجريت دراسة استطالعية على        
والتى تهدف الى ) محافظة البحيرة (من مركز كفر الدوار   

على مدى وضوح أسئلة  اإلستبيان واسـتبعاد        التعرف  
األسئلة غير المفهومة لدى المبحوثـات أفـراد العينـة          

تم عرض اإلسـتبيان     وتعديل األسئلة أو حزفها وأيضا    
مجموعة من المتخصصين مـن أعـضاء هيئـة          على

التدريس فى مجال علم النفس ومناهج وطرق تـدريس         
 سـؤال ل  االقتصاد المنزلى للتعرف على مدى مناسبة ك      

 وارتباطها بموضوع الدراسة وكذلك     اإلستبيان أسئلةمن  
  .ادرجة وضوحه

  الصدق والثبات 
بتقيـيم   للتحقق من صدق االسـتبيانات الخاصـة      

 للبلوزة الحريمى والمستهلك من السيدات       مستوى الجودة 
تم عرضهم على مجموعة من أعضاء هيئة التـدريس         

، قسم االقتصاد   بكلية التربية النوعية جامعة االسكندرية    
، وكذلك قسم العلـوم النفـسية       )مالبس ونسيج (المنزلى

والتربوية بهدف التحقق من صدق محتوى كل اسـتبيان         
وابداء الرأى فـى مـدى وضـوح العبـارات           ،هوبنود

وصياغتها ومدى تحقيقها لألهداف التى وضـعت مـن         
وكان لهـؤالء المحكمـين بعـض المقترحـات          أجلها،

بارات واعادة تنظيم بعـض     الخاصة بصياغة بعض الع   
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البنود والتى تم مراعاتها فى االستبيانات فى صـورتها         
  النهائية 

 بتقييم مـستوى الجـودة    صدق اإلستبيان الخاص    -١
تم حساب معامل االرتباط بين درجة      : للبلوزة الحريمى 

 بتقييم الجودة كل محوروالدرجة الكلية لالستبيان الخاص      
  .)١(جدولويتضح ذلك من  للبلوزة الحريمى،

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل محور        
أن ) ١( جدول والدرجة الكلية لالستبيان حيث يتضح من     

مظهريـة وصـالت    (تمارة  قيم المعامالت لمحاور اإلس   
الحياكة، مظهرية البلوزة من األمام، وسـائل الغلـق،         

دالة إحصائيا عند   ) العيوب المظهرية العامة نتيجة الكى    
 بينما باقى المحاور عند مـستوى       ٠,٠١ مستوى معنوية 

  . مما يدل على صدق المقياس٠,٠٥معنوية 
وقد تم حساب ثبات االستبيان الخـاص        :ثبات المقياس 

للبلوزة الحريمى باستخدام طريقة     بتقييم مستوى الجودة  
  .)٠,٨٠١(ألفا كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات الكلى

اب نسبة  تم حس : صدق اإلستبيان الخاص بالمستهلك   -٢
االتفاق بين المحكمين فى استمارة المستهلك حيث بلغت        

كما تم  حساب معامل االرتباط بين درجة كـل           ،%٩٦
ويتـضح ذلـك مـن       والدرجة الكلية لالستبيان،   محور
  .)٢(جدول

 أن قيم معامالت االرتبـاط      )٢(جدوليتضح من   
بين درجة المحور والدرجة الكلية للمقياس فـي جميـع          

ما ) ٠,٠١(مستوى داللة  اللة معنوية عند  ذات د  المحاور

عدا معامل اإلرتباط الخاص بالمحور الخاص بمستوى       
معلومات المستهلك عن عناصر الجودة للبلـوزة عنـد         

  . مما يدل على صدق المقياس٠,٠٥مستوى داللة 
وقد تم حساب ثبات     : الخاص بالمستهلك  ثبات المقياس 

م طريقة ألفا   االستبيان الكلى الخاص بالمستهلك باستخدا    
  ).٠,٩٢٠(كرونباخ حيث بلغ معامل الثبات

  :أسلوب تحليل البيانات
تم تفريغ البيانـات بإسـتخدام الحاسـب اآللـى          

بإستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيـة           
إلظهار النتائج حيث أستخدمت المعـايير اإلحـصائية        

  :التالية
ـ     -١ اد العالقـة   حساب معامل االرتباط لبيرسون اليج

  .)صدق اإلستبيان(االرتباطية لمحاور اإلستبيانات
استخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ لتقـدير ثبـات           - ٢

  .اإلستبيانات
  .وصف عينة البحث بالنسب المئوية - ٣
العالقة بين المتغيرات    إليجاد )٢كا(إستخدام إختبار -٤

الديموجرافية ومـستوى معلومـات وممارسـات       
ظيفى واألداء الجمـالى    المستهلك بـاألداء  الـو     

  .وعناصر الجودة للبلوزة الحريمى
إليجاد الفروق بين الـشركات     ) f(إستخدام إختبار   -٥

   .الثالثة في تقييم البلوزة الحريمى

 للبلـوزة    بتقييم مـستوى الجـودة     معامل االرتباط بين درجة كل محوروالدرجة الكلية لالستبيان الخاص        : ١جدول
  )صدق االستبيان(الحريمى

                                    معامل اإلرتباط 
  الداللة  )ر(معامل االرتباط                           محاور اإلستبيان           

  دال  *٠,٣٥٥  عيوب الحياكة
  دال  **٠,٦٩٩  مظهرية وصالت الحياكة
  دال  **٠,٦٨٨  مظهرية البلوزة من األمام

  دال  *٠,٤٢٦  مظهرية الكم
  دال  *٠,٣٩٧  الكولةمظهرية 

  دال  *٠,٤٧٥  مظهرية خط الذيل
  دال  *٠,٣٩٩  وسائل الغلق

  دال  **٠,٥٢٢  الكي نتيجة العامة المظهرية لعيوبا
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  معامل االرتباط بين درجة كل محوروالدرجة الكلية لالستبيان الخاص بالمستهلك: ٢جدول
  الداللة  )ر(معامل االرتباط   محاور اإلستمارة 
  دال  **٠,٧٠٣  المستهلك عن األداء الوظيفيمستوى معلومات 

  دال  **٠,٧٣٥  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفي
  دال  **٠,٨٤٢  مستوى معلومات المستهلك عن األداء الجمالي
  دال  **٠,٨٤٧  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الجمالي

  دال  * ٠,٥٠٧   مستوى معلومات المستهلك عن عناصر الجودة للبلوزة
**٠,٧٣٣ مستوى معلومات المستهلك عن العيوب للبلوزة  دال 

  النتائج ومناقشاتها 
  معلومات عامة عن الشركات محل الدراسة: أوال

يتضح أن الشركات محل الدراسـة      ) ٣(من جدول 
وهى  )إستهالك محلى (كلها قطاع خاص وإنتاج الشركة    

 من الشركات صغيرة الحجم ويتراوح عدد العمال       تعتبر
             عامل في شـركة    ٢٥ ،)١( عامل في شركة   ٣٠مابين  

تتراوح أعمارهم ما بين    ) ٣( عامل في شركة   ٢٠و) ٢(
يقـرأ  ( عاما والمستوى التعليمى تحت المتوسط     ٣٠-٢٠

وقد أجمع الخبراء علـى أن متطلبـات األداء         ) ويكتب
الضرورية إلعداد مراحل المالبس الجـاهزة الـثالث        

ها عن القراءة والكتابة ويفضل أن      يجب أال تقل متطلبات   
وقد حـصل   ) ٢٠٠١زينب عبد الحفيظ    ( تزيد عن ذلك،  

العاملين بالشركات محل الدراسة  على دورات تدريبية        
) ١(دورات في شركة    ٣لتؤهلهم للعمل تراوحت ما بين      

وقد أكد الخبراء أنة     ،)٢،٣(ودورتين في كل من شركة      
كافية لـألداء   البد من حصول العامل على فترة تدريب        

الناجح في مراحل إعداد المالبس الجاهزة، وقد يكـون         
مكانة في مكان مغاير أو في نفس المصنع الذى يعمـل           
بة كمساعد قبل إستالم العمل، وعن إعـداد البـاترون          
يوضح الجدول أنة يتم بالشركة بالطريقة اليدويـة كمـا          
أنهم يحصلون علية أيـضا مـن المجـالت المحليـة           

عن األجهزة واألدوات الموجودة بالـشركات      والعالمية،و
الثالثة فهى ماكينات الحياكة وماكينات الكبس وكـذلك        
أدوات الكى وأدوات التعبئة والتغليف، وظروف العمـل        
السيئة لها تأثير مباشر على العاملين بالشركة وبالتـالى         
فإن الظروف المحيطة بالعمل تؤثر تأثير مباشر علـى         

طفيف غالبا ما يعطـى زيـادة       األداء وأى تحسين ولو     
محسوسة في اإلنتاج،لهذا إتجهت دراسـات األداء أوال        
لدراسة الظروف المحيطة بالعمل لتهيئة البيئة الماديـة        

   .)٢٠٠١زينب عبد الحفيظ ،( المناسبة للعمل أو األداء،
تقييم مستوى الجودة للبلوزة الحريمى المنتجة       : ثانيا

   المحلية محل الدراسة بالشركات
   تقييم مستوى الجودة للبلوزة الحريمى -١

تم تقييم مستوى الجودة للبلوزة الحريمى المنتجـة        
 المالبس الجاهزة  محـل الدراسـة      شركات  محليا من   

عيـوب  (وذلك طبقا لمحاور اإلستبيان والذى يتـضمن      
 مظهرية البلوزة من    ،الحياكة، مظهرية وصالت الحياكة   

مظهريـة خـط     ة،األمام، مظهرية الكم، مظهرية الكول    
العيوب المظهرية العامـة نتيجـة       ،وسائل الغلق الذيل،  
وذلك بتطبيـق المقيـاس     ) المستوى العام للجودة  الكي و 

