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التجارة االلكرتونية لنماذج مالبس النساء اخلارجية
Electronic commerce of women's outerwear pattern

ا.د /مسيحة علي ابراهيم باشا
استاذ تكنولوجيا الباترونات – كلية الفنون التطبيقية  -جامعة حلوان

د /زينب عبد احلافظ علي اخلطيب
مدرس المالبس والنسيج – كلية التربية النوعية  -جامعة اسيوط

ملخص البحث :Abstract

إن من أهم ما يميز عصرنا الحالي هو تسارع وتيرة التطورات التكنولوجية ،والتي ألقت بظاللها على القطاع
التجاري ،وساهمت في تحسين وتطوير األنشطة التجارية التقليدية ،وكذلك استحداث أنشطة تجارية جديدة
كالتجارة االلكترونية المختلفة تماما في مبادئها ومفاهيمها عن نظيرتها التقليدية .وتعرف التجارة االلكترونية
بانها كافة اشكال التعامالت التجارية التى تتم الكترونيا عبر شبكات االتصاالت ،بما في ذلك التعامالت بين
الشركات بعضها البعض ،وبين الشركات وعمالئها ،او بين الشركات واالدارات الحكومية .ويمكن انشاء
موقع للتجارة االلكترونية بسهولة عن طريق استخدام منشئي المواقع المجانية الكثيرة والمتوفرة ،وأشهرها
موقع متجري ( - )matjareeمتجر سلة ( - )sallaمتجر ماجينتو ( - )Magentoموقع ويكس ( )Wixالذي
تم اختياره من قبل الدراسة النشاء موقع التجارة االلكتروني الخاص بهم لتسويق نماذج مالبس النساء
(الباترونات) ،حيث ان نماذج مالبس النساء(الباترون) من المتطلبات االساسية لتنفيذ وانتاج اى قطعة ملبسية
تتوافر فيها عوامل الضبط .والباترون الجاهز يتميز بأنه سهل االستخدام ويلجأ إليه الكثيرون لتخطى عقبه
رسم الباترون ،ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالى ُمتضمنة محاولة االستفادة من اسلوب التجارة االلكترونية
كأحد التعامالت التجارية الحديثة التي أصبحت إحدى سمات هذا العصر ،بل وضرورة من ضرورياته
لتسويق المنتج الخاص بهما وهو باترونات مالبس النساء ا لخارجية التي تتميز بانها بسيطة وباللغة العربية
ومصطلحاتها الدارجة ومزودة بجميع التعليمات واالرشادات التي قد يحتاجها المستخدم كما تتوافر بالمقاسات
القياسية وكذلك المقاسات الشخصية مع توفير خدمة توصيلها للمستخدم الى منزلة في اسرع وقت من خالل
موقع تجارة الكتروني خاص .بهدف توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في مساعدة من لديهم القدرة والرغبة
في تنفيذ المالبس من ربات المنزل واصحاب المشروعات متناهية الصغر ،والذين ال يملكون الخبرة والقدرة
على رسم الباترون واعدادة بالطريقة الصحيحة في محاولة لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين مستوى
األداء مما قد يؤثر تأثيرا إيجابيا على تطور وقيام المشروعات الصغيرة بمصر .وقد اتبع البحث كال من
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي التطبيقي حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي في
عرض اإلطار النظري وأسس بناء الموقع وتحليل النتائج واستخدم المنهج شبه التجريبي في تصميم وبناء
محتوى الموقع .وتمثلت عينة البحث في عدد من المتخصصين (في مجال المواقع االلكترونية،
والمتخصصين في مجال المالبس)  -عدد من مستخدمي االنترنت المهتمين بتنفيذ المالبس .ولقد تم اعداد
ادوات البحث وضبطها وهي - :الموقع االلكتروني المصمم لتحقيق هدف البحث ،استمارة تحكيم الموقع
االلكتروني (التصميم والمحتوى) من قبل المتخصصين .واستمارة (مقياس تقدير) لقياس درجة قبول الموقع
االلكتروني المقترح في ضوء متوسطات تقييم المستخدمين .النتائج :يمكن تصميم موقع تجارة الكتروني فعال
لبيع نماذج مالبس النساء الخارجية .وكذلك فإن  -موقع التجارة االلكتروني المقترح يلقى قبول من
المستخدمين.
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مقدمة Introduction

إن من أهم ما يميز عصرنا الحالي هو تسارع وتيرة التطورات
التكنولوجية ،والتي ألقت بظاللها على القطاع التجاري ،وساهمت
في تحسين وتطوير األنشطة التجارية التقليدية ،وكذلك استحداث
أنشطة تجارية جديدة كالتجارة االلكترونية المختلفة تماما في مبادئها
ومفاهيمها عن نظيرتها التقليدية.
ويعد الدخول اليسير والفعال إلى األسواق المحلية والدولية
لمؤسسات األعمال أحد الفوائد المباشرة للتجارة اإللكترونية التي
تعتمد على اإلنترنت ،ولذلك فإنه بإمكان أي فرد أن يصبح تاجرا
على اإلنترنت بتكاليف منخفضة جدا وعالوة على إمكان الوصول
إلى األسواق العالمية ،فإن الشركات التي تبنت التجارة اإللكترونية
تؤكد وجود فوائد ومنافع أخرى لهذه التجارة مثل تقليص أوقات أو
فترات التوريد ،واختصار أوقات دورات اإلنتاج ،وتبسيط عمليات
واجراءات الشراء ،باإلضافة إلى إنقاص المخزون ،ألن المنتجين
والمستهلكين يصبحون قريبين جدا من بعضهم البعض من خالل

االتصال المباشر فيما بينهم ،دون تدخل الوسطاء التقليديين مثل
الموردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة (عالم.)2010 ،
ويمكن انشاء موقع للتجارة االلكترونية بسهولة عن طريق استخدام
منشئي المواقع المجانية الكثيرة والمتوفرة ،وأشهرها موقع متجري
( - )matjareeمتجر سلة ( - )sallaمتجر ماجينتو (- )Magento
موقع ويكس ( )Wixالذي تم اختياره من قبل الدراسة إلنشاء موقع
التجارة االلكتروني الخاص بهم لتسويق نماذج مالبس النساء
(الباترونات) حيث ان نماذج مالبس النساء(الباترون) من المتطلبات
االساسية لتنفيذ وانتاج اى قطعة ملبسية تتوافر فيها عوامل الضبط
وهو يمثل المرحلة الثانية بعد اختيار التصميم كمرحلة اولي لذلك
تسعى الكثير من السيدات الراغبات في تفصيل المالبس والورش
الصغيرة الى ايجاد باترونات جاهزة تستطيع استخدامها بطريقة
مبسطة وسريعة إلنتاج قطع ملبسيه متنوعة وتوفير عناء اعداد
ورسم الباترون.
والباترون الجاهز يتميز بأنه سهل االستخدام ويلجأ إليه الكثيرون
لتخطى عقبه رسم الباترون ،وتقدم مجالت كثيرة الباترونات
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الجاهزة بمقاسات مختلفه لتناسب الجميع وأشهرها مجله
بوردا ) ،)burda styleوفى الوقت الحاضر يوجد باترونات
جاهزة لجميع أنواع المالبس والمناسبات واألعمار ،كما توجد
باترونات لمصممى الباترونات الراقية الفرنسية والعالمية كذلك
يوجد باترونات للعب األطفال ومفروشات المنزل ورغم ما لهذه
الباترونات من مزايا فان لها بعض العيوب منها عدم تواجدها فى
بعض األسواق ،كذلك فهي تحتاج في بعض األحيان إلى تعديل
لتناسب قوام المرأة العربية  ،كما تحتاج إلى اإللمام بالثقافة العامة
والخبرة فى استخدام الباترون مع المعرفة الجيدة باللغة األجنبية.
ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالى ُمتضمنة محاولة اإلستفادة من
اسلوب التجارة االلكترونية كأحد التعاماالت التجارية الحديثة التي
أصبحت إحدى سمات هذا العصر ،بل وضرورة من ضرورياتة
لتسويق المنتج الخاص بها وهو باترونات مالبس النساء الخارجية
التي تتميز بانها بسيطة وباللغة العربية ومصطلحاتها الدارجة
ومزودة بجميع التعليمات واالرشادات التي قد يحتاجها المستخدم كما
تتوافر بالمقاسات القياسية وكذلك المقاسات الشخصية مع توفير
خدمة توصيلها للمستخدم الى منزلة في اسرع وقت من خالل موقع
تجارة الكتروني خاص تم انشاؤه على منشئ المواقع . Wix

قد يؤثر تأثيرا إيجابيا على تطوير وقيام المشروعات الصغيرة
بمصر.
 - 5قد يكون البحث خطوة نحو توسيع مجاالت التجارة
االلكترونية.

