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يإلثراء فن الحم المالبس الثابتة وتوظيفيا إعادة تدوير مكمالت  
دمحمد النبوي محمد فوزى محمد. صافيناز   

 مستخمص البحث:

مػػػف قبػػػؿ منظمػػػا   جػػػدا كبيػػػر  والنسػػػيج انتقػػػادا يشػػػقد قطػػػاع صػػػنا ة المبلبػػػس 
البيلػػي حقوقيػػة وربػػراب البيلػػةت لمػػا ترملػػا ةػػذ  الصػػنا ة مػػف لصػػار سػػمبية  مػػ  الصػػعيديف 

البيلػة  فقناؾ لالؼ مػف ططنػاف المبلبػس القديمػة التػي تمقػ  بالمرملػا  و ت ػر تواإلنساني
و يصػػعا الػػترمص منقػػا وراصػػة المػػواد الصػػمبة منقػػا مصػػؿ المكمػػبل  الصابتػػة كالسوسػػ  

 واالسػتلاد ت مف ةنا جاب  فكر  إ ػاد  تػدوير المبلبػس بقػدؼ الحلػاظ  مػ  البيلػة رواألزرا
ولتحقيػؽ االسػتلاد  المصمػ  مػف ةػذ  الصػرو  القالمػة يجػا  القالمةت االقتصاديةمف ةذ  الصرو  

إلػ  إ ػاد  تػدوير مكمػبل   البحػ  وةػدؼطبيعػة ةػذ  الرامػا  وطػرؽ صػيا تقا  اإللماـ ب
  مػػػؿ حمػػػ  بشػػػكؿ مبتكػػػرت وقػػػد قامػػػ  فػػػيمنقػػػا  واالسػػػتلاد المبلبػػػس الصابتػػػة لالمتصػػػمة  

وتػػـ الباحصػػة مػػف قبػػؿ   اسػػتبياف إ ػػدادوتػػـ  تيمجمو ػػة مبتكػػر  مػػف الحمػػ51بعمػػؿ  باحصػػةال
طف التصػػػميما  قػػػد القػػػ  قبػػػواًل مػػػف ية اإلحصػػػال النتػػػالج طظقػػػر و  قيػػػاس صػػػدقة وصباتػػػا

نحػػػػو إ ػػػػاد   االتجػػػػا النػػػػاحيتيف الجماليػػػػة واالبتكاريػػػػة وكػػػػذلؾ الوظيليػػػػة واالقتصػػػػادية  وطف 
تطػػوير مو ػػة المبلبػػس ومكمبلتقػػات وفػػتي طبػػواا جديػػد  لمرػػرو   ػػف  فػػيالتػػدوير يسػػقـ 

 مجاؿ األزياب وراصة المكمبل   في المألوؼ

 يالحم فنت مكمالت الثابتةت إعادة تدوير الكممات الرئيسة:
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Recycling Fixed Clothing Accessories and Employing 

them to Enrich the Art of Jewelry 
Dr. Safinaz Mohamed El Nabawy Mohamed Fawzy 

 
Abstract: 

The garment industry has been heavily criticized by human rights 

organizations and environmental experts for its negative 

environmental and humanitarian impacts. There are tons thousands 

of old clothes that are dumped with waste, harmful to the 

environment and difficult to dispose of, especially solid materials 

including fixed supplements such as zippers and buttons. 

 The idea is to recycle garments in order to preserve the 

environment and benefit from this enormous economic wealth. 

In order to make optimal use of this tremendous wealth, we must 

know the nature of these raw materials and the methods of their 

formulation. The study aims at recycling fixed clothing accessories 

into 15 innovative collections of jewelry, and to edit a 

questionnaire by specialized arbitrators in the field of clothing and 

textiles. The statistical results show that the designs have been 

accepted both aesthetically and functionally. The trend towards 

recycling contributes to the development of fashion clothing and 

accessories, and open new doors out of the ordinary in the field of 

fashion، specifically clothing accessories. 

Keywords: Recycling, Clothing accessories, Art of jewelry 
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 مقدمة البحث:
فمػػد درػػوؿ  تالبيلػػيبػػالتمو   واالجتمػػا ي واالقتصػػادي الصػػنا يافػػؽ التطػػور والنشػػاط و يت

كينػػػػا  واألجقػػػػز  الما فػػػػيكػػػػؿ مجػػػػاال  الحيػػػػا  والمتمصمػػػػة  فػػػػي والتقنيػػػػة الحديصػػػػة الصػػػػنا ة
  فقنػػاؾ  1155لصنػػاب سػػرحاف  البيلػػي زاد  مشػػكبل  التمػػو  االسػػتقبلكيةوالمعػػدا  والسػػمد 

 شرا  المبلييف مف ططناف المبلبس القديمة تمو  البيلة ويتـ الػترمص منقػا بطريقػة  يػر 
األنقار والبحار   فيإما بالحرؽ طو اإللقاب  ،طنحاب العالـ كؿ  اـ معظـفي  صحية  

األمصؿ لممبلبػس المسػتعممة يجػا إيجػاد صػية فنيػة مسػتحدصا مػف رػبلؿ ر يػة  تغبلؿولبلس
جديػػد  وتصػػورا  منطقيػػة يمكػػف مػػف ربللقػػا إنتػػا  منػػتج لػػا قيمػػة جماليػػة ووظيليػػة جديػػد ت 

يتطمػػػا اإللمػػػاـ بطبيعػػػة الرامػػػة المسػػػتردمة مػػػف الممػػػبس وطسػػػاليا معالجتقػػػا  ياألمػػػر الػػػذ
   1155لوساـ مصطل صة بالمجتمد واإل افا  المناسبةلمتشكيؿت واإللماـ بالتقنيا  الرا

يصػعا الػترمص منقػا لمحلػاظ  التػيوتعد مكمبل  المبلبس المتصمة مف األجساـ الصمبة 
ا الباحصػػة د ػػ المبلبػػست وةػػذا مػػا ةتػػرابالبقالقػػا  مػػ  حالتقػػا الصػػمبة بعػػد   مػػ  البيلػػة وذلػػؾ

  لممرط تصمي  تيال يالحم  مؿ مجمو ة مف في مف جود  ةذ  المكمبل  االستلاد إل  
ميػػداف التصػػميـت لمػػا  فػػيمركػػزًا ةامػػًا  احتمػػ  التػػيمػػف اللنػػوف  يحيػػ  طصػػبي تصػػميـ الحمػػ

إظقار جماؿ الممبس وطناقتا والظقػور بمظقػر متجػدد دالمػًا  لػذا نجػد  فيلقا مف طصر كبير 
ديػدت  ػف لػا طصػر كبيػر لجعمػا طكصػر جاذبيػا وتنػوع وتج يالمناسا لمحم باالسترداـ االةتماـ

بقػػوانيف التجػػانس الكامػػؿ بػػيف مجمػػوع تمػػؾ  وااللتػػزاـ الػػوا ي باالنتقػػابطريػػؽ دمػػج الرامػػا  
    1115ت فاطمة العيدروس ػػػػػاليمانيلسقيمة الراما  

 بإ اد  تدوير مكمبل  المبلبس الصابتة لالسوس ت األزرارت اللروت الباحصة اةتم لذا 
بإ اد   ةتم ا التياألبحا  العممية  فيمف قبؿ  استردامقاندر  والتير  يبيت الجيالمول

 مف ناحية طررى  يبصنا ة الحم اةتم  التيالتدوير مف ناحيةت واألبحا  
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 مشكمة البحث:
 فػي يلمحمػ كيليػة االسػتلاد  مػف األسػاليا وطػرؽ التنليػذ المتنو ػة فػيتظقر مشكمة البح  
تمصمػ   والتػيالمبلبػس الصابتػةت  إ اد  التدوير لمكمبل  باسترداـ يالحم مؿ مجمو ة مف 

 تية6التسا ال  اآل في
المكمػػبل  الصابتػػة المسػػتررجة مػػف المبلبػػس المسػػتعممة إ ػػاد  تػػدوير يمكػػف  كيػػؼ  5

 ؟المبتكر  يبعمؿ مجمو ة مف الحم واالستلاد  منقا

 فػػػيطف يكػػوف طحػػػد التقنيػػا  الدا مػػة لمتنميػػػة المسػػتدامة  يالحمػػيمكػػف للػػػف  كيػػؼ  1
 المو ة ؟

 :أىداف البحث
 لممبلبس المستعممة  الصابتةالمكمبل  مف باالستلاد   يالحم داد مجمو ة مف إ  5
  المقترحة يالحم فيراب المترصصيف والمستقمكيف لقياس   1

 أىمية البحث:
بػػػر ى جديػػػد  لتصػػػميما  مبتكػػػر  مصػػػنعا مػػػف رامػػػا   يالحمػػػإصػػػراب صػػػنا ة فػػػف   5

 جديد   ير مكملة 
مي درجة  الية مف الجود  مف ربلؿ و  اقتصاديالمساةمة في تقديـ منتج جديد   1

 المكمبل  الصابتة لممبلبس القديمة والمستقمكة  استرداـإ اد  
تتسػػبا فػػي  التػػيبإيجػػاد البػػدالؿ لممنتجػػا  المسػػتردمة و  البيلػػيالحػػد مػػف التمػػو    3

 تمو  بيلي 
 المصطمحات والمفاىيم البحثية الخاصة بالبحث: 

  : التدويرRotation 

 واسػػترجاع المرملػػا  إلػػ  سػػمد جديػػد  لتقميػػؿ التػػأصير  مػػ  البيلػػة  ةػػو  مميػػة إ ػػاد  تصػػنيد
المرملػا  إلػي سػمد  واسػترجاعكما يعرؼ التدوير بأنا  ممية إ ػاد  تصػنيد   Wang,2006ل

   1155لصناب سرحافجديد  لتقميؿ التأصير  مي البيلة 
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نتجػػا  جديػػد ت لعمػػؿ م واسػػتغبللقاالتػػدوير بأنػػا إحيػػاب المنتجػػا  المسػػتعممة  الباحثــةتعــرف 
 ومسا د  البيلة لمترمص مف المرملا  

  : إعادة التدويرRecycling 

لزينػا  بػد العزيػز قديـ و ير مستغؿ  وما ةطو إ اد  معالجة كؿ  استرداـةي طريقة إ اد  
1112   

قػػد بػػدط  فكػػر  إ ػػاد  التػػدوير طصنػػاب الحػػرا العالميػػة األولػػي والصانيػػة حيػػ  كانػػ  الػػدوؿ تعػػاني 
دفعقػا إلػي تجميػد تمػؾ المػواد مما الشديد في بعض المواد األساسية مصؿ المطاط مف النقص 

مػػف المرملػػا   ومػػف صػـػ إ ػػاد  اسػػتردامقات وبعػػد سػػنوا  طصػػبح   مميػػة إ ػػاد  التػػدوير مػػف 
البػاري ل بػد  طةـ طساليا إدار  الترمص مف المرملا  وذلؾ لملوالػد البيليػة العديػد  لقػذ  العمميػة

   1112ي النويق
ــــةوت المنتجػػػػا   السػػػػتغبلؿبأنقػػػػا طريقػػػػة  مميػػػػة مبنيػػػػة  مػػػػ  طسػػػػس وقوا ػػػػد  عرفيــــا الباحث

 لعمؿ منتجا  جديد  تبلق  قبوؿ لدى المستقمؾ  في استردامقاالمستعممة الغير مر وا 
 : المالبس المستعممة Used Clothing 

ود  يػوا  نقا لوج االستغنابللتر  زمنية ما وتحوؿ إل  قطعة يمكف  استرداماكؿ رداب تـ 
لوسػاـ طرػرى   مػر  ارتػدالقادرجاتقػا المونيػة وال يمكػف  فيطبعادةا طو تغير  ارتبلؼ فيبقا طو 

    1155مصطل   

مػػف قبػػؿ ولػػـ يعػػد الر بػػة فيػػا  ارتدالػػاالمبلبػػس المسػػتعممة بأنقػػا  كػػؿ مػػا تػػـ  الباحثــةتعــرف و 
 ويمصؿ  اب  م  البيلة 

  :مكمالت المالبسClothing Accessories 

إلػػػ  كمػػػاؿ  ييػػػ دب طو قطػػػد تصػػػاحا المبلبػػػس وتعمػػػؿ  مػػػ  زيػػػاد  تأصيرةػػػا ممػػػا طشػػػيا ةػػػي
 وتنقسـ إل  6   1151لمناؿ الديا وجماؿ الممبس مف الناحيتيف الجمالية والوظيلية 

   : المكمالت المتصمةAccessories Fixed 

ت ياشػػػالشراوةػػػ  المتصػػػمة والصابتػػػة بػػػالممبس مصػػػؿ لالسوسػػػ ت الكػػػبشت األزرارت الرطػػػاؼت 
   1115لليف شبارودت  اد  رم اف الدانتيؿت البييات الكمؼت الريش والتطريز   
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 : المكمالت المنفصمةNon-fixed accessories 