   .الثالثى بالنسب المئوية

  معلومات عامة عن الشركات محل الدراسة: ٣جدول 
  )٣(شركة   )٢(شركة   )١(شركة  المحاور  )٣(شركة   )٢(شركة   )١(شركة المحاور
عددالدورات   قطاع خاص  قطاع خاص  قطاع خاص  ركةنوع الش

  التدريبية
٢  ٢  ٣  

  ٢٠  ٢٥  ٣٠  عدد العمال
  ك محلىإستهال  إستهالك محلى  إستهالك محلى  إنتاج الشركة
  ٣٠-٢٠  ٣٠-٢٠  ٣٠-٢٠  أعمار العمال

إعداد 
  الباترون

  

  يدوى باإلسطمبةة-١
مجالت عالمية ٢

  ومحلية

  يدوى باإلسطمبة-١
 مجالت عالمية٢

  ومحلية

  يدوى باإلسطمبة-١
 مجالت عالمية٢

  ومحلية
  يقرأ ويكتب  يقرأ ويكتب  يقرأ ويكتب  لتعليمىاالمستوى 
  نعم  نعم  نعم   مدربينالعمال

نوعية 
  الماكينات

-كبس-ماكينات حياكة
-أدوات كى-عراوى

  أدوات تعبئة

-ماكينات حياكة
-عراوى-كبس

أدوات -أدوات كى
  تعبئة

-ماكينات حياكة
-عراوى-كبس

أدوات -أدوات كى
  تعبئة
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   تقييم مستوى الجودة للبلوزة الحريمى في الشركات محل الدراسة:٤جدول 
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  مستوى الجودة  المحاور  ٣شركة   ٢شركة   ١شركة 

  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠   )٩-٦(منخفض
  عيوب الحياكة  ٠,٠  ٠  ١٦,٦  ٢  ٠,٠  ٠   )١٣ –  ١٠(متوسط 

  ١٠٠,٠  ١٢  ٨٤,٤  ١٠  ١٠٠,٠  ١٢   )١٨ – ١٤(مرتفع                    
  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠   )١١-٧(منخفض
مظهرية وصالت الحياكة     ٦٦,٦  ٨  ٦٦,٦  ٨  ٧٥,٠  ٩   )١٦-١٢(متوسط

  ٣٣,٤  ٤  ٣٣,٤  ٤  ٢٥,٠  ٣   )٢١ -١٧(مرتفع              
  ١٦,٦  ٢  ٢٥,٠  ٣  ٢٥,٠  ٣   )٩-٦(منخفض
  مظهرية البلوزة من األمام  ٢٥,٠  ٣  ٧٥,٠  ٩  ٢٥,٠  ٣   )١٣ –  ١٠(متوسط

  ٥٨,٤  ٧  -  -  ٥٠,٠  ٦   )١٨ – ١٤(مرتفع                  
  ٥٠,٠  ٦  ١٦,٦  ٢  ٠,٠  ٠  )٦ – ٤( منخفض
  ٠.-  -  ٤١,٦  ٥  ٢٥,٠  ٣   )٩-٧(متوسط

   مظهرية الكم            
                   

  ٥٠,٠  ٦  ٤١,٦  ٥  ٧٥,٠  ٩   )١٢- ١٠(مرتفع                 
  ٠,٠  ٠  ١٦,٦  ٢  ٠,٠  ٠   )٩-٦(منخفض
  ٠,٠  ٠  ٣٣,٤  ٤  ٢٥,٠  ٣   )١٣ –  ١٠(متوسط

مظهرية الكولة             
              
  ١٠٠,٠  ١٢  ٥٠,٠  ٦  ٧٥,٠  ٩   )١٨ – ١٤(مرتفع               

  ٠,٠  ٠  ٢٥,٠  ٣  ٠,٠  ٠   )٥-٣(منخفض
  مظهرية خط الذيل  ٨٣,٤  ١٠  ٢٥,٠  ٣  ٥٠,٠  ٦   )٧-٦(متوسط
  ١٦,٣  ٢  ٥٠,٠  ٦  ٥٠,٠  ٦   )٨-٧(مرتفع

  ٥٠  ٦  ٦٦,٦  ٨  ٥٠  ٦   )١١-٧(منخفض
  ٣٣,٤  ٤  ٢٥,٠  ٣  ٢٥,٠  ٣   )١٦-١٢(متوسط

        
  

  ١٦,٦  ٢  ٨,٤  ١  ٢٥,٠  ٣   )٢١ -١٧(مرتفع  وسائل الغلق      
  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠   )٩-٦(منخفض
 العامة المظهرية لعيوبا  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠  ٢٥,٠  ٣   )١٣ – ١٠(متوسط

  ١٠٠,٠  ١٢  ١٠٠,٠  ١٢  ٧٥,٠  ٩   )١٨ – ١٤(مرتفع   الكي نتيجة
  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠   )٧٠-٤٥(منخفض
  المستوى العام للجودة  ٢٥,٠  ٣  ٣٣,٤  ٤  ٢٥,٠  ٣   )٩٥- ٧١(متوسط

  ٧٥,٠  ٩  ٦٦,٦  ٨  ٧٥,٠  ٩   )١١٤ – ٨٩(مرتفع              
                يمثـل   مستوى الجـودة   يتضح أن ) ٤(من جدول 

عيوب (األولفي المحور    فى المستوى المرتفع   %١٠٠
بينمـا تمثـل     )١،٣(للـشركة  بالنـسبة    وذلك  ) الحياكة
بينمـا  ) ٢(للشركةالمرتفع  الجودة  فى مستوى    %٨٤,٤

يمثل مستوى   )مظهرية وصلة الحياكة  (نىفي المحور الثا  
 يمثلو)١ (للشركةفي المستوى المتوسط    % ٧٥الجودة  
المتوسط لكل من    المستوى   في% ٦٦,٦  الجودة مستوى
مظهرية البلوزة   (بينما في المحور الثالث   ،  )٢،٣(للشركة

فـي  % ٥٠ مستوى الجودة يمثـل      وجد أن ) من األمام 
فـي المـستوى    % ٥٨,٤،)١(للشركةالمستوى المرتفع   

 فـي المـستوى المتوسـط     % ٧٥،  )٣(للشركةالمرتفع  
يمثـل   )مظهريـة الكـم   (أما المحور الرابع  ) ٢(للشركة

  للشركة في المستوى المرتفع في   % ٧٥الجودة  مستوى  
ــع % ٥٠و) ١( ــستوى المرتف ــي الم ــشركةف             ، )٣(لل

بينمـا  ) ٢(للـشركة في المستوى المرتفـع     %) ٤١,٦(
يمثل مستوى الجودة   ) مظهرية الكولة (المحور الخامس   

فـي  % ٧٥و) ٣(للشركةفي المستوى المرتفع    % ١٠٠
ـ % ٥٠ ،)١(للـشركة المستوى المرتفع    ي المـستوى   ف

،وقـد وجـد أيـضا أن المحـور         ) ٢ (للشركةالمرتفع  
           يمثـل مـستوى الجـودة       )مظهرية خط الذيل  (السادس

 )١،٢ (شــركةفــي المــستوى المرتفــع فــي % ٥٠
وقـد   ،)٣(للشركةالمستوى المتوسط    فى %٨٣,٤بينما

وسـائل  ( والـذى يمثـل    وجد أيضا أن المحور السابع    
في المـستوى   % ٥٠ الجودة    فقد وجد أن مستوى    )الغلق

فـي المـستوى    % ٦٦,٦و) ١،٣ ( للـشركة  المنخفض
، مما يدل على أن هـذا المحـور         )٢(لشركةالمنخفض  

 يتـضح أن    كمـا  ،يحتاج إلى نوع من الدقة واإلهتمـام      
الثـامن  مستوى الجودة للبلوزة الحريمى في المحـور        
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فى  %١٠٠تمثل  ) العيوب المظهرية العامة نتيجة الكي    (
بينمـا تمثـل     )٣،٢ (للشركةلمرتفع بالنسبة   المستوى ا 

  .)١(للشركةبالنسبة  %٧٥
 لجميع محـاور    العامالجودة   وقد تم إيجاد مستوى   

 محل الدراسة حيث وجد أن مستوى       للشركاتاإلستبيان  
يقـع فـى    ) ٣،١(شـركة الجودة للبلوزة الحريمى  في      

بينما مـستوى الجـودة      ،%٧٥المستوى المرتفع بنسبة    
المرتفـع،   )٢(بمـصنع توى المرتفع   في المس % ٦٦,٦

وتتفق هذة النتئج مع كل من عايدة شتا ووخديجة مسفر          
في أن مستوى تقييم الجودة للملبس بـالخبرة        ) ١٩٩٩(

 وبالعلم بأنواع الخامات والتجهيزات وسـهولة       المكتسبة
العناية والموضة يجعـل تقـديرة للجـودة سـليما وأن           

ل جودة الخامـات    المالبس ذات الجودة العالية تكون بفع     
وكذلك مستلزمات الملبس من أزرار وسوست وبطانات       
مما يعطى الملبس كفاءة في اإلستعمال وزيادة في العمر         

   .اإلستهالكى
على أن المـستهلك    ) ٢٠٠٠(وتؤكد فاطمة متولى  

أصبح حكمة على المنتج يرجـع إلـى جـودة المنـتج            
 ودراسة عناصر إرتفاع مستوى الجـودة ألى منـتج،        

لك الواعى هو الذى يعتمد في شراء المالبـس         والمسته
على عمليات الفحص للحياكات الداخلية والتأكـد مـن         
سالمتها وكذلك الغرز التى يجب أن تكـون مـستقيمة          
ومسطحة والعراوى واألزرار وكذلك مالئمـة نوعيـة        
الخيوط المستخدمة في الخياطة وثنية الذيل وثنية األكمام        

  .لملبسبحيث التكون ظاهرة على سطح ا
 الثالثة فـي تقيـيم البلـوزة        الشركاتالفروق بين   -٢

  f)  (الحريمى وذلك بإستخدام إختبار
 لحساب الفروق بين مستوى     f) (تم إستخدام إختبار  

