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 چکیده:

های مناسب و راحت  موردی، تولید و طراحی کت  هدف اصلی این مطالعةخوردار است و  ت کمتری بر های هندی از محبوبیّت در بین خانم کُ

  در  ساکن  خاص  سنی  گروه  زنان   از  بازخورد  قالب  در  تولید  از  پس و  طراحی  پیش  مرحلة  در  هاداده   ها است.تبرای استفاده در انواع موقعیّ

  و   طراحی  مختلف  نهایی  مصارف  برای  هاکت  بینی آینده،پیش  و  بازار  رسیبرّ  آمده،دست   به  بازخورد  اساس  بر.  شد  آوریجمع   شهرها  کالن

 . باشند  داشته  تیسنّ  نگاهی  با  جدید  ظاهری  خواستار این هستند که  مشتاقانه  هندی  زنانِ.  شدند  تولید

  و  منظوره چند هایکت هایی که از لحاظ سبک )استایل( و ظاهر مناسب هستند، برآورده کرد. در این مقاله، توان با کتاین خواسته را می 

  هدف   افراد  طتوسّ  خوبی  به  شده  طراحی  هایِلباس .  اند شده   طراحی  تیسنّ  و  روز  مٌد  ماجراجو،  مانند  مشتریان   نوع  همه  برای  پوشش  قابل

و    شناسایی تعداد.  داد  گسترش  توانمی   را  هدف  مشتری  دایرةشدند  افزایش  با    هایِ گزینه   توانمی   مجموعه  یک  در  هاطرح   همچنین 

  زنانه   کت  اندازیراه   در  و  دهدمی   ارائه  هندی  زنان  تذهنیّ  درک  برای  را   اطالعات مفیدی  مطالعه  این.  ایجاد کرد  انتخاب  برای  تریگسترده 

  پذیرفته   لباس  یک  عنوان  به  را   کت  مشتریان،  نیاز  درکِ  با  دارد  سعی  پژوهش  این  .است  کاربردی  هندی  زنان  سلیقة  بردن  پیش  و  نوآورانه

  .کند  معرفی  مختلف  های )استایل( سبک   با  شده در جامعه
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 تحلیل مقاله:

تواند  رسی و ترجمه قرار گرفته است که این مقاله میمورد برّ  "هندوستان  بازار  در   زنانه  کت  ترویج  موردیِ  مطالعة  "با عنوان  ای  در ذیل مقاله 

چنینی دارند که   ت اینها مسئولیّواحدهای پژوهش و توسعه در کارخانه   ،در واقعمناسبی برای تحقیقات پیش از تولید انبوه باشد.    الگویِ

رسی  که برّ پوشاک ایران کامالً مغفول مانده صنف و صنعتکمک کنند. این امر در  برندتولید و اقتصاد  بتوانند با تحقیقات علمی به توسعة

 ها استفاده کرد. گشا باشد و به عنوان نمونه از اینگونه پژوهش هتواند را الت التین قطعاً میاینگونه مقا

 :در تحلیل تولید پوشاک ت مقالهنقاط قوّ

شود تا طراحی محصول دقیقاً بر اساس  که این امر سبب می   zو    yبندی آنان به نسل  شناسایی دقیق گروه مخاطب هدف و تقسیم .1

 های آن سن انجام پذیرد. نیازها و سلیقه 

  بر   هندی  زنان  تحصیالت  و  تأهل  توضعیّ  آمد،در  سن،  ت،در طراحی و تحلیل محصوالت بر این امر تأکید داشتند که شخصیّ .2

 میزان مشارکت آنان در مٌد تأثیرگذار است. 

 . داده شدرسی قرار  ) ترندهای( آینده مورد برّ  سپس روندهاشده و  تحلیل    رایق  در ابتدا بازار و سال .3

... طراحی  و کت با توجه به نیازهای مختلف از جمله نیاز زنان شاغل، مادران شیرده، به صرفه بودن لباس از لحاظ اقتصادی پنج .4

 شده است. 

گیری ها، در خصوص تولید محصول نهایی تصمیمات آنو با توجه به نظریّ  شودمینفر نظرخواهی    300ها، از  قبل از تولید انبوه کت .5

تواند از چه میزان استقبالی در بازار برخوردار  شده در سطح انبوه می  تولید  رسند که کاالیِمیریق به اطمینان  کنند. از این طمی

 شود.  