 مػػ  طكصػػر مػػف  اسػػتردامقاالقالمػػة بػػذاتقات ويمكػػف  طي يقصػػد بقػػا تمػػؾ المنلصػػمة  ػػف الػػزىت
بأنوا قػػات  يت الحمػػيشػػاربا ت طربطػػة العنػػؽت وتشػػمؿ حقالػػا اليػػدت األحزمػػةت القلػػازا ت االزي

   1115لنادية رميؿ الشاؿت الجوارات األحذية 
 : كما صنفت المكمالت الى 

 :المكمالت الثابتة Accessories Fixed 

إلػ   ؼمػا ي ػاطنقػا كػؿ  طييقصد بقا الكملػةت وةػ   ػاد  مصبتػة بػالممبس وال تنلصػؿ  نػات 
 {قا مصؿ الشػرالطت والمررمػا مف حياكت االنتقابسواب طصناب صنعقا طو بعد  ةالقطعة الممبسي

 والكروشػيابلنونا المتعدد  مف األقمشػة الم ػافة بأنوا قػا كػالتريكو  اليدوي واآلليوالتطريز 
لزينػا   "الكرانيش" اللرابت األزرار بأنوا قا المرتملة ياالمتتالية لالبميس الم غوطةوالكسرا  

   1112ت فر مي
  :المكمالت غير الثابتةNon-fixed accessories  

مػػف رامػػا  مرتملػػة يمكػػف إ ػػافتقا طو رمعقػػا  ػػف المبلبػػس ومػػف  ةمكمػػبل  مصػػنو  ةػػي
ػػ الجوارا ػػ األكواؿ ػػ األحذيػة ػػػ  األحزمةػػ  يطمصمة ذلؾ لالعصابة ػػ الشاؿ ػػ الكوفية ػػ الصدير 

   1115 لطمؿ محمدت وطرروفت حقالا اليد
بس مػػػف قطػػػد مصػػػنعة مػػػف رامػػػا  6 بأنقػػػا كػػػؿ مػػػا يرافػػػؽ الممػػػ المكمـــالت الباحثـــةتعـــرف 

 وبدونا يصبي الشكؿ منقوص  لا جماالً  يمرتملة  نا ت ل
 وتنقسم المكمالت إلى:

وةػػ  كػػؿ جػػزب متصػػؿ بػػالممبس ومصػػنو ة مػػف رامػػة مرتملػػةت مكمــالت ثابتــة لمتصــمة : 
وي يؼ لمسة فنية بدونقا ينقص جماؿ التصميـ ولقا وظيلػة ال يمكػف  متحركةصابتة و ير 
     المطرز مصؿ لاألزرارت السوس ت اللروت البييات الشرالط  نقات  االستغناب

وة  كؿ جزب منلصؿ  ف الممبس ومتحركة مصػنو ة مػف مكمالت غير ثابتة لمنفصمة : 
بمكمػػػؿ طرػػػر لتعطػػػ  طمػػػة  اسػػػتبدالقارامػػػا  مرتملػػػة طو مػػػف نلػػػس رامػػػة الممػػػبست يمكػػػف 
        يمرتملة لممبلبست مصؿلالحقيبةت الحذابت الشاؿت الحم
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 يالحم : Jewelry  

لابػف منطػور كما طنقا تعرؼ  م  طنقا 6 كؿ ماتزيف بقا مف مصنوع المعدنيا ت طو الحجار  
5555   

لسػػػار  الرحيمػػػيت ةػػػ  قطػػػد تصػػػاغ بػػػأدوا  ورامػػػا  مرتملػػػة يػػػتـ تشػػػكيمقا أل ػػػراض الزينة
   1155مسعود  قرباف 

لمعػدف طو رامػا  طرػرىت بأنقا مشغوال  فنية صغير  مصنو ة مف ا يالحم الباحثةتعرف 
 تستردمقا المرط  لمزينة مصؿ لالعقدت الحمؽت اإلسور ت الراتـ  

 منيج البحث:
وذلػػػؾ لمبللمتػػػا لتحقيػػػؽ طةػػػداؼ البحػػػ  و  لدراسػػػة تطبيقيػػػة  الوصػػػلييتبػػػد البحػػػ  المػػػنقج 
 التحقؽ في فرو ا 

فػ   مػؿ كما يتبد المنقج التجريبي مف ربلؿ التجريا لمتعرؼ  مػ  الرامػا  المسػتحدصة 
 تبلق  قبواًل لدى المستقؿ ت حم  مبتكر 

 أدوات البحث: 
  استبياف لتقييـ المنقج النقالي 

   برامج الكمبيوتر لمعالجة الصور والبيانا 
 البحث: عينة

اقتصر   ينة البح   م  العينة الماديػة واشػتمم   مػ  المكمػبل  الصابتػة المعػاد تػدويرةا 
  مؿ التصميما    ياستردم  ف يوالت
 فروض البحث : 

مػػف حيػػ   المنلػػذ يتوجػػد فػػروؽ ذا  داللػػة إحصػػالية بػػيف تصػػميما  الحمػػال  -5
   الجماليتحقيؽ الجانا 

مػػف حيػػ   المنلػػذ  يتوجػػد فػػروؽ ذا  داللػػة إحصػػالية بػػيف تصػػميما  الحمػػال  -1
  االقتصاديتحقيؽ الجانا 
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مػػف حيػػ   المنلػػذ  يتوجػػد فػػروؽ ذا  داللػػة إحصػػالية بػػيف تصػػميما  الحمػػال  -3
  االبتكارييؽ الجانا تحق

مػػف حيػػ   المنلػػذ  يتوجػػد فػػروؽ ذا  داللػػة إحصػػالية بػػيف تصػػميما  الحمػػال  -2
 تحقيؽ الجانا الوظيلي 

 حدود البحث :
 مكمبل  صابتة مف مبلبس مستعممة  -5
  يالحمتصميـ وتنليذ مجمو ة مف  -1
  ـ1155ـ6 طكتوبر 1155اللتر  الزمنية6 مف طبريؿ  -3
 بقسـ المبلبس والنسيج مجمو ة مف المحكما  المترصصا   -2
 كمية االقتصاد المنزليت جامعة المنوفية -1

 الدراسات السابقة:
 ميقػا البحػ  العممػي وبمػا اف العمـػ تراكمػي  ييبنػتعد الدراسا  السػابقة إحػدى األسػس الػذى 

 مػػػػ  الدراسػػػػا   بػػػػاالطبلع الباحصػػػػة فػػػػبل يسػػػػتطيد الباحػػػػ  اف يبػػػػدط مػػػػف فػػػػراغ لػػػػذلؾ قامػػػػ 
بطػػػة بالبحػػػ  إمػػػا بشػػػكؿ مباشػػػر طو  يػػػر مباشػػػر ورتبػػػ   الدراسػػػا  واألبحػػػا  السػػػابقة المرت

محػػوريف ل دراسػػا  متعمقػػة بإ ػػاد  التػػدويرت دراسػػا  متعمقػػة بمكمػػبل  المبلبػػس  يلػػإالسػػابقة 
 "  م  النحو التالي 6ي"الحم

 األول : دراسات متعمقة بإعادة تدوير المالبس المحور
ؿ  مميػػػة فػػػي نطػػػاؽ إ ػػػاد  التػػػدوير وفػػػي ةػػػذا قعػػػدم  بعػػػض الدراسػػػا  بعػػػض األفكػػػار كحمػػػو 

   دراســة بعنــوان2017وفــاء عمــارة ل  امــتقلممبلبػػس واألقمشػػة وتو ػػيحًا لمػػا سػػبؽ فقػػد 
"تنمية الصناعات النسجية بإنتاج مالبس لؤلطفـال ومكمالتيـا ذات تـرثيرات مختمفـة مـن 

 اد واالسػػتلتنميػػة الصػػنا ا  النسػػجية الصػػغير   فػػيلػػ  المسػػاةمة إ  ةػػدف الخيــوط"، بــواقي
مرازف المصػاند وكػذلؾ  فيالريوط لمق اب  م  المشاكؿ البيلية و دـ تكدسقا  بواقيمف 

المػػنقج واتبػػد كمبلبػػس لؤلطلػػاؿ ومكمبلتقػػا بأسػػاليا مرتملػػةت  ةمتنو ػػ ممبسػػياتنليػػذ طنمػػاط 
المبلبػػس يسػػقـ  فػػينحػػو إ ػػاد  التػػدوير  االتجػػا ت وقػػد توصػػم  إلػػ  إف التحميمػػيو  التجريبػػي

وطسػػاليا جديػػد   العػػالميمصػػر لتسػػتطيد مواكبػػة التطػػور  فػػيلمبلبػػس تطػػوير مو ػػة ا فػػي
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حنـــان كػػػذلؾ قامػػػ   مجػػػاؿ األزيػػػاب راصػػػة بمبلبػػػس األطلػػػاؿ  فػػػي  لمرػػػرو  بنتػػػالج مبتكػػػر 
ـــ  2012يشـــارل  ـــاج حقائ ـــس المســـتخدمة إلنت ـــدوير المالب ـــوان " إعـــادة ت   بدراســـة بعن

التعػػرؼ  مػػي طنػػػواع  إلػػػ  ةػػدف حيػػ  الســيدات وتطريزىــا بـــالخرز و الفصــوص الالمعـــة "
وتوصػػم  إلػػي إنتػػا  حقالػػا يػػد نسػػالية ذا  جػػود   االسػػترداـمرتملػػة مػػف المبلبػػس السػػابقة 

ـــاء مصـــطفى ســـرحانل  امػػػ ق اليػػػة وتصػػػميـ مبتكػػػر مواكػػػا لمتطمبػػػا  العصػػػر  كمػػػا  ثن
مكمــالت المفروشــات"، فــي  الســتخداميادراســة بعنــوان "تــدوير بقايــا األقمشــة ب  2011
بقايػػا األقمشػػة والقطػػد المسػػتقمكة لعمػػؿ منتجػػا  طرػػرى  اسػػتغبلؿيليػػة الدراسػػة إلػػ  ك ةػػدف 

ت ومػػف طةػػـ النتػػالج الوصػػلي التطبيقػػيالمػػنقج  اتبعػػ جديػػد  بإتبػػاع األسػػاليا العمميػػةت وقػػد 
طنػػػا يوجػػػد إدراؾ لماةيػػػة التػػػدوير إال طنػػػا لػػػـ يػػػتـ ممارسػػػتا بصػػػور  كبيػػػر  وصػػػحيحةت وطنػػػا 

 مػؿ مكمػبل  منزليػةت و ميػا  فػيوالقطػد المسػتقمكة مف بقايػا األقمشػة  االستلاد باإلمكاف 
 قامػ كػذلؾ ت ووطدواتػاتـ تنليذ  ينا  لمجمو ة مف المكمبل  المنزلية مف طجقػز  المطػب  

بعنوان " وحدة مستحدثة إلعادة تدوير المالبـس    بدراسة2011وسام مصطفى محمد ل
االقتصــاد رابعــة، قســم المســتعممة إلنتــاج حقائــ  اليــد لمنســاء بمقــرر المشــروع الفرقــة ال

البحػ  إلػ  بنػاب وحػد  مسػتحدصة لتػدوير المبلبػس  وةدؼت ، كمية التربية النوعية "المنزلي
حقالػػا يػػد لمطالبػػا ت وقيػػاس مػػدى فا ميػػة الوحػػد  المسػػتحدصة  مػػ   إنتػػا  فػػيالمسػػتعممة 

 ومػػف طةػػـ النتػػالج إ ػػداد وحػػد  التجريبػػيالمػػنقج  اسػػتردـلمطالبػػا ت وقػػد  يالمسػػتوى المقػػار 
 مػػػؿ  المسػػػتعممة فػػػيمػػػف المبلبػػػس  االسػػػتلاد بقػػػدؼ  ممبسػػػيمػػػاد  مشػػػروع  فػػػيمسػػػتحدصا 

  بدراســـة بعنـــوان  2008عبيـــر حســـن محمـــد بنجـــابي لكمػػػا قامػػػ   حقالػػػا اليػػػد لمنسػػػاب 
إلػي إ ػاد  تػدوير   ةػدف "إعادة تدوير أقمشة الجوت وتوظيفيا في االستخدامات المختمفة"

ة بػألواف جذابػة تتناسػا تػة وطبا تي متانتػا وصػبا مػد الحلػاظ  مػ اتبيي ػ وطقمشة الجػو  
األمصػػؿ لػػات وتوصػػم  إلػػي توظيػػؼ طقمشػػة الجػػو  المصػػبو ة والمطبو ػػة فػػي  االسػػترداـمػػد 