الجودة للبلوزة الحريمى في االشركات الثالثـة محـل         
  .)٥(الدراسةويتضح ذلك من جدول

يتضح أن هناك فروق معنوية ذات      ) ٥(من جدول   
 حيثحصائية بين الثالث شركات محل الدراسة،       داللة إ 

وجدت فروق معنوية ذات داللة إحصائية عند مـستوى         
) مظهريـة الكولـة     ( في المحور الخـامس    ٠,٠١داللة  

فروق معنوية ذات   ، كما وجدت      ٥,٠٠٨) f(بلغت قيمة و
  فـي المحـور    ٠,٠١داللة إحصائية عند مستوى داللة      

حيـث  ) جة الكـى  العيوب المظهرية العامة نتي    (الثامن
 وأيضا توجد فـروق معنويـة       ،١٢,٩٦٣) f(بلغت قيمة 

ذات داللة إحصائية بين الثالث شركات محل الدراسـة         
مظهريـة  ( في المحور الرابـع    ٠,٠٥عند مستوى داللة    

 بينما التوجد فـروق     ٣,٤٦٩) f(حيث بلغت قيمة  ) الكم
معنوية بين الشركات في باقى المحـاور وكـذلك فـي           

يتوقـف تمييـز منتجـات المالبـس        ، و  الكلى المستوى
الجاهزة على األداء المرضى للمنتجات، حيث ال لقبول        
تدهور وتدنى األداء من جانب المجتمع وقـد أدى هـذا        
           إلى رفع مستوى العمل والتحمل عند تقييم المنتجـات،         

  .)٢٠٠٠أحمد سالمان وآخرون (
 معلومات وممارسـات المـستهلك عـن األداء         :ثالثا

  الجمالى للبلوزة الحريمى األداءيفى والوظ
توزيع أفـراد العينـة طبقـا للعوامـل          تم تناول 
، )الـدخل  العمل، المؤهل الدراسى،  السن،(الديموجرافية

 هنمعلومـات مـستوى    توزيع أفراد العينة طبقا ل     كما تم 
 الوظيفى   للبلوزة الحريمى من حيث األداء     هنوممارسات

ه تم إيجـاد العالقـة      باإلضافة إلى أن   واألداء الجمالى، 
اإلرتباطية بين الخصائص الديموجرافيـة ومعلومـات       
وممارسات المستهلك تجـاه مـستوى جـودة البلـوزة          
الحريمى من خالل معلومات وممارسات المستهلك تجاة       

   .األداء الوظيفى والجمالى
  : توزيع أفراد العينة طبقا للبيانات الديموجرافية -١

عوامل الديموجرافيـة  تم توزيع أفراد العينة طبقا لل  
 وذلك بالنسب   ،)الدخل العمل، المؤهل الدراسى،  السن،(

  .)٦( ويتضح ذلك من جدولالمئوية،
مـن الـسيدات    % ٣٠,٥يتضح أن   ) ٦(من جدول 
مـنهن  % ٢٤,٥ سنة وأيـضا     ٢٩-٢٠يبلغ عمرهن من  

يبلـغ   %٢٣ سـنة، بينمـا      ٣٩- ٣٠يبلغ عمرهن من    
بر منهن يبلغ عمرهن أك   % ٢٢،  ٤٩ -٤٠عمرهن من   

 % ٦٥,٥ عاما، ومن الجدول يتضح أيضا  أن         ٥٠من  
  من أفراد العينة % ٢١,٥من أفراد العينة جامعيات بينما 
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تعليمهن أعلى من الجـامعى      %١١,٥تعليمهن متوسط،   
منهن فقط تعليمهن أقل من المتوسط ،كما يتضح        % ٢و

% ١٦من أفراد العينة يعملـن بينمـا        % ٨٤أيضا أن   
لديهن دخـل   % ٥٠عن الدخل نجد أن     منهن اليعملن ،و  

يبلغ دخلهن أقل مـن     % ٥٠ جنية بينما    ١٠٠٠ من   أكبر
١٠٠٠   

توزيع أفراد العينة طبقـا لمعلومـات وممارسـات         -٢ 
  المستهلك عن األداء الوظيفى للبلوزة الحريمى

تم توزيـع أفـراد العينـة طبقـا لمعلومـاتهن           
بنود وممارساتهن لألداء الوظيفى للبلوزة الجاهزة وفقا ل      

محاور إستمارة اإلستبيان والتى تم قياسـها بالمقيـاس         
  .)٧( جدول ذلك منضحتيالثالثى و

من أفراد العينـة    % ٦٧,٥أن) ٧(يتضح من جدول  
 عن  همعلومات مستوىل  المرتفع بالنسبة  مستوىال تقع فى 

تقع في  % ٣١,٥األداء الوظيفى للبلوزة الحريمى  بينما       
سـات المـستهلك    المستوى المتوسط، أما مستوى ممار    

في المستوى المرتفـع    % ٨٤لألداء الوظيفى فقد بلغت     
  في المستوى المتوسط ويرجع ذلك إلى أن% ١٥،بينما 

 البلوزة تعتبر من المالبس التى ترتدى كثيرا وفى كـل          
 معلومات وممارسات   هالمناسبات وبالتالى المستهلك لدي   

 وهذة النتائج تتفق مع نتائج دراسـة  أمـال          جيدة عنها، 
في أن النسبة تركزت في مستويين همـا        ) ٢٠٠٩(أحمد

المستوى المتوسط والمستوى المرتفع فـي معلومـاتهم        
وممارساتهم وإجمالى األداء الوظيفى وقد يرجع هذا إلى        

الالئق ممـا    و  للظهور بالمظهر المناسب    المستهلك تطلع
أدى إلى رفع مستوى كل من المعلومات والممارسـات         

 لتكرار الشراء واإلرتـداء     أيضا   و األداء الوظيفى ه  تجا
  .)لهذة النوعية من المالبس

مـستوى  ورافيـة   وجالعالقة بـين المتغيـرات الديم     -٣
معلومات المستهلك عن األداء الوظيفي للبلـوزة       

  الحريمى
العالقة اإلرتباطيـة بـين الخـصائص        تم إيجاد 

)  العمل والدخل  ،العمر، التعليم (الديموجرافية المتمثلة في  
وى معلومات المستهلك عن األداء الـوظيفي       وبين مست 

، ويتضح ذلك مـن     )٢كا(للبلوزة وذلك بإستخدام إختبار   
  .)٨(جدول

  توزيع أفراد العينة طبقا للبيانات الديموجرافية:٦جدول 

  %  العدد  الخصائص الديموجرافية  %  العدد  الخصائص الديموجرافية
  التعليم  ٣٠,٥  ٦١

  ٢,٠  ٤  بدون تعليم
  ٢١,٥  ٤٣  تعليم متوسط  ٢٤,٥  ٤٩
  ٦٥,٥  ١٣١  تعليم جامعى  ٢٣,٠  ٤٦

  السن
   سنة٢٩ – ٢٠من 
   سنة٣٩ – ٣٠من 
  نة س٤٩ – ٤٠من 
  ١١,٠  ٢٢  أعلى من الجامعى  ٢٢,٠  ٤٤   سنة٥٠من > 

  الوظيفة
  الدخل  ١٦,٠  ٣٢  ال أعمل

  ٥٠,٠  ١٠٠  منخفض
  ٥٠,٠  ١٠٠  مرتفع  ٨٤,٠  ١٦٨  أعمل
  الجاهزة ومات وممارسات المستهلك عن األداء الوظيفى للبلوزةتوزيع أفراد العينة طبقا لمعل: ٧جدول 

 % العدد معلومات وممارسات المستهلك لألداء الوظيفى 
 مستوى معلومات المستهلك عن األداء الوظيفي

% ١,٠ ٢  )٣٨ – ٢٣(مستوى منخفض         
)٥٣ – ٣٩(مستوى متوسط               ٣١,٥ ٦٣%  
%٦٧,٥ ١٣٥  )٦٩ – ٥٤(مستوى مرتفع                

%١٠٠ ٢٠٠ المجموع  
 مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفي

)١٨-١١( مستوى مخفض   
 
٢ 

 
١,٠ 

)٢٥ – ١٩(مستوى متوسط       ١٥,٠ ٣٠%  
  %٨٤,٠ ١٦٨  )٣٣ – ٢٦(مستوى مرتفع      

  %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
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  ى معلومات المستهلك عن األداء الوظيفي مستو ورافيةوجوالمتغيرات الديم  العالقة بين:٨جدول 
  مستوى معلومات المستهلك عن األداء الوظيفي

   المعلوماتمستوى   الخصائص     مرتفع  متوسط  منخفض
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  الديموجرافية         

  الداللة  ٢كا

  ٢٥,٩  ٣٥  ٣٨,١  ٢٤  ١٠٠,٠  ٢  ٣٠ –  ٢٠      العمر
            ٢٤,٤  ٣٣  ٢٥,٤  ١٦  ٠,٠  ٠  ٤٠ – ٣١  

          ٢٣,٧  ٣٢  ٢٢,٢  ١٤  ٠,٠  ٠  ٥٠ –  ٤١  
 <              ٢٥,٩  ٣٥  ١٤,٣  ٩  ٠,٠  ٠  ٥٠  

  غير دال  ٩,٣٩١

  ٣,٠  ٤  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠       بدون تعليمالتعليم
  ١٦,٣  ٢٢  ٣١,٧  ٢٠  ١٥٠,٠  ١             متوسط
  ٦٥,٩  ٨٩  ٦٥,١  ٤١  ٥٠,٠  ١              جامعي

  ١٤,٨  ٢٠  ٣,٢  ٢  ٠,٠  ٠        أعلى من جامعي

١٣,٠٥٠
  دال  **

  ١٤,٨  ٢٠  ١٩,٠  ١٢  ٠,٠  ٠         ال أعملالعمل
  غير دال  ٠,٩٥٧  ٨٥,٢  ١١٥  ٨١,٠  ٥١  ١٠٠,٠  ٢               أعمل