مشكلة البحث Statement of the Problem

منهج البحثMethodology :
يتبع البحث كال من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي
التطبيقي حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي في عرض اإلطار
النظري وأسس بناء الموقع وتحليل النتائج واستخدم المنهج شبه
التجريبي في تصميم وبناء محتوى الموقع.

حدود البحثDelimitations :
-

عينة البحثSample :

 عينة بشرية :تتمثل في عدد من المتخصصين (في مجالالمواقع االلكترونية ،والمتخصصين في مجال المالبس) وعدد
من مستخدمي االنترنت المهتمين بتنفيذ المالبس.
 عينة مادية :نما ذج (باترونات) لعدد من تصميمات الجونلةبمقاسات مختلفة.

تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 -1ما إمكانية تصميم موقع تجارة الكتروني لبيع نماذج (باترونات)
مالبس النساء الخارجية؟
 -2ما فاعلية الموقع االلكتروني في تسويق نماذج (باترونات)
مالبس النساء الخارجية؟
 -1مااا فاعليااة الموقااع االلكترونااي فااي تااوفير نماااذج (باترونااات)
جاااهزة بالمقاسااات القياسااية او المقاسااات الشخصااية لعاادد ماان
تصميمات مالبس النساء الخارجية المتنوعة؟
 -2مااا فاعليااة الموقااع االلكترونااي فااي تااوفير نماااذج (باترونااات)
جاهزة مزودة بالمعلومات واالرشادات التي يحتاجها المستخدم
عند استخدام الباترون باللغة العربية والمصطلحات الدارجة؟
 - 5ما مدى قبول الموقع االلكتروني المصمم من قبل المستخدمين؟

-

أهداف البحث Objectives

-

 - 1تصميم موقع تجارة الكتروني لتسويق نماذج مالبس النساء
الخارجية.
 - 2قياس مدى فاعلية الموقع االلكتروني في تسويق نماذج مالبس
النساء الخارجية.
 - 3قياس مدى فاعلية الموقع االلكتروني في توفير نماذج
(باترونات) ج اهزة بالمقاسات القياسية او المقاسات الشخصية
لعدد من تصميمات مالبس النساء الخارجية المتنوعة.
 – 4تحديد مدى قبول الموقع االلكتروني المصمم في ضوء
متوسطات تقييم المستخدمين.

أهمية البحث Significance
 - 1القاء الضوء على خصائص ومميزات التجارة االلكترونية في
مجال المالبس.
 - 2توظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في مساعدة من لديهم القدرة
والرغبة في تنفيذ المالبس ،ولكن ال يملكون الخبرة والقدرة
على رسم الباترون واعدادة وذلك بتوفير نماذج جاهزة
(باترونات) بالمقاسات القياسية او المقاسات الشخصية لهم لعدد
من تصميمات مالبس النساء الخارجية المتنوعة.
 – 3توفير نماذج (باترونات) جاهزة مزودة بالمعلومات
واالرشادات التي يحتاجها المستخدم عند استخدام الباترون
باللغة العربية والمصطلحات الدارجة مما يمكن المستخدمين
من كل المستويات التعليمية من استخدامها.
 - 4محاولة تلبية احتياجات سوق العمل وتحسين مستوى األداء مما

حدود مكانية :جمهورية مصر العربية.
حدددود نوعيدددة :يقتصااار الموقاااع المصااامم علاااى تاااوفير نمااااذج
(باترونات) لعدد من تصميمات الجونلة.
حدود زمانية :مدة تطبيق البرنامج خالل العام .2021

فروض البحثHypothesis :
1
2

 يمكن تصميم موقع تجارة الكتروني فعال لبياع نمااذج مالباسالنساء الخارجية.
 موقاااااع التجاااااارة االلكتروناااااي المقتااااارح يلقاااااى قباااااول مااااانالمستخدمين.

ادوات البحث:
الموقع االلكتروني المصمم لتحقيق هدف البحث.
اسااتمارة تحكاايم الموقااع االلكترونااي (التصااميم والمحتااوى) ماان
قبل المتخصصين.
استمارة (مقياس تقدير) لقياس درجاة قباول الموقاع االلكتروناي
المقترح في ضوء متوسطات تقييم االمستخدمين.

مصطلحات البحثTerminology :
التجارة االلكترونيةE-marketeing :
لقد وردت في موضوع التجارة اإللكترونية عدة تعريفاات ،والحقيقاة
أنه ليس هناك تعريفا محددا لها حتى اآلن بسابب تعادد الجهاات التاي
أوردت هذه التعريفات ومن اهمها:
 مفهااوم التجااارة اإللكترونيااة يشااير إلااى تسااويق المنتجااات عباارشبكة اإلنترنت الدولية وتفريغ البرامج اإللكترونية دون الذهاب
إلااى المت جاار أو إلااى الشااركة ،وعااالوة علااى ذلااك فااإن التجااارة
اإللكترونية تشتمل على االتصاالت بين مختلف الشركات علاى
المستوى المحلي أو الدولي ،مما يسهل عملية التباادل التجااري
ويزيد من حجمها( .ديمش)2011 ،
 التجااارة اإللكترونيااة تتضاامن اسااتخدام تكنولوجيااا المعلوماااتلتعزياااز االتصااااالت والصااافقات ماااع جمياااع األطااااراف ذوي
المصااالح مااع الشااركة مثاال العمااالء ،المااوردين ،المؤسسااات
الحكومية ،المؤسسات المالية ،المديرين ،الموظفين والجمهور.
(الشيخ وعواد)3 :2005 ،
 تعرف بأنها مجموعة من المعامالت الرقمية المرتبطاة بأنشاطةتجارية باين المشاروعات ببعضاها الابعض ،وباين المشاروعات
واألفراد وبين المشروعات واإلدارة أي أنها تعبر عن كل شكل
من أشكال االتصال ،يستهدف تسويق بصورة مباشرة ،أو غيار
مباشرة بضائع ،أو خدمات ،أو صورة مشروع ،أو منظماة ،أو
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شخص يباشر نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو يقوم بمهنة
منظمة( .رمضان)20001 ،
 ويااذهب اخاارون ال اى تعريااف التجااارة االلكترونيااة بانهااا كافااةاشااكال التعااامالت التجاريااة التااى تااتم الكترونيااا عباار شاابكات
االتصاااالت ،بمااا فااي ذلااك التعااامالت بااين الشااركات بعضااها
البعض ،وبين الشركات وعمالئها ،او بين الشركات واالدارات
الحكومية( .رأفت رضوان وآخرون)2000 ،
النماذجPattern :
 عبارة عن خطوط ومنحنيات ترسم على الورق بطرق فنيةوهندسية تبني على مقاييس دقيقة لجسم معين ويأخذ شكل هذا
الجسم بواسطة الخياطات والبنسات وهو األساس الذي يبني
عليه أي تصميم( .زينب عبد الحفيظ فرغلي)2001،
 عبارة عن مجموعة من الخطوط الهندسية المستقيمة والمنحنيةوالمتداخ لة الناتجة عن استخدام القياسات المختلفة ألبعاد الجسم
والتى تتخذ فى النهاية شكال مماثال له( .نفيسة أحمد أحمد
علوان)2012 ،
 يعرف الباترون بانه ترجمة لقياسات الجسـم متضـمنةالـدورانات واألطـوال وتسـتخدم هـذه القياسات علـى شـكل
مجموعـة خطـوط ومنحنيات للقياسات التي أخـذت لـه مسـبقا
يـتم رسـمها مباشـرة علـى الـورق لتمثـل أبعـاد جسـم االنسـان
تبعا لقياساته)Hilde, Jaffe, Nurie, Relis,2004( .