زينـــ  عبـــد  كمػػػا قامػػػ  المرتملػػػة والتوليػػػؼ مػػػد رامػػػا  طرػػػري لرفػػػد قيمتقػػػات االسػػػترداما 
بة فـــي صـــناعة   بدراســـة بعنـــوان "إعـــادة تـــدوير العـــوادم النســـيجية الصـــم2004العزيـــزل

التعػػرؼ ةػػدف  إلػػ  "حيػػ   االقتصــاديالمالبــس الجــاىزة وأثــر ذلــك عمــي الجانــ  البيئــي و 
وتوصػػم  إلػػي  ت مػػي األنػػواع المرتملػػة مػػف العػػوادـ الناتجػػة مػػف  مميػػا  النسػػيج وتصػػنيلقا
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كمػػػا طو ػػػح  السػػػتغبللقات الوصػػػوؿ إلػػػي التصػػػنيؼ الرػػػاص بقػػػذ  العػػػوادـ والطػػػرؽ المصمػػػي 
     اقتصادياةذ  العوادـ بيليا و  استرداـلناتج مف األصر اإليجابي ا

و صػػػيا ة  النظػػريتػػد يـ الجػػزب فػػػي  مــن الدراســـات الســابقة اســتفاد البحـــث الحــاليوقــد 
بػػبعض المعمومػػا  الراصػػة  البحػػ  الحػػاليحيػػ  طمػػد  ةػػذ  الدراسػػا   لػػاالحمػػوؿ المقترحػػة 

ي تسػػببقا وكيليػػة التعامػػؿ معقػػا األسػػباا الم ديػػة لقػػذ  العػػوادـ واآلصػػار ال ػػار  التػػو بػػالعوادـ 
 ف الدراسػا  السػابقة المتعمقػة  ارتمؼ البح  الحاليوقد ليصبي لقا  الد اقتصادي وبيلي  

نػدر  والتػيالمكمػبل  الصابتػة المسػتررجة مػف المبلبػس المسػتعممة  اسػتردـطنا بإ اد  التدوير 
االتقػػػػات و يكػػػػوف وتبقػػػػ  المكمػػػػبل  الصابتػػػػة  مػػػػ  ح ت حيػػػػ  طف المبلبػػػػس تقتػػػػر  اسػػػػتغبللقا

 ال رر بقا طقؿ مف الممبس نلسا وذلؾ لمتانتقا 
 "ي: دراسات متعمقة بمكمالت المالبس "الحمالثاني المحور

ىبـو فقػد قامػ   يبصػنا ة الحمػ التػي اةتمػ بعػض الدراسػا   تـ  ػرضوف  ةذا المحور 
 يفـ النسـجية يبدراسة بعنـوان تحقيـق األرجونوميـة الوظيفيـة لمحمـ  2012الشوشانى ل

ــة ــة الفني ت وقػػد ةػػدف  إلػػ  تحقيػػؽ العبلقػػة المتعادلػػة بػػيف ضــوء المفيــوم المعاصــر لمتربي
 يلمحمػػػ الػػػوظيليواألرجونوميػػػة الوظيليػػػة لقػػػات وتحقيػػػؽ الجانػػػا  النسػػػجية يجماليػػػا  الحمػػػ
تطبيػؽ التجربػة  الػ مػف الملقػـو المعاصػر لمتربيػة اللنيػةت وتوصػم   طساسػيالنسجية كبعد 

النسػػػجية  يتأكيػػػد إمكانيػػػة تحقيػػػؽ المبللمػػػة الوظيليػػػة لمحمػػػ يلػػػإؿ البحصيػػػة وتحميػػػؿ األ مػػػا
  2012ميرفـت عيـاش، ميـا يحيــى ل مػ اقلمواجقػة احتياجػا  التسػوؽ المحمػ   وكػذلؾ 

إل  التعػرؼ  وةدف  التقميدية المكممة لؤلزياء الشعبية الفمسطينية، يبدراسة بعنوان الحم
 الرمزيػػػةف مػػػف حيػػػ  طشػػػكالقا وداللتقػػػا فمسػػػطي فػػػيالتقميديػػػة المكممػػػة لؤلزيػػػاب  يالحمػػػ مػػػ  

لػػػ  مقترحػػػا  إت بقػػػدؼ إلقػػػاب ال ػػػوب  مػػػ  ةػػػذ  الحرفػػػة والوصػػػوؿ واالجتما يػػػةوالدينيػػػة 
  بدراسة بعنوان المتغيرات المونية 2010السيد مزروع للتطوير إ اد  إحيالقا  بينما قػاـ 
معدنيػػة واا ػػػاد  وةػػدف  إلػػ  دراسػػػة البقايػػا ال ،يالحمـــفــن  فـــيلمبقايــا المعدنيـــة وتوظيفيــا 

وكػػػذلؾ  يصػػػيا ة وو ػػػد معػػػايير بناليػػػة مسػػػتحدصة لملػػػردا  الحمػػػ فػػػيتػػػدويرةا بمػػػا يسػػػقـ 
إرػػرا  ملػػػردا   فػػػيتطبيػػؽ المعػػارؼ المترصصػػػة وتحديػػد الوسػػػالؿ التكنولوجيػػة المناسػػبة 

مػف  االسػتلاد الناتج مف  دـ  البيليل  محاولة الق اب  م  التمو  إت وقد توصم  يالحم
المػػوف  باسػترداـ ييػة بالشػكؿ األمصػػؿ وتطػوير المظػاةر الشػكمية لملػػردا  الحمػالبقايػا المعدن
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سموى حسن، وتبره خصـيفان  الطبلب المعدنية  وقامػ  استرداـإل   ةدوف الحاج اللزيالي
ــار 2010ل ــدعم األفك ــرح ل ــامج مقت ــوان برن ــي  بدراســة بعن ــة ف ــاج  االبتكاري نت تصــميم وات

إلػ  إيجػاد برنػامج يػوفر  الدراسػة ت وةػدف ة السـعوديةوالمكمالت الفنية لتنمية المرأ يالحم
كبنية تعميمية بكامػؿ مكوناتقػا لتػوفير الػد ـ الػبلـز  استردامقاقا د  بيانا  ومعموما  يتـ 

نتػػا  الحمػػ فػػي لممػػرط  السػػعوديةت والمكمػػبل  اللنيػػةت وكانػػ  طةػػـ النتػػالج  يمجػػاؿ تصػػميـ واا
ت كػػد النتػػالج  مػػ  طةميػػة البرنػػامج  كمػػا والمكمػػبل  اللنيػػة يوتنػػوع طنمػػاط الحمػػ ي اتسػػاعةػػ

ســييمة  المقتػػرو وقدرتػػا  مػػ  إيجػػاد العديػػد مػػف طنشػػطة الصػػنا ا  الصػػغير    وقػػد قامػػ 
بعنـــوان "اإلمكانـــات التصـــميمة لمحمـــى    بدراســـة2009اليمـــانى ـــــ فاطمـــة العيـــدروسل 

 باسػترداـ إ طاب تأصيرا  جمالية مرتملة إل   وةدفت التقميدية عمى تصميم الزى الموحد"
الواحػػد وفقػػًا ألسػػس  مميػػة  ػػف طريػػؽ  يالتقميديػػة  مػػ  تصػػميـ الػػز  يالقطػػد المكونػػة لمحمػػ

توصػم  لقػا إصػراب زرػارؼ قطػد  يإصراب تصػميـ األزيػاب  ومػف طةػـ النتػالج التػ يالتجريا ف
نتػػا   ي مػػؿ قطػػد حمػػي التقميديػػة وتوظيلقػػا فػػ يالحمػػ تقميديػػة  مػػ  تصػػميـ الػػزى الواحػػدت واا

 التقميدية  يقطد الحم باسترداـيـ  ف طريؽ التجريا   تصم51 دد ل
بػػػبعض المعمومػػػا   البحػػػ  الحػػػالي يوقـــد أمـــدت الدراســـات الســـابقة المتعمقـــة بفـــن الحمـــ

وكػذلؾ تطبيػؽ المعػارؼ  يبصيا ة وو د معايير بناليػة مسػتحدصة لملػردا  الحمػ الراصة
    ي  الحمإررا  ملردا فيالمترصصة وتحديد الوسالؿ التكنولوجية المناسبة 

بحداصػػػػة  يالحمػػػػ ػػػػف الدراسػػػػا  السػػػػابقة المتعمقػػػػة بلػػػػف صػػػػنا ة  ارتمػػػػؼ البحػػػػ  الحػػػػاليوقػػػػد 
نتػػا  مجمو ػػة  فػػيالرامػػا  المسػػتردمة  التصػػنيد مػػف مكمػػبل  صابتػػة لممبلبػػس المسػػتعممةت واا
 مبتكر  وبأفكار جديد  ترر   ف المألوؼت وشػرو طريقػة تصػنيعقا بعػد يمف تصميما  الحم

 مبلبس المستعممةت وذلؾ لد ـ  ممية التنمية المستدامة لممو ة مف ال استرراجقا

 الدراسة والتطبيقات العممية:
مكونػػة مػػف ل قػػدت حمػػؽت إسػػور   مػػف  يالحمػػ  تصػػميـ مػػف 51بتنليػػذ  ػػدد ل الباحصػػةقامػػ  

المسػػػتررجة مػػػف المبلبػػػس  ت الجبيػػػرت اللػػػرو يت المػػػولالمكمػػػبل  الصابتػػػة لالسوسػػػ ت األزرار
وزراديػا ت مػواد  نة براما  تصنيد الحمػ  مػف لسبلسػؿت طقلػاؿت ريػوطتمستعي المستعممةت

طف تصػػػمي لمنسػػػاب للتػػػرا  مرتملػػػة  المنلػػػذ  التصػػميما  فػػػي الباحصػػػةالصػػقا  ت وقػػػد را ػػػ  
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كما را   تعدد األلواف واألشكاؿ والراما  والمبلمست لمحصوؿ  مػ   ومناسبا  مرتملةت
  يمف الحم  مجمو ة مبتكر 

 : يات الحممراحل تنفيذ تصميم
  يلقا إل اد  رونققا وزةاب لونقا ظوتن قديمة ومستعممةمبلبس  استردم 

  فصػػػػؿ المكمػػػػبل  الصابتػػػػة مصػػػػؿ لالسوسػػػػ  لالسػػػػحابا  ت األزرارت شػػػػرالط الجبيػػػػرت
زالة الريوط منقا  يالمولاللروت     مف المبلبس واا

 

 
   مكمبل  صابتة مستررجة مف مبلبس مستعممة5صور  ل

  بالشكؿ األمصؿ  الستغبللقاتناسا مد المكمبل  المتاحة تصميما  تإ داد 

 الزراديػػػػػػة  مصػػػػػػؿ ل القصػػػػػافةت يالحمػػػػػطدوا  تصػػػػػػنيد  باسػػػػػترداـ يتنليػػػػػذ قطػػػػػد الحمػػػػػػ
مصػػؿ ل السبلسػػؿ المعدنيػػة بػػألواف  يالزراديػػة الرشػػنة  ورامػػا   مػػؿ الحمػػ المبرومػػةت

 اإلستوبر   األقلاؿت المساميرت مرتملةت الريوطت الزردت
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 ي  طدوا  صند الحم3صور  ل         يصند الحممسا د  ل  راما  1صور  ل

  ومعالجػػة الصػػور ببرنػػامج  يالحمػػتصػػوير ططقػـػphoto shop  وتجقيزةػػا لمتقيػػيـ
  استمار  االستبيافمف قبؿ المحكميف المترصصيف مف ربلؿ  النقالي

  معالجة النتالج إحصاليًا 

 المنفذة يالحمعرض لتصميمات  ييموفيما 
 

 
   التصميم األول4لصورة

   يوضح توصيف التصميم األول1جدول ل

توصيف 
 التصميم

فػاتي  رمػادي مصػنوع مػف سػحاا لونػا يالتصميـ  بار   ف طقـ مف الحمػ
بػػيف طياتػػا ذا  لػوف طبػػيضت والطقػػـ مكػوف مػػف كوليػػا  ييترممػا حبػػا  لػول

سور  وحمؽت يصمي الرتدالا  فتر  المسابت وبعد الظقر  في واا

الخامات 
  تخدمةالمس

بحجػـ  ف ػيقلمػيف  لمعقػدت ف ػيقلمػيف  تيالمول حبا  مف تمعدنيسحاا 
 طصغر لئلسور ت رطافيف لمحمؽ 

تكمفة 
 التصميم

جنيقػػػا ت  2طقلػػػاؿ 2جنيػػػات 1مسػػػتعمؿ  يجنيػػػات لػػػول 1سػػػحاا مسػػػتعمؿ 
 جنيقا  مصرية  1جنيات التكملة النقالية = 5رطاؼ لمحمؽ 1
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طريقة 
تنفيذ 
 التصميم