  ٤٦,٧  ٦٣  ٥٥,٦  ٣٥  ١٠٠,٠  ٢  منخفضالدخل        
  غير دال  ٣,٣٧٨  ٥٣,٣  ٧٢  ٤٤,٤  ٢٨  ٠,٠  ٠              مرتفع

وجود عالقة إرتباطيـة ذات     ) ٨(يتضح من جدول  
داللة معنوية بين التعليم ومستوى معلومات المـستهلك        
عن األداء الوظيفى للبلوزة الحريمـى عنـد مـستوى          

 وذلك في المستوى المتوسط والمـستوى       ٠,٠١معنوية  
المرتفع لصالح مستوى التعليم الجامعى وتتفـق نتـائج         

مد السيد ورشـدى عيـد    كل من محهالبحث مع ما وجد  
في ان مستوى التعليم لة تأثير علـى طريقـة          ) ٢٠٠٣(

إختيار األفراد لمالبسهم، بينمـا ال توجـد أى عالقـة           
فئات العمـر المختلفـة، الوظيفـة      (معنوية بين كل من     

ومستوى معلومات المستهلك عن األداء     ) والدخل والعمل 
راسة الوظيفى للبلوزة الحريمى، وتتفق هذة النتائج مع د       

في أن هناك عالقة غير معنوية       )٢٠٠٩(أمال أحمد أن    

 بين العمر وإجمالى معلومـات المـستهلك عـن األداء         
الوظيفى للملبس وهذا يوضح أن العمر سواء في الـسن          

ـ      أى عالقـة فـي إجمـالى       ه  الصغير أو الكبير ليس ل
المعلومات لألداء الوظيفى وقد يرجع ذلـك إلـى دور          

  .مستهلكال على هالتعليم وتأثير
مـستوى  ورافيـة   وجالمتغيـرات الديم   العالقة بـين  -٤

  ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفي 
العالقــة اإلرتباطيــة بــين ) ٩(يوضــح جــدول

العمـر، التعلـيم،    ( الديموجرافية المتمثلة في     المتغيرات
وبين مستوى ممارسات المستهلك عـن      ) العمل والدخل 

   .)٢كا(م إختباراألداء الوظيفي للبلوزة وذلك بإستخدا

  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفي و  رافيةوجالعالقة بين المتغيرات الديم: ٩جدول 
  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفي

    مرتفع  متوسط  منخفض
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  المتغيرات الديموجرافية

  الداللة  ٢كا

  ٣١,٠  ٥٢  ٢٦,٧  ٨  ٥٠,٠  ١  ٣٠ – ٢٠العمر          
             ٢٤,٤  ٤١  ٢٣,٣  ٧  ٥٠,٠  ١  ٤٠ –  ٣١  
             ٢٢,٦  ٣٨  ٢٦,٧  ٨  ٠,٠  ٠  ٥٠ – ٤١  

 <                ٢٢,٠  ٣٧  ٢٣,٣  ٧  ٠,٠  ٠  ٥٠  
  غير دال  ٢,٠٦٤

  ٢,٤  ٤  ٠,٠  ٠  ٠,٠ ٠  التعليم      بدون تعليم
  ٢٠,٨  ٣٥  ٢٦,٧  ٨  ٠,٠  ٠               متوسط
  ٦٣,٧  ١٠٧  ٧٣,٣  ٢٢  ١٠٠,٠  ٢              جامعي
  ١٣,١  ٢٢  ٠,٠  ٠  ٠,٠  ٠      أعلى من جامعي

  غير دال  ٦,٥١٨

  ١٦,٧  ٢٨  ١٣,٣  ٤  ٠,٠  ٠  العمل     ال أعمل
  غير دال  ٠,٥٩٥  ٨٣,٣  ١٤٠  ٨٦,٧  ٢٦  ١٠٠,٠  ٢               أعمل

  ٥٣,٠  ٨٩  ٣٠,٠  ٩  ١٠٠,٠  ٢  الدخل        منخفض
  دال  *٧,٣٩٥  ٤٧,٠  ٧٩  ٧٠,٠  ٢١  ٠,٠  ٠            مرتفع    
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توجد عالقة معنوية ذات داللـة      ) ٩(يتضح من جدول    

 بين الدخل ومـستوى ممارسـات       ٠,٠٥إحصائية عند   
المستهلك عن األداء الوظيفى للبلـوزة الحريمـى فـي          

والمستوى المرتفع وذلـك لـصالح      المستوى المتوسط   
 دراسة أمال أحمد    الدخل المرتفع، وتتفق هذة النتائج مع     

أنة توجد عالقة إرتباطية بين الدخل المستهلك        )٢٠٠٩(
 كلما  ه الوظيفى للملبس أى أن    ه وأدائ هومستوى ممارسات 

 ه الـصحيحة  إرتفع دخل المستهلك زاد مستوى ممارسات     
 لألداء الوظيفى للملبس مما يساعد على اإلختيار        هوفهم

الئق بينما   بالمظهر ال  ه وتظهر هالجيد التى تفى بمتطلبات   
توجد عالقة غيـر معنويـة بـين بـاقى الخـصائص            

وبـين مـستوى     )العمر، التعليم، الوظيفة  (الديموجرافية
   .ممارسات المستهلك عن األداء الوظيفى للبلوزة

 توزيع أفراد العينة طبقـا لمعلومـات وممارسـات          -٥
  المستهلك عن األداء الجمالى للبلوزة الحريمى

قـا لمعلومـاتهن    تم توزيـع أفـراد العينـة طب       
وممارساتهن لألداء الجمالى للبلوزة الجاهزة وفقا لبنود       
محاور إستمارة اإلستبيان والتى تم قياسـها بالمقيـاس         

  .)١٠( جدول ذلك منضحتيالثالثى و
من أفراد العينة   % ٨١أن) ١٠(يتضح من جدول    

مـستوى معلومـات    ل تقع في المستوى المرتفع بالنسبة    
 بينمـا   ،الى للبلوزة الحريمـى   المستهلك عن األداء الجم   

تقع في المستوى المتوسط، أمـا      من أفراد العينة    % ١٩
  وجد أن  مستوى ممارسات المستهلك لألداء الجمالى فقد     

 في المستوى المرتفع ،بينمـا       من أفراد العينة   %٧٩,٥
 ه ومن النتائج يتضح أن    ،في المستوى المتوسط  % ١٧,٥

ال بنـسبة   الوجود للمستوى المنخفض بين المـستهلك إ      
إرتفاع مستوى التـذوق     ضئيلة جدا وقد يرجع ذلك إلى     

 التكنولـوجى   التقدمالملبسى الذى قد يكون مرجعة إلى       
   .في صناعة المالبس الجاهزة

مـستوى  ورافيـة   وجالمتغيرات الديم   العالقة بين -٦
  معلومات المستهلك عن األداء الجمالي 

العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١١(يوضح جـدول  
العمـر، التعلـيم،    (ص الديموجرافية المتمثلة في   الخصائ

وبين مستوى معلومات المستهلك عـن      ) العمل والدخل 
  .)٢كا(األداء الجمالى للبلوزة وذلك بإستخدام

وجود عالقة معنوية بـين     ) ١١(يتضح من جدول  
العمل ومستوى معلومات المستهلك عن األداء الجمـالى         

 وذلك فـي    ٠,٠٥للبلوزة الحريمى عند مستوى معنوية      
المستوى المتوسط والمستوى المرتفع لـصالح المـرأة        
العاملة، ،بينما ال توجد أى عالقة إرتباطية معنوية بـين    
كل من العمر التعلـيم والـدخل ومـستوى معلومـات           

 هوتختلـف هـذ   ٠المستهلك عن األداء الجمالى، الـدخل     
 بزيادة الدخل   هأن) ٢٠٠٩(النتيجة مع دراسة أمال أحمد    

 وممارسـاته تجـاة      المـستهلك   معلومات يزداد مستوى 
 ينعكس على ممارساتهم عند إختيار      ممااألداء الجمالى   
   .وشراء المالبس

  توزيع أفراد العينة طبقا لمعلومات وممارسات المستهلك عن األداء الجمالى للبلوزة الحريمى: ١٠جدول 
  %  العدد  معلومات وممارسات المستهلك لألداءالجمالى 

  ت المستهلك عن األداءالجمالىمستوى معلوما
  --  --  )٣٣ – ٢٠(مستوى منخفض      
  %١٩  ٣٨ )٤٦ – ٣٤(مستوى متوسط       
  %٨١  ١٦٢  )٦٠ – ٤٧(مستوى مرتفع        

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الجمالى

  %٣  ٦  )٣٤ – ٢١(    مستوى مخفض 
   %١٧,٥  ٣٥  )٤٨ – ٣٥(مستوى متوسط     
   %٧٩,٥  ١٥٩  )٦٣ - ٤٩(مستوى مرتفع      

   %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
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  مستوى معلومات المستهلك عن األداء الجمالي ورافيةوج العالقة بين المتغيرات الديم:١١جدول 
  مستوى معلومات المستهلك عن األداء الجمالي

  المتغيرات الديموجرافية  مرتفع  متوسط
  %  عدد  %  عدد

  الداللة  ٢كا

  ٢٩,٠  ٤٧  ٣٦,٨  ١٤  ٣٠ – ٢٠       العمر 
              ٢٧,٧  ٤٠  ٢٣,٧  ٩  ٤٠ – ٣١  

               ٢٥,٣  ٤١  ١٣,٢  ٥  ٥٠ –٤١  
 <                ٢١,٠  ٣٤  ٢٦,٣  ١٠  ٥٠  

  غير دال  ٣,٠٠٤

  ٢,٥  ٤  ٠,٠ ٠    بدون تعليمالتعليم  
  ١٩,٨  ٣٢  ٢٨,٩  ١١            متوسط
  ٦٤,٢  ١٠٤  ٧١,١  ٢٧            جامعي