االطار النظري : Theoretical Framework
اوال :التجارة اإللكترونية
تعد التجارة االلكترونية من التعامالت التجارية الحديثة التي ظهرت
مع انتشار الشبكة االلكترونية (االنترنت) في العالم ،حيث ظهرت
أنواع عدة من التجارة االلكترونية التي تستخدم أساليب جديدة
ومبتكرة لترويج البضاعة والحصول على أعلى مستوى من
االرباح.
و تسهل التجارة اإللكترونية السبل المختلفة لنجاح المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،والتي تعد محورا أساسيا في التنمية
االقتصادية ،وتعاني من غياب الموارد االقتصادية الالزمة للوصول
إلى األسواق العالمية.فهي تعمل على خفض تكاليف اإلنشاء
والتكاليف اإلدارية وأعداد الموظفين ،وتكاليف اإلعالنات والدعاية
وغيرها من المصاريف التشغيلية ،التي تعيق عمل هذه المشروعات
التي ال يمتلك أصحابها مصادر تمويلية كبيرة ،فالتجارة اإللكترونية
تعمل على توفير هذه التكاليف وتساعد على نجاح هذه المشروعات،
وهذا ينعكس إيجابا على تفعيل نشاطات هذه المشاريع ،األمر الذي
يدفع عجلة التنمية االقتصادية .كذلك تمكن التجارة اإللكترونية هذه
المشروعات من تسويق منتجاتها خارج حدود الدولة ،والوصول
لألسواق العالمية وايجاد موردين جدد في الخارج ،وتعمل على تقديم
منتجات جديدة تتالءم مع حجم هذه المشروعات ،وقدرتها المالية،
مما يعطيها فرصة أكبر للبقاء واإلسهام بنجاحها .ولهذا تُعد التجارة
اإل لكترونية إحدى األدوات التي تحقق لتلك المشاريع القدرة على
المشاركة في حركة التجارة الدولية بفاعلية وكفاءة( ،جبريل،
)2012
كم تساهم التجارة االلكترونية في توسيع نطاق السوق حيث تعمل
التجارة اإللكترونية على توسيع دائرة السوق المحلي وكذلك النفاذ
إلى األسواق الع المية وخلق أسواق جديدة كان من المتعذر إيجادها
في ظل التجارة التقليدية ،ألن ممارسة التجارة عبر شبكة اإلنترنت
تجعل المنتجات من السلع والخدمات متاحة ألكبر عدد ممكن من
المستهلكين .وهذا يتيح حتى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحضور
في األسواق المحلية والدولية األمر الذي يمنح فرصة أكبر للمستهلك
لالختيار من بين المنتجات المعروضة (رضوان)1999 ،
لقد أزالت التجارة اإللكترونية الحدود والقيود الجغرافية أمام مختلف
األعمال ،وبالتالي تحولت المنافسة إلى المستوى العالمي ووضعت
الشركات أمام تحديات الجودة العالمية والسعر المنافس ،فالمستهلك

يستطيع المقارنة بين مختلف العروض المقدمة أي انحياز التبادالت
لصالح المشتري على حساب البائع مما يجعل الشركات تعاني من
مشكلة عدم القدرة على تحقيق عوائد حقيقية وربحية فعلية ،مع
إمكانية فقدانها للكثير من المستهلكين التقليديين بسبب المنافسة
الشرسة (نجم)2004 ،
تقسم التجارة االلكترونية وفقا لطبيعة المتعاملين بها الى نوعين،
التعامل بالتجارة االلكترونية فيما بين الشركات والتعامل بالتجارة
االلكترونية فيما بين الشركات والمستهلكين ،النوع االول بدأ
استخدامه منذ فترة من الزمن بين الشركات العمالقة بينما النوع
الثاني يستخدم بين الشركة والمستهلك وبدأ استخدامه منذ سنوات
قليلة ،وانتشر بسرعة كبيرة نظرا الزدياد عدد مستخدمي االنترنت
في العالم(Webb, Kevin,2020( .
حيث تشير اإلحصائيات إلى تزايد في عدد مستخدمــي االنترنت
حـــول العالم ،حيث تشير إحصائيــة إنترنــت وورد ستيــت
( ،)Internet World Statsفي ( )30يونيو ( )2012أنه بلغ عدد
مستخدمي اإلنترنت حول العالم حتى عام )(2000حوالي ()360
مليون شخص بينما ارتفع هذا العدد ليصبح عام ( )2012ملياران
و( )406مليون شخص ،وأصبح في اكتوبر عام )(2020حوالي
( )4.66بليون شخــص .)Internet World Stats, 2020( .كما
ان استخدام اإلنترنت في مصر يتزايد وبمعدالت سريعة .كما يتزايد
المتسوقين على االنترنت بشكل أكبر في الفترة األخيرة ،وتتزايد
معهم أرباح التوزيع االلكتروني بشكل مطرد Hilal and Nil,
))2014
صفات التجارة اإللكترونية(:وكيبيديا ،مايو )2021
 .1ال يوجااد اسااتخدام للوثااائق الورقيااة المتبادلااة والمسااتخدمة فااي
إجااراء وتنفيااذ المعااامالت التجاريااة ،كمااا أن عمليااات التفاعاال
والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونياا وال ياتم اساتخدام أي ناوع
ماان األوراق .ولااذلك تعتمااد الرسااالة اإللكترونيااة كسااند قااانوني
معتااارف باااه مااان قبااال الطااارفين عناااد حااادوث أي خاااالف باااين
المتعاملين.
 .2يمكن التعامل من خالل تطبيق التجارة اإللكترونية مع أكثر من
طرف في نفس الوقات ،وباذلك يساتطيع كال طارف مان إرساال
الرسائل اإللكترونية لعادد كبيار جادا مان المساتقبلين وفاي نفاس
الوقت ،وال حاجة إلرسالها ثانية.
 .3ياااتم التفاعااال باااين الطااارفين المتعااااملين بالتجاااارة اإللكترونياااة
بواسطة شبكة االتصاالت ،وماا يمياز هاذا األسالوب هاو وجاود
درجة عالية من التفاعلية من غيار أن يكاون الطرفاان فاي نفاس
الوقت متواجدين على الشبكة.
 .4عاادم تااوفر تنساايق مشااترك بااين كافااة الاادول ماان أجاال التنساايق
وصدور قانون محدد لكل دولة مع األخذ بعين االعتباار قاوانين
الاادول األخاارى ،وهااذا باادوره يعااوق التطبيااق الشااامل للتجااارة
اإللكترونية.
 .5يمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشارة ومان خاالل
شبكة االتصاالت ،وبهذا تكون التجاارة اإللكترونياة قاد انفاردت
عن مثيالتها من الوسائل التقليدية والمستخدمة فاي عملياة البياع
والشراء ،ومثال ذل ك التقاارير واألبحااث والدراساات والصاور
وما شابه ذلك.
 .6إن اساتخدام أنظماة الحاسابات المتاوفرة فاي مؤسساات األعماال
النساااياب البياناااات والمعلوماااات باااين الطااارفين دون أن يكاااون
هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية يساعد على إتمام العملية
التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية.
اشكال التجارة االلكترونية( Margaret Eldridge,2001):
 التجارة االلكترونية بين منشأة تجارية ومنشأة تجارية. التجارة االلكترونية بين منشأة تجارية ومستهلك. التجارة االلكترونية بين منشأة تجارية واالدارة الحكومية. التجارة االلكترونية بين المستهلكين واالدارة الحكومية. -التجارة االلكترونية بين مستهلك الى مستهلك.
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 التجارة االلكترونية البينية في المنظمة الواحدة.ومعظم المتاجر االلكترونية المشهورة تبيع منتجات ال تملكها ،أي
أنها منصة وسيطة ،ولكن شهرتها دفعت وكالء المنتجات والمصانع
للتهافت على أصحاب هذه المتاجر لعرض منتجاتهم وتقديم
خصومات كبيرة وبالتالي أرباح أعلى ألصحاب منصات التجارة
االلكترونية(.دليل ريادة االعمال)2021،
وتتمتع مصر بالكثير من المقومات التي تؤهلها لتبوء موقع متميز
في تجارة المالبس االلكترونية على مستوي المنطقة والعالم ،حيث
يوجد في مصر أكثر من  400موقع للتسويق االلكتروني عموما
منهم العديد من المواقع التي تعمل في تسويق وتجارة المالبس مثل
موقع سوق دوت كوم وجوميا األكثر شهرة ،وغيرهم مثل يشري
وشوبزينيا وفاتريناز وفويل فاشون ونفسك وغيرهم الكثير ،هذا
بخالف الشركات التي تعمل من خالل مواقع التسويق العامة حيث
يتم عرض منتجاتهم من خالل مواقع االنترنت المتخصصة في
التجارة االلكترونية ،ويضاف الي هذه القائمة الكثير من الشركات
واألشخاص الذين يسوقون منتجاتهم من خالل مواقع التواصل
االجتماعي ،وتمتلك كثير من الشركات مواقع خاصة علي االنترنت
مثل )) dalydress.comهذا بخالف البيع عن طريق مواقع
التواصل االجتماعي واشهرها ( Yu, et al., ( .(facebook.com
.)2012
هذا باالضافة الى ان المجتمع المصري يتكون من نسبة كبيرة من
الشباب الذين يمكنهم التأقلم بسرعة مع أساليب التسويق االلكتروني
حيث يتقن شباب المتسوقين ) )Gen Y consumerكيفية البحث
والوصول الي ما يريدون على مواقع االنترنت ،وكيفية الوصول الي
خدمة العمالء والتواصل معها ،وكيفية التعامل مع مواقع التسوق،
و لهذا يشعرون أكثر بالتأقلم مع طرق التسويق والدفع االلكترونية
(.)Sandra, et al., 2016
ويبذل مسوقي المالبس جهودا في التأثير على الخبرات المتناقلة
لفظيا بين المستوفين بتنويع حمالتها الدعائية ،والتعاون مع مالكي
المدونات وصفحات التواصل االجتماعي لما لهم من تأثير قيادي
على غيرهم من المتسوقين ،باإلضافة الي حمالت التسويق
االلكترونية)Marianne, 2013( .
وأكثر المستفيدين من التسويق عبر االنترنت هم الموزعين الذين
لديهم محالت تقليدية باإلضافة الي قنوات التوزيع االلكترونية حيث
يمكنهم نقل المتسوق بين القناتين لالستفادة من مميزات كل منهما،
ويمكن حينها للمتسوق اختبار المنتج في المحل التقليدي ثم الشراء
عبر االنترنت ،او البحث عبر االنترنت ثم اختبار المنتجات في
المحل التقليدي قبل إتمام عملية الشراء .ولزيادة انتشار العالمات
التجارية وتعريف المستهلك بها تلجأ الشركات العاملة في تسوق
المالبس الجاهزة الي تنظيم المسابقات واأللعاب التفاعلية والفعاليات
واألفالم والموسيقي والصور الفكاهية ،وأيضا تقديم العروض
الترويجية ومميزات التوصيل المجاني وتخفيض األسعار وتقديم
هدايا مع المنتجات ،حيث ان متسوقي اإلنترنت معروفون بحبهم
للعروض والتخفيضات ورغبتهم في الحصول على المنتجات بافل
سعر ممكن ،خاصة وان التسويق االلكتروني ال يتطلب وجود مكان
تقليدي للبيع مما يقلل من تكاليف التسويق والبيع بشكل كبير( .خالد
الشيخ )2017،
والنجاح التسويقي ال يعتمد فقط على توصيل السلعة أو الخدمة إلى
المستهلك ،بل يمتد إلى ما بعد ذلك فمؤسسة األعمال يجب أن تحافظ
على مشتري منتجاتها وتعمل على تطوير عالقات وطيدة معهم حتى
تكسب والءهم لمنتجاتة فإذا كان من السهل كسب ود المستهلك فإن
من الصعوبة االحتفاظ به في ظل المنافسة.
ويمكن انشاء موقع للتجارة االلكترونية بسهولة عن طريق استخدام
منشئي ا لمواقع المجانية الكثيرة والمتوفرة ،وأشهرها موقع متجري
( - )matjareeمتجر سلة ( - )sallaمتجر ماجينتو (- )Magento
موقع ويكس ( )Wixالذي تم اختياره من قبل الدراسة حيث يتيح
 ، Wixالذي يتم تقديمه كخدمة عبر اإلنترنت ،العمل باستخدام

