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  :Introductionمقدمة 
برزت ، مع زیادة االھتمام العالمي بقضایا البیئة والحفاظ علیھا

قضیة إعادة التدویر كإحدى أھم القضایا التي اھتمت بھا الكثیر من 
الدول وحفزتھا، وتسعى المملكة العربیة السعودیة الى تطبیقھا 

وذلك لما لھا من أھمیة كبرى في التنمیة ، بالطریقة الصحیحة
  .االقتصادیة
غم من التقدم التكنولوجي في صناعة األزیاء والمنسوجات وعلى الر

ال ، إال أنھ ھناك عملیة ھدر في بقایا األقمشة أثناء مراحل التصنیع
وقد ذكرتا الفیومي وعبد الاله ). 2011السرحان،( یستفاد منھا 

ضرورة االستفادة من بقایا األقمشة في عمل منتج جدید )  م2008(
لى أھمیة ذلك في عمل مشروعات مسایر للموضة باإلضافة إ

صغیرة للحد من البطالة ورفع مستوى معیشة األفراد بأقل موارد 
ممكنة، حیث انھ كنواة لمشروع صغیر یمكن تنفیذه سواء في ورشة 
. أو في منزل على أن تكون التقنیات المستخدمة بسیطة سھلة التنفیذ 

بخاماتھا ان إعادة تدویر بقایا األقمشة ) 2016(وقد أكدت دیاب
المتعددة في إنتاج مشغوالت فنیة مبتكرة یمكن من خاللھا إنماء 

  .المشروعات الصغیرة 
ویوجد العدید من مشاغل الخیاطة ومحالت المفروشات التي ینتج 

  عنھا فائض ال یستفاد منھ،
. وال یوجد آلیة واضحة ومحددة لالستفادة منھا أو اعادة تدویرھا

ظیفھا في انتاج منتجات جدیدة یساھم ومن خالل أعادة تدویرھا وتو
  . ذلك في العائد االقتصادي من خفض تكلف االنتاج وتقلیل الفاقد

ویساھم ھذا البحث في اعادة تدویر بقایا االقمشة وتوظیفھا بطریقة   
كما تعد نتائج البحث مدخال ، ، وتجمیلھاتصمیم االزیاءابداعیة في 

 ً رؤیة   یا االقمشة للوصول إليیساھم في االستفادة  من بقا، تطبیقیا
تشكیلیة جدیدة بطریقة ابداعیة للحصول على ازیاء 

  .                                                                                        ولدعم االقتصاد المحلي                                     .مزخرفة
  :Objectivesف البحث اھدأ

  .ف بقایا االقمشة في  تصمیم االزیاء بطریقة ابداعیةتوظی -1
 .تجمیل االزیاء المنفذة بأسالیب زخرفیة  -2
تنمیة القدرات االبداعیة في تصمیم االزیاء وتجمیلھا من  -3

 .خالل اعادة تدویر بقایا االقمشة
   Hypothesis فروض البحث

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات افراد 

التجریبیة في االختبارالمھاري القبلي وبین متوسطي  المجموعة
االختبار المھاري البعدي  درجات افراد المجموعة التجریبیة في 

 .   لصالح االختبار البعدي
    -:Significance أھمیة البحث

یھتم ھذا البحث في توظیف بقایا االقمشة في تصمیم األزیاء 
غیرة یكون لھا دور  مما یساعد على انشاء مشاریع ص، وتجمیلھا

  .المساھمة في االقتصاد المحلي  في
  : Terminology المصطلحات

  :تصمیم األزیاء
ھو عملیة ابتكار وإبداع بمعنى ابتكار أفكار جدیدة تعطي لشكل    

، وھو عمل فني یتطلب مھارة في )14، 2010سراج، (الحیاة بھجة 
لمسایرة تلك  ترتیب العناصر من خالل األفكار واالتصال بالمجتمع