  ١٦,٦  ٣٢  ٠,٠  ٠     أعلى من جامعي
  غير دال  ٧,٥٣٠

  ١٣,٠  ٢١  ٢٨,٩  ١١      ال أعملالعمل 
  ٨٧,٠  ١٤١  ٧١,١  ٢٧              أعمل

 
  دال  *٥,٨٥١

  ٤٧,٥  ٧٧  ٦٠,٥  ٢٣     منخفضالدخل 
  غير دال  ٢,٠٧٩  ٥٢,٥  ٨٥  ٣٩,٥  ١٥            مرتفع

مـستوى  ورافيـة   وجمتغيـرات الديم  ال العالقة بـين  -٧
  ممارسات المستهلك عن األداء الجمالي 

العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١٢(يوضح جـدول  
العمـر، التعلـيم،    (الخصائص الديموجرافية المتمثلة في   

وبين مستوى ممارسات المستهلك عـن      ) العمل والدخل 
   .األداء الجمالى للبلوزة

ـ    ) ١٢(يتضح من جدول   ين وجود عالقة معنوية ب
العمر ومستوى ممارسات المستهلك عن األداء الجمالى        

 وذلك فـي    ٠,٠١للبلوزة الحريمى عند مستوى معنوية      
المستوى المتوسط والمستوى المرتفـع لـصالح الفئـة         

، وكذلك توجـود عالقـة      )٢٩-٢٠(العمرية األولى من  
 بـين التعلـيم     ٠,٠١معنوية ذات داللة إحصائية عنـد       

 عـن األداء الجمـالى       ومستوى ممارسات المـستهلك   
للبلوزة الحريمى وذلك لصالح مستوى التعليم الجامعى،       
أن إرتفاع المستوى التعليمى يؤثر على مستوى الوعى        

 ،)١٩٩٥ عزة إبراهيم،  سامية لطفى، (العالى للمالبس،   
أنة كلمـا إرتفـع المـستوى        )٢٠٠٩(وتؤكد أمال أحمد  

داء  األ هالتعليمى لألفراد كلما زادت ممارسـاتهم تجـا       
الجمالى للمالبس مما يؤدى إلى اإلختيار الجيد ومراعاة        
 عناصر الجودة التى تعطى المظهر الجيـد لمرتـديها،        
وتوجد أيضا عالقة معنوية ذات داللة إحـصائية عنـد          

 بين الدخل وممارسـات المـستهلك عـن األداء          ٠,٠١
  الجمالى للبلوزة الحريمى وذلك لصالح الدخل المرتفع، 

   مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الجمالي ورافيةوجوالمتغيرات الديم القة بين الع:١٢جدول 
  مستوى ممارسات المستهلك عن األداء الجمالي

  مرتفع  متوسط  منخفض 
   الممارسات مستوى           

                      
  %  عدد  %  عدد  %  عدد   الديموجرافيةالخصائص

الدال  ٢كا
  لة

  ٢٧,٧  ٤٤  ٤٥,٧  ١٦  ٦,٧  ١  ٣٠ – ٢٠  العمر
        ٢٥,٢  ٤٠  ٢٥,٧  ٩  ٠,٠  ٠  ٤٠ –٣١  
        ٢٣,٩  ٣٨  ٢٢,٩  ٨  ٠,٠  ٠  ٥٠ –  ٤١  

 <          ٢٣,٣  ٣٧  ٥,٧  ٢  ٨٣,٣  ٥  ٥٠  
 دال  **٢١,٠٠٠

  ١,٩  ٣  ٢,٩  ١  ٠,٠ ٠      بدون تعليمالتعليم
  ١٧,٠  ٢٧  ٤٢,٩  ١٥  ١٦,٧  ١              متوسط
  ٦٨,٨  ١٠٩  ٥٨,٦  ١٧  ٨٣,٣  ٥             جامعي

  ١٢,٦  ٢٠  ٥,٧  ٢  ٠,٠  ٠  أعلى من جامعي       
 دال  **١٣,٢١٨

  ١٥,١  ٢٤  ٢٠,٠  ٧  ١٦,٧  ١        ال أعملالعمل
غير   ٠,٥١٦  ٨٤,٩  ١٣٥  ٨٠,٠  ٢٨  ٨٣,٣  ٥               أعمل

  دال
  ٤٥,٣  ٧٢  ٧٧,١  ٢٧  ١٦,٧  ١       منخفضالدخل

  دال  **١٤,٣٩٦  ٥٤,٧  ٨٧  ٢٢,٩  ٨  ٨٣,٣  ٥  فع          مرت



Alex. J. Agric. Res.                                                                          Vol. 58, No. 1, pp. 83‐108, 2013 (Arabic) 

 ١٠١

أنـة  ) ٢٠٠٩(أمال أحمـد  وتتفق هذة النتائج مع دراسة      
 ه وفهم هكلما إرتفع دخل المستهلك زاد مستوى ممارسات      

لألداء الوظيفى للملبس مما يساعد على اإلختيار الجيـد         
 بالمظهر الالئق، بينما توجد     ه وتظهر هفى بمتطلبات ي الذى

ـ       ين العمـل ومـستوى    عالقة إرتباطية غير معنويـة ب
ممارسات المـستهلك عـن األداء الجمـالى للبلـوزة          

  .الحريمى
إجمـالي   و رافيـة وجالمتغيـرات الديم    العالقة بين  -٨

   للبلوزة الحريمى المستهلكممارسات
العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١٣(يوضح جـدول  

العمـر، التعلـيم،    (الخصائص الديموجرافية المتمثلة فى   
 هلي ممارسات المستهلك تجـا    وبين إجما ) العمل والدخل 

  .)١٣(البلوزة الحريمى ويتضح ذلك من جدول
وجود عالقة معنويـة ذات     ) ١٣(يتضح من جدول  

داللة إحصائية  بـين الـدخل ومـستوى ممارسـات           
وذلك فـي    ٠,٠٥ البلوزة الحريمى عند     هالمستهلك تجا 

المستوى المرتفع لصالح الدخل المرتفع ،بينما ال توجـد         
ية معنويـة بـين بـاقى الخـصائص         أى عالقة إرتباط  

 البلوزة  هالديموجرافية ومستوى ممارسات المستهلك تجا    
   .الحريمى

 معلومات المستهلك عن عناصر الجودة للبلوزة       :رابعا 
  الحريمى

مستوى معلومـاتهن    توزيع أفراد العينة طبقا ل     تم
عن عناصر الجودة بالنسبة للبلوزة الحريمى وذلك طبقا        

ما تم إيجاد العالقة اإلرتباطية بـين       ك للمقياس الثالثى، 
الخصائص الديموجرافية ومعلومات المـستهلك تجـاه       

  . عناصر الجودة
توزيع أفراد العينة طبقا لمعلومات المـستهلك عـن         -١

  الجاهزة عناصر الجودة للبلوزة 
عـن  تم توزيع أفراد العينة طبقـا لمعلومـاتهن         

ر للبلوزة الجاهزة وفقـا لبنـود محـاو        عناصر الجودة 
إستمارة اإلستبيان والتى تم قياسها بالمقيـاس الثالثـى         

  .)١٤( جدول ذلك منضحتيو

مـن أفـراد    % ٨٤,٥ أن )١٤(يتضح من جدول  
مـستوى  ل العينة تقع في المـستوى المرتفـع بالنـسبة        

للبلوزة الجاهزة   معلومات المستهلك عن عناصر الجودة    
تقـع فـي المـستوى      من أفراد العينـة     % ١٢,٥بينما  

ألفراد العينـة    الوجود   ه ومن النتائج يتضح أن    المتوسط،
لمستوى المنخفض إال بنسبة ضئيلة جدا وقد يرجع        في ا 

إرتفاع مستوى إدراك المستهلك بأن عناصـر        ذلك إلى 
   .هالجودة في الملبس تمثل عامل هام اليمكن إغفال

مـستوى  ورافيـة   وجالمتغيـرات الديم   العالقة بـين  -٢
  جودة معلومات المستهلك عن عناصر ال

العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١٥(يوضح جـدول  
العمـر، التعلـيم،    (الخصائص الديموجرافية المتمثلة فى   

وبين مستوى معلومات المستهلك عـن      ) العمل والدخل 
  .)١٥(عناصر الجودة للبلوزة ويتضح ذلك من جدول

وجود عالقة معنوية بـين     ) ١٥(يتضح من جدول  
صر الجودة   العمر ومستوى معلومات المستهلك عن عنا     

 وذلك فـي    ٠,٠١للبلوزة الحريمى عند مستوى معنوية      
المستوى المرتفع لصالح مستوى فئات العمر المختلفـة        

ويتفق هذة النتائج    ،)٣٩-٣٠(،   )٤٩-٤٠(،  )٢٩-٢٠(
كلما  أنة كلما إرتفع العمر   ) ٢٠٠٩(مع دراسة أمال أحمد   

زاد مستوياتهم المعلوماتية عن عناصر الجودة للملـبس        
 يجب توافرها عند الشراء واإلختيار  ،بينما توجد         والتى

عالقة إرتباطية غير معنوية بين كل من التعليم والعمل         
والدخل ومستوى معلومات المـستهلك عـن عناصـر         

  .الجودة للبلوزة الحريمى
 معلومات المستهلك عـن عيـوب البلـوزة         :خامسا

  الحريمى
 عيوبعن  تم توزيع أفراد العينة طبقا لمعلوماتهن       

البلوزة الحريمى الجاهزة وفقا لبنود محـاور إسـتمارة         
اإلستبيان والتى تم قياسها بالمقياس الثالثـى باإلضـافة         
إلــى إيجــاد العالقــة اإلرتباطيــة بــين الخــصائص 

 عيوب البلـوزة     عن الديموجرافية ومعلومات المستهلك  
   .الحريمى
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   للبلوزة الحريمى المستهلكرساترافية إجمالي مماوجالمتغيرات الديم  العالقة بين:١٣جدول 

