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تدامة االس قيقاع بتحرتبط هذا اإلبتكار واإلبدينما يدة ولكن حيب عدياء له أساليم األزير فى عالم تصماإلبتكا

 موذج فكراحثة نفى, لهذا اختارت البيالفنى والوظ ث الجانبيم متكامل من حمينتج تصيئة فيوالحفاظ على الب

 نواعأه أحد ت المركبة المعروف بأنم الوحدايسلوب هو تصمألدات, هذا ايللس اءيم مجموعة ازيمبتكر لتصم

من  رييتغال يقاالستدامة عن طر قيقتححيث تم  اليمات من فن المانديارى واستوحت التصميم المعيالتصم

ة ال مختلفدة اشكة الواحدة بعيطعة الملبسقاإلستفادة من الو المركبة ة الوحداتيقة بطريطع الملبسقمظهر ال

 إلفتراضىاطالة العمر إلى إالتوصل , تصميم الوحدات المركبة يتيح  فيمكن ارتداؤها بعدة طرق ميالتصم

 قلخة يمكانإو, لشكلدة اية جديطع ملبسقنتج منها ينها وير فى تكوييالتغ كنيمة ولكن بدون ملل, فيطع الملبسقلل

البس م مات تتماشى مع موضة ينتاج تصمإهدار الموارد وإدة لإلبتكار مع المحافظة على عدم يطرق جد

 .35 -25لعمر  2025لى إ 2022ين دات فى الفترة بيالس

ن المانديال فهل يمكن الربط بين  ما مدى مالئمة اسلوب تصميم الوحدات المركبة للمالبس؟  مشكلة البحث:

ستدامة فى هل يمكن تحقيق اإل وأسلوب تصميم الوحدات المركبة إلنتاج تصميمات ملبسية مالئمة للسيدات؟

 بة الموضة؟التصميمات الملبسية للسيدات وعدم اهدار الموارد مع مواك

لهمة مركبة مستابتكار وتنفيذ مجموعة تصميمات ملبسية للسيدات بإستخدام أسلوب الوحدات ال  أهداف البحث:

طالة العمر إالتوصل إلى  اءها بعدة طرق. االستفادة من القطع الملبسية عن طريق ارتدمن فن المانديال. 

كل. ديدة الشجبسية اإلفتراضى للقطع الملبسية ولكن بدون ملل , فيمكن التغيير فى تكوينها وينتج منها قطع مل

 ة.لمركباالتوصل إلى تحقيق اإلستدامة فى مجال تصميم المالبس بطرق مبتكرة عن طريق تصميم الوحدات 
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 Introduction : املقدمة

نواع التصميم المعيارى فهو أحد أتصميم الوحدات المركبة هو 

 يضا  أسلوب يضيف روح اإلبتكار والتجديد الى القطع الملبسية أ

 لمدةيحقق اإلستدامة حيث يتم ارتداء القطعة الملبسية بعدة طرق و

 اكبةسرة للملل وموأطول من المتعارف عليه , فينتج قطع ملبسية كا

 للموضة يمكن للمشترى التجديد فى طريقة ارتداؤها بنفسه.

ممكن ن الفن المانديال من الفنون الغنية بالموتيفات واأللوان التى م

ا ن تثرى المالبس عند إتخاذها كمصدر إلهام عند التصميم فلهذأ

 حداتالسبب اختارتها الباحثة, ويمكن الربط بينها وبين تصميم الو

 ها.يضا  يمكن ارتداؤألمركبة بطريقة تنتج قطع ملبسية مبتكرة وا

 المالبس المستدامة :

 المالبس المتحولة :