 
 باسترداـ بيف طياتات وتصب  يالمولحاا  م  شكؿ طيا  ويصب  يصن  الس
بدايػػػػة ونقايػػػػة العقػػػػد  فػػػػيت يركػػػػا قلػػػػؿ مرصػػػػص بالقمػػػػاش واإلبػػػػر الرػػػػيط 

واإلسور ت لعمؿ الحمؽ يصن  قطعة مف السحاا  ويصب  بدارمقا حبتيف مف 
 ويركا الرطاؼ لمحمؽ  يالمول

 
 الثاني  التصميم 5صورةل
 الثانيميم   توصيف التص2جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

الجبيػػػر المطػػػرز ذو  مصػػػنوع مػػػف يالتصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ مػػػف الحمػػػ
بػنلس المػوفت الطقػـ مكػوف مػف كوليػا  يالموف األسود مرصػد بحبػا  لػول

سور  وحمؽ  يصمي للتر  المساب وبعد الظقير   واا

الخامات 
  المستخدمة

 مار لمحمؽ مس1واإلسور ت اقلؿ لمكولي 2حمقا ت2ت طسودجبير لونا 

تكمفة 
 التصميم

مسػػػػػمار 1جنيػػػػػات 2قلػػػػػؿ2جنيػػػػػات 5حمقػػػػػا  2جنيػػػػػات  1جبيػػػػػر مسػػػػػتعمؿ 
 جنيقا  مصرية 3جنيا التكملة النقالية=1
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
لعمػػؿ الكوليػػػا قػػص شػػػريط الجبيػػر بطػػػوؿ محػػيط الرقبػػػة وتركيػػا الحمقػػػة 

ط الجبير يقص شري اإلسور ت ولعمؿ الكولياالمعدنية والقلؿ  م  ططراؼ 
ت لعمػػػؿ األسػػػور ططػػػراؼ  فػػػيبطػػػوؿ محػػػيط الرسػػػة ويركػػػا الحمقػػػة والقلػػػؿ 

 مف الجبير ويركا لقا مسمار لمحمؽ   واحد  الحمؽ تقص وحد

 
   التصميـ الصال 2صور  ل
   توصيف التصميم الثالث3جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

ذو لػػػوف  معػػػدنيسػػػحاا  مصػػػنوع يالتصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ مػػػف الحمػػػ
موصػػؿ  كوليػػات  مػػ  شػػكؿ حمزونػػا  متصػػمةت الطقػػـ مكػػوف مػػف نحاسػػي

سور ت يصمي للتر  المساب والسقر   نحاسيبسمسمة ذا  لوف   وحمؽ واا

الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1ت معدنيقلؿ  1ت سمسمة معدنيةت معدنيسحاا 
تكمفة 
 التصميم

رطػاؼ 1جنيات 1قلؿ 1جنيات 2سـ سمسمة 21جنيات 1سحاا مستعمؿ 
 جنيقا  مصرية  3التكملة النقالية =.  نياج5
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
ت تجمػد واإلبػر ويصب  بػالريط  حمزونيلعمؿ الكوليا يمؼ السحاا بشكؿ 

الحمزونػػػا  وتوصػػػؿ بالسمسػػػمةت تشػػػكؿ حمزونػػػا  صػػػغير  لعمػػػؿ اإلسػػػو  
  وتوصػػػؿ بسمسػػػمة ويركػػػا القلػػػؿت لعمػػػؿ الحمػػػؽ تشػػػكؿ حمزونػػػا  صػػػغير 

 ويركا الرطاؼ  

 
   التصميـ الرابد3صور  ل
   توصيف التصميم الرابع4جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

لونػػا  معػػدنيمصػػنوع مػػف سػػحاا  يالتصػػميـ  بػػار   ػػف طقػػـ مػػف الحمػػ
سور   م  شػكؿ  ػلير ت وحمػؽ  مػ  شػكؿ نحاسي ت مكوف مف كوليا واا

 شرالطت يصمي للتر  المساب السقر  

الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1سور ت واإل المكولي لاؿ معدنيةطق 2سحاا معدن ت
تكمفة 
 التصميم

التكملػػة .جنيػػة5رطػػاؼ 1جنيقػػا ت 2طقلػػاؿ 2مسػػتعمؿت معػػدنيسػػحاا 
 جنيقا  مصرية 1النقالية= 
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
 المعػػػدنيواإلسػػػور  يقػػػص نسػػػيج السػػػحاا بجانػػػا الجػػػزب  العمػػػؿ الكوليػػػ

  وية الطػوؿ لعمػؿ ال ػلير وينظؼ بػالحرؽت يسػتردـ صػبل  شػرالط متسػا
ت تركػػا األقلػػػاؿ يوالرسػػة كػػػؿ  مػػ  حػػػد الرقبػػػةصػػـ تقػػص بطػػػوؿ حػػرد  

مصؿ الطريقػة   معد اواإلسور ت تستردـ صبل  شرالط مف السوست المكولي
 السابقةت وتجمد مف ط م  بالرياطةت يركا الرطاؼ لمحمؽ 

 
   التصميـ الرامس4صور  ل
   توصيف التصميم الخامس5جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

لونػػا  يمصػػنوع مػػف سػػحاا معػػدن يالتصػػميـ  بػػار   ػػف طقػػـ مػػف الحمػػ
ت مكػػػوف مػػػف ي مػػػ  شػػػكؿ ةرمػػػ يمػػػزيف بحميػػػة معدنيػػػة نحاسػػػ تينحاسػػػ

سور  وحمؽت يصمي للتر  الصباو والمساب   كوليا واا

الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1طقلاؿ لمكوليا واإلسور ت 2حمية معدنيةتو سحاا 
تكمفة 
 ميمالتص

التكملػػة .جنيػػة5رطػػاؼ 1جنيقػػا ت 2طقلػػاؿ 2مسػػتعمؿ ت يسػػحاا معػػدن
 جنيقا  مصرية 1النقالية= 
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
والرسػػة كػػؿ  ةواإلسػػور  يقػػص السػػحاا بطػػوؿ محػػيط الرقبػػ العمػػؿ الكوليػػ
بدايػػة ونقايػػة كػػؿ شػػريطت تصبػػ  الحميػػة  يت تركػػا األقلػػاؿ فػػ ي مػػ  حػػد

سػور ت لعمػؿ الحمػؽ لكؿ مػف الكوليػا واإل ةالمعدنية  م  مسافا  متساوي
 ويركا الرطاؼ  ةسـ ويصب   ميا الحمي 4يقص سحاا بطوؿ 

 
 التصميـ السادس 5صور  ل
   توصيف التصميم السادس6جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

مػزيف  جممػيمصػنوع مػف شػريط جمػد لونػا  ي ف طقػـ حمػ  التصميـ  بار 
سػػػور ت ومكػػػوف مػػػ بحميػػػة معدنيػػػة  مػػػ  شػػػكؿ  مػػػبل ت ف كوليػػػا وحمػػػؽ واا
 يصمي للتر  الصباو وبعد الظقر 

الخامات 
  المستخدمة

طقلػػاؿ لمعقػػػد 2رطػػاؼ لمحمػػؽت 1شػػريط جمػػدت حميػػة  مػػ  شػػػكؿ  مػػبل ت 
 واإلسور  

تكمفة 
 التصميم

جنيػػات 2طقلػػاؿ 2جنيػػات5رطػػاؼ 1ت شػػريط جمػػد وحميػػة معدنيػػة مسػػتعممة 
 مصرية جنيقا  3جنيات التكملة النقالية= 1حمقا  صغير  
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طريقة 
تنفيذ 
 التصميم

 
واإلسػػور  يقػػص شػػريط الجمػػد بمحػػيط الرقبػػة والرسػػةت تصبػػ  ا لعمػػؿ الكوليػػ

بدايػػة ونقايػػة الشػػريطت  يفػػ قلػػاؿالحميػػة  مػػ  مسػػافا  متسػػاويةت تركػػا األ
 رطاؼ  الالمنتصؼ ويركا  ييقص شريطيف لكؿ حمؽ وتو د حمية ف

 
  التصميـ السابد51صور  ل
 توصيف التصميم السابع  7جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

مصػػػنوع مػػػف سػػػحابا  سػػػحرية متعػػػدد   يالتصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ حمػػػ
ببع ػػػػقات مكػػػػوف مػػػػف  قػػػػد وحمػػػػؽ  متصػػػػمةاأللػػػػواف  مػػػػ  شػػػػكؿ حمقػػػػا  
سور ت يصمي للتر  الصباو   واا

الخامات 
  المستخدمة

 طقلاؿ لمعقد واإلسور  2رطاؼ لمحمؽت 1سحابا  سحريةت 
تكمفة 
 التصميم

طقلػػػاؿ  2جنيػػػات 5رطػػػاؼ لمحمػػػؽ 1ت جنيػػػا 1حابا  سػػػحرية مسػػػتعممةسػػػ
 جنيقا  مصرية 1جنيقا ت التكملة النقالية= 2
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طريقة 
تنفيذ 
 التصميم

 
واإلسور  والحمؽ 6 يلصؿ السحاا ال  شريطيف ويمؼ  م   العمؿ الكولي

شػػػػػكؿ حمقػػػػػا وتصبػػػػػ  ببلصػػػػػؽت تجمػػػػػد الحمقػػػػػا  بػػػػػالريط واإلبػػػػػر ت تجمػػػػػد 
واإلسور  والحمؽ كػؿ  مػ  حسػا الطػوؿ المطمػوا ا كوليالحمقا  لعمؿ ال

 قلاؿ لمعقد واإلسور  والرطافا  لمحمؽ  وتركا األ

 
  التصميـ الصامف 55صور  ل
   توصيف التصميم الثامن8جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

ومػػػزيف  الرمػػػاديالتصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ حمػػػ  مصػػػنوع مػػػف اللػػػرو 
 مؽ وطسور ت يصمي للتر  المساب وح ااألبيضت مكوف مف كولي يبالمول

الخامات 
  المستخدمة

سػػػـ مػػػف 51طقلػػػاؿت سػػػمؾ لوايػػػر ت  2قطعػػة مػػػف اللػػػروت حبػػػا  لػػػول ت 
 السمسة 

 تكمفة التصميم
جنيقػػػػا ت سػػػػمؾ وايػػػػر  2طقلػػػػاؿ 2جنيػػػػات  1مسػػػػتعمؿ  ياللػػػػرو والمػػػػول

 2جنيػػػػػػػػػات التكملػػػػػػػػػة النقاليػػػػػػػػػة= 5سػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػف السبلسػػػػػػػػػؿ 51جنيػػػػػػػػػات5
  مصريةجنيقات
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يذ طريقة تنف
 التصميم

 
والحمؽ يقص شػريط اللػرو بطػوؿ محػيط الرقبػة  واإلسور لعمؿ الكوليا 

سػػػـ لعمػػػؿ الحمػػػؽت يمػػػؼ اللػػػرو  مػػػ  شػػػكؿ 4 ةومحػػػيط الرسػػػة  ومسػػػاف
الػػولي وبدارمػػا الػػواير المجقػػز بالقلػػؿ ويمصػػؽت تصبػػ  حبػػا   طسػػطوانة
 ت يركا الرطاؼ لمحمؽ متساوية م  مسافا   بالرياطة

 
 ميـ التاسدالتص  51صور  ل
   توصيف التصميم التاسع9جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

الجبيػػػر المطػػػرز ذو  مصػػػنوع مػػػف يالحمػػػ التصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ مػػػف
بنلس الموفت الطقـ مكوف مػف كوليػا  يلول الموف األبيض مرصد بحبا 

سور  وحمؽت يصمي للتر  المساب وبعد الظقير    واا

الخامات 
 المستخدمة

 
 اطقلاؿ لمكوليػ 2حمقا  صغير  2طبيضت  يلول ت حبا جبير لونا طبيض

 رطاؼ 1واإلسور ت
تكمفة 
 التصميم

قلػؿ 2جنيػات 5حمقػا  2مسػتعممةت  يجنيات حبػا  لػول 1جبير مستعمؿ 
 مصريةجنيقا  2جنيات التكملة النقالية=5رطاؼ1جنيات 2
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
ط الرقبػػة ومحػػيط سػػور  قػػص شػػريط الجبيػػر بطػػوؿ محػػيلعمػػؿ الكوليػػا واإل

الكوليػات لعمػؿ الحمػؽ  طػراؼطالرسة كؿ  م  حدى وتركيػا القلػؿ  مػ  
 واحد  مف الجبير ويركا لقا الرطاؼ لمحمؽ   تقص وحد

 
 التصميـ العاشر  53صور  ل
   توصيف التصميم العاشر10جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