 إجمالي الممارسات
  مرتفع متوسط منخفض 

 % عدد % عدد % عددالعوامل الديموجرافية
٢آا  الداللة 

٣٠ –٢٠  ٢٧٫٥ ٤٤ ٤٧٫١ ١٦ ١٦٫٧ ١ 
٤٠ –  ٣١  ٢٥٫٠ ٤٠ ٢٦٫٥ ٩ ٠٫٠ ٠ 
٥٠ –   ٤١ العمر ٢٣٫٨ ٣٨ ٢٣٫٥ ٨ ٠٫٠ ٠ 

 <٥٠  ٢٣٫٨ ٣٨ ٢٫٩ ١ ٨٣٫٣ ٥ 

 غير دال ٢٢٫٩٦٤

 ٢٫٥ ٤ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٠ بدون تعليم
 ١٧٫٥ ٢٨ ٤١٫٢ ١٤ ١٦٫٧ ١ متوسط
 ٦٦٫٩ ١٠٧ ٥٥٫٩ ١٩ ٨٣٫٣ ٥ جامعي

التعليم
    

 ١٣٫١ ٢١ ٢٫٩ ١ ٠٫٠ ٠ أعلى من جامعي

 غير دال ١٢٫٥٢٠

 غير دال ٠٫٠٨٧ ٨٤٫٤ ١٣٥ ٨٢٫٤ ٢٨ ٨٣٫٣ ٥ أعملالعمل ١٥٫٦ ٢٥ ١٧٫٦ ٦ ١٦٫٧ ١ ألأعمل

*٩٫٠٥٦ ٥٣٫١ ٨٥ ٢٩٫٤ ١٠ ٨٣٫٣ ٥ مرتفعالدخل   ٤٦٫٩ ٧٥ ٧٠٫٦ ٢٤ ١٦٫٧ ١ منخفض  دال 

  توزيع أفراد العينة طبقا لمعلومات المستهلك عن عناصر الجودة للبلوزة الحريمى: ١٤جدول 
  %  العدد  معلومات المستهلك تجاة عناصر الجودة 
  جودةمستوى معلومات المستهلك عن عناصر ال

  %٣  ٦  )١٨ – ١١ (     مستوى منخفض      
  %١٢,٥  ٢٥  )٢٥ – ١٩(مستوى متوسط             
  %٨٤,٥  ١٦٩  )٣٣ – ٢٦(مستوى مرتفع             

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

   العالقة بين مستوى معلومات المستهلك عن عناصر الجودة والمتغيرات الديمغرافية:١٥جدول
 توى معلومات المستهلك عن عناصر الجودةمس

 العوامل الديموجرافية  مرتفع  متوسط  منخفض 
  %  عدد  %  عدد  %  عدد

  الداللة  ٢كا

  ٣٠,٢  ٥١  ٢٤,٠  ٦  ٦٦,٧  ٤  ٢٩ – ٢٠ العمر
        ٢٥,٤  ٤٣  ٢٠,٠  ٥  ١٦,٧  ١  ٣٩ – ٣١  
        ٢٦,٦  ٤٥  ٤,٠  ٤  ٠,٠  ٠  ٤٩ –  ٤١  

 <           ١٧,٨  ٣٠  ٥٢,٠  ١٣  ١٦,٧  ١  ٥٠  

٢١,٣٠٦  
  دال  **

  ٢,٤  ٤  ٠,٠  ٠  ٠,٠ ٠      بدون تعليمالتعليم
  ٢١,٣  ٣٦  ٢٤,٠  ٦  ١٦,٧  ١            متوسط
  ٦٣,٩  ١٠٨  ٧٦,٠  ١٩  ٦٦,٧  ٤           جامعي

٤,٦٠٠  

    ١٤,٤  ٢١  ٠,٠  ٠  ١٦,٧  ١   أعلى من جامعي       
  غير دال

  ١٥,٤  ٢٦  ٢٠,٠  ٥  ١٦,٧  ١      الأعملالعمل
  غير دال  ٠,٣٤٧  ٨٤,٦  ١٤٣  ٨٠,٠  ٢٠  ٨٣,٣  ٥      أعمل      
  ٤٩,١  ٨٣  ٤٨,٠  ١٢  ٨٣,٣  ٥       منخفضالدخل

  غير دال  ٢,٧٦٠  ٥٠,٩  ٨٦  ٥٢,٠  ١٣  ١٦,٧  ١             مرتفع

 عيـوب عـن   توزيع أفراد العينة طبقا لمعلوماتهن      -١
 البلوزة  الحريمى الجاهزة  

 عيوبعن  تم توزيع أفراد العينة طبقا لمعلوماتهن       
وزة الحريمى الجاهزة وفقا لبنود محـاور إسـتمارة         البل

ـ يو والتى تم قياسها بالمقياس الثالثـى،      اإلستبيان  ضحت
  .)١٦( جدول ذلك من

مـن أفـراد    % ٧٣,٥أن  ) ١٦(يتضح من جدول  
معلومـات  ل  بالنسبة  في المستوى المرتفع   العينة يقع في  

مـن  % ٢٣لبلوزة الحريمى بينما    االمستهلك عن عيوب    
كما يتضح مـن    تقع في المستوى المتوسط،      أفراد العينة 
لمـستوى  ا من أفـراد العينـة فـى      %٣,٥الجدول أن   

المنخفض وقد يرجع ذلك إحساس المستهلك بـضرورة        



Alex. J. Agric. Res.                                                                          Vol. 58, No. 1, pp. 83‐108, 2013 (Arabic) 

 ١٠٣

رفض العيوب سواء بسيطة أو حرجة فـي المالبـس          
تحـسين  حاجة إلى تطوير و    بأننا في    هالجاهزة إيقانا من  

ـ     اإلنتاج حتى يكون     ة فـي   لنا مكانة بين الدول المتقدم
أن ) ٢٠٠٣(وتؤكـد رشـيدة أبـو النـصر       ،  التصدير

 عنـد الـشراء واإلختيـار       هالمستهلك يأخذ في إعتبار   
 للحصول على السلع الملبسية     هللمالبس إشباع إحتياجات  

والتعرف على مزاياها وعيوبها لمعرفـة أى األنـواع         
  . إختيارهايمكن

مـستوى  ورافيـة   وجالعالقة بـين المتغيـرات الديم     -٢
  مستهلك تجاه عيوب البلوزة معلومات ال

العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١٧(يوضح جـدول  
العمـر، التعلـيم،    (الخصائص الديموجرافية المتمثلة فى   

تجـاة  وبين مستوى معلومات المستهلك     ) العمل والدخل 
  .)١٧( جدول ذلك منضحتيو  الجاهزةلبلوزةا عيوب

وجود عالقة معنوية بـين     ) ١٧(يتضح من جدول  
 عيوب البلوزة   هعلومات المستهلك تجا  العمر ومستوى م  

 وذلك فـي    ٠,٠٥البلوزة الحريمى عند مستوى معنوية      
) ٢٩-٢٠(المستوى المرتفع لصالح الفئة العمريـة مـن       

  بينما توجد عالقة إرتباطية معنوية ،)٣٩-٣٠(ومن 

بـين التعلـيم     ٠,٠٥ ذات داللة إحصائية عند مـستوى     
زة   عيـوب البلـو    هومستوى معلومات المستهلك تجـا    

وذلك في المستوى المرتفع لـصالح مـستوى         الحريمى
عالقة معنويـة   أى  بينما توجد ال توجد      التعليم الجامعى 

 هبين العمل والدخل ومستوى معلومات المستهلك تجـا       
  .عيوب البلوزة  الحريمى

 معلومات وممارسات المستهلك عـن البلـوزة    :سادسا
  الحريمى 

تهن توزيـع أفـراد العينـة طبقـا لمعلومـا          تم  
تـم   وكذلك،  وممارسات المستهلك عن البلوزة الحريمى    

العالقة اإلرتباطية بين الخصائص الديموجرافيـة       إيجاد
وبين إجمالي  ) العمر، التعليم، العمل والدخل   (المتمثلة فى 

  :كما يلى معلومات المستهلك عن البلوزة الحريمى
توزيع أفـراد العينـة طبقـا إلجمـالى معلومـات           -١ 

  تهلك عن البلوزة الحريمى وممارسات المس
تم توزيـع أفـراد العينـة طبقـا لمعلومـاتهن           

وفقا لبنـود محـاور      عن البلوزة الحريمى     هنوممارسات
إستمارة اإلستبيان والتى تم قياسها بالمقيـاس الثالثـى         

  .)١٨( جدول ذلك منضحتيو
  يمىتوزيع أفراد العينة طبقا لمعلومات المستهلك عن عيوب للبلوزة الحر: ١٦جدول 

  %  العدد  معلومات المستهلك تجاة عيوب البلوزة 
  مستوى معلومات المستهلك عن عيوب البلوزة

  %٣,٥  ٧  )٢٩ – ١٨ (      مستوى منخفض     
  %٢٣  ٤٦  )٤١ – ٣٠(مستوى متوسط             
  %٧٣,٥  ١٤٧  )٥٤ - ٤٢(مستوى مرتفع              

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

  ستوى معلومات المستهلك تجاه عيوب البلوزة والمتغيرات الديمغرافية العالقة بين م:١٧جدول
 مستوى معلومات المستهلك تجاه عيوب البلوزة

    مرتفع  متوسط  منخفض 
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  المتغيرات الديموجرافية

  الداللة  ٢كا

  ٢٧,٩  ٤١  ٣٠,٤  ١٤  ٨٥,٧  ٦  ٣٠ – ٢٠   العمر
             ٢٧,٩  ٤١  ١٥,٢  ٧  ١٤,٣  ١  ٤٠ –  ٣١  

              ٢٣,١  ٣٤  ٢٦,١  ١٢  ٠,٠  ٠  ٥٠ – ٤١  
 <            ٢١,١  ٣١  ٢٨,٣  ١٣  ٠,٠  ٠  ٥٠  

١٤,١٤٨  
  دال  *

  ٢,٧  ٤  ٠,٠  ٠  ٠,٠ ٠  بدون تعليم    التعليم
  ١٦,٣  ٢٤  ٣٧,٠  ١٧  ٢٨,٦  ٢              متوسط
  ٧٠,١  ١٠٣  ٥٤,٣  ٢٥  ٤٢,٩  ٣             جامعي