 ها آشنا شود. تر با طراحیها نیز گذاشته شده تا مخاطب بتواند دقیق توضیحات راجع به هر کت جامع بود و تصاویر تکنیکال شیت  .6

...   انسانی، پول وفتن انرژی، منسوجات، نیرویِر  لیدات یک کارخانه هدفمند باشد و از هدرشود تواینگونه تحقیقات باعث می  .7

 جلوگیری کنند.

 مذکور نوشته شده است.    در ادامة این پژوهش، ترجمة مقالة
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 مقدمه:

دورةابتدا  در  هاکت  که  شودمی  گفته   اوایل   یا  وسطی  قرون  ِء 

می  4جیرکین   عنوانبه   رنسانس   قرن   اوایل  در  شدند.تولید 

  در   خدمتکاران  و  کشاورزی  در  که  کسانی  برای  کت  هجدهم،

لباسِکردند می  کار  شهری  هایِمحیط یک  به  تبدیل  کار    ، 

برش هایکت .  استاندارد شد با  اصطالح کمرکُ ی  به  با    رستیهای 

جلویِبرش  در  راسته  جیب   های  و   دهة  در  کمری  هایِلباس 

  در   .رایج بود  1862  های دو ردیف دکمه در سالکت   و  1830

 روز  مد  دکمه  ردیف  سه  که بود  این بر  اعتقاد  نوزدهم  قرن  پایان

 ابریشمی  هاییقه  با  هاییکت   شام  هایمهمانی  در.  هستند

کت.  پوشیدندمی کژوالهمچنین  سبک  پشمی   هم  هنوز  های 

کت  .شوندمی   پوشیده بیستم،  قرن  اوایل  مختص در  فقط  ها 

 6، بامبر 5های کژوال، بلیزر های رسمی نبود، بلکه شامل کتمراسم 

 رسید  نتیجه  این  به  توانمی  زیر  مفاهیم  از  .شدندمی   و غیره نیز

  شرایط   شغل،  زندگی،  سبک  ت،جنسیّ  کننده،مصرف   سن  که

  بر   .دن گذارمی  تأثیر  دمٌ   بر  که   هستند  عواملی  جمله  از  اقتصادی

و    شناسایی  توانندمی  هدف  مشتریان  عوامل  این  اساس شوند 

  تأکید   این مقاله  در  .گردد  طراحی  سلیقه آنان  اساس  بر  را  هاطرح 

به    1996)از    Z  نسل( و  1977-1995)  Y  نسل  به  قمتعلّ  زنان  بر

 .استبعد(  

  دارند،   شیک  غیررسمی  هایتک  که  کسانی  برای  جمله  این

  خرج   او  مثل  آنکه  بدون  بپوش،  رئیس  یک  مثل: »است  مناسب

  عرضه   صرفه  به  مقرون  قیمتی  با  غیررسمی  هایکت  این.  «کنی

  برای   را  راحتی  حداکثر  که  است  این  شانهدف  و  شوندمی

کژوالکت.  دنکن  فراهم  پوشیدن   ت موقعیّ  چندین  برای  های 

  نیز   روزمره  هایلباس   عنوان  به  توانندمی   و  هستند  مناسب

 .  شوند  استفاده

  محصول   توانمی  توسعه  استراتژیِ   مفهوم  و  توسعه  تقابلیّ  با

  پس   در  که  مهندسی  یندِفرآ  بر  عمدتاً  هاآن .  داد  توسعه  را  جدیدی

جمله    است،  نهفته  جدید  محصوالت   نقش   تولید،  بازاریابی،از 

 . دارند  تمرکز  هاتالش   رهبری  و  هدایت  در  ارشد  تِمدیریّ

  مشارکت   مصرف،  در  مشارکت:  از  عبارتند  مشارکت  نوع  چهار

  . محصول  در  مشارکت  و  خرید  تصمیم   مشارکت  تبلیغاتی،

 
4   Jerkin  روشن   رنگ  چرم  از  معموالً  که  است  مردانه  بسته  و  کوتاه  کت  

 شد.می تولید  آستین بدون  اغلب و
5  Blazer,   بودن، رسمی نظر   از  و است کژوال  کت  از تر شیک بلیزر  