ع مػف حمػؽ ت مصػنو  إسػور ت لكوليػات يالحمالتصميـ  بار   ف طقـ مف 
حمية ذةبية  م  شكؿ طةراما  صغير  متصمة وة  نوع مف المكمػبل  

 مػػػػػ  شػػػػػكؿ مصمػػػػػ ت اإلسػػػػػور   االكوليػػػػػترػػػػػيط  مػػػػػ  المبلبػػػػػست  الصابتػػػػػة
 الحمؽ مربعيف متصميفت يصمي للتر  المساب والسقر   مستطيمةت

الخامات 
  المستخدمة

 مسمار لمحمؽ  1قلؿ لئلسور ت  1حمية ذةبيةت سمسمة ذةبيةت 
مفة تك

 التصميم
جنيػػات سمسػػمة 5مسػػمار 1جنيػػات 1قلػػؿ 1جنيػػات  1حميػػة ذةبيػػة مسػػتعممة

 جنيقا  مصرية 3جنيا التكملة النقالية =2
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طريقة تنفيذ 
 التصميم

 
وتركػػا السمسػػمة  مػػ  ططرافػػات  يةرمػػلعمػػؿ الكوليػػا6 يقػػص  مػػ  شػػكؿ 

لعمؿ اإلسػور  تقػص  مػ  شػكؿ مسػتطيؿ ويركػا القلمػيف  مػ  ططرافقػات 
 لحمؽ يقص  م  شكؿ مربعيف متقابميف ويركا المسمار لمحمؽ لعمؿ ا

 
  شر الحاديالتصميـ   52صور  ل
 عشر الحادي  توصيف التصميم 11جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

ل قػد دوريػفت إسػور ت حمػؽ ت مصػنوع مػف  يحمػالتصميـ  بػار   ػف طقػـ 
ومجمو ػػػػػة متنو ػػػػة مػػػػػف طقلػػػػػاؿ السػػػػػحاا  الممونػػػػػةمجمو ػػػػة مػػػػػف األزرار 

 متصميف بمسامير وحمقا  ذةبيةت يصمي للتر  الصباو وبعد الظقير  و 

الخامات 
  المستخدمة

 ذةبيػػةت حمقػػا  مجمو ػػة طزرار ممونػػةت مجمو ػػة طقلػػاؿ سػػحاات مسػػامير
 رطاؼ لمحمؽ 1 ذةبيةت

تكمفة 
 التصميم

جنيػػػات حمقػػػا   3جنيػػػات مسػػػامير  1األزرار وطقلػػػاؿ السػػػحابا  مسػػػتعممة 
 جنيقا  مصريا 3النقالية = ةالتكملجنيات5رطاؼ 1جنيات 3
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طريقة 
تنفيذ 
 التصميم

 
توصػػؿ األزرار وطقلػػاؿ السػػحابا   يلعمػػؿ الحمػػؽ واألسػػور  كػػؿ  مػػ  حػػد

 بالمسامير والحمقا   بالطوؿ المناسات ويركا الرطاؼ لمحمؽ 

 
  شر الصانيالتصميـ   51صور  ل
 عشر الثاني التصميم   توصيف12جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

ل قػػد طويػػؿت إسػػور ت حمػػؽ  مصػػنوع مػػف  يحمػػالتصػػميـ  بػػار   ػػف طقػػـ 
مجمو ػػة مػػف األزرار متعػػدد  األلػػوافت مرتػػا  مػػ  شػػكؿ مجمو ػػا  لونيػػة 

 ت يصمي للتر  الصباو وبعد الظقير  يةمصبتة  م  سمسمة معدنية ف 

ت االخام
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1لاؿت طق2سـ سمسمةت حمقا  صغير  وكبير ت 11طزرارت 

تكمفة 
 التصميم

 5رطػػػػاؼ 1جنيػػػػات  2طقلػػػػاؿ 2جنيػػػػات 2جنيػػػػات سمسػػػػما  1طزرار مسػػػػتعممة
 جنيا مصري 55جنيات التكملة النقالية=
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طريقة 
تنفيذ 
 التصميم

 
لمعقػػد واألسػػور  والحمػػؽ كػػؿ  مػػ  حسػػا الطػػوؿ المر ػػوا  السمسػػمةتقػػص 

توصػػػؿ األزرار  حمػػػؽتوالرطػػػاؼ لم واإلسػػػور  فيػػػات تركػػػا األقلػػػاؿ لمكوليػػػا
 السمسمة  م  حسا ترتيا األلواف  في بالحمقا  وتركا

 
 التصميـ الصال   شر  52صور  ل
   توصيف التصميم الثالث عشر13جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

مكػػػوف مػػػف ل قػػػد طويػػػؿت إسػػػور ت حمػػػؽ   يالتصػػػميـ  بػػػار   ػػػف طقػػػـ حمػػػ
اؿت األزرار مصػػػػنوع مػػػػف مجمو ػػػػة مػػػػف األزرار متعػػػػدد  األلػػػػواف واألشػػػػك

 ت يصمي للتر  الصباو وبعد الظقر  المموف موصمة ببع قا بالريط

الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1طزرارت ريط سميؾ مموفت قلؿ لئلسور ت  
تكمفة 
 التصميم

جنيػػػات 5رطػػاؼ 1جنيػػات  5جنيػػػات قلػػؿ 3متػػر رػػيط 2جنيػػات  1األزرار 
 جنيقا  مصرية  2التكملة النقالية = 
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طريقة 
نفيذ ت

 التصميم
 

لعمؿ الكوليا واإلسور  والحمؽ توصؿ األزرار بالريط وتعقد بعد كؿ زرار 
 حت  الوصوؿ لمطوؿ المطموات تركا األقلاؿت ويركا الرطاؼ لمحمؽ 

 
 التصميـ الرابد  شر  53صور  ل
 الرابع عشر   توصيف التصميم14جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

كػػوف مػػف ل قػػد طويػػؿت إسػػور ت حمػػؽ  م يحمػػالتصػػميـ  بػػار   ػػف طقػػـ 
مصنوع مف مجمو ة مف األزرار القماش متعدد  األلػوافت مرتػا بطريقػة 

  شواليةت يصمي للتر  الصباو 

 
الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1قلؿت  1ريط سميؾت  متر 2طزرار قماشت 
تكمفة 
 التصميم

يػػػات جن5رطػػػاؼ 1جنيػػػات 1قلػػؿ 1جنيػػػات  3جنيػػات رػػػيط سػػػميؾ  1طزرار
 جنيقا  مصرية  2التكملة النقالية = 
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طريقة تنفيذ 
  التصميم

لعمؿ العقد واإلسور  والحمػؽ توصػؿ األزرار بػالريط وتعقػد بعػد كػؿ زرار 
 .حت  الوصوؿ لمطوؿ المطموات تركا األقلاؿت ويركا الرطاؼ لمحمؽ

 
 التصميـ الرامس  شر  54صور  ل
 عشر  توصيف التصميم الخامس 15جدول رقم ل

توصيف 
 التصميم

لكوليات إسور ت حمؽ  مصنوع مف مجمو ػة  يحمالتصميـ  بار   ف طقـ 
 مف األزرار القماش الستاف متعدد  األلوافت يصمي لممساب والسقر  

الخامات 
  المستخدمة

 رطاؼ لمحمؽ 1طقلاؿت 2طزرار قماشت سمسمة نحاست جوخت 
تكمفة 
 التصميم

جنيػػات 5رطػػاؼ 1جنيػػات 2قلػػؿ 2ات جنيػػ 2جنيػػات سمسػػمة نحػػاس  1طزرار
 جنيا مصرية  55التكملة النقالية = 

طريقة 
تنفيذ 
  التصميم
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لعمؿ الكوليا ترتا األزرار  م  شكؿ ةػـر مػدر  وتمصػؽ  مػ  الجػوخ صػـ 
يمؼ حوؿ كؿ زرار ريط سميؾ طسود ويمصؽ بماد  الصقات يقص الجوخ 

لطريقػػػة لعمػػػؿ حػػػوؿ األزرار وتركػػػا السمسػػػة مػػػف الطػػػرفيفت تكػػػرر نلػػػس ا
 اإلسور  ويركا القلؿت يركا الرطاؼ لمحمؽ 

 
 صدق وثبات أداة البحث:

المنلػػػػػػػذ  لمسػػػػػػػاد  األسػػػػػػػاتذ   يلتحكػػػػػػػيـ تصػػػػػػػميما  الحمػػػػػػػ إ ػػػػػػػداد اسػػػػػػػتبيافتػػػػػػػـ  
إعادة تدوير مكمالت المالبـس الثابتـة وتوظيفيـا إلثـراء فـن   ل5المترصصيف ممحؽ ل

 مػػػػ  الدراسػػػػا  السػػػػابقة والبحػػػػو   االطػػػػبلع ت ولتحقيػػػػؽ محػػػػاور االسػػػػتبياف تػػػػـ يالحمــــ
والدراسا  المتعمقة بإ اد  تدوير المبلبس والدراسا  السابقة الراصػة بػالمكمبل  الصابتػة 

  يالحموكذلؾ الدراسا  الراصة بلف 
لتحقيــق اآلتػػي  يفػػتتمصػػؿ  االسػػتبياف التػػيتحقيػػؽ محػػاور الباحصػػة  اسػػتطا  ومػػف ةنػػا 
تحقيـــق  ،االبتكـــاريالجانـــ  تحقيـــق  ،االقتصـــاديالجانـــ  تحقيـــق  ،الجمـــاليالجانـــ  
  مػػف ط  ػػاب ةيلػػة التػػدريس 53بواسػػطة ل سػػتبيافاال ت وقػػد تػػـ تحكػػيـ الــوظيفيالجانــ  
 :كالتاليبيف المحكميف  م  صبلحية كؿ  بار   االتلاؽنسا لتحديد 

 في االستبيانبين المحكمين عمى صالحية كل عبارة   االتفاق  نس  16جــدول ل
 النسبة ل%  عدد المتفقين رقم العبارة النسبة ل%  متفقينعدد ال رقم العبارة
1 12 92% 10 13 100% 
2 13 100% 11 12 92% 
3 13 100% 12 10 77% 
4 10 77% 13 12 92% 
5 10 77% 14 13 100% 
6 12 92% 15 13 100% 
7 8 62% 16 7 54% 
8 10 77% 17 13 100% 
9 12 92% 18 12 92% 
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 حصػػم   مػػ  نسػػبة التػػيالمحكمػػيف  مػػ  البنػػود  اتلػػاؽ السػػابؽ  52يت ػػي مػػف جػػدوؿ ل
حصػػم   مػػ  نسػػبة  التػػي% فػػأكصر  مػػف  ػػدد المحكمػػيفت وتػػـ حػػذؼ البنػػود 31ل اتلػػاؽ
وطدرػؿ %  مف  دد المحكميف وقد تـ إ اد  صيا ة بعض العبػارا  31طقؿ مف ل اتلاؽ

 بعض التعديبل   ميقا بنابًا  مي مبلحظا  المحكميف 
   :   الداخميل التجانس  البنائيدق الص -أوال" :

الرتبػػػار مػػػدى  Internal Consistencyالصػػػدؽ البنػػػالي يقػػػاس بالتجػػػانس الػػػدارمي 
 تماسؾ ملرداتا  وة  تعد كافية لمتأكد مف صدؽ االستبيانا  الجديد  

 
 لالستبيان   معامالت ارتباط التوافق بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية17جدول ل 

 املمع العبارة
 معامل العبارة الداللة االرتباط

 الداللة االرتباط

1 787¸0** 000¸0 9 682¸0** 000¸0 
2 749¸0** 000¸0 10 849¸0** 000¸0 
3 693¸0** 000¸0 11 675¸0** 000¸0 
4 962¸0** 000¸0 12 756¸0** 000¸0 
5 786¸0** 000¸0 13 882¸0** 000¸0 
6 825¸0** 000¸0 14 749¸0** 000¸0 
7 ¸0684** 000¸0 15 831¸0** 000¸0 
8 784¸0** 000¸0 16 684¸0** 000¸0 

  0¸01** دال إحصائيا عند مستوى ل
طف جميػػػد قػػػيـ معػػػامبل  االرتبػػػاط تشػػػير إلػػػ  داللتقػػػا    السػػػابؽ53ل مػػػف جػػػدوؿيبلحػػػظ 

مما متوافقة  االستبيافطف  بارا   يت وةذا يعنةالصقمف   1¸15اإلحصالية  ند مستوى ل
 لبلستبياف م  التجانس الدارمي يدؿ  
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 بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور االرتباط  معامل 18جدول ل
 الداللة االرتباط معامل العبارة الداللة الرتباطا معامل العبارة