محرر مرئي يعمل بالسحب واإلفالت إلنشاء موقع الويب الخاص
بالمستخدم ،حتى لو لم يكن لديه أي معرفة بالشفرات وال تدريب
مسبق فاألمر يشبة استخدام لبنات البناء إلنشاء التصميم الشخصي.
فالنظام بديهي لدرجة أنه لن يستغرق من المستخدم سوى لحظات
ليتأقلم معه.
ميزات  (:Wixتيموثي شيم)2021 ،
 يتيح الموقع أكثر من  500قالب التي تم تصنيفها بدقة إلطالعكعليها في  70فئة مختلفة لتختار من بينها .يغطي تقريبا جميع
االحتياجات العامة والمتخصصة ،.يعد بدء تشغيل موقع الويب
الخاص بك أمرا بسيطا مثل تصفح قاعدة بيانات القوالب الخاصة
بهم والنقر فقط على واحد الستخدامه.
  Wixتقدم مزيجا مناسبا من األساليب ،من البسيط إلى الشامل.يعد تحرير القالب أعجوبة ،حيث توفر الواجهة العديد من
الخيارات بأسلوب السحب واإلفالت الحقيقي .بمجرد حصولك
على العناصر التي تريدها ،ما عليك سوى ملء التفاصيل
وستعمل.
  - Wixتضيف باستمرار وتجدد الميزات التي تمتزج بدقة معاالتجاهات والتكنولوجيا الحالية .أحد األمثلة على ذلك يكمن في
معالج تحسين محركات البحث ( )SEOالذي قدمه مؤخرا.
يتماشى هذا مع إدراك العديد من األشخاص لمدى مساعدة
ُمحسنات محركات البحث في تواجدهم على الويب.
 يسمح المعالج لـ  Wixبمساعدتك في تحسين موقع الويب الخاصبك بسهولة .بالنسبة للبائعين عبر اإلنترنت ،ال توفر Wix
خيارات مدفوعات التجارة اإللكترونية فحسب ،بل ستتمكن أيضا
من جدولة الحجوزات على موقعك .يلبي ذلك قطاعا من
المستهلكين لم أره متاحا بسهولة في أي مكان آخر.
  Wixصديق للجوال بطريقتين مختلفتين .األول هو أنه يسمح لكإما باستخدام القوالب المتجاوبة المتزامنة مع التصميم األساسي
الجوال بشكل
الخاص بك أو يمكنك تخصيص موقع متوافق مع ّ
مستقل.
 األكثر إثارة لالهتمام هو تطبيق  Wix Mobileالفريد الذييمكنك استخدامه للعمل مع مواقع  Wixمن األجهزة المحمولة.
هذا شيء يمكن ان يكون مفيدا جدا ألصحاب المشاريع المنفردين
الذين يجب أن يفعلوا كل شيء بأنفسهم حيث يمنحهم تطبيق Wix
للجوال طريقة إلنشاء مواقعهم وتعديلها أثناء التنقل دون الحاجة
إلى االلتفاف حول جهاز حاسوب محمول  -فقط جهاز لوحي أو
حتى هاتف ذكي بشاشة كبيرة سيفي بالغرض.
ثانياً :النماذج (الباترونات) الجاهزة
تعد خطوة رسم النموذج (الباترون) من أهم خطوات إنتاج المالبس
وتصنيعها بحيث يترتب على نجاحها نجاح بقية خطوات تصنيع
القطعة الملبسية ،وقديما لم يكن استخدام النموذج المرسوم موجودا ،
وظهرت المحاوالت األولى الستخدام هذا المنهاج في أواخر القرن
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ،إال أن البدايات الفعلية
كانت في القرن التاسع عشر حيث ظهرت مجالت الموضة ،كما
ظهرت طريقة القص تبعا للمقاسات ،وفي عام  1940م ظهرت
بعض الكتب التي تحتوي على الرسوم التوضيحية للنماذج وذلك
لتسهيل عملية الخياطة( .نجود عمر صالح وآخرون)2021،
وفى عام 1863م قدم باتريك خياط أمريكى أول باترون تجارى
كامل الإلعداد وهذا الباترون لقميص رجالي رسمه على الورق ثم
انتجه بعد ذلك على الورق الشفاف ليسهل إرساله بالبريد .ثم بعد ذلك
قدم باترونات مالبس األطفال والسيدات على الورق الشفاف وأدى
ذلك إلى انتشار الباترون الجاهز سريعا فى أوربا وأمريكا ثم ظهرت
عدة شركات إلعداد الباترونات الجاهزة مثل (فوج سمبلستى
ماكولز) والزالت منتشرة إلى اآلن.
وقد تقدمت صناعة الباترون الجاهز فى صورته األولى فتوجد به
ثقوب من أحجام مختلفة كرموز لخطوط معينة مثل خط النصف،
األمام والخلف … الخ ،وفى عام 1920م أصدرت شركة (ماكولز)
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أول باترون تطبع عليه البيانات وأنواع الخطوط وعالمات التكامل
والتطابق وبقية التفاصيل األخرى ،وبعد انتشار الباترون عالميا
طبعت البيانات واإلرشادات بعده لغات مثل اإلنجليزية – الفرنسية –
األلمانية – اإليطالية – األسبانية … الخ.
وفى سنة 1956م وجدت جداول المقاسات بعد بحوث مكثفه التزمت
بها شركات الباترون فى أمريكا وفى بعض الدول األوربية سنة
 1960م ،وفى هذه السنة ظهر الباترون المعد لألطوال المختلفة فى
المقاس الواحد – قصير – طويل( .محمد السيد محمد حسن.)2009،
ما هو الباترون الجاهز؟
الباترون الجاهز الكامل اإلعداد عبارة عن اآلتى:
 كيس من الورق ،عليه الموديل مرسوم وملون بطريقة جذابة،وقد يكون الباترون الواحد أكثر من قطعة وأكثر من طريقة
لتنفيذ الموديل ،فقد يكون الباترون مزودا مثال بشكلين للكم
والياقة وغير ذلك من إضافات.
 مدون على واجهة الكيس إلى جانب الموديل ،المقاس ،اسمالشركة المنتجة للخامة المطلوبة لتنفيذ الموديل.
 الوجه اآلخر للكيس يحتوي على رسم خلفى للموديل خريطةتوضيحية ألجزاء ونموذج لطريقة وضع هذه األجزاء على
القماش.
 األطوال المطلوبة لتنفيذ الموديل وأوضاع مختلفة طبقاللمقاسات وطبقا للخامات المستعملة فى التنفيذ.
 محتويات الكيس هى كما يلي: ورقة تعليمات توضح كل قطعة من قطع الباترون باإلضافةعلى شرح لجميع الخطوات الالزمة للتنفيذ ،القص ،التركيب،
الخياطة ،البطانات إن وجدت.
 قطع الباترون كاملة ،ومعده إعدا كامال بما فى ذلك الزياداتالالزمة للخياطة.
 لوحة إرشادات ،توضح ما تشير إليه العالمات الموضوعةعلى أجزاء الباترون.
 ويبين أهم العالمات التى يكون الباترون الجاهز عادة مزودابها وذلك لالسترشاد بها مما يساعد على سهولة فهمة
واستعماله.
طريقة استعمال الباترون الجاهز:
 قبل استخدامك للباترون الجاهز عليك إتباع ما يلي: فحص ومراجعة أجزاء الباترون ،ويتم ذلك باخراج الباترونمن الظرف وبسطه بعناية حتى يمكن مقارنة محتوياته
بالرسم الذي يوضح جميع األجزاء التي يتكون منها الباترون.
 وإذا كان هناك أجزاء إضافية ال ترغب فى استعمالها ،عليكأن تطويها وتعيدها إلى مكانها فى الكيس.
 توجد على كل قطعة من قطع الباترون إرشادات مطبوعة،توضح كيفية وضعها على القماش ،الزيادات الالزمة
للخياطة ،عالمات تحدد مكان الخياطة نفسها ،أى مكان خط
الماكينة والخياطة.
 عليك أن تتأكد قبل القص على القماش ،أن يكون طولالباترون بالطول الصحيح الذي يوفر لك الطول المطلوب
مضافا إليه ما تحتاجة لثنية ذيل القطعة المنفذة.
 كما عليك أن تتأكد أن مقاسات الباترون مطابقة تمامالمقاساتك من حيث الطول والعرض ،تحاشيا للوقوع فى
الخطأ ،إذا كانت مقاسات الباترون غير مطابقة لمقاساتك،
البد من ضرورة تعديل وإدخال اإلصالحات الالزمة على
أجزاء الباترون حتى يتناسب ومقاساتك على أن تتم هذه
اإلصالحات قبل القص على القماش.
 من اإلرشادات الهامة والتى يجب إتباعها بدقة وعناية عندوضع أجزاء الباترون على القماش مطابقة خط النسيج
للبيانات الموضحة على الباترون والتى توضح مكان خط
النسيج( .خياطة .تيوب)2019،
تعديل الباترون الجاهز:

 إن عملية تعديل الباترون الجاهز وإعداده على الوجه األكمل،يتطلب دقة وعناية فائقة حتى يمكن االستفادة من الباترون
المعدل طبقا للمقاس المطلوب ،وبذلك نصل إلى النتائج
المرجوة من استعماله ولتحقيق ذلك يجب إتباع اآلتى:
 عند قيامك بشراء الباترون الجاهز ،يجب أن تأخذى بيانابأبعاد مقاساتك ليمكنك مقارنتها بتلك الموضحة على غالف
الباترون أو الموضحة بداخلة ،وإن كان من األفضل ان
تشترى الباترون الذي يطابق مقاساتك تماما.
فى حالة عدم تتطابق مقاسات الباترون مع مقاساتك فعليك
أن تشترى الباترون الذي يطابق مقاس صدرك ،حيث يكون
من السهل تعديل مقاسات الوسط واإلرداف.
 أما فى حالة احتياج الباترون إلى إصالحات ،فإن هذا يفرضالقيام بهذه اإلصالحات بحيث يعدل ويصبح مطابقا لمقاسات
الجسم تماما قبل وضعه على القماش.
مميزات الباترون التجارى المعد إعدادا ً كاملً:
 يعد إعدادا فنيا كامال. يختصر فى الوقت والجهد الذي يبذل فى إعداد الباترون. عملى واقتصادي لما فيه من إعداد كامل أنه يوجد فىالباترون الواحد أكثر من قطعة ملبسية وأكثر من فكرة لتنفيذ
التصميم.
 يسهل إنتاج ما يحتاجه أفراد األسرة من مالبس ومن مكمالتاألزياء فى المنزل.
 يرفع المستوى الثقافى والملبسى للفرد ولألسرة وذلك بتقديمبعض التصميمات لبيوت األزياء الراقية الفرنسية والعالمية.
عيوب الباترون الجاهز:
 قد ال يوجد فى بعض األسواق. يحتاج بعض األحيان إلى تعديل ليناسب قوام المرأة العربية. يحتاج إلى اإللمام بالثقافة العامة والخبرة فى استخدامالباترون مع المعرفة باللغة األجنبية( .بنت مفيد)2016،

اجراءات البحث:
مرت عملية انتاج الموقع في صورتة النهائية بمجموعة من المراحل
والتي تمثلت في:
اوالً -مرحلة الدراسة وجمع المعلومات
وتم في هذه المرحلة تحديد الفئة المستهدفة وهي مستخدمي االنترنت
المهتمين بتنفيذ المالبس ،و تحديد عنوان الموقع االلكتروني وهو
"باترونست .كوم" بحيث يعبر عن هدف ومحتوى الموقع ،باإلضافة
الى أن يكون جاذب ومشوق للمستخدمين ،كما تم تحديد محتوى
الموقع وهو نماذج (باترونات) لعدد من تصميمات الجونلة  ،وكذلك
تم تحديد اسلوب النشر االلكتروني.
ثانيا ً – مرحلة تصميم الموقع االلكتروني:
قامت الدراسة بتصميم هيكل وموضوعات الموقع االلكتروني
لتسويق مالبس النساء الخارجية باتباع الخطوات االتية:
 تحديد أهداف الموقع االلكتروني. وضع محتوى الموقع بما يحقق األهداف المطلوبة. تصميم الموقع االلكتروني. - 1تحديد أهداف الموقع االلكتروني:
 الهدف العام للموقع:تصميم موقع الكتروني لبيع نماذج (باترونات) مالبس النساء
الخارجية وتقديم نماذج جاهزة (باترونات) بالمقاسات القياسية او
المقاسات الشخصية لعدد من تصميمات مالبس النساء الخارجية
المتنوعة ومرفق معها تعليمات االستخدام باللغة العربية
 األهداف الفرعية للموقع: توفير باترونات جاهزة بالمقاسات القياسية لمالبس النساءالخارجية وبيعها.
 توفير باترونات جاهزة بالمقاسات االشخصية لمالبس النساءالخارجية وبيعها.
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 توفير المعلومات واالرشادات التي يحتاجها المستخدم عنداستخدام الباترون لضمان الحصول على منتج تام الضبط.
 توفير المعلومات واالرشادات التي يحتاجها المستخدم عنداستخدام الباترون باللغة العربية والمصطلحات الدارجة مما
يمكن المستخدمين من كل المستويات التعليمية من
استخدامها.
 وفير خدمة توصيل المنتج للمستخدم في أقرب وقت. نجاج عملية تسويق المنتجات المعروضة. الوصول الى كسب ثقة ورضا المستخدمين للموقعااللكتروني.
 - 2وضع محتوى الموقع بما يحقق األهداف المطلوبة:
قاماات الدراسااة بتنظاايم محتااوى الموقااع االلكترونااي بمااا يحقااق
االهداف المطلوبة وشمل المحتوى نماذج متعددة من تصميمات
الجونلة.
 -3تصميم الموقع االلكتروني:
قامت الدراسة باختيار منصة ) )WIXوهي منصة متخصصة في
تصميم المواقع االلكترونية وقامتا بتنظيم محتوى الموقع االلكتروني
وإعداده بالصورة السليمة ووضع تصميم مقترح بما يتناسب مع
موضوع وأهداف الموقع .
ثالثا ً  -اعداد وضبط أدوات البحث في ضوء المحتوى واألهداف:
أ – إعداد ادوات البحث:
 -1استمارة تحكيم الموقع االلكتروني (التصميم والمحتوى) من
قبل المتخصصين( ،ملحق رقم.)1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.a
PI4RSPE6SlpwaeK2NGkCyq5spx?id=KERFeb
qH-1EG9FMp5
1KVjZVS1lQTE0T4FBUNzFLWko8
u4czNVRBNjVDQi
تم بناء االستمارة حيث شملت على عدد ( )6معايير للتقييم ويحتوي
كل معيار منها على عدد من البنود الفرعية .وهي:
أ – معيار تشغيل الموقع االلكتروني.
ب – معيار سمات الشاشة.
جـ – معيار اللغة.
د – معيار تصفح الموقع.
هـ  -معيار تصميم الموقع.
و – معيار الدقة والحداثة.
 -2استمارة (مقياس تقدير) لقياس درجة قبول الموقع االلكتروني
في ضوء متوسطات تقييم االمستخدمين( ،ملحق رقم.)2
?https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
9FMp5PI4RSPE6SlpwaeK2NGkCyq5id=KERFeb
qH-1EG
2o1S4VzZUWFpWVlRCQUw0UVQ4FBUNUk8
u4WC2MUY
تم بناء االستمارة حيث شملت على عدد ( )2معايير للتقييم ويحتوي
كل معيار منها على عدد من البنود الفرعية .وهي:
أ – معيار خدمات الموقع االلكتروني.
ب – معيار جودة المنتج.
وقد تم اعدادها وتطبيقها باستخدام تطبيق مايكروسوفت
()formsوهو أحد التطبيقات التي يوفرها Office 365
وقد أستخدمت الدراسة في كلتا االداتين مقياس ليكرت بتدريجات
خمسة وأعطيت اإلجابة بدرجة كبير للغاية ( )5خمس درجات
واإلجابة بدرجة كبير ( )4أربع درجات واإلجابة بدرجة متوسطة
( )3ثالث درجات واإلجابة بدرجة ضعيف ( )2درجتان واإلجابة
بدرجة ضعيف للغاية ( )1درجة واحدة .وقد أعتمدت الدراسة