 .دارد قرار  رسمی   هایکت و کژوال هایکت بین ما

  از   برخی  توزیع  هدایت  با  دمٌ   بازاریابی  در  اصلی  موضوعات

  که   جایی  به  نزدیک  معموالً  شهری  مراکز  در  بزرگ  هایفروشگاه 

  در   چشمگیری  جوییصرفه  توانندمی   کاری  مشاغل  و  افراد

  لوکس   محصوالت  مصرف  .شوند  می  مطالعه  دهند،  انجام  هاهزینه

  مطالعه   مورد  زیر  هایدیدگاه   اساس  بر  Y  نسل  هایگروه   طتوسّ

  حسب   بر  ،مصرف   رفتارهای  بر  برند  آگاهیِ  تأثیر:  گیردمی   قرار

  بر   خود  با  مرتبط  تیشخصیّ  هایویژگی  تأثیر  مصرف،  هایانگیزه 

  و   انسانی  اقدامات  .برند  به  وفاداری  و  خرید  قصد  برند،  آگاهی

  توسعه   یندآفر  در  را  اقتصادی-اجتماعی  پیچیده  موضوعات

  رقابتی   بازارهای  با  را  آن  طراحی   تا  شده  ادغام  جدید  محصول

نوع    انتخاب  است،  زیر  شرح  به  اصلی  مراحل.  دهد  تطبیق  مختلف

  ارزیابی   و  توسعه  جزئیات،  مهندسی   و  محصول  طراحی  ،محصول

   بازار.  و  محصول  تولید  یند،آفر  و  محصول

  زنان   تحصیالت  و  تأهل  توضعیّ  درآمد،  سن،  ت،همچنین شخصیّ

موارد    این.  است  متمرکز  مد  مشارکت آنان در  بینیپیش   بر  هندی

 در   ملی  و  المللیبین   پوشاک  برندهای  و  تولیدکنندگان  برای

  مد   ترویج  جهت  بازاریابی  هایاستراتژی   و  برندسازی  ریزی،برنامه 

 است.   مفید  هندی  زنان  میان  در

  های گیریتصمیم  در  کنندهمصرف   اعتماد  بر  مد  دانشاستفاده از  

   عملی   و  تئوری  سطح  رویکرد  این.  پوشاک او تأثیرگذار است  خرید

  عملی   درک.  دهدمی  افزایش  را  مد  با  مرتبط  کنندهمصرف   رفتار

  خرید  گیریتصمیم برای هاآن  انگیزة و کنندهمصرف  هایویژگی

  های استراتژی   توسعة  در  فروشانخرده   به  تواندمی   روز  مد  برای

میل    و  تجنسیّ.  کند  کمک  بازار  در  مؤثرتر  عملکرد  برای  بازاریابی

ها با مد  می در ارتباط آنمهّ  هایک محرّ  ،کنندهبه خرید مصرف 

  اکتساب   درجة  وسن    ت،جنسیّ  تأثیر  تحت  با افراد  مد  ارتباط.  است

 .  است   کنندهمصرف 

 طراحی  از  قبل تحلیل  و تجزیه

  طراحی   شروع  از  قبل  که  است  تحلیل  از  ایمرحله   طراحی  پیش

مطالعات    طراحی،  پیش  مرحله  این  طول  در.  شودمی  انجام  واقعی

  تمایالت   و  فعلی  روند )ترند(  سبک )استایل(،  تحلیل درخصوص

 .گرددمی   انجام  جامعه  در  کنندهمصرف 

6  Bomber jackets و ها آستین که است کژوال کت  نوعی بامبر  

 .دارد کش  آن  کمر
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 بازار  تحلیل 