 االبتكاريالجان   المحور الثالث: الجماليالمحور األول: الجان  
1 862¸0** 000¸0 9 698¸0** 000¸0 
2 875¸0** 000¸0 10 797¸0** 000¸0 
3 596¸0** 000¸0 11 865¸0** 000¸0 
4 873¸0** 000¸0 12 887¸0** 000¸0 
 الوظيفيالمحور الرابع: الجان   االقتصادي: الجان  الثانيالمحور 
5 867¸0** 000¸0 13 878¸0** 0.000 
6 598¸0** 000¸0 14 759¸0** 000¸0 
7 764¸0** 000¸0 15 869¸0** 000¸0 
8 685¸0** 000¸0 16 898¸0** 000¸0 

  0¸01** دال إحصائيا عند مستوى ل
مسػػػتوى طف جميػػػد معػػػامبل  االرتبػػػاط دالػػػة إحصػػػاليا  نػػػد  السػػػابؽ يبلحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ

 إل  المحور الذي يت منقا تنتم   ت وةذا يشير إل  طف كؿ  بار  1¸15ل
تبياف تـ حساا معامؿ االتسػاؽ الػدارمي لمتأكد مف صبا  االس -:ثانيًا : ثبات االستبيان

   55وقد جاب  النتالج كما في جدوؿ ل Alphaبواسطة معادلة طللا كرونباخ  
   معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان19جدول ل

 قيمة معامل الثبات المحــــــــــــــــاور
 0¸893 المنفذة يلتصميمات الحم الجماليالجان  تحقيق 
 0¸772 المنفذة يلتصميمات الحم االقتصاديق الجان  تحقي

 0¸864 المنفذة يلتصميمات الحم االبتكاري تحقيق الجان 
 0¸746 المنفذة يلتصميمات الحم الوظيفيتحقيق الجان  
 0¸851 ثبات األداة الكمي

نتػػالج معػػامبل  الصبػػا  لمحػػاور االسػػتبياف األربعػػة يت ػػي مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ  
يتـ حذؼ طي محػور مػف المحػاورت حيػ  كانػ  معػامبل  الصبػا  مرتلعػة  لـو  تة يالرليس
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 ت كمػػا يت ػػي مػػف الجػػدوؿ رقػػـ 1¸322و 1¸453فػػي كػػؿ المحػػاورت وتراوحػػ  مػػابيف  ل
  ت وجميعقا دالة 1¸415  طف معامؿ صبا  االستبياف الكمي ل55ل

 صورتو النيائية :  يصياغة االستبيان ف
6 يةػػػ  محػػػاور و 2النقاليػػػة وةػػػو يتكػػػوف مػػػف لصػػػورتا  فػػػيتػػػـ و ػػػد االسػػػتبياف  

بنػػػود  ت المحػػػور  2يتكػػػوف مػػػف ل الصػػػاني بنػػػود ت المحػػػور 2المحػػػور األوؿ يتكػػػوف مػػػف ل
 بنود   2بنود ت المحور الرابد يتكوف مف ل 2الصال  يتكوف مفل

 استخدمت في تحميل البيانات: التيالمعامالت اإلحصائية 
جػػػراب المعػػػامبل  ا  SPSSإلحصػػػالية باسػػػترداـ برنػػػامج تػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػا  واا

 النتالج وفيما يمي بعض األساليا اإلحصالية المستردمة 6 الستررا 
 لمعامؿ الجود   المتوسط المرجي والمتوسط الملوي المرجي   5

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  1

  ANOVAل  تحميؿ التبايف  3
 فروض الصفرية البحثال

اللػة إحصػالية بػيف متوسػطا  طراب المحكمػيف يوجد فػروؽ ذا  دال  اللرض األوؿ6  5
 ي تحقيؽ الجانا الجمال يالمنلذ  ف يالحمتصميما   م  

يوجد فروؽ ذا  داللػة إحصػالية بػيف متوسػطا  طراب المحكمػيف ال  اللرض الصاني6  1
 االقتصادي تحقيؽ الجانا  يالمنلذ  ف يالحمتصميما   م  

ية بػيف متوسػطا  طراب المحكمػيف يوجد فروؽ ذا  داللة إحصػالال  اللرض الصال 6  3
 االبتكاري تحقيؽ الجانا  يالمنلذ  ف يالحمتصميما   م  

يوجػد فػروؽ ذا  داللػة إحصػالية بػيف متوسػطا  طراب المحكمػيف ال  اللرض الرابد6  2
 الوظيلي تحقيؽ الجانا  يالمنلذ  ف يالحمتصميما   م  

 النتائج تحميميا تفسيرىا:
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 يلتصــميمات الحمــ ي"تحقيــق الجانــ  الجمــال :حــور األولبدراســة المالنتــائج المتعمقــة 
 ".ةالمنفذ

 رابآللػػػػي المعيػػػػار  نحػػػػراؼالالمػػػػرجي وا يتػػػػـ حسػػػػاا المتوسػػػػط المػػػػرجي والمتوسػػػػط الملػػػػو 
والجػػدوؿ التػػالي يو ػػي إجمػػالي متوسػػطا     المنلػػذ يالمحكمػػيف حػػوؿ تصػػميما  الحمػػ

 الي مستويا  الم شرا  لمبنود األربعة لمحور تحقيؽ الجانا الجم
المتخصصين  ءواالنحراف المعياري لآلراالمرجح  المئوي  المتوسط المرجح والمتوسط 20جدول ل

 الجماليمن حيث تحقيق الجان   ي المنفذةحول تصميمات الحم
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 مناس  92% 0.304 2.77 0% 23% 77% 1
 مناس  82% 0.598 2.46 8% 38% 54% 2
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 3
 مناس  97% 0.226 2.92 0% 8% 92% 4
 مناس  79% 0.592 2.38 15% 31% 54% 5
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 6
 مناس  85% 0.476 2.54 15% 15% 69% 7
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 8
 حد ما يمناس  ال 72% 0.717 2.15 31% 23% 46% 9
 مناس  90% 0.477 2.69 8% 15% 77% 10
 مناس  97% 0.269 2.92 0% 8% 92% 11
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 12
 مناس  90% 0.355 2.69 0% 31% 69% 13
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 14

مناس  الى  74% 0.748 2.23 15% 46% 38% 15
 حد ما
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تحقيق  يالمتخصصين ف ءآلراالمنفذة وفق معامالت الجودة  ي  ترتي  تصميمات الحم1شكل ل

 الجماليالجان  

   :1  والشكل ل20الجدول ل منيتضح 
إ ػػاد  تػػدوير مكمػػبل   بأسػػمواالمنلػػذ   ي  الحمػػتصػػميما فػػيطراب المترصصػػيف  اتلػػاؽ

  الجماليتحقيؽ الجانا  في يالمبلبس الصابتة وتوظيلقا إلصراب فف الحم
حيػ  تبػيف طف  مرتلعػةتكػوف  المنلػذ  يحي  طف تقييـ معػامبل  الجػود  لتصػميما  الحمػ

مسػػتوى  فػػيالمنلػػذ  حصػػموا  مػػ  معامػػؿ جػػود  يقػػد  ي  مػػف تصػػميما  الحمػػ53 ػػدد ل
 فػػيالمنلػػذ  حصػػؿ  مػػ  معامػػؿ جػػود  يقػػد  ي  مػػف تصػػميما  الحمػػ1ا ت  ػػدد للمناسػػ

المنلػػذ  حصػػؿ  مػػ   يمػػف تصػػميما  الحمػػ طيمسػػتوى لمناسػػا إلػػ  حػػد مػػا ت وال يوجػػد 
 مناسا   مستوىل  ير فيمعامؿ جود  يقد 

ت 2ت 3رقػػـ ل المنلػذ  ي%  لتصػميما  الحمػ100تراوحػ  معػامبل  االتلػاؽ مػا بػػيف ل -
مسػتوى  فػي  ويقػد 5%  لمتصػميـ رقػـ ل72مستوى مناسػات ول فيقد   وي52ت 51ت 4

  الجماليمما يوضح تحقيق الجان  مناسا إل  حد ما  
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لتصــميمات  يقتصــاد"تحقيــق الجانــ  اال:يالثــان دراســة المحــور  النتــائج المتعمقــة ب2ل
 ".ةالحمى المنفذ
ألراب ي يػػػػػار المع نحػػػػػراؼالمػػػػػرجي واال يالمتوسػػػػػط المػػػػػرجي والمتوسػػػػػط الملػػػػػو تػػػػػـ حسػػػػػاا 

والجػػػدوؿ التػػػالي يو ػػػي إجمػػػالي متوسػػػطا    يقتصػػػادالمترصصػػػيف حػػػوؿ الجانػػػا اال
 مستويا  الم شرا  لمبنود األربعة لمحور تحقيؽ الجانا االقتصادي 

المتخصصين  واالنحراف المعياري آلراءالمرجح  المئويالمرجح والمتوسط   المتوسط 21جدول ل
 .االقتصاديق الجان  تحقي فيالمنفذة  يحول تصميمات الحم
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 مناس  97% 0.267 2.92 0% 8% 92% 1
 مناس  85% 0.584 2.54 8% 30% 62% 2
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 3
 مناس  82% 0.580 2.46 15% 23% 62% 4
 مناس  92% 0.299 2.77 8% 8% 84% 5
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 6
 مناس  87% 0.428 2.62 8% 23% 69% 7
 مناس  97% 0.208 2.92 0% 8% 92% 8
  مناس 79% 0.612 2.38 8% 46% 46% 9
 مناس  92% 0.319 2.77 0% 23% 77% 10
 مناس  90% 0.418 2.69 8% 15% 77% 11
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 12
 مناس  87% 0.432 2.62 8% 23% 69% 13
 مناس  97% 0.247 2.92 0% 4% 92% 14



 

121 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

مناس  الى حد  69% 0.694 2.08 31% 31% 38% 15
 ما

 

 
المتخصصين حول تصميمات  آلراءالمنفذة وفق معامالت الجودة  يحمت ال  ترتي  تصميما2شكل ل

 .االقتصاديتحقيق الجان   فيالمنفذة  يالحم

   :2  والشكل ل21ل من الجدوليتضح 
  االقتصاديتحقيؽ الجانا  فيالمنلذ   يالمترصصيف حوؿ تصميما  الحم راباتلاؽ ل
حيػ  تبػيف طف  مرتلعػة  تكػوف المنلػذ يطف تقيػيـ معػامبل  الجػود  لتصػميما  الحمػحيث 
  طقػػـ 5مسػػتوى لمناسػػا ت  ػػدد ل فػػي  طقػػـ حصػػموا  مػػ  معامػػؿ جػػود  يقػػد 52 ػػدد ل

وال يوجد تصميـ حصؿ  مستوى لمناسا إل  حد ما ت فيحصؿ  م  معامؿ جود  يقد 
مناسػػا  وتراوحػػ  معػػامبل  االتلػػاؽ مػػا بػػيف  مسػػتوى ل يػػر فػػي مػػ  معامػػؿ جػػود  يقػػد 

%  25مسػػػػػػػػتوى مناسػػػػػػػػات ل فػػػػػػػػي   ويقػػػػػػػػد 51ت 2ت 3ل%  لمتصػػػػػػػػميما  رقػػػػػػػػـ 511ل
تحقيـق الجانـ  ممـا يؤكـد مستوى مناسا إلػ  حػد مػا   في  ويقد 51لمتصميما  رقـ ل

  المنفذة يلتصميمات الحم االقتصادي
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لتصـــميمات  ي"تحقيق الجانـــ  االبتكـــار الثالـــث: دراســـة المحـــور  النتـــائج المتعمقـــة ب3
 ".ةالمنفذ يالحم

ألراب ي المعيػػػػػار  نحػػػػػراؼالمػػػػػرجي واال يرجي والمتوسػػػػػط الملػػػػػو تػػػػػـ حسػػػػػاا المتوسػػػػػط المػػػػػ
والجدوؿ التالي يو ي إجمالي متوسطا     المنلذ ي م  تصميما  الحمالمترصصيف 

 مستويا  الم شرا  لمبنود األربعة لمحور تحقيؽ الجانا االبتكاري 

المتخصصين  اءواالنحراف المعياري آلر المرجح  المئوي  المتوسط المرجح والمتوسط 22جدول ل
 االبتكاريتحقيق الجان   فيالمنفذة  يلتصميمات الحم

لث
الثا
ور 
مح
ال

 

ميم
تص
ال

 

 مستويات المؤشرات
جح
مر
ط ال
وس
لمت
ا

 

يار 
لمع
ف ا
حرا
االن

 ي

المتوسط 
ي المئو 
 حالمرج

لمعامل 
 الجودة 

 مستوى التصميم

س 
منا

 

حد 
ى 
  إل

اس
من

 ما

س 
منا
ير 
غ

 

ن 
لجا
ق ا
حقي
ت

 
رى
تكا
االب

 