الغرض منھا خلق شيء جدید ، وھو عملیة إضافة، الفترة
  ).2011أحمد، (ومبتكر

  :اعادة تدویر
المقصود بإعادة التدویر في ھذا البحث ھو االستفادة وتحویل بقایا  

 .االقمشة الى أزیاء أو مكمالتھ یمكن استخدامھا
  :بقایا االقمشة

الخیاطة أو محالت ھي مخلفات من االقمشة الناتجة من مشاغل 
  .المفروشات أو المالبس المستعملة

 : القدرات االبداعیة
قدرة الفرد على انتاج أفكار أو أفعال أو معارف تعتبر جدیدة وغیر 
ً ،أو أنھ  ً ًمادیا مألوفة لألخرین ،وقد یكون نشاطا خیالیا أو انتاجا
صورة جدیدة لخبرات قدیمة ،أو ربط عالقات سابقة بمواقف جدیدة 

، والمقصود في ھذا البحث  )13،2011لترتوري وجویحان، ا(
  .والتفاصیل، والمرونة، القدرات االصالة، والطالقة

  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار
  :الدراسات السابقة

تدویر بقایا األقمشة لعمل مشغولة ) م2016(دراسة دیاب، ھایدي -
. لصغیرةفنیة مبتكرة واإلفادة منھا في مجال المشروعات ا

وتھدف الدراسة  إلى إعادة تدویر بقایا األقمشة بخاماتھا المتعددة 
والدمج بین األسالیب ، لعمل مشغولة فنیة وظیفیة مبتكرة

المتعددة المستخدمة في التشكیل باألقمشة لعمل ) التقنیات(
مشغولة فنیة مبتكرة واالستفادة من تجربة البحث في مجال 

ة في حل مشكلة البطالة وخاصة المشروعات الصغیرة للمساھم



232 Recycling of Cloth leftovers for use in Fashion Design and Decoration 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

واتبع المنھج التاریخي والمنھج الوصفي ، لخریجي التربیة الفنیة
والنتائج  التي توصلت لھا ، التحلیلي والمنھج شبھ التجریبي

من خالل استعراض أسالیب التشكیل باألقمشة عبر :الدراسة 
العصور المختلفة نجد أنھا تحمل سمات فنیة وتشكیلیة غنیة یمكن 
توظیفھا واالستفادة منھا بصورة معاصرة إلنتاج مشغولة فنیة 
مبتكرة وساعدت الدراسة على تنمیة القدرة على كیفیة االستفادة 
من بقایا األقمشة لعمل مشغولة فنیة مبتكرة تحمل القیم الجمالیة 
والتشكیلیة ،وإمكانیة االستفادة من مشغوالت التشكیل باألقمشة 

رت نتیجة التطبیقات التي قامت بھا وأظھ، لعمل مشروع صغیر
الباحثة من خالل تجربتھا الذاتیة بنجاحھا في الجمع بین الجانبین 

وحدة العمل الفني  منالجمالي والوظیفي واستیعاب القیم الجمالیة 
والتي نتجت عن الدمج بین األسالیب المختلفة للتشكیل باألقمشة : 

  .                                                           ومراعاة التوافق بینھموبین الخامة األساسیة والخامات المساعدة 
استخدام  األلیاف المعاد تدویرھا في " بعنوان) م2016( دراسة - 

وتھدف الى دراسة األلیاف المعاد " األزیاء والمنتجات االساسیة
تدویرھا من المنسوجات  والمالبس بعد االستھالك ومن ثم 

تخدامھا في منتجات جدیدة في منتجات المنسوجات والمالبس اس
حیث تعتبر من الصناعات العالمیة ویوجد بعض العالمات 

  .                                                                                                التجاریة المحددة التي تحتوي على محتوى معاد تدویرھا
وتھدف  إلى بناء وحدة تعلیمیة ) 2012(اسة عبد العزیز در - 

لتنمیة مھارات الطالبات في تصمیم وتنفیذ مكمالت مالبس 
وقیاس مدى فاعلیة الوحدة ، مستوحاة من بقایا األقمشة والكروشیھ

المستحدثة على تنمیة المعارف و األداء المھاري لدى الطالبات و 
 –قسم االقتصاد المنزلي  طالبة من) 30(تكونت عینة البحث من 