 يشعر العديد من المستهلكين بالرضا عن أنماط الموضة السريعة

 هلكونومع ذلك بدأ المست، والعديد من الخيارات واألسعار المعقولة

عن نظام الموضة  اآلخرون والمدافعون عن البيئة في التساؤل

لتي السريع هذا، بما في ذلك مشاكل االستهالك المفرط والمالبس ا

ء يمكن التخلص منها. نتيجة لذلك قام العديد من ممارسي األزيا

سيج، الن والعلماء بتطوير استراتيجيات وأساليب مختلفة لتقليل نفايات

وإطالة عمر المنتج من خالل التصميم المبتكر. يتزايد الوعي 

االستدامة في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة األزياء. ب

يل تبحث صناعة األزياء عن طرق مناسبة لتكون أكثر استدامة لتقل

حد أالضرر الذي يلحق بالعالم، وتعتبر المالبس القابلة للتحويل 

في  خراطالبدائل المناسبة لتقليل االستهالك وتعزيز المستهلكين لالن

اشئ لتصميم القابل للتحويل هو أسلوب تصميم ننمط حياة مستدام. ا

 زياءت األينمو ليصبح اتجاه ا لألزياء، وبالتالي فإن المزيد من ماركا

 ل. والمصممين على استعداد البتكار تصميم قابل للتحوي

 يمكن تعريف الموضة القابلة للتحول بشكل أساسي على أنها ثوب

 ناتجفإن االنطباع ال يمكن ارتداؤه بشكل مريح بطرق متعددة. لذلك

 .عن هذه المالبس يعتمد على طريقة ارتدائه

 ي:نواع التصميم المعيارأ

, والتصميم تصميم الوحدات الهندسية تصميم الوحدات المتكونة,

 .المعيارى المركب 

ى لإ يرن يتغأالتصميم الواحد يمكن والً: تصميم الوحدات المتكونة: أ

 : لىإمن نوعين وينقسم  كثرأو أخرين من التصميمات آنوعين 

 وأها مثال: بلوزة يتم تغير الياقة ب، تصميم ذو وظيفة واحدة -1

ى و اإلسورة ففى النهاية هأفكها وتركيبها, تغيير الجيب 

 . خرىألى قطعة إبلوزة لم يتم تغيرها 

جيبة, إلى مثال: تحويل بنطلون ، تصميم متعدد الوظائف -2

 . لى بنطلونإكمام بلوزة أتحويل 

ساسى وهو يختلف عن القالب األ : تصميم الوحدات الهندسية:ثانيا ً 

ير غوت الين هندسى أو المعتاد للمالبس فتكون ذات طابع هندسى وأ

احد وتقليدى, يمكن ان تكون القطعة الملبسية مكونة من شكل هندسى 

 . ادو ثالثى األبعأن تكون مسطح أشكال هندسية ويمكن أو من عدة أ

عين هذا النوع يجمع بين النو عيارى المركب:ثالثاً: التصميم الم

به  مثال: فستان مصمم بطريقة الوحدات المتكونة ومركب، السابقين

قطعة مصممة بوحدات هندسية ويمكن فكها وتركيبها بعدة طرق 

 تعطى مظهر مختلف لنفس القطعة الملبسية, اختارت الباحثة هذا

 . عن باقى األنواع النوع ألنه األكثر ابتكارا  

من خالل التعرف على هذه األنواع من التصميم المعيارى يتضح 

 بسيةهميته فى مجال تصميم األزياء وتحقيق اإلستدامة للقطع الملأ

 .هدارإمكانية تغيرها لمواكبة الموضة ولكن دون إعلى الرغم من 

 طرق إتصال الوحدات:

، والكبشتقنيات الربط الشائعة للعديد من األنواع هي األزرار 

لمشابك منخفضة التكلفة وسهلة التشغيل، والسحابات األكثر وا
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ا ولكن لها تأثير كبير على الراحة، واأل لها تأثير  ربطةاستخدام 

  لكن استقرارها ضعيف.زخرفي قوي 

  فن المانديال :