 مناس  92% 0.281 2.77 8% 8% 84% 1
 مناس  90% 0.384 2.69 8% 15% 77% 2
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 3
 مناس  92% 0.280 2.77 8% 8% 84% 4
 حد ما يلإمناس   69% 0.726 2.08 31% 31% 38% 5
 مناس  97% 0.238 2.92 0% 8% 92% 6
 مناس  85% 0.489 2.54 8% 31% 62% 7
 مناس  92% 0.284 2.77 0% 23% 77% 8
 مناس  الى حد ما 69% 0.794 2.08 23% 46% 31% 9
 مناس  87% 0.469 2.62 8% 23% 69% 10
 مناس  85% 0.593 2.54 8% 31% 62% 11
 مناس  97% 0.224 2.92 0% 8% 92% 12
 مناس  87% 0.354 2.62 8% 23% 69% 13
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 14
 مناس  الى حد ما 74% 0.660 2.23 15% 46% 38% 15
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تحقيق  يالمتخصصين ف آلراءودة المنفذة وفق معامالت الج ي  ترتي  تصميمات الحم3شكل ل

 االبتكاريالجان  
   :3  والشكل ل22من الجدول ليتضح 
تحقيػػػؽ الجانػػػا  فػػػيالمنلػػػذ   يراب السػػػاد  المترصصػػػيف حػػػوؿ تصػػػميما  الحمػػػل اتلػػػاؽ

 كؿ تصميـ مف التصميما  ل االبتكاري
حي  تبيف طف  مرتلعةالمنلذ  تكوف  يطف تقييـ معامبل  الجود  لتصميما  الحمويت ي 
  3مسػػػتوى لمناسػػػا ت  ػػػدد ل فػػػي  تصػػػميـ حصػػػموا  مػػػ  معامػػػؿ جػػػود  يقػػػد 51 ػػػدد ل

وال يوجػػػد  مسػػػتوى لمناسػػػا إلػػػ  حػػػد مػػػا ت فػػػيتصػػػميـ حصػػػؿ  مػػػ  معامػػػؿ جػػػود  يقػػػد 
مناسػػا ت وتراوحػػ  معػػامبل   مسػػتوى ل يػػر فػػييقػػد  تصػميـ حصػػؿ  مػػ  معامػػؿ جػػود 

%  25مسػتوى مناسػات و ل فػي  ويقد 52ت 3%  لمتصميـ رقـ ل511االتلاؽ ما بيف ل
االبتكــاري ممــا يؤكــد تحقيـق الجانــ   مسػتوى  يػػر مناسػا  فػي  ويقػػد 1لمتصػميـ رقػـ ل

  المنفذة يتصميمات الحم في
 يلتصـميمات الحمـ يحقيق الجان  الوظيف"تالرابع: دراسة المحور  النتائج المتعمقة ب4

 "ةالمنفذ
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ألراب ي المعيػػػػػار  نحػػػػػراؼالمػػػػػرجي واال يتػػػػػـ حسػػػػػاا المتوسػػػػػط المػػػػػرجي والمتوسػػػػػط الملػػػػػو 
والجػػػدوؿ التػػػالي يو ػػػي إجمػػػالي متوسػػػطا   المنلػػػذ  يلتصػػػميما  الحمػػػالمترصصػػػيف 

 مستويا  الم شرا  لمبنود األربعة لمحور تحقيؽ الجانا الوظيلي 
 

 واالنحراف المعياري آلراءالمرجح  المئويح المتوسط المرجح والمتوسط   يوض23جدولل
 المنفذة يلتصميمات الحم الوظيفيتحقيق الجان   فيالمتخصصين 
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ظيف
الو
  
جان
ق ال

حقي
ت

 ي

 مناس  90% 0.457 2.69 8% 15% 77% 1
 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 2
 مناس  97% 0.267 2.92 0% 8% 92% 3
 مناس  82% 0.535 2.46 8% 38% 54% 4
 مناس  الى حد ما 74% 0.611 2.23 15% 46% 38% 5

 مناس  100% 0 3 0% 0% 100% 6
 مناس  85% 0.526 2.54 15% 15% 69% 7
 مناس  92% 0.325 2.77 0% 23% 77% 8
 غير مناس  64% 0.798 1.92 46% 16% 38% 9
 مناس  90% 0.353 2.69 8% 15% 77% 10
 مناس  85% 0.512 2.54 8% 31% 62% 11
 مناس  100% 0 3 0% /0 100% 12
 مناس  87% 0.375 2.62 8% 23% 69% 13
 مناس  95% 0.262 2.85 0% 15% 85% 14
 مناس  الى حد ما 67% 0.706 2.00 31% 38% 31% 15
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المتخصصين لؤلطقم  آلراءالمنفذة وفق معامالت الجودة   يالحم  ترتي  تصميمات 4شكل ل

 المنفذة يفي تصميمات الحم االبتكاريالمقترحة في تحقيق الجان  

   :4شكل ل  وال23من الجدولل يتضح
تحقيػػػؽ الجانػػػا  فػػػيالمنلػػػذ   يراب السػػػاد  المترصصػػػيف حػػػوؿ تصػػػميما  الحمػػػل اتلػػػاؽ

طف تقيػػػيـ معػػػامبل  الجػػػود  حيػػػ  المنلػػػذ ت  يومسػػػتوى كػػػؿ تصػػػميـ مػػػف الحمػػػ الػػػوظيلي
  تصػميـ حصػموا  مػ  51حيػ  تبػيف طف  ػدد ل مرتلعػةالمنلذ  تكوف  يلتصميما  الحم

  تصػػميـ حصػػؿ  مػػ  معامػػؿ جػػود  1 ػػدد لمسػػتوى لمناسػػا ت  يفلػػمعامػػؿ جػػود  يقػػد 
  تصػػميـ حصػػؿ  مػػ  معامػػؿ جػػود  يقػػد 5مسػػتوى لمناسػػا إلػػ  حػػد ما ت ػػدد ل فػػييقػػد 

ت 1%  لمتصميـ رقػـ ل511مستوى ل ير مناسا ت وتراوح  معامبل  االتلاؽ ما بيف ل
مسػتوى  يػر  فػي  ويقػد 5%  لمتصميـ رقـ ل22مستوى مناسات و ل في  ويقد 51ت 2

 التصميمات المنفذة. يفالوظيفي تحقيق الجان  و ي مناسا  مما ي
 

 واالنحػراؼ المعيػاري آلرابالمػرجي  الملػويوالمتوسػط المتوسػط المػرجي ممخص النتائج :
 لجميد المحاور المنلذ   يلتصميما  الحمالمترصصيف 
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رىا المنفذة وتقديي المرجح وترتي  تصميمات الحم المئوي  المتوسط المرجح والمتوسط 24جدول ل
 .السادة المتخصصين لجميع المحاور الستجاباتطبقًا 

ميم
تص
ال

 

 مستويات المؤشرات

جح
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ا

 

 فرا حاالن
يار 
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ا
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المتوسط 
ي المئو 
 جحالمر 

لمعامل 
 الجودة 

ترتي  
 التصميمات

مستوى التصميم 
 العام

س 
منا
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ى 
  إل

اس
من

 ما

س 
منا
ير 
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1 83
% 

13
% 4% 2.79 0.261 92.95

 مناس  لسادسا %

2 73
% 

21
% 6% 2.67 0.355 89.10

 مناس  الثامن %

3 98
% 2% 0% 2.98 0.231 99.36

 مناس  األول %

4 73
% 

19
% 8% 2.65 0.478 88.46

 مناس  العاشر %

5 54
% 

29
% 

17
% 

2.37 0.596 78.85
% 

 مناس  الثالث عشر

6 98
% 

2% 0% 2.98 0.279 99.36
% 

 مناس  األول لم 

7 
67
% 

21
% 

12
% 2.56 0.412 

85.26
 مناس  عشر يالثان %

8 87
% 

13
% 0% 2.87 0.290 95.51

 مناس  الخامس %

9 40
% 

33
% 

27
% 2.13 0.645 71.15

مناس  الى حد  الرابع عشر %
 ما

10 75
% 

19
% 6% 2.69 0.361 89.74

 مناس  السابع %

11 73
% 

21
% 6% 2.67 0.433 89.10

 مناس  الثامن لم  %

12 98
% 

2% 0% 2.98 0.251 99.36
% 

 مناس  األول لم 
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13 69
% 

25
% 6% 2.63 0.456 87.82

% 
 يالحاد
 مناس  عشر

14 94
% 6% 0% 2.94 0.202 98.08

 مناس  الرابع %

15 37
% 

40
% 

23
% 

2.13 0.663 71.15
% 

الرابع عشر 
 لم 

مناس  الى حد 
 ما

مكمالت المالبس الثابتة المنفذة الناتجة من عممية إعادة تدوير  يالحم  ترتي  تصميمات 5شكل ل
 المتخصصين لجميع المحاور السادة الستجاباتوتقديرىا طبقًا 

   :5  والشكل ل24من الجدول ل يتضح
السػػاد  المترصصػػػيف بالنسػػبة لجميػػػد  اسػػتجابا المنلػػذ  وفػػػؽ  يتصػػميما  الحمػػػترتيػػا 

 المحاور 6
 2.98   مػػ  مسػػتوى مناسػػا بمتوسػػط مػػرجي ل51ت 2ت 3حصػػؿ  التصػػميـ رقػػـ ل  

 %  وترتيبا األوؿ 2 55ونسبة ل

 لػػ  حػػد مػػا بمتوسػػط إاسػػا ن  حصػػؿ  مػػ  مسػػتوى م51ت 5تصػػميما  رقػػـ لال بينمػػا
  ريراأل%  وترتيبقـ 51 35ونسبة ل  ت2.13مرجي ل



 

128 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ستجابات امعنوية الفروق بين فروض البحث األربعة حول   تحميل التباين لدراسة 25جدول ل
ستجابات المحكمين المتخصصين لكل وتقديرىا طبقًا ال المنفذة يالمتخصصين عمى تصميمات الحم

 .محور من محاور االستبيان

محاور 
 االستبيان

مصدر 
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
لف  
 المحسوبة

 االحتمال
P. 

value 

قيمة 
لف  
 الجدولية

تحقيق 
الجان  
 يالجمال

بين 
 1.161 16.256 14 المجموعات

 أقل من 13.61
داخل  1.747 0.0001

 المجموعات
180 15.355 0.0853 

 - 31.612 194 ياإلجمال

تحقيق 
الجان  

 يقتصاداال

بين 
 المجموعات

14 13.148 0.939 

 أقل من 12.5
0.0001 

داخل  1.747
 0.075 13.519 180 المجموعات

 - 26.667 194 ياإلجمال

تحقيق 
الجان  
 ياالبتكار 
 

ين ب
 1.202 16.481 14 المجموعات

10.22 
 أقل من
0.0001 

داخل  1.747
 0.117 21.182 180 المجموعات

 - 38.023 194 ياإلجمال

 
تحقيق 
الجان  
 يالوظيف

بين 
 1.549 21.692 14 المجموعات

 أقل من 14.15
0.0001 

داخل  1.747
 المجموعات

180 19.711 0.109 

 - 41.403 194 ياإلجمال
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   :25من الجدول ل يتضح
  المترصصػػػػػيف  مػػػػػ   متوسػػػػػطا  تقيػػػػػيـيوجػػػػػد فػػػػػروؽ ذا  داللػػػػػة إحصػػػػػاليا بػػػػػيف

يت الجانػػػػػػا نػػػػػػا الجمػػػػػػالاالج كػػػػػػبًل مػػػػػػف تحقيػػػػػػؽفػػػػػػ   المنلػػػػػػذ  يتصػػػػػػميما  الحمػػػػػػ
 حيػػػػػػ  بمغػػػػػػ  قػػػػػػيـ لؼ االقتصػػػػػػاديت الجانػػػػػػا االبتكػػػػػػاري و الجانػػػػػػا الػػػػػػوظيلي 

الترتيػػا وجمػػيعقـ قػػيـ   مػػ  52.15و  11 51ت  112 51ت  25 53المحسػػوبة
وكػػذلؾ  541 1  والتػػي تبمػػة 15 1ط مػػ  مػػف قيمػػة لؼ  الجدوليػػة  نػػد مسػػتوى ل

ت وي كد ذلؾ طف قيمة 323 5  والتي تبمة 11 1قيمة لؼ  الجدولية  ند مستوى ل
ت لػػػذات يػػػتـ رفػػػض  15 1و  11 1طقػػػؿ مػػػف كػػػبًل مػػػف   P. valueاإلحتماليػػػا ل

ا  داللا إحصػالية وقبػوؿ اللػروض البديمػا اللروض الصلريا بأنا ال يوجد فروؽ ذ
بوجػػود فػػروؽ ذا  داللػػا إحصػػالية فػػي متوسػػطا  تقيػػيـ لممترصصػػيف لتصػػميما  