التصنيف اآلتي لحساب المستويات والدرجات.
 درجة كبير للغاية من  4.20إلى 5.00 درجة كبير من  3.40إلى 4.19 درجة متوسطة من  2.60إلى 3.39 درجة ضعيف من  1.80إلى 2.59 درجة ضعيف للغاية من  1.00إلى 1.79ب – ضبط ادوات البحث:
 - 1استمارة تحكيم الموقع االلكتروني (التصميم والمحتوى)
من قبل المتخصصين( ،ملحق رقم.)1
 صدق األداةللتحقق من صدق األداة قامت الدراسة بتحكيمها من خالل توزيعها
على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات،
واالتصاالت ،والمالبس .وقد تم أخذ المالحظات والمقترحات حول
فقرات االستمارة وفي ضوئها تم تعديل األداة وتطويرها.
 ثبات األداةللتحقق من ثبات األداة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لحساب
االتساق الداخلي .والجدول رقم ( )1يبين قيم معامل الثبات لمعايير
البحث ولألداة ككل.
جدول رقم ( )1معاملت الثبات " ألفا كرونباخ "
عدد البنود معامل الثبات
المعيار
0.91
4
الموقع
تشغيل
معيار
اإللكتروني
0.82
8
معيار سمات الشاشة
0.82
5
معيار اللغة
0.67
8
معيار التصفح
0.89
7
معيار التصميم
0.84
4
معيار الدقة والحداثة
0.86
36
المعايير ككل
وقد تراوحت معامالت الثبات بين ( )0.67لمعيار التصفح و()0.91
لمعيار تشغيل الموقع اإللكتروني ،ولألداة ككل ( )0.86وجميعها
تقترب من الواحد الصحيح مما يدل على ان معامل الثبات (االتساق
الداخلي) عالي
 -2استمارة (مقياس تقدير) لقياس درجة قبول الموقع االلكتروني في
ضوء متوسطات تقييم االمستخدمين( ،ملحق رقم.)2
 صدق األداةللتحقق من صدق األداة قامت الدراسة بتحكيمها من خالل توزيعها
على مجموعة من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات،
واالتصاالت ،والمالبس .وقد تم أخذ المالحظات والمقترحات حول
فقرات االستمارة ،وفي ضوئها تم تعديل األداة وتطويرها.
 ثبات األداةللتحقق من ثبات األداة تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ لحساب
االتساق الداخلي .والجدول رقم ( )2يبين قيم معامل الثبات لمعايير
البحث ولألداة ككل.
جدول رقم ( )2معاملت الثبات " ألفا كرونباخ "
معامل الثبات
عدد البنود
المعيار
0.67
4
خدمات الموقع
0.89
3
جودة المنتج
0.82
7
المعايير ككل
وقد تراوحت معامالت الثبات بين ( )0.67لمجال معايير خدمات
الموقع اإللكتروني و( )0.89لمجال معايير جودة المنتج ،ولألداة
ككل (.)0.82
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ثالثا ً -مرحلة التقويم:
قامت الدراسة بتنظيم محتوى الموقع االلكتروني وإعداده بالصورة
السليمة ثم عرضه على السادة المتخصصين مرفق معة استمارة
تحكيم الموقع االلكتروني (التصميم والمحتوى) (ملحق رقم)1
وذلك البداء الرأي في محتوى الموقع االلكتروني ،باالضافة الى
مدى مناسبة تصميم الموقع للموضوع وللهدف وللفئة المستهدفة،
وأقروا جميعهم بصالحية المحتوى مع بعض التعديالت البسيطة.
وقامت الدراسة باجراء التعديالت المطلوبة واخراج الموقع في
صورتة النهائية.
رابعا ً  -مرحلة نشر الموقع االلكتروني:
تم نشر الموقع االلكتروني في صورتة النهائية واالعالن عنة
للمستخدمين وقبول الطلبات وتشغيل الموقع وذلك بعد اجراء

التعديالت المطلوبة من قبل المحكمين علية.
رابط الموقع
https://eslamalieg.wixsite.com/patronest
خامساً :مرحلة التقييم:
قامت الدراسة بنشر استمارة (مقياس تقدير) لقياس درجة
قبول ا لموقع االلكتروني في ضوء متوسطات تقييم االمستخدمين،
(ملحق رقم .)2وإرسالها إلى أفراد العينة (المستخدمين) ،وكانت
األداة مرفقة بتعليمات توضح أهمية الدراسة وهدفها .وقد أجاب على
فقرات االستبانة كل أفراد العينة والتي بلغت عدد ( )10مستخدما.
وفيما يلي عرض الهم واجهات الموقع االلكتروني:
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تحليل النتائجResults:
هاادف البحااث الااى تصااميم موقااع الكترونااي لتسااويق نماااذج مالبااس
النساء الخارجية وقياس مادى فاعليتاة فاي تاوفير نمااذج (باتروناات)
جاااااهزة بالمقاسااااات القياسااااية او المقاسااااات الشخصااااية لعاااادد ماااان
تصميمات مالباس النسااء الخارجياة المتنوعاة ،.وكاذلك تحدياد مادى
قبول الموقع االلكتروني مان قبال االمساتخدمين .ولحتاى يمكان قيااس
مدى تحقق االهداف تم صياغة فروض البحث في فرضين هما:
 -1يمكاان تصااميم موقااع تجااارة الكترونااي فعااال لبيااع نماااذج مالبااس

النساء الخارجية.
 -2موقع التجارة االلكتروني المقترح يلقى قبول من المستخدمين.
اوالً  -نتائج الفرض األول للبحث:
 ياانص الفاارض األول علااى أنااه " يمكاان تصااميم موقااع تجااارةالكتروني فعال لبيع نماذج مالبس النساء الخارجية " .والختبار
صحة هذا الفرض ،استخدمت الدراسة عيناة الدراساة مان عادد
( ) 20مااان المتخصصاااين (فاااي مجاااال المواقاااع االلكترونياااة،
والمتخصصااين فااي مجااال المالباااس) ولجمااع البيانااات قامااات
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الدراسااة إلااى أن درجااة تااوفر معيااار التصاافح ،الدقااة والحداثااة
جااءت فاي المرتبااة االخيارة بدرجااة تاوافر كبياارة للغاياة ايضااا.
وفيما يلي عرض لنتائج كل معيار من المعايير:
 . 1معيار تشغيل الموقع اإللكتروني :يبين الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار تشغيل
الموقع اإللكتروني.