و قرصى من الحضارات أهو تصميم هندسى ذو شكل دائرى 

مز ن رعة هو عبارة سيوية, فى التراث والثقافة الهندوسية والبوذيآلا

هجة لى البإاإليمان والقدرة على تحول العالم من العناء والشقاء 

خاء ستروالسعادة, فى الثقافة الصينية واليابانية تستخدم كوسيلة لإل

 . ورمز روحى للصالة والطقوس الدينية

 : البناء األساسى للمانديال

لها قسام كضالع مربع من الداخل ومقسمة لعدة أأدائرة مرتكزة على 

يمكن تصميمها على ورق  تتمحور حول مركز الدائرة بشكل مرتب,

 و كقطعة ديكور باألحجارأو على قماش بالخيوط أباأللوان 

لوان أتتميز بمظهر نابض للحياة ومبهج ألنها تحتوى على عدة 

 وموتيفات هندسية ونباتية. 

 أنواع المانديال: 

 نلتصميم واأللواتعتمد على تعليم ا التعليمية المانديال -

ة ى الدقلإلسترخاء والتدرب عل و العالجيةأالمانديال الشفائية  -

 .  والتركيز

ن وهى النوع التراثى والدينى تتكون م الرملية المانديال -

تصميمات معمدة ذات رموز عديدة من الديانات الهندوسية 

 . والبوذية بالرمال الملونة

 ية فىنباتتيفات الهندسية والتستخدم حاليا فى جميع انحاء العالم المو

ع ب جميتناسلمن الرموز الدينية الهندوسية والبوذية  فن المانديال بدال  

 . الثقافات

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 م الوحدات المركبة للمالبس؟يما مدى مالئمة اسلوب تصم -1

م الوحدات يسلوب تصمأال وين فن المانديمكن الربط بيهل  -2

 دات؟ية مالئمة للسيمات ملبسيتصم إلنتاجالمركبة 

ت ايدة للسيمات الملبسياإلستدامة فى التصم قيقمكن تحيهل  -3

 مع مواكبة الموضة؟ وعدم اهدار الموارد

 Research Significance: أهمية البحث

فات يم الوحدات المركبة مع الموتية تصميقف طريتوظ -1

 ةيملبس ماتيال فى تصميالماند ة من فنية والنباتيالهندس

 . اإلستدامة ققدات وتحيتناسب الس

ة يطع الملبسقر من مظهر الييالتغ يقاالستدامة عن طر قيقتح -2

 . المركبة ة الوحداتيقبطر

فة شكال مختلأة الواحدة بعدة يطعة الملبسقاإلستفادة من ال -3

 . ميالتصم

 Research Objectives :أهداف البحث

سيدات بإستخدام ابتكار وتنفيذ مجموعة تصميمات ملبسية لل -1

 . سلوب الوحدات المركبة مستلهمة من فن المانديالأ

 . االستفادة من القطع الملبسية عن طريق ارتداءها بعدة طرق -2

طالة العمر اإلفتراضى للقطع الملبسية ولكن إلى إالتوصل  -3

ة بسيبدون ملل , فيمكن التغيير فى تكوينها وينتج منها قطع مل

 . جديدة الشكل

 حقيق اإلستدامة فى مجال تصميم المالبس بطرقلى تإالتوصل  -4

 مبتكرة عن طريق تصميم الوحدات المركبة.