  ١٠,٩  ١٦  ٨,٧  ٤  ٢٨,٦  ٢   أعلى من جامعي          

١٢,٦٢٥  
  دال  *

  ١٧,٧  ٢٦  ١٠,٩  ٥  ١٤,٣  ١      ال أعملالعمل
  غير دال  ١,٢٢٧  ٨٢,٣  ١٢١  ٨٩,١  ٤١  ٨٥,٧  ٦             أعمل

  ٤٨,٣  ٧١  ٥٠,٠  ٢٣  ٨٥,٧  ٦        منخفضالدخل
   غير دال  ٣,٧٤١  ٥١,٧  ٧٦  ٥٠,٠  ٢٣  ١٤,٣  ١              مرتفع
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  توزيع أفراد العينة طبقا إلجمالى معلومات وممارسات المستهلك للبلوزة الحريمى : ١٨جدول 
  %  العدد  معلومات وممارسات المستهلك للبلوزة الحريمى   إجمالى

  مستوى إجمالى معلومات المستهلك عن البلوزة 
  %٣,٥  ٧  )١١٩-٧٢( مستوى منخفض        
  %٢٣  ٤٦  )١٦٧-١٢٠(مستوى متوسط         
  %٧٣,٥  ١٤٧  )٢١٦–١٦٨( مستوى مرتفع          

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
  مستوى إجمالى ممارسات المستهلك عن البلوزة

  %٣  ٦  )٥٣ – ٣٢(مستوى مخفض     
   %١٧  ٣٤  )٧٤ – ٥٤(مستوى متوسط     
  %٨٠  ١٦٠  )٩٦ - ٧٥(مستوى مرتفع      

   %١٠٠  ٢٠٠  المجموع
اد مـن أفـر   % ٧٣,٥أن  ) ١٨(يتضح من جدول  

معلومـات  ل  بالنسبة  في المستوى المرتفع   العينة يقع في  
تقـع فـي    % ٢٣عن البلوزة الحريمى بينما      المستهلك

 عن توزيع أفراد العينـة طبقـا        المستوى المتوسط، أما  
% ٨٠ مستوى ممارسات المستهلك فقد بلغـت        إلجمالى

فـي المـستوى    % ١٧بينمـا    في المستوى المرتفـع،   
   .المتوسط

 إجمـالي  و رافيـة وجالمتغيرات الديم العالقة بين    -٢
  الجاهزة للبلوزة  المستهلكمعلومات

العالقـة اإلرتباطيـة بـين      ) ١٩(يوضح جـدول  
العمـر، التعلـيم،    (الخصائص الديموجرافية المتمثلة فى   

وبين إجمالي معلومات المستهلك عـن      ) العمل والدخل 
  .)١٩(البلوزة الحريمى ويتضح ذلك من جدول 

د عالقة معنويـة ذات     وجو) ١٩(يتضح من جدول  
داللة إحصائية  بين العمل ومستوى معلومات المستهلك        

 وذلك فـي المـستوى      ٠,٠٥ البلوزة الحريمى عند     هتجا
بينما ال توجـد عالقـة       المرتفع لصالح المرأة العاملة،   

إرتباطية معنوية بين كل من العمر والتعلـيم والـدخل          
، البلـوزة الحريمـى    هومستوى معلومات المستهلك تجا   

 البد من مراعاة الجودة لدى المستهلك عند شـراء          هأن(
مـن معلومـات عنـد      ه  وهذا ينتج من ما لدي     ،المالبس

الشراء وهى تزيد نتيجـة لتكـرار عمليـات الـشراء           
 ، Herbest and Burgar( واإلستخدام للمنتج الملبـسى، 

٢٠٠٢(   
  

 العالقة بين مستوى معلومات المـستهلك عـن         :سابعا
علومات المستهلك عـن األداء     عيوب البلوزة وم  

  األداء الجمالى وعناصر الجودة، الوظيفى
العالقة اإلرتباطية بين مستوى    ) ٢٠(يوضح جدول 

معلومات المستهلك عن عيـوب البلـوزة ومعلومـات         
واألداء الجمالى وعناصر   ، المستهلك عن األداء الوظيفى   

 ويتضح ذلك   ٢الجودة وذلك من خالل إستخدام إختبار كا      
  .)٢٠ (من جدول

وجود عالقة معنويـة ذات     ) ٢٠(يتضح من جدول  
مـستوى  (  بـين كـل مـن       ٠,٠١داللة إحصائية عند    

معلومات المستهلك عـن األداء الـوظيفى ومـستوى         
مستوى (وكذلك ،) عن عيوب البلوزة الحريمى    همعلومات

معلومات المـستهلك عـن األداء الجمـالى ومـستوى          
مستوى ( اأيض و ،) عن عيوب البلوزة الحريمى    همعلومات

معلومات المستهلك عن عناصـر الجـودة ومـستوى         
 وذلـك  فـى       ) عن عيوب البلوزة الحريمـى     همعلومات

وتتفق هذة الدراسة مع دراسة أمـال        المستوى المرتفع، 
أنة كلما زاد مستوى معلومات المستهلك      ) ٢٠٠٩(أحمد

ـ            هعن عناصر الجودة للبـدل كلمـا إرتفعـت معلومات
جمالى للبـدل التـى يرتـديها        األداء ال  ه تجا هوممارسات

والعناصر التى يجب توافرها لكـى يظهـر بـالمظهر          
الالئق، باإلضافة إلى أنة كلما زاد مـستوى معلومـات          
المستهلك عن عناصر الجودة للبـدل كلمـا إرتفعـت          

    . عن األداء الوظيفى للبدل التى يرتديهاهمعلومات
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    المستهلك للبلوزة الجاهزةإجمالي معلوماتورافية وجالمتغيرات الديم  العالقة بين:١٩جدول 
  اجمالى المعلومات

    مرتفع  متوسط  منخفض 
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  المتغيرات الديموجرافية

  الداللة  ٢كا

  ٢٨,٥  ٤٧  ٢٨,٢  ١٣  ١٠٠,٠  ١  ٢٩ – ٢٠   العمر
         ٢٥,٥  ٤٢  ٢٠,٦  ٧  ٠,٠  ٠  ٣٩ –  ٣١  
         ٢٣,٠  ٣٨  ٢٣,٥  ٨  ٠,٠  ٠  ٤٩ – ٤١  

 <           ٢٣,٠  ٣٨  ١٧,٦  ٦  ٠,٠  ٠  ٥٠  

٣,٨١٦  
  غير دال  

  ٢,٤  ٤  ٠,٠  ٠  ٠,٠ ٠     بدون تعليمالتعليم 
  ١٨,٢  ٣٠  ٣٥,٣  ١٢  ١٠٠,٠  ١            متوسط
  ٦٦,٧  ١١٠  ٦١,٨  ٢١  ٠,٠  ٠           جامعي

  ١٢,٧  ٢١  ٢,٩  ١  ٠,٠  ٠   أعلى من جامعي      
  غير دال  ١٠,٨٩٥

  ١٧,٠  ٢٨  ٨,٨  ٣  ١٠٠,٠  ١   أعمل   الالعمل
  دال  *٦,٦٦٨  ٨٣,٠  ١٣٧  ٩١,٢  ٣١  ٠,٠  ٠              أعمل

  ٤٩,١  ٨١  ٥٢,٩  ١٨  ١٠٠,٠  ١        منخفضالدخل
  غير دال  ١,١٧٢  ٥٠,٩  ٨٤  ٤٧,١  ١٦  ٠,٠  ٠              مرتفع

، عن األداء الـوظيفى    ستهلك العالقة بين مستوى معلومات المستهلك عن العيوب للبلوزة ومعلومات الم          :٢٠جدول
  األداء الجمالى وعناصر الجودة

 مستوى معلومات المستهلك عن العيوب للبلوزة
   مرتفع متوسط منخفض

 % عدد % عدد % عدد  العوامل الديموجرافية
٢كا  الداللة 

مستوى معلومات المستهلك عن األداء 
  الوظيفي
   منخفض

 
 
١ 

 
 

١٤,٣ 

 
 
١ 

 
 

٢,٢ 

 
 
٠ 

 
 

٠,٠ 
 ٢٢,٤ ٣٣ ٦٠,٩ ٢٨ ٢٨,٦ ٢ متوسط
 ٧٧,٦ ١١٤ ٣٧,٠ ١٧ ٥٧,١ ٤  مرتفع

 دال  **٣٩,٥٦٧

مستوى معلومات المستهلك عن األداء 
  الجمالي
   منخفض

 
 
٠ 

 
 

٠,٠ 

 
 
٠ 

 
 

٠,٠ 

 
 
٠ 

 
 

٠,٠ 
 ١١,٦ ١٧ ٤١,٣ ١٩ ٢٨,٦ ٢  متوسط
 ٨٨,٤ ١٣٠ ٥٨,٧ ٢٧ ٧١,٤ ٥  مرتفع

 دال  **٢٠,٥٦٧

ك عن عناصر مستوى معلومات المستهل
   الجودة للبلوزة

  منخفض

 
 
١ 

 
 

١٤,٣ 

 
 
١ 

 
 

٢,٢ 

 
 
٤ 

 
 

٢,٧ 
 ٦,٨ ١٠ ٣٠,٤ ١٤ ١٤,٣ ١  متوسط
 ٩٠,٥ ١٣٣ ٦٧,٤ ٣١ ٧١,٤ ٥  مرتفع

٢١,١٤٣**  دال 

  التوصيات
اإلهتمام بتطويرشركات المالبس الجاهزة الـصغيرة      -١

     .والمتوسطة الحجم وذلك لإلرتقاء بمستوى اإلنتاج
صناعة المالبس الجاهزة بـصفة     باإلهتمام   ضرورة-٢

 خاصـة   ه وصناعة البلوزة الحريمى بـصف     هعام
ـ       حتى    هيمكن اإلرتقاء بمستوى اإلنتاج ويكون ل
   . التنافسية مع المنتجات النسيجية العالميةهالقدر