الدراسة بتصميم استمارة مكونة من ( )36بند موزعة على ستة
معايير وهي :معيار تشغيل الموقع االلكتروني – معياار سامات
الشاشة – معيار اللغة – معيار تصافح الموقاع  -معياار تصاميم
الموقاع – معيااار الدقااة والحداثااة ،ولإلجاباة عاان فاارض البحااث
االول استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة.
وأشارت نتائج البحث إلى أن درجة توفر معيار التصميم جاءت
في المرتبة االولى بدرجة توافر كبيرة للغاية .كما أشارت نتائج
جدول رقم ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار تشغيل الموقع اإللكتروني
االنحراف المعياري الرتبة درجة التوافر
المتوسط الحسابي
البند
رقم البند
1
0.58
4.65
سهولة الدخول إلى الموقع اإللكتروني
1
كبير للغاية
والخروج منه.
كبير للغاية
4.25
اإليقونات مفهومة وتعطي معنى
2
3
0.339
لوظيفتها الحقيقة.
كبير للغاية
2
0.51
4.5
إيقونات التحكم مستخدمة بانسجام.
3
4.25
ربط كل شاشة بالشاشة السابقة
4
كبير للغاية
3
0.339
والشاشة الالحقة في الموقع
اإللكتروني.
كبير للغاية
0.44
4.41
الدرجة الكلية للمعيار