 Research Hypothesis :البحث فروض

فن مكانية تحقيق الترابط بين تصميم الوحدات المركبة وإ -1

 . المانديال إلبتكار وتنفيذ مجموعة أزياء للسيدات

 لى عدممكانية خلق طرق جديدة لإلبتكار مع المحافظة عإ -2

 . هدار المواردإ

نتاج تصميمات تتماشى مع إمكانية تحقيق اإلستدامة وإ -3

 . الموضة عن طريق تصميم الوحدات المركبة

 Research Delimitations: حدود البحث

 -2022مالبس السيدات فى الفترة بين  الحدود الزمانية: -

 .35-25لعمر  2025

 فن المانديالتصميم الوحدات المركبة و  الحدود الموضوعية: -

 . لهامإكمصدر 

 Research Methodology :منهج البحث

نهج تعتمد منهجية البحث على الجانب الوصفى التحليلى و ايضا الم

 . التطبيقى التجريبى

 Theoretical Framework :يطار النظرإلا

 :نواع تصميم الوحدات المعيارىأالفصل األول: دراسة 

الوحدات الهندسية والتصميم تصميم  تصميم الوحدات المتكونة,

 . المعياري المركب

 غيرن يتأالتصميم الواحد يمكن  والً : تصميم الوحدات المتكونة:أ

  :لىإكثر من نوعين وينقسم أو أخرين من التصميمات آلى نوعين إ

 وأها مثال: بلوزة يتم تغير الياقة ب، تصميم ذو وظيفة واحدة -1

ى رة ففى النهاية هو اإلسوأفكها وتركيبها, تغيير الجيب 

 . خرىألى قطعة إبلوزة لم يتم تغيرها 

لى جيبة, إمثال: تحويل بنطلون ، تصميم متعدد الوظائف -2

 . لى بنطلون(إكمام بلوزة أتحويل 

ساسى وهو يختلف عن القالب األ: تصميم الوحدات الهندسية : ثانيا ً 

ر يغو المعتاد للمالبس فتكون ذات طابع هندسى واوت الين هندسى أ

احد ون تكون القطعة الملبسية مكونة من شكل هندسى أتقليدى, يمكن 

 . ادو ثالثى األبعأن تكون مسطح أشكال هندسية ويمكن أو من عدة أ

عين هذا النوع يجمع بين النو ثالثاً: التصميم المعيارى المركب:

به  مثال: فستان مصمم بطريقة الوحدات المتكونة ومركب، السابقين

وحدات هندسية ويمكن فكها وتركيبها بعدة طرق قطعة مصممة ب

 تعطى مظهر مختلف لنفس القطعة الملبسية, اختارت الباحثة هذا

 . عن باقى األنواع النوع ألنه األكثر ابتكارا  

من خالل التعرف على هذه األنواع من التصميم المعيارى يتضح 

 بسيةحقيق اإلستدامة للقطع الملهميته فى مجال تصميم األزياء وتأ

 . هدارإمكانية تغيرها لمواكبة الموضة ولكن دون إعلى الرغم من 

 الفصل الثانى: دراسة تصميم الوحدات المركبة:

ومع ذلك فإن التصميم المعياري للمكونات والتصميم المعياري 

ا عن بعضهما البعض، فالمنطقة الوسطى  الهندسي ال يختلفان تمام 

التصميم المعياري تنتمي إلى التصميم المعياري المركب.  بين نوعي

 Chen Weihongأظهر عمل التخرج الخاص بالمصمم

"Modular Cycle"  ا جيد ا حول وحدة المكون سلسلة اندماج 

، هي وحدة نمطية (7)والوحدة الهندسية، كما هو موضح في الشكل 

دة النمطية للجسم هي وحدة مكونة تعتمد على اللباس العادي، والوح

مثل زخرفة التنورة هي وحدة هندسية تمت إزالتها من الشكل 

األساسي للمالبس، لم يتم إصالح الوحدة الهندسية نفسها، عن طريق 

السحابات المفاجئة، يمكن أن تكون التنورة، ويمكن أن تكون عباءة، 

ا أن تكون زخرفة بسيطة. في هذه السلسلة يستخدم  ويمكن أيض 

ال  مختلفة من الوحدات بمرونة لتحقيق تجميع وحدة المصممون أشكا

ا مختلف ا، ويثري إمكانية ، المكون مثل هذا الخيار الوسطي يقدم مظهر 

 . التصميم المعياري

س الفصل الثالث: اإلستدامة وتعريفها وتطبيقها فى مجال المالب

 الجاهزة:

و حنالموضة المستدامة أو الموضة البيئية هي هدف صناعة األزياء 

ة لعالقامثل الجوانب األخرى، يتعلق األمر بكيفية حماية ، االستدامة

ن مبين المحيط الحيوي واإلنسان مع تلبية احتياجات المستهلكين 

 صميمنوعية الحياة. تتمثل مسؤولية الموضة المستدامة في إنتاج وت

 .المنتجات مع مراعاة التأثير البيئي واالجتماعي

(Hazel, Yeung Yuet Ming 2013) 

هناك العديد من الطرق الحالية للتعامل مع االستدامة في عالم 

الموضة الحديثة، ولكن تصميم األزياء القابل للتحويل هو أحد 
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 الطرق المناسبة التي يمكن أن تحقق التوازن بين اإلنتاج واالستهالك

(Hazel, Yeung Yuet Ming 2013) 

 ته:اريخه واستخداماالفصل الرابع: دراسة فن المانديال من حيث ت

 ماذا يعنى بالمانداال:

ي ة" فيأتي معنى مانداال من اللغة السنسكريتية التي تعني "الدائر

حدة الشكل األكثر شيوع ا، تظهر المانداال كسلسلة من الدوائر مت

ع المركز. وهو يصور اآللهة المحاطة ببنية مربعة تقع مركزية م

 هذه الدوائر.

(Nupur Srivastava, Alka Goel and Sonu Rani 2019 ) 

 ماذا يعنى بفن المانداال  -1

ال فن مانداال هو تصميم هندسي مع صورة ظلية دائرية، وفن ماندا

ة لقدرفي الهندوسية والبوذية والثقافة والتراث هو رمز لإليمان وا

فة لثقاعلى تحويل العالم من البؤس إلى السعادة. فن المانداال في ا

 .ية هو وسيلة للتأمل ورمز للطقوس الدينيةالصينية واليابان

لذي الفن مانداال هي كلمة سنسكريتية للدائرة أو المركز، وتشير إلى ا

هي  داالتم إنشاؤه داخل أو باإلشارة إلى شكل دائرة. تاريخي ا المان

مها شكل ديني أو شعائري مصمم وفق ا إلرشادات محددة. عند استخدا

 فراد الحرية في إنشاء أشكالهمبشكل فردي أو عالجي، يكون لأل

ن مينة الخاصة تلقائي ا مع استخدام الدائرة كرمز للذات في لحظة مع

يز تعز الزمن. تسمح المانداال بالتكامل النفسي للوعي والالوعي، مع

 8. لنشطاالتأمل الذاتي الهادف. أشار يونغ إلى هذه العملية بالخيال 

ل ة في هذه العملية، بشكعلى الرغم من أنه لم يحدد خطوات صارم

لفن اء اعام ، فإنها تنطوي على التركيز على النية أو العاطفة، وإنش

 (Potash JS 2016) .تلقائي ا ثم التفكير في الصور الناتجة

المانداال هي رمز روحي يمثل الذات داخل الكون في التقاليد 

تدريب على المختلفة مثل الهندوسية أو البوذية يتم استخدام المانداال لل

االهتمام المرّكز ، إلنشاء مساحة مقدسة، وكعامل مساعد في التأمل 

فى الكون والتعمق فى األشياء. من خالل عناصرها المرئية 

المتوازنة التي ترمز إلى الوحدة واالنسجام، تشكل المنداال مخطط ا 

رمزي ا يمكن أن يساعد المرء في الوصول تدريجي ا إلى مستويات 

 (c.sas@lancaster.ac.uk) الوعي.أعمق من ال

 البناء الرئيسى للمانداال:

ام دائرة قائمة من الخارج على جوانب مربعة ومقسمة إلى عدة أقس

تتمحور حول مركز الدائرة، يمكن تصميمها على ورق أو قماش 

ي بمظهر مبهج وحيوبخيوط أو قطعة زخرفية بالحجارة، فهي تتمتع 

 ألنها تتكون من عدة ألوان والزخارف النباتية والهندسية.