اإلستفادة من نتائج البحوث والدراسـات المختلفـة        -٣
بلوزة وإستغاللها في رفع وتحسين المنتج النهائى لل      

الحريمى وخلوها من أى عيوب قد يـؤثر علـى          
 .إقبال المستهلك لها

 المستهلك من خالل وسائل اإلعـالم       بتوعيةاإلهتمام  -٤
 ه اإلهتمام بجودة المنتج عند شـرائ      هالمختلفة تجا 

  .من حيث األداء الجمالى واألداء الوظيفى

توعية المستهلك بالعيوب التى قد تظهـر بـالبلوزة         -٥
ى يستطيع أن يتجنب تلك العيوب عند       الحريمى حت 

   .الشراء
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  المراجع
 –إصدار مجمع اللغة العربية   ): "٢٠٠٢(المعجم الوجيز 

 الهيئـة   –طبعة خاصة بوزارة التربيـة والتعلـيم      
  ."العامة لشئون المطابع األميرية

الجودة والمنافـسة العالميـة     ): "١٩٩٣(إبراهيم حسن 
  .يات العربية للنسج–"وتطبيقاتها في الصناعة

تكنولوجيا الشركات  ) "٢٠٠٩(أمال أحمد محمد محمود   
المنتجة للبدل الرجالى ومعلومـات وممارسـات       

 رسـالة   –المستهلك تجاة البـدل جيـدة الـصنع       
 . جامعة اإلسكندرية– كلية الزراعة–دكتوراة

أحمد حسنى خطاب نجم الدين ومحمد البـدرى عبـد          
دراسة دوافع شـراء المالبـس      ): "٢٠٠١(الكريم
المؤتمر العربى  " اهزة لدى المستهلك المصرى   الج

كليـة اإلقتـصاد    –السادس لإلقتـصاد المنزلـى    
  . جامعة المنوفية–المنزلى

ممـدوح   سعد سالمان، شريف تمـراز،     ،أحمد سالمان 
وضع معـايير لتحـسين اداء      ): "٢٠٠٠(مبروك

مصانع المالبس الجاهزة المصرية  مـن خـالل         
العلمى الـسابع   المؤتمر  –"متطلبات الجودة الشاملة  

 كليـة   -٢٠٠٠ نوفمبر ١٢-١١" نحو بيئة نظيفة  "
 . جامعة حلوان–الفنون التطبيقية

تغريد عمران ورجـاء الـشناوى وعفـاف صـبحى           
مكتبـة زهـراء    " المهارات الحياتيـة  ): "٢٠٠١(

  . القاهرة–الشرق

الصناعات النسيجية وتحديات   ): "١٩٩٩(خليل قطران 
 مايو–بدمياط ندوة كلية العلوم -"القرن القادم

المالبس الجاهزة  " ):٢٠٠١(زينب عبد الحفيظ فرغلى   
 الطبعـة   -دار الفكر العربى  " بين اإلعداد واإلنتاج  

 ٢٠٠١األولى

أثـر الـصحافة    ): "٢٠٠٣(رشيدة محمد أبو النـصر    
النسائية في تنمية الوعى اإلستهالكى لـدى ربـة         

 –كلية اإلقتصاد المنزلى  –رسالة دكتوراة   " األسرة
   .نوفيةجامعة الم

رشدى على أحمد عيد، أحمد حسنى خطاب نجم الدين         
العوامل المؤثرة فـي تقيـيم جـودة        ): "٢٠٠٠(

المؤتمر المـصرى الخـامس     " المالبس الجاهزة 
 كلية اإلقتصاد المنزلى جامعة     –لإلقتصاد المنزلى 

 .) مايو١٧-١٦(المنوفية 

عزة إبراهيمـرب عبـد النبـى        سامية إبراهيم لطفى،  
سة تأثير كل مـن البيئـة ونـوع         درا): "١٩٩٥(

الدراسة على الوعى الملبسى لطالبات كلية التربية       
نشرة بحوث كلية الزراعة    –النوعية باإلسكندرية   

  .جامعة اإلسكندرية–

وعـى  ): "٢٠٠٥(سماح عبد الفتاح عبد الجواد أحمـد      
وممارسات ربة األسرة نحـو شـراء وإسـتخدام       

كليـة  –ررسالة ماجـستي  " والعناية بمالبس األسرة  
 .جامعة الزقازيق–التربية النوعية

إمكانية التغلب علـى أوجـة      ): "٢٠٠٠(شريف تمراز 
القصور عند تطبيق نظام توكيد الجودة في مجال        

المـؤتمر  –" صناعة المالبس الجاهزة المصرية     
 نـوفمبر   ١٢-١١" نحو بيئة نظيفة  "العلمى السابع   

 . جامعة حلوان– كلية الفنون التطبيقية-٢٠٠٠

اإلقتـصاد  ): "١٩٩٩(ة فهمى شتا وخديجة مسفر    عايد
 مكـة   –مطابع دار الثقافـة   -واإلستهالك الملبسى 

  المكرمة

حلقـات التـصنيع    ): ١٩٩٧(عبد المنعم محمد حمودة   
والجودة الشاملة أسس تطور التقنية وتطبيق نظام       

 – في الدول النامية   ٩٠٠٠المواصفة الدولية أيزو    
  .ة دار النهضة العربي–المجلد الثانى

تـصميم نظـام لتقيـيم      ): "١٩٩٨(فاطمة على متولى  
الجودة لعمليات تصميم وتصنيع المالبس الجاهزة      

–رسالة دكتوراة –" في مصر للقدرة على التنافس    
  . جامعة حلوان–كلية الفنون التطبيقية

قيـاس الجـودة فـي      ): "٢٠٠٠(فاطمة على متـولى   
 العـدد   –مجلة علوم وفنـون   –الصناعات النسيجية 

 .نايري–األول
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نظـم الجـودة    ): "٢٠٠٠(ممدوح أحمد مبروك علـى    
الحديثة وتأثيرها فـي رفـع الكفايـة اإلنتاجيـة          
والتسويقية في مجال صناعة المالبس الجاهزة في       

 كليـة   –رسالة دكتـوراة غيـر منـشورة      " مصر
 . جامعة المنوفية-اإلقتصاد المنزلى

دراسة العالقة بين   ): "٢٠٠٣(محمد السيد ورشدى عيد   
مجلـة  " الملبسى والجانـب اإلجتمـاعى      السلوك  

–جامعـة المنوفيـة   –بحوث اإلقتـصاد المنزلـى    
ــد ) ٦٧-٤٥( صــفحة ٤-٣ العــدد -)١٣(مجل
  .أكتوبر–يوليو

  
 

مراقبة الجودة  ): "٢٠٠٥(مها مالك محمد وخالد قنديل    
عم صناعة الغزل   دصندوق  "في مصانع المالبس    

 –مركز تطوير الصناعات النسيجية   –والمنسوجات
   .التدريبية الفنيةامج رالب

 
Gersak  J. (2002): "Development of the system for 

qualitative", Clothing Science and Techlonogy 
14 (3):169-18 

Herbest, F and Burgar, C. (2002): "Attributes used 
by consumer when purchasing a fashion 
product: Aconjoint analysis approach" 
journale of Family Ecology and Consumar 
Sciences 30: 40 -45. 

luchinger, A. (1996): "Fiber to Yarn Testing 
Equipments and on Line quality control" 
seminar presented by zellweger. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vol. 58, No. 1, pp. 83‐108, 2013(Arabic)                                                                          Alex. J. Agric. Res. 

 ١٠٨

Information and Consumer Practices towards Quality Level and 
 Performance Characteristics of The Ready-Made Blouse 

Saadia Moustafa El-Haddad  
Clothing and Textiles Department- Faculty of Specific Education - Alexandria University 

 

ABSTRACT 
This study aimed mainly to identify information and consumer practices towards functional and aesthetic 

performance of the ready made blouse ready to see how knowledge of the Egyptian consumer with 
information and practices related to quality in the garment industry until the consumer is able to distinguish 
between a good product and a defective product, This study followed the descriptive and analytical approach 
through analytical study of a group of ready-made blouses produced from three local companies in 
Alexandria, and evaluation through a questionnaire according to the quality control standards, The field study 
through the application questionnaire consisted of (8) axes and used as a tool of scientific research has been 
applied to 200 women and to identify their knowledge and practices of toward the level of quality of the 
ready-made blouse, Program was used Statistical Package for Social Sciences to show results where it uses 
the correlation coefficient for Pearson to find a correlation of axes questionnaires (ratified the questionnaire), 
the use of Alpha Cronbach to assess the stability of the questionnaires, the use of test (Chi-square) to find a 
relationship between demographic variables and level of information and practices consumer Functional 
performance and aesthetic performance and quality elements of the ready-made blouse also use test (f) to find 
the differences between the three companies in the evaluation of ready-made blouse,and reached results that 
the level of quality of the ready made blouse occurred between mid-level and high level in all axes of the 
questionnaire, and found significant differences of statistical significance between the three companies under 
consideration at the level of 0.01in the first axis of value (f) 12.963. The level of consumer information about 
the functionality of the ready made blouse found that it is located in a high level by 67.5%, while the level of 
practices consumer functional performance has reached 84% in the high level, and the level of consumer 
information on aesthetic performance located in the high level by81%, while the level of practices consumer 
aesthetic performance has reached 79.5% in the high level, and the level of consumer information on quality 
components of the ready made blouse located in the high level by 84.5%, while the level of consumer 
information about defects located in the high level increased by 73.5%, while the overall level of consumer 
practices amounted to 80% in the high level, and the results also shows that the level of information and 
practices total ready-made blouse is located in the high level of 80%, A significant correlation between 
education and the level of information and practices consumer functionality and aesthetic performance of 
the ready made blouse as well as towards defects at level of significance of 0.01, and there is a correlation 
with statistical significance at 0.05 between income and the level of practices consumer functionality,and 
there is a correlation between the work and the level of consumer information on aesthetic performance 

 
 

 