جامعة الملك خالد والالتي  - كلیة اإلدارة واالقتصاد المنزلي 
ولقد وقع االختیار علي التصمیم ) مكمالت المالبس(یدرسن مقرر

وتطبیقھ على عینة “ التصمیم القبلي البعدي“التجریبي من النوع 
 وتوصلت الدراسة إلى أنھ توجد فروق دالة إحصائیا بین، الدراسة

متوسط درجات الطالبات في المعارف والمھارات المتضمنة 
بالوحدة المقترحة في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق 
البعدي، كما توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات 
الطالبات في االختبار المعرفي والمھاري قبل تطبیق الوحدة 

سة بأھمیة االستفادة وبعدھا لصالح التطبیق البعدي وأوصت الدرا
تنفیذ منتجات عملیة  فيمن بقایا األقمشة من خالل تخطیط سلیم 

و بناء وتطویر وحدات تعلیمیة أخرى في مقرر مكمالت المالبس 
وقیاس فاعلیتھا في تنمیة معارف ومھارات واتجاھات الطالب 

  .                   بالكلیات المتخصصة
اإلمكانات التشكیلیة لبقایا  "بعنوان) م2013(دراسة العقلي  -

التصمیم على  بأسلوباألقمشة واإلفادة منھا في ابتكار تصمیمات 
وتھدف  إلى اإلمكانات التشكیلیة لبقایا األقمشة " المانیكان

كمصدر للتصمیم على المانیكان إلنتاج مالبس للفتیات واختیار 
، بقایا األقمشة ذات الخواص المالئمة لتشكیل تصمیمات مبتكرة

  .                   باستخدام أسلوب التصمیم علي المانیكان
االستفادة من بقایا األقمشة ) 2008(الفیومي وعبد الاله  دراسة -

واإلیشاربات الغیر مسایرة للموضة في إثراء جمالیات الطرح 
وتھدف  .باستخدام تقنیات مختلفة لخدمة المشروعات الصغیرة

لطرح واإلیشاربات الغیر مسایرة الدراسة الى  االستفادة من ا
للموضة وبقایا األقمشة في عمل طرح حدیثة ومسایرة للموضة 
وسھلة التنفیذ، وتوفیر موارد األسرة عن طریق االستغالل األمثل 
لمواردھا المتاحة ،وتدریب مجموعة من الخریجات على تقنیات 
متنوعة لعمل الطرح بأسلوب بسیط وسھل كنواة لمشروع صغیر 

عدم وجود فروق “ من البطالة ومن نواتج المتحصل علیھا  للحد
معنویة لطرق قص اإلیشارب بین التقنیات المستخدمة بینما توجد 
فروق ذات داللة معنویة بین طرق التنفیذ وإنھاء أطراف الطرح 
لتقنیات األربعة موضوع الدراسة ،كما كانت آراء المحكمات 

السعر ، التنفیذ، صمیماتإیجابیة للمنتجات المنفذة من حیث الت
ً آراء العینة للمستھلكات ، المقترح زمن التدریب ،كما جاءت أیضا

ایجابیة نحو المنتجات المنفذة من حیث شكل المنتج وثمن بیعھ 
وذلك مما یؤكد إمكانیة االستفادة من بقایا األقمشة واإلیشاربات 

مكن الغیر مسایرة للموضة في منتجات حدیثة عالیة الجودة، كما ی

االستفادة من نتائج البحث في عمل مشروعات صغیرة للحد من 
  .             البطالة ورفع مستوى معیشة األفراد بأقل موارد ممكنة

امكانیة الحصول على تأثیرات ) 2000(عفاف ، دراسة محمود -
جمالیة ووظیفیة جدیدة مستوحاة من الفنون الحدیثة باستخدام بقایا 

  .       طفالاالقمشة لمنتجات األ
   :في المجتمعاألزیاء وبقایا األقمشة  أھمیة  إعادة تدویر 

تعتبر صناعة األزیاء والمنسوجات من أھم الصناعات التي تحقق 
ربحا اقتصادیا للمجتمعات كما تتسم بجذب األیدي العاملة، وعن 