 ً   : اإلطار العملى:ثانيا

سلوب تصميم الوحدات المركبة أتصميم  قطع ملبسية  للسيدات ب

 . 2025 -2022لهام فى الفترة بين إستخدام فن المانديال كمصدر اب

 التجربة العملية بمشاركة الطالب:

 ل: التصميم األو

مع بعضها البعض عن  ةمركب ةسداسي ةعن أشكال هندسي ةعبار

 ةعلوي للفستان يمكن تحويله إلى طرق مختلفالجزء ال كبش, طريق

 كالشأللتعطي هذه ا ةلإلرتداء فيمكن فك وتركيب األشكال السداسيه

ل في ك ن تغير في طريقه ارتداؤها لهأ، فتستطيع من ترتديه ةالمختلف

 فقط عن طريق الفك والتركيب  ةجديد ةبسيمل ةليشكل قطع ةمر

 مامة ن يرتدي بأكثر من تسعه طرق مختلفأحيث يمكن لهذا التصميم 

ي ن يرتدأيوفر للمستهلك اختيارات عديده وأفكار مختلفه يستطيع 

 ةومتجدد ةالتصميم فيشبع رغبته في ارتداء مالبس مختلف بها هذا

 .ستدامةإلاو ةالبيئعلى وفي نفس الوقت يدعم الحفاظ 

 : لتنفيذ التصميم ةالخامات المستخدم

 سم150عرض  -( لون لبنةجبردين )نسيج مبردي ساد ةخام -1

 .  خيط قطن/ بولي استر مخلوط لون لبني -2

 .  قماش ثقيل -3

 .  وحدات حجر كريم علي شكل سداسي لون لبني -4

 (.كوبشات معدن فضيه )عاشق ومعشوق -5

 
(1رقم ) لتنفيذ التصميم ةالمستخدم ةالوحد

  
 ( منفذ1تصميم رقم ) (1اسكتش تصميم رقم )
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 التصميم الثانى:

ماكن أبلوزة يمكن ارتداؤها بسبعة طرق مختلفة عن طريق تغير 

 عداد الوحدات وطريقة اتصالها ببعضها البعض.أو

 :وحداتتفاصيل ال

 وحداتثالثة أحجام من ال -

 اجزاء 8تتكون من  -

 
(2) الوحدة المستخدمة فى التصميم رقم

  
 خرآ( نموذج 2اسكتش تصميم رقم ) (2اسكتش تصميم رقم )

  
 ( منفذ2تصميم رقم ) ( منفذ2تصميم رقم )
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 ( منفذ2تصميم رقم )

 التصميم الثالث:

 اضع الوحداتتغيير مويع المرتدي طكتاف وجزء من الذراع يستألا ىعل ةوحدات هندسي بدون أكتاف يضاف إليها عن بلوزه ةالتصميم عبار

 عن طريق الفك والتركيب بواسطة كبش

 
 (3الوحدة المستخدمة فى تصميم رقم )

  
 ( منفذ3تصميم رقم )

 التصميم الرابع :

خر آلكتف اوال كتف واحدفكرة التصميم عبارة عن بلوزة كاجوال ب

مكون من الوحدات الهندسية والجزء السفلي للبلوزة عبارة عن جزء 

خر يتكون من الوحدات الهندسية حيث يمكن آلجزء ايمن ثابت والأ

زالة البعض وتقصير الكم إو أ زالة وحدات الكم  الجزء السفلي كليا  إ

والجزء السفلي فيصبح لدينا عدة منتجات مختلفة الشكل وترتبط هذه 

 .شبباستخدام ك الوحدات ببعضها البعض معا  
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 ( منفذ4تصميم رقم )
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