حيػػػ  طف متوسػػػط تقييمػػػا  المحكمػػػيف يحقػػػؽ درجػػػة قبػػػوؿ ونجػػػاو الحمػػػ  المنلػػػذ   
لمتصميما  المنلذ  ويرجد ذلؾ لتنػاوؿ التصػميما  بشػكؿ مبتكػر مػف رػبلؿ إ ػاد  

صابتػػػة بشػػػكؿ جمػػػالي لػػػـ يػػػتـ تناولػػػا مػػػف قبػػػؿ بقػػػذ  الطريقػػػة فػػػي تػػػدوير المكمػػػبل  ال
األبحػػػا  التػػػي تتنػػػاوؿ إ ػػػاد  التػػػدوير  ويرجػػػد ذلػػػؾ إلػػػ  إ ػػػاد  تػػػدويرةا بأسػػػموا 

 مستحد   

  تحميل التباين لدراسة معنوية الفروق بين استجابات المتخصصين عمى تصميمات 26جدول ل
 خصصين لكل محاور االستبيانالمت الستجاباتالمنفذة وتقديرىا طبقًا  يالحم

االستبيان 
 ككل

مصدر 
 التباين

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
لف  
 المحسوبة

 االحتمال
P. 

value 

قيمة 
لف  
 الجدولية

تدوير إعادة 
مكمالت 
المالبس 
الثابتة 
وتوظيفيا 
إلثراء فن 

 يالحم

بين 
 المجموعات

14 57.033 4.073 

37.87 
 أقل من
0.0001 1.704 

داخل 
 0.107 82.288 765 المجموعات

 - 139.32 779 ياإلجمال



 

130 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 متوسػػػطا  تقيػػػيـيوجػػػد فػػػروؽ ذا  داللػػػة إحصػػػاليا بػػػيف   :26مـــن الجـــدول ل يتضـــح

 ةحيػ  بمغػ  قيمػ كافػة الجوانػا تحقيؽف   المنلذ  يالمترصصيف  م  تصميما  الحم
  والتي 15 1الجدولية  ند مستوى ل وةي ط م  مف قيمة لؼ  43 33لالمحسوبة لؼ 
 ت 312 5ل  والتي تبمػة 11 1  وكذلؾ قيمة لؼ  الجدولية  ند مستوى ل512 1تبمة ل

  ت  15 1و  11 1طقػػؿ مػػف كػػبًل مػػف ل   P. valueوي كػػد ذلػػؾ طف قيمػػة اإلحتماليػػا ل
ممػػػػػا ي كػػػػػد وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذا  داللػػػػػا إحصػػػػػالية فػػػػػي متوسػػػػػطا  تقيػػػػػيـ لممترصصػػػػػيف 

   المنلذ   لتصميما  الحم
 : يتضح اآلتي السابقةمن خالل عرض النتائج 

  مػد تحقيػؽ الجانػا  ط لممػر  يحمػ البتكػارإمكانية إ اد  تدوير مكمبل  المبلبػس الصابتػة
 لقا  الجمالي

  بأقػؿ التكػاليؼ ممػا يحقػؽ الجانػا   جديػد يالحمػإمكانية الحصػوؿ  مػ  تصػميما  مػف
  االقتصادي

  مبتكػػر  ي مػػؿ تصػػميما  حمػػ فػػيالمعػػاد تػػدويرةا إمكانيػػة توظيػػؼ مكمػػبل  المبلبػػس  
  الوظيليمما يحقؽ الجانا 

   بمكمػبل  المبلبػس الصابتػة المعػاد  ي مػؿ الحمػ فػيإمكانية الوصوؿ إلػ  طػرؽ متعػدد
  االبتكاريتدويرةا مما يحقؽ الجانا 

  إمكانية إ اد  تدوير المبلبػس  فيطف جميد الدراسا  السابقة تتلؽ مد الدراسة الحالية
 ت ر بالبيلة   والتيالمبلبس المستعممة  استغبلؿتقبؿ المستقمؾ للكر  و 

  التػػينو يػػة الرامػػا  والتصػػميما   فػػيترتمػػؼ الدراسػػة الحاليػػة  ػػف الدراسػػا  السػػابقة 
 ألكصر مف مناسبة  ط لممر تصمي 
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 :  التوصيات
  لبيلة لمحلاظ  مي ا االقتصاديةزياد  الو ي ألةمية إ اد  التدوير ودورةا مف الناحية 

  إجػػراب المزيػػد مػػف الدراسػػا  حػػوؿ إمكانيػػة إ ػػاد  التػػدوير لممبلبػػس المسػػتعممة والتعػػرؼ
 منقا في ةذا المجاؿ  االستلاد  مي اآلليا  و الطرؽ التي تسا د  مي زياد  

 القػوميزيػاد  الػدرؿ  فػيتسػقـ  اقتصػاديةبالصنا ا  الصغير  لما لقا طةميػة  االةتماـ 
 وتشغيؿ العمالة 

  كسسواراواإل ياكز تدريا لمحرؼ اليدوية مصؿ حرفة تصنيد الحمإقامة مر   
 

 :والمصادر المراجع
فػػػي فا ميػػػة اسػػػترداـ المػػػوديبل  التعميمػػػة     1115ل  لميػػػاب حسػػػفت  حسػػػفت طمػػػؿ  5

بعػػػػض الملػػػػاةيـ اللنيػػػػة والمقػػػػارا  األداليػػػػة الراصػػػػة بمكمػػػػبل  المبلبػػػػس  اكتسػػػػاا
مجمػػة بحػػو  التربيػػة النو يػػةت المجمػػد لحقيبػػة اليػػد  لػػدى طالبػػا  المرحمػػة الجامعيػػةت 

 ت العدد الرابد جامعة المنصور  الصاني
 معارؼلا لساف العرا  دارت  5555 لابف منظورت محمد  1
مكمبل   الستردامقا فيتدوير بقايا األقمشة     1155ل  صناب مصطل  سرحافت  3

 التربية النو يةت جامعة المنصور   ت13الملروشا ت مجمة بحو ت  دد 
إ ػػاد  تػػدوير العػػوادـ النسػػيجية الصػػمبة فػػي    1112ل  زينػػا احمػػدلعزيػػزت  بػػد ا  2

رسػػالة  تصػػنا ة المبلبػػس الجػػاةز  واصػػر ذلػػؾ  مػػي الجانػػا البيلػػي و االقتصػػادي
 جامعة المنوفية  تكمية االقتصاد المنزلي تدكتورا 

ت العربػػػػيت دار اللكػػػػر لممػػػػرط المبلبػػػػس الرارجيػػػػة    1112ل  زينػػػػا بػػػػد الحلػػػػيظت   1
 األول ت القاةر   الطبعة

سػػػتمقاـ مػػػف زرػػػارؼ اال   1155ل  مسػػػعود   ػػػالـ ت قربػػػافتسػػػار  سػػػميـالرحيمػػػيت   2
المسجد النبػوي الشػريؼ فػ  ابتكػار حمػي معدنيػة معاصػر ت مجمػة العمػـو اإلنسػانية 

 ـ  1155  نوفمبر 55 ت العددل3جتما يةت المجمد لواال
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برنػػامج مقتػػرو    1151ل  تبػػر  جميػػؿ رصػػيلافت  النبػػيسػػموى محمػػد  بػػد حسفت  3
نتػا  الحمػ االبتكارية فيلد ـ األفكار  والمكمػبل  اللنيػة لتنميػة  المػرط   يتصميـ واا

ت االتجاةػػا  الحديصػػة والػػدولي الصػػانيالرػػامس  السػػنوي العربػػيالسػػعوديةت المػػ تمر 
مصػػر  النػػو ي فػػيم سسػػا  التعمػػيـ  الم سسػػي واألكػػاديمي فػػيتطػػوير األداب  فػػي

 لتربية النو ية جامعة المنصور  ت كمية االعربيوالعالـ 
 ياإلمكانػػػػا  التصػػػػميمة لمحمػػػػ   1115ل  فاطمػػػػة العيػػػػدروست  سػػػػقيمة تاليمػػػػان   4

 العربػػػياألوؿ ػػػػػ  الػػػدوليل السػػػنويالتقميديػػػة  مػػػ  تصػػػميـ الػػػزى الموحػػػد"ت المػػػ تمر 
 جامعة المنصور   الرابد ت كمية التربية النو يةت

 فػيلمونيػة لمبقايػا المعدنيػة وتوظيلقػا المتغيػرا  ا   1151ل  السػيد محمػد مزروعت   5
ت االتجاةػا  الحديصػة الػدولي الصػانيالرػامس ػ  السػنوي العربػيت المػ تمر يفف الحمػ

 العممػي النػو ي فػيم سسػا  التعمػيـ  الم سسػي واألكػاديمي فػيتطوير األداب  في
 "ت كمية التربية النو ية جامعة المنصور   العربيمصر والعالـ 

إل ػاد  تػدوير النلايػا   الجدوى االقتصادية   1112ل  ري  مي بد البا تالنويقي  51
جامعػػة الممػػؾ ت رسػػالة ماجسػػتير تالبمديػػة الصػػمبة لحالػػة دراسػػية    مػػي مدينػػة جػػد 

 المممكة العربية السعودية ت  بد العزيز
الرابعػػػػةت الػػػػدار  الطبعػػػػةت اإلكسسػػػػوار   1112 ل ػػػػاد  رم ػػػػافت  لػػػػيفت شػػػػبارود  55

ت القاةر    العربية لمعمـو
صػػػػيا ة تشػػػػكيمية مسػػػػتحدصة بالرامػػػػا     1151  لبقنسػػػػيمنػػػػاؿ فػػػػوزى  الػػػػديات  51

 فػػػػيلمطػػػػبلا  األكػػػاديميلتطػػػػوير األداب  تجريبػػػيالبيليػػػة جػػػػاةز  الصػػػند كمػػػػدرؿ 
الصالػػػ ت جامعػػػة  الػػػدوليالرػػػامس  العربػػػيمػػػ تمر كميػػػة النو يػػػةت  األشػػػغاؿ اللنيػػػةت

 المنصور  
لتقميديػػة المكممػػة لؤلزيػػاب ا يالحمػػ   ـ1151ل مقػػا طحمػػد يحيػػ ت  ميرفػػ   يػػاشت  53

الرابػػػػدت جامعػػػػة  الشػػػػعبي اللمسػػػػطينيالشػػػػعبية اللمسػػػػطينيةت مػػػػ تمر اللػػػػف والتػػػػرا  
 النجاو الوطنية ػػ نابمس  

األناقػػػة  فػػػي كسسػػػورا مكمػػػبل  المبلبػػػس واإل   ـ1115 لناديػػػة محمػػػود رميػػػؿت  52
 ت الطابعة الصانيةت القاةر  العربيوالجماؿت دار اللكر 
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تحقيػػؽ األرجونوميػػة الوظيليػػة    1151  لاف  بػػد الحميػػدةبػػا رم ػػ تيالشوشػػان  51
 ػػػوب الملقػػػـو المعاصػػػر لمتربيػػػة اللنيػػػةت مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة  فػػػي النسػػػجية يلمحمػػػ

ت العدد    شر  الصانيالنو يةت جامعة الليـو
وحػػػد  مسػػػتحدصة إل ػػػاد  تػػػدوير    1155  لالجػػػواد وسػػػاـ مصػػػطل   بػػػد محمػػػدت  52

 اليػػػد لمنسػػػاب بمقػػػرر المشػػػروع اللرقػػػة الرابعةػػػػ المبلبػػػس المسػػػتعممة إلنتػػػا  حقالػػػا 
مجمة  مػـو  ت العدد الرابدت13مجمد ػ كمية التربية النو يةت  االقتصاد المنزليقسـ 

 وفنوف 
تنميػػػػة الصػػػػنا ا  النسػػػػجية بإنتػػػػا     1153  لوفػػػػاب محمػػػػد مصػػػػطل   مػػػػار ت  53

الريػػػػوطت رسػػػػالة  بػػػػواقيبلتقػػػػا ذا  تػػػػأصيرا  مرتملػػػػة مػػػػف ممبلبػػػػس لؤلطلػػػػاؿ ومك
 جامعة حمواف  كمية اللنوف التطبيقيةت قسـ الغزؿ والنسيجت دكتورا   ير منشور ت

مكمػبل   بارتيػارو   طالبا  الجامعػة    1115 ليسرى معوض  يس  طحمدت  54
المبلبس " اإلكسسوارا " المناسبة لنو ية المبلبس المرتملةت مجمة بحػو  التربيػة 

 العدد السادس  شر  جامعة المنصور ت النو يةت
19. Wang, Youjiang (2006)  recycling in textiles, 

Woodhead publishing LTD, Cambridg, England. 