لوظيفتها الحقيقة ،ربط كل شاشة بالشاشة السابقة والشاشة الالحقة في
يتبن من الجدول رقم ( )3أن درجة توافر معيار تشغيل
الموقع اإللكتروني بمتوسط حسابي ( )4.25وانحراف معياري
الموقع اإللكتروني جاءت بدرجة كبيرة للغاية وبمتوسط حسابي
( )0.339وبدرجة توافر كبير للغاية.
( )4.41وانحراف معياري ( .)0.44وقد جاء بند (" )1سهولة
 - 2معيار سمات الشاشة :يبين الجدول رقم ()4
الدخول إلى الموقع اإللكتروني في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود
( )4.65وانحراف معياري ( )0.58وبدرجة توفر كبير للغاية ،وجاء
معيار سمات الشاشة.
في المرتبة األخيرة بند ( " )4( ،)2اإليقونات مفهومة وتعطي معنى
جدول رقم ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار سمات الشاشة
المتوسط االنحراف
رقم
درجة التوافر
الحسابي المعياري الرتبة
البند
البند
كبير للغاية
1
0.60
4.55
الشاشة منظمة ويمكن التنقل بين محتوياتها بسهولة
5
كبير للغاية
4.45
مظهر الشاشة يناسب محتوى المعلومات
6
2
0.60
المعروضة على الموقع
كبير
7
0.78
4.1
الشاشات متناسقة ومنسجمة في الموقع
7
كبير للغاية
4
0.80
4.3
األلوان في الشاشات متباينة لراحة العين
8
كبير للغاية
4
0.80
4.3
الصفحة الرئيسة في الموقع قصيرة ومبسطة
9
كبير للغاية
3
0.81
4.35
الشاشات غير مزدحمة بالمعلومات
10
كبير
4.15
األلوان والصور تقود المستخدم إلى المعلومات
11
6
1.038
بشكل مناسب
كبير للغاية
5
0.77
4.2
الموقع اإللكتروني يشد النظر واالنتباه
12
كبيرة للغاية
0.76
4.3
الدرجة الكلية للمعيار
للغاية ،وجاء في المرتبة األخيرة بند ( ")7الشاشات متناسقة
يتبن من الجدول رقم ( )4أن درجة توافر معيار تشغيل
ومنسجمة في الموقع "بمتوسط حسابي ( )4.1وانحراف معياري
الموقع اإللكتروني جاءت بدرجة كبيرة للغاية وبمتوسط حسابي
( )0.78وبدرجة توافر كبيرة.
( )4.3وانحراف معياري ( .)0.76وقد جاء بند ( " )1الشاشة منظمة
 - 3معيار اللغة :يبين الجدول رقم ( )5المتوسطات
ويمكن التنقل بين محتوياتها بسهولة في المرتبة األولى وبمتوسط
الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار اللغة.
حسابي ( )4.55وانحراف معياري ( )0.60وبدرجة توفر كبير
جدول رقم ( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار اللغة
االنحراف
المتوسط
رقم
درجة التوافر
الرتبة
المعياري
الحسابي
البند البند
كبير للغاية
2
0.60
4.45
نمط الكتابة واضح ومباشر في الموقع
13
كبير للغاية
4.65
تم استخدام الكلمات والمصطلحات العلمية المعروفة
1
0.58
والمألوفة
14
كبير للغاية
3
0.80
4.3
الرموز واالختصارات محددة وشائعة االستخدام
15
كبير للغاية
2
0.60
4.45
التعليمات مبسطة وسهلة الفهم وواضحة للمستخدم
16
كبير
4
1.14
4.05
النصوص صيغت بطريقة علمية ومشجعة للمستخدم
17
كبير للغاية
0.62
4.35
المتوسط الكلي للمعيار
وقد جاءت الفقرة ( " )14تم استخدام الكلمات والمصطلحات العلمية
يتبن من الجدول رقم ( )5أن درجة توفر معيار اللغاة جااءت بدرجاة
المعروفة والمألوفة " في المرتبة األولاى وبمتوساط حساابي ()4.65
كبياارة جاادا وبمتوسااط حسااابي ( )4.35وانحااراف معياااري (.)0.62
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( )1.14وبدرجة توفر كبيرة.
وانحراف معياري ( )0.58وبدرجة توفر كبيرة للغاياة ،وجااءت فاي
 - 4معيار التصفح :يبين الجدول رقم ( )6المتوسطات
المرتبااة األخياارة الفقاارة (" )17النصااوص صاايغت بطريقااة علميااة
الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار التصفح.
ومشااجعة للمسااتخدم" بمتوسااط حسااابي ( )4.05وانحااراف معياااري
جدول رقم ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار التصفح
االنحراف المعياري الرتبة درجة التوافر
المتوسط الحسابي
البند
رقم البند
1
0.58
4.65
جميع االرتباطات في الموقع تعمل
18
كبير للغاية
بشكل صحيح
4.15
هناك ارتباطات تشعبيه تمكن
19
كبير
6
المستخدم من العودة إلى الصفحة
1.03
الرئيسة في أي وقت
4.25
االرتباطات في الموقع اإللكتروني تم
20
كبير للغاية
5
0.33
ترميزها بشكل واضح
كبير للغاية
خيارات التصفح محددة ومفصلة
21
4.4
2
0.68
بوضوح
كبير للغاية
4
0.80
االرتباطات مناسبة ومساعدة وكافية
22
4.3
تم إعطاء تسمية للروابط والوصالت
23
4.35
كبير للغاية
3
0.81
حسب المضمون وال  URLالخاص
بالصفحة
كبير للغاية
يلتزم الموقع بنمط واحد لالرتباطات
24
4.25
5
اللون
حيث
من
الشاشات
جمع
في
0.33
والحجم والشكل
يتوافر في الموقع اإللكتروني استعمال
25
4.15
كبير
6
وصالت العودة إلى أعلى في نهاية
1.03
الصفحات الطويلة
0.31
4.41
الدرجة الكلية للمعيار
4.26
المستخدم من العودة إلاى الصافحة الرئيساة فاي أي وقات ،يتاوفر فاي
يتب ايّن ماان الجاادول رقاام ( )6أن درجااة تااوفر معيااار التصاافح جاااءت
الموقااع اإللكترونااي اسااتعمال وصااالت العااودة إلااى أعلااى فااي نهايااة
بدرجااة كبياارة للغايااة وبمتوسااط حسااابي ( )4.26وانحااراف معياااري
الصاافحات الطويلااة" بمتوسااط حسااابي ( )4.15وانحااراف معياااري
( .)0.31وقااد جاااءت الفقاارة ( " )18جميااع االرتباطااات فااي الموقااع
( )1.03وبدرجة توافر كبيرة.
تعمل بشكل صحيح " " في المرتبة األولى وبمتوساط حساابي ()4.5
 .5معيار التصميم :يبين الجدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية
وانحراف معياري ( )0.51وبدرجة توفر كبيرة للغاياة ،وجااءت فاي
واالنحرافات المعيارية لبنود معيار التصميم.
المرتبااة األخياارة الفقاارة ( " )19،25هناااك ارتباطااات تشااعبيه تمكاان
جدول رقم ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار التصميم
درجة
االنحراف
المتوسط
رقم
التوافر
الرتبة
المعياري
الحسابي
البند
البند
4.45
تنسيق الموقع مناسب للموضوع والوظيفة التي وضع
26
كبير للغاية
4
0.60
من أجلها
كبير للغاية
5
0.68
4.4
تم استعمال ألوان آمنه للمتصفح
27
كبير للغاية
4.65
التصميم جيد ويوجه المستخدم نحو المعلومات
28
1
0.85
مباشرة
4.1
تم كتابة الموقع بلغة برمجة سهلة والموقع يظهر
29
كبير
7
0.78
بنفس الشكل إذا ما فتح على متصفحات مختلفة
كبير للغاية
4.55
تجنب استخدام الصور الصغيرة غير المفهومة ذات
30
2
0.60
العالقة بالموقع اإللكتروني
كبير للغاية
4.5
تجنب عرض الصور على أنها وصالت في الموقع
31
3
1.14
اإللكتروني
4.15
استخدام وسائل جذب االنتباه مثل الخط الغامق والخط
32
كبير
6
1.038
المائل بشكل مناسب
كبير للغاية
0.62
4.42
المتوسط الكلي للمجال
بلغة برمجة سهلة والموقع يظهر بنفس الشكل إذا ما فتح على
يتبيّن من الجدول رقم ( )7أن درجة توفر معايير التصميم
متصفحات مختلفة " بمتوسط حسابي ( )4.1وانحراف معياري
جاءت بدرجة كبير للغاية وبمتوسط حسابي ( )4.42وانحراف
( )0.78وبدرجة توافر كبيرة.
معياري ( .)0.62وقد جاءت الفقرة ( " )28التصميم جيد ويوجه
 .6معيار الدقة والحداثة :يبين الجدول رقم ( )8المتوسطات
المستخدم نحو المعلومات مباشرة " في المرتبة األولى وبمتوسط
الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار الدقة والحداثة.
حسابي ( )4.65وانحراف معياري ( )0.85وبدرجة توفر كبيرة
للغاية ،وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة ( ")29تم كتابة الموقع
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جدول رقم ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات لبنود معيار الدقة والحداثة
المتوسط االنحراف
رقم
درجة التوافر
الرتبة
الحسابي المعياري
البند
البند
4.35
ال يوجد أخطاء مطبعية وإمالئية ونحوية في عرض
33
كبير للغاية
1
0.81
المعلومات على الموقع اإللكتروني
كبير
4
1.038
4.15
يتم التحديث بشكل مستمر للموقع من الناحيتين العلمية والفنية
34
كبيرة للغاية
2
0.80
4.3
سهولة تحديث الموقع وتعديله
35
كبيرة للغاية
3
0.33
4.25
وجود تعليمات الستخدام الموقع
36
كبيرة للغاية
0.40
4.26
الدرجة الكلية للمجال
اسااااتخدمت الدراسااااة عينااااة الدراسااااة ماااان عاااادد ( )20ماااان
يتبيّن من الجدول رقم ( )8أن درجة توفر معايير الدقة
المساتخدمين ولجمااع البيانااات قامات الدراسااة بتصااميم اسااتمارة
والحداثة جاءت بدرجة كبير للغاية وبمتوسط حسابي ()4.26
مكونااة ماان ( )7بنااود موزعااة علااى معيااارين وهمااا :خاادمات
وانحراف معياري ( .)0.40وقد جاءت الفقرة ( " )33ال يوجد
الموقااع ،جاااودة المناااتج .ولإلجاباااة عااان فااارض البحاااث الثااااني
أخطاء مطبعية وإمالئية ونحوية في عرض المعلومات على الموقع
اسااااتخدمت المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافااااات المعياريااااة،
اإللكتروني " في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ()4.35
وأشارت نتائج البحث إلاى أن درجاة تاوفر معياار جاودة المناتج
وانحراف معياري ( )0.81وبدرجة توفر كبيرة للغاية ،وجاءت في
جاااءت فااي المرتبااة االولااى بدرجااة تااوافر كبياارة للغايااة .كمااا
المرتبة األخيرة الفقرة ( ")34يتم التحديث بشكل مستمر للموقع من
أشارت نتائج الدراسة إلى أن درجة توفر معيار خدمات الموقع
الناحيتين العلمية والفنية " بمتوسط حسابي ( )4.15وانحراف
جاءت في المرتبة الثانية بدرجة توافر كبيرة للغاية ايضا .وفيما
معياري ( )1.038وبدرجة توافر كبيرة.
يلي عرض لنتائج كل معيار من المعايير:
ثانيا ً  -نتائج الفرض الثاني للبحث:
 .1معيار خدمات الموقع :يبين الجدول رقم ( )9المتوسطات
 ينص الفرض الثاني على " موقع التجارة االلكتروناي المقتارحالحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار خدمات الموقع.
يلقااى قبااول ماان المسااتخدمين " والختبااار صااحة هااذا الفاارض،
جدول رقم ( )9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار خدمات الموقع
المتوسط االنحراف
رقم
درجة التوافر
الرتبة
الحسابي المعياري
البند
البند
4.65
سهولة استخدام الموقع اإللكتروني.
1
1
0.85
كبير للغاية
كبيرة للغاية
2
0.80
4.3
توافر جميع المعلومات عن المنتج.
2
كبير للغاية
3
0.51
4.5
امكانية ارجاع السلعة او استبدالها في حال عدم مطابقتها
3
للمطلوب.
كبير للغاية
4
0.339
4.25
يتيح الموقع وسائل مساعدة للمتصفح للوصول لهدفة.
4
كبيرة للغاية
0.62
4.42
الدرجة الكلية للمعيار
بند ( " )4يتيح الموقع وسائل مساعدة للمتصفح للوصول لهدفة "
يتبن من الجدول رقم ( )9أن درجة توافر معيار خدمات
بمتوسط حسابي ( )4.25وانحراف معياري ( )0.339وبدرجة توافر
الموقع جاءت بدرجة كبيرة للغاية وبمتوسط حسابي ()4.42
كبير للغاية.
وانحراف معياري ( .)0.62وقد جاء بند (" )1سهولة استخدام الموقع
 .2معيار جودة المنتج :يبين الجدول رقم ( )10المتوسطات الحسابية
اإللكتروني في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )4.65وانحراف
واالنحرافات المعيارية لبنود معيار جودة المنتج.
معياري ( )0.85وبدرجة توفر كبير للغاية ،وجاء في المرتبة الثانية
جدول رقم ( :)10المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبنود معيار جودة المنتج
المتوسط االنحراف
رقم
درجة التوافر
الرتبة
الحسابي المعياري
البند
البند
كبير للغاية
1
0.58 4.65
المنتج مطابق للمعلومات المتاحة على الموقع.
5
كبير للغاية
3
0.339
4.25
المنتج مؤمن ومغلف بشكل جيد.
6
كبير للغاية
2
0.51
4.5
استالم الطلبات امن.
7
كبير للغاية
1
0.58 4.65
المنتج مطابق للمعلومات المتاحة على الموقع.
5
كبير للغاية
0.44
4.41
الدرجة الكلية للمعيار
 – 2الموقع االلكتروني اثبت فاعليتة في تسويق نماذج مالبس
يتبن من الجدول رقم ( )10أن درجة توافر معيار جودة المنتج جاءت
النساء الخارجية.
بدرجة كبيرة للغاية وبمتوسط حسابي ( )4.41وانحراف معياري
 - 3نجح الموقع االلكتروني في توفير نماذج (باترونات) جاهزة
( .)0.44وقد جاء بند ( " )5المنتج مطابق للمعلومات المتاحة على
بالمقاسات القياسية او المقاسات الشخصية لعدد من تصميمات
الموقع في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي ( )4.65وانحراف
مالبس النساء الخارجية المتنوعة.
معياري ( )0.58وبدرجة توفر كبير للغاية ،وجاء في المرتبة األخيرة
– 4الموقع االلكتروني المصمم حظي على قبول االمستخدمين.
بند ( " )6المنتج مؤمن ومغلف بشكل جيد بمتوسط حسابي ()4.25
وانحراف معياري ( )0.339وبدرجة توافر كبير للغاية.

التوصياتRecommendations :

ملخص النتائج :Conclusion
 - 1تمكنت الدراسة من تصميم موقع تجارة الكتروني لتسويق
نماذج (باترونات) مالبس النساء الخارجية.

 -1االستفادة من موضوع الدراسة في عمل مشاريع صغيرة،
بإنتاج مشغوالت من إعادة التدوير وتطرح في االسواق
 -2زيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير في زيادة الدخل
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االقتصادي والحفاظ على البيئة.
 -3ضرورة اإلهتمام بذوي اإلعاقات السمعية وعمل برامج
تدريبية لهم في مختلف المجالت وذلك لقدراتهم العالية
وخاصتا في مجال األشغال اليدوية.
 -4االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وتقديم البرامج التدريبية
المناسبة لقدراتهم لتنمية مهاراتهم واكسابهم الثقة بالنفس
لدمجهم في المجتمع بفاعلية
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