ودعم ، طریق ھذه الصناعة یمكن الحد من البطالة في المجتمع
إنشاء مشاریع صغیرة تساھم في حل مشكالتھم  وتشجیع الشباب في

، وتوفیر دخل اقتصادي لھم ویساھم ھذا في تنمیة اقتصاد الدولة
ونظرا لكثرة المخلفات الناتجة من صناعة األزیاء والمنسوجات، 

لذا وجب ، حیث تعتبر من المواد الخامة في العملیات االنتاجیة
فني ومنتج  عملا الى االستفادة منھا ورفع قیمتھا من خالل تحویلھ

). م2010عبد الفتاح ،(ویكون مصدر دخل ثابت ، صالح لالستخدام
امكانیة استخدام المالبس المستعملة ) م2002(وقد أكدت التكریتي 

وبقایا األقمشة كمادة منخفضة الكلفة بما یحقق مردود اقتصادیا 
  .لألسرة عند تحویرھا

  : Methodologyالبحث  منھج
  .المنھج التجریبي

  :مجتمع البحث
یتمثل مجتمع الدراسة طالبات كلیة التصامیم والفنون جامعة االمیرة 

  .نورة بنت عبد الرحمن الریاض
  :عینة البحث

  : العینة البشریة
وھي عینة عشوائیة، وتتضمن  طالبات كلیة التصامیم والفنون

  . طالبة  75مجموعة تجریبیة 
  :العینة المادیة

  .المانیكان، بقایا االقمشة والخامات
  :أسالیب جمع المادة العلمیة 

تعددت األسالیب واألدوات المستخدمة في جمع المادة العلمیة للبحث 
، وذلك للتأكد من الحصول على معـلومات وبیانات  كاملة ودقیقة

  :فشملت األدوات التالیة 
البرنامج المقترح في توظیف بقایا االقمشة في تصمیم االزیاء  -

  ).ساعات 5البرنامج اربع اسابیع بمعدل   مدة(وتجمیلھا  
  .االختبار المھاري القبلي والبعدي-
تصمیم قبل  75عدد (مقیاس تقدیر لتقییم التصمیمات المنفذة    -

وقد تم تجمیع )تصمیم بعد تطبیق البرنامج 75تطبیق البرنامج و
 450، مقیاس محكمة من ستة محكمین) 900(عدد تسع مئة 

  .مقیاس بعد تطبیق البرنامج 450و مقیاس قبل البرنامج
  .المالحظة -

  :صدق و ثبات ادوات الدراسة
محكمین لمعرفة ) 5(عرض مقیاس تقدیر لتقییم التصمیمات على 

رؤیتھم حول مدى مناسبة المقیاس قبل تطبیقھ وھل یحقق األھداف 
ومن خالل األخذ ، المراد تحقیقھا؟  وقد أبدى المحكمون مالحظاتھم

 .ات تم تعدیل المقیاسبتلك المالحظ
عرض تصامیم افراد العینة على مجموعة من المحكمین 

عددھم ستة (المتخصصین في مجال تصمیم االزیاء وتحكیمھا 
  ). محكمین

طبق البرنامج المقترح على عینة استطالعیة من طالبات من  -1
كلیة التصامیم والفنون للفصل الدراسي الثاني  للعام 

كد من صالحیة البرنامج في ھـ للتأ1435/1436الدراسي
 .  التطبیق

تم اعادة تطبیقھ، والتوصل : ثبات االختبار التحصیلي المھاري -2
 .إلى نتائج متماثلة

  :Results النتائج
  :إعادة تدویر بقایا األقمشة أو األزیاءبأزیاء  وتجمیل تصمیم: أوال
تصمیم زي وتجمیلھا بطریقة إعادة تدویر بقایا االقمشة  75تنفیذ    
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أو األزیاء المستعملة، واألشكال التالیة نماذج من بعض التصامیم 
 :المنفذة قبل وبعد تطبیق البرنامج

    
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  قبل تطبیق البرنامج
تنورة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  بعد تطبیق البرنامج
  )1( رقم الشكل

    
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  قبل تطبیق البرنامج
صدیري منفذ بطریقة إعادة التدویر 