  و   هاسبک   ها،طرح   درک  و  بازار  روند  بر   نظارت  برای  تحلیل  این

  زنانه   شلوارهای  و  کت  و  هاکت   در  استفاده  مورد  دقیق  هایِرنگ

  در   موجود  فرد  به  منحصر  هایِ ویژگی  از  برخی  .است  شده  انجام

  دوزی، چرمی   هایکت  پذیر،تجزیه  هایکت:  از  عبارتند  بازار

  های سبک  برندها  .غیره  و  دارسگک   هایکت   خزدار،  هایکت

  برای   را  غیره  و  جین  هایکت  ،ردیف دکمه  دو  کت  مانند  مختلفی

  ط توسّ  عمدتاً  هاکت  این  .دهندمی  ارائه  بازار  در  آینده  روند  تطبیق

  زنان   و  مشهور  افراد  پوش،شیک  افراد  باال،  سطح  با  کنندگانمصرف 

 کت پنج طرح  بنابراین، .دن شومی داده ترجیح یک درجة تجاری

  رسمی   لباس   ،کژوال   لباس  های مختلف از جملهبا استایل   مختلف

بایکر   و مدل  چرمی   2018  زمستان  و  پاییز  فصل  برای  7کت 

 . است  شده  طراحی

 بینی پیش

برایپیش  و زمستان   فصل  بینی  .  است  شده  انجام 2018پاییز 

 که   دارد  نیاز  ضخیم  ایفصل مورد نظر به پارچه  برای  زنانه  کت

  بینی شده پیش   هایپارچه .  کند  حفظ  را  بدن  طبیعی  دمای  بتواند

  مصنوعی   پارچه  ساتن،  پنبه،  توئید،  پارچه  پشم،  از  عبارتند

  (. جین  پارچهچرم و    ،مخمل کبریتی  ،مخمل  ،استر پلی   نایلون،)

  زنانه،   کاپشن  برای  شده  داده  ترجیح  هایپارچه   بنابراین،

 بینیپیش   هایِرنگ.  هستند  خوب  کشسانی  با  لیکرا  هایپارچه 

زمستان    برای  شده و    آبی،   مانند  تیره  هایرنگ  2018پاییز 

و   بژ،  دریایی،  آبی   زیتونی،  سبز  مشکی،  ای،قهوه    خاکستری 

  بازار   در  موجود  هایکت  قیمت  محدوده.  است  مالنژ  خاکستری

 . است  باالتر  و(  RS)  روپیه8999 تا  1999   از

 طراحی 

  زنانه   کت  5  ،شده   انجام  بینی  پیش  و  بازار  مطالعة  اساس  بر

  نظر   در  باید  لباس  طراحی  در   که  میمهّ  فاکتورهای.  شد  طراحی

  مشتریان   برای  بودن  مناسب  ظاهر،  پوشنده،  راحتی  شود،  گرفته

   .است  قیمت  هدف و

طرح  پیش  ابتدا  کهدر  اسکیس  یا  اطالعات    از  برخی  شامل  ها 

  حاوی   هایطرح .  آماده شد  غیره  یقه و  آستین،  نوع  مانند  جزئی

 تأیید  از  پس.  شوندمی  ارسال  ییدأت  برای  ادامه  در  اطالعات  این

 
7 biker 

افزار  نرم   طتوسّبا اطالعات دقیق  ها  تکنیکال شیت  ها،پیش طرح 

 (.2و    1ایالستریتور طراحی شد )شکل  

شیت   اساس  بر   به   دقیق  هایِگیری اندازه   با   الگوها  ،هاتکنیکال 

افزار  نرم   از  استفاده  با  سپس.  شدند  ترسیم  جداگانه  صورت

  پس .  ص گردیدچینش الگوها روی پارچه مشخّ  نحوة  ،مخصوص

عملیاتبرش   از اکسسوری   ،  با  همراه  کامل  )لوازم  ها  دوخت 

 . (3  تا  1  شکل)مانند زیپ و دکمه انجام شد  جانبی(  

 شده  طراحی زنانه  کت

 : 1  هشمار  طرح  توضیحات

صورت جلوباز همراه با آسترکشی رنگ متضاد  این کت به  :  1  طرح

بریدگی است.  شده    ای جلوه   یقه  در  شکل  مثلثی  هایطراحی 

های فیلتاپی در جلوی لباس کار  جیب  .دهدمی  یقه  به  متفاوت

می  بسته  دکمه  یک  با  تنها  و  بودن  شده  دکمه  تک  این  شود. 

کالن  در  شاغل  زنان  بتوانند  مناسب  صبح  اول  تا  است  شهرها 

  ها هم با دکمه تزیین شده است ر حاضر شوند. سر آستینتسریع 

 . (3تا    1)شکل

  یِ ها کت بلندتر و آزادتر از مدل   این  :2شماره    طرح  توضیحات

ها هر کدام  و همچنین جلوی لباس و سرآستین   دیگر تولید شده

 (.5و    4)شکل    شوندبا یک دکمه بسته می

  اهداف   برای  هاییدکمه  بادار است و  آستین   :2کت طرح شماره  

.  طراحی شده است  جلو در  شدن بسته برای دکمه یک و تزئینی

 فعلی  روند  با  مناسب  رسمی  لباس  عنوان  به  توانمی  را  کت  این

  گشاد   ظاهر  کت  این  به  مناسب  متریال  انتخاب.  کرد  استفاده

انتخاب شده تاسرمه   رنگ.  دهدمی  کاملی  ای کار به این دلیل 

  الغر  زنان برای عمدتاً کت این . دهد پوشنده به ایحرفه  ظاهری

اندامی  ایجلوه   تا  شده  طراحی لحاظ  از  .  د نباش  داشته  پرتر 

 نیست  انتقاد  قابل  ،همچنین این لباس به خاطر آزاد بودن در تن

  توان می   راکت    این.  دهدمیانتقال    پوشنده  به  را  تامنیّ  احساس  و

  ست   تاپ  وجین    شلوارهای تنگ،  شرت تی  کوتاه،  هایدامن   با

  بهره برد   یقه  روی  تزئین  به عنوان  هاسنجاق   و همچنین از  کرد

   (.6  شکل)

 و با  بلند  یقه  دارای  زمستانی  کت   این  :3  شماره  طرح  وضیحاتت

در  دکمة  تعدادی تزئینی  و  است.    جلو  کاربردی  شده  طراحی 
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برای لباس که سبب شده    سایزهای   دارای یک کش در پشت 

شود. اندازه    کاربردی،   لباسِ  یک  عنوان  به  ژاکت  این  مختلف 

یک کاله قابل جدا    .شودمی  استفاده  زمستان  فصل   در  ترجیحاً

مکان به  رفتن  برای  که  شده  تعبیه  آن  روی  سرد  شدن  های 

  دادن   قرار  داخلی و خارجی نیز برای  مناسب است. تعدادی جیبِ

هدفون   آفتابی، عینک پد،آی  همراه، تلفن مانند کاربردی وسایلِ

  شلوار   جین،  شلوار  با  توانمی  را کت    این  .است   شده  طراحی

  کرد   ست  بندگوش  و  دستکش  پشمی،  روسری  ،بوت  چرمی،

 (. 15-12  شکل)

بایکر  کت  شبیه   زیپی  کت  این  :4  شماره  طرح  توضیحات های 

 زیپ  از  شدن  بسته  برایکه    جلو  در  نامتقارن  دهانة  دارای.  است

  و   جلو  در  تکی  بورّمُ  جیب  یک  دارای  .شودمی  استفاده  فلزی

تعبیه شده    دستی  وسایل  حمل  برای   داخلی  هایِقسمت جیب در  

  یک   این.  هستند  بستن  برای  زیپ  دارای  هاآستین   همچنین.  است

  تاپ لپ   حمل  برای  پشتی  قسمت  در.  است  منظوره  چند  کت

  مادران   که  است  ایگونه  به  آن  طراحی.  است  شده  بینیپیش

  دارای .  کنند  راحتی  احساس  خود  فرزندان  به  دادن  شیر  از  شیرده

بیاید و   بیرون  آن  از  انگشت شصت  است که  آستین  درزی در 

  چسبندگی   رانندگی  حین  در  تا  شود  استفاده  دستکش  مانند

  که   است  شده  طراحی  کسانی  برای  کت  این.  باشد  داشته  مناسبی

  رنگ  و   ضخیم  هایِپارچه .  ندارند  را  چرمی  بایکر  کت  خرید  توانایی

  را   این.  شوندمی  انتخاب  سبک  این  برای  مشتریان  دلخواه  به  تیره

 .  کرد  تسِ  غیره  و  شلوارک  جین،  شلوار  با  توانمی

  دارای   تنه( )نیم  کراپ  کت  این:  5  شماره  طرح  توضیحات

-هم  کمی  باو    بازتربه صورت    آن  جلوی.  است  پفی  آستینسر

  استفاده   دکمه   یک  از  شدن  بسته  برای.  طراحی شده است  پوشانی

،  جگینگ  ،جین  شلوار  دامن،  با  توانمی  راکت    این.  شودمی

  آل ایده   اندامی  وجود  با  کت  این.  کرد  ست  شلوارک و شلوار راسته

 (. 20  تصویر)  است  مناسب  هاسلیقه  همه  برای

  برش،   شامل  تولید  یندِفرآ:  طراحی  از  پس   کارهایِ

 هاپارچه . است تکمیل و پرس دوخت، بندی،بسته گذاری،شماره 

 به  هابسته   این  شوند.بندی می بسته و    گذاریشماره   پس از برش،  

  سپس   و  رسپِ   برای  کت  سپس،  شوندمی  ارسال  خیاطی  بخشِ

  مختلف   مراحل  .گرددمی  ارسال   تکمیل  بخشِ  به  بندیبسته

  در .  لباس  کل  بازرسی  و  یندفرآ  در  بازرسی  از  :عبارتند  بازرسی

  که  حالی  در  شوند،می  رد   م مهّ  معیوبِ  هایلباس   بازرسی،  طول

 .شوندمی  فرستاده  اصالح  برای  جزئی  معیوبِ  هایلباس 

  مرحله   هر  بین  در  مختلف  هایبازرسی   :نهایی  محصول  ارزیابی

  برای   بازرسی.  شودمی   انجام  بعدی  یندفرآ  به  اقدام  از  قبل  یا

  در   و  معیوب  قطعات  از  اجتناب  و  محصول  تکیفیّ  از  اطمینان

 پذیرد. میمحصوالت ضایعاتی صورت    کاهش  نتیجه

  بازخورد   دریافت  جهت  نهایی  کاربران  برای  یافتهتوسعه  هایکت

  ت، کیفیّ  طراحی،  تعیین  برای  بازخوردها  این.  شد  برده  هاآن

  دست   به  مشتری  انتظارات  با  هاکت  قیمت  و  تناسب  راحتی،

  دست   به  آنالین  و  شخصی  تعامل   طریق  از  دو  هر  بازخورد.  آیدمی

  ت،کیفیّ.  شد  تهیه  السؤ  10  شامل  بازخورد  هایپرسشنامه .  آمد

  قضاوت   هاآن   شخصی  پوشیدن  با   هاکت   طراحی  و   تناسب  راحتی،

  و   نیازها  درک  در  بازخوردها  از  شده  آوریجمع   اطالعات.  شد

  )پرسشنامه(   بازخورد  هایفرم   .بود  مفید  مشتریان  انتظارات

زیر    .است  شده  پر  عضو  300  توسط نمودار  دو  در  بازخوردها 

 تحلیل شده است. 

 کیفیت تزیینات، که شودمی حاصل نتیجه این کیفیت نمودار از

  همچنین .  است  بوده  خوب  بسیار  رنگ  انتخاب  و  محصول

  تا   دارند  را  روشن  سایه  با  متفاوت  هایرنگ   انتظار  مشتریان

رنگ   که  آنجایی  از.  شود  فراهم  هاآن   برای  بیشتری  هایانتخاب 

  است،   متفاوت  هاآن  سلیقه   اساس   بر  دیگر  فرد  به  فردی  از  انتخاب

  شکل )  شود  می  گرفته   نظر  در  ایعادالنه  نتیجة   3.36  امتیاز  کسب

16 .) 

 در  مشتری  انتظارات  که   شودمی  گیرینتیجه  طراحی،  نمودار  از

  شده   برآورده  سبک  و  یناتئتز  انتخاب  محصول،  طراحی  مورد

  محصول   طراحی  جذب  تشدّ  به  مشتریان  رسدمی  نظر  به  است و

  برآورده   مشتریان  3/4  انتظار  و  فعلی  روند  که  آنجایی  از.  اندشده 

  فصول   در  را  زنانه  کت  هایایده   و  هاطرح   این  توانمی  است،  شده

 (. 17  شکل)  کرد  عرضه  عمده  تولید  برای  آینده

کار   زنانة   کت  پنج  موردی،  مطالعة  این  در  بنابراین،  :حاصل 

  های ویژگی   بهبود  برای  مشتریان  نظرات  و  تولید  طراحی،  مختلف

  بازخورد   از  آمده دست به  های بندی رتبه  .شد  دریافت  طراحی

  خوانندگان   بهتر  درک  برای  ،باال  در  ایمیله   نمودار  در  مشتری

 هوایی،  و  آب  شرایط  اساس  بر  بیشتر  هاکت.  است  شده  داده  نشان

  تولید   مشتری  رضایت  جلب  برای  مناسب  طراحی  و  راحتی  سبک،
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عادی    مردم  به  نسبت  شهرها  کالن  در  شاغل  زنان  بیشترِ.  اندشده  

 .هستند  صرفه  به  مقرون  هزینه  با  هاییدنبال لباس 

 که  دهدمی   نشان  مشتریان  بازخورد  از  شده  آوریجمع  نتیجة

  اجراِء   رو  این  از  داده، خوب است و  مشتری  که  امتیازی  کمترین

 . شد  خواهد  تموفقیّ  به  منجر  آینده  در  محصول  بیشترِ

  محصول   توسعة  مورد  در  را  دقیقی   دیدگاهِ  باال  بحث  گیری:نتیجه

را  کت  تولید  پایان  تا  طراحی  از   با   کار  این.  دهدمی   ارائه  زنانه 

  بعد   مرحلة.  شودمی  آغاز  بازار   در  موجود  هایِفرصت  شناسایی

  توسعة   سپس  و  موجود  های ایده   ارزیابی  ها،ایده   غربالگری

  آوردن   دست  به   در   کار  گردش  درک  در   ما  به  این.  است  محصول

  م مهّ   بسیار  محصول  توسعة  .کندمی   کمک  نهایی  محصول  یک

  تضمین   را  ابجذّ   و  شیک  ظاهر  مناسب،  تناسب  ت،کیفیّ  زیرا  است

  افزایش   کنندهمصرف   رضایت  جلب  برای  را  آن  سرعت  و  کندمی

  کت  پوشیدن  هنگام در افراد  راحتی با همراه  فعلی روند. دهدمی

  مرحله   طراحی،.  شود  گرفته  نظر  در  اصلی  هدف  عنوان  به  باید

  بیش   هتوجّ  به  نیاز   رو  این  از.  است  محصول  یک  توسعة  برای  هاولیّ

  محصول،   طراحی  هنگام  حال،  این  با  .دارد  هوشمندانه  کار  و  حد  از

  داشت   نظر  در  را  محصول  توسعة  فردِ  به  منحصر هایویژگی  باید

 از  یک   هر  مقاله  این.  کرد  برآورده  را  مشتریان  نیازهای  باید  و

  و از این   .دهدمی  توضیح  را  محصول  توسعه  و  طراحی  ندهایآیفر

  راهنمایی   فقموّ  محصول  یک   تولید  برای  را  آینده  طراحان  رو

 .کندمی
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1طرح    زنانه  کت  یِروه  ب  نمای رو :  2شکل                              1: کت زنانه طرح  1شکل                

 

 1: تکنیکال شیت کت زنانه طرح  3شکل

            

 2طرح    : جلو و پشت کت زنانه5شکل                                                       2طرح    زنانه  : کت4شکل              
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 طرح   زنانه  کت  شیت  تکنیکال:  6شکل  

                              

 3  طرح  زنانه  کت  یِجلو:  8  شکل                                                             3  طرح  زنانه  کت:  7  شکل                

 

 

 3  طرح  زنانه  کت  شیت  تکنیکال:  9شکل  
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 4  طرح  زنانه  کت  جلو:  11  شکل                                 4  طرح  زنانه  کت:  10  شکل

 

 4  طرح  زنانه  کت  شیت  تکنیکال:  12شکل  

 

 

 5  طرح  زنانه  کت  یِجلو:  14  شکل                           5  طرح  زنانه  کت:  13  شکل
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 5  طرح  زنانه  کت  شیت  تکنیکال:  15شکل  

 

                   

 نمودار طراحی :  17  نمودار کیفیت                                                                  شکل:  16  شکل                      