  بعد تطبیق البرنامج
  )2( رقم الشكل

  
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  قبل تطبیق البرنامج
فستان منفذ بطریقة إعادة التدویر 

  بعد تطبیق البرنامج
  )3( رقم الشكل

    
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  البرنامجقبل تطبیق 
بطریقة إعادة التدویر بلوزة منفذة 

  بعد تطبیق البرنامج
  )4( رقم الشكل

بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 
  قبل تطبیق البرنامج

فستان منفذ بطریقة إعادة التدویر 
  بعد تطبیق البرنامج

  )5( رقم الشكل

بطریقة إعادة التدویر تنورة منفذة 
  قبل تطبیق البرنامج

بطریقة إعادة التدویر تنورة منفذة 
  بعد تطبیق البرنامج

  )6( رقم الشكل

  
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  قبل تطبیق البرنامج
بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر 

  بعد تطبیق البرنامج
  )7( رقم الشكل

بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر قبل تطبیق البرنامج

فذة بطریقة إعادة بلوزة من
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

  )8( رقم الشكل
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شال منفذ بطریقة إعادة التدویر 
  قبل تطبیق البرنامج

بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

  )9( رقم الشكل

    
بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر قبل تطبیق البرنامج

إعادة بلوزة منفذة بطریقة 
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

 )10( رقم الشكل

بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر قبل تطبیق البرنامج

بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

  )11( رقم الشكل

    
بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر قبل تطبیق البرنامج

بلوزة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

  )12( رقم الشكل

 
 تطبیق البرنامج) ریسا(بعد و) یمین(قبل  بطریقة إعادة التدویربلوزة منفذة  )13( رقم الشكل

 
 تطبیق البرنامج) یسار(بعد و) یمین(قبل بلوزة منفذة بطریقة إعادة التدویر  )14( رقم الشكل
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وزة منفذة بطریقة إعادة بل

  التدویر قبل تطبیق البرنامج
تنورة منفذة بطریقة إعادة 
  التدویر بعد تطبیق البرنامج

 )15( رقم الشكل

 ً لمعرفة الفروق اإلحصائیة بین االختبار القبلي ) T(اختبار :ثانیا
والبعدي في المجموعة التجریبیة في تنمیة القدرات االبداعیة 

المرونة والتفاصیل من خالل توظیف بقایا االصالة والطالقة و
  .االقمشة في  تصمیم االزیاء وتجمیلھا

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین 1(یتضح من الجدول رقم 
االختبار القبلي والبعدي في المجموعة التجریبیة في مھارة المرونة 

عند درجة ) T )- 53.56لصالح االختبار البعدي، حیث بلغ معامل 
 ).0.05(وھو أصغر من ) 0.00(ومستوى داللة ) 449(حریة 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي والبعدي  -
في المجموعة التجریبیة في مھارة التفاصیل لصالح االختبار 

عند درجة حریة ) T )- 54.50البعدي، حیث بلغ معامل 
  ).0.05(وھو أصغر من ) 0.00(ومستوى داللة ) 449(

لبیان الفروق اإلحصائیة بین االختبار القبلي والبعدي في المجموعة التجریبیة في تنمیة القدرات ) T(یوضح اختبار ) 1(جدول 
 االبداعیة االصالة والطالقة والمرونة والتفاصیل من خالل توظیف بقایا االقمشة في  تصمیم االزیاء وتجمیلھا

المتوسط   نوع االختبار  المھارة
  الحسابي

االنحراف 
  لمعیاريا

درجة 
الداللة  Tقیمة   الحریة

  اإلحصائیة

  2.48  11.64  بعدي  *0.00  53.91 -  449  1.43  4.27  قبلي  االصالة

  الطالقة
  0.946  3.11  قبلي

  1.75  7.70  بعدي  *0.00  47.99 -  449

  3.16  15.57  بعدي  *0.00  53.56 -  449  1.78  6.17  قبلي  المرونة

  2.16  11.95  بعدي  *0.00  54.50 -  449  1.53  4.73  قبلي  التفاصیل

  *0.00  56.65 -  449  5.02  18.28  قبلي  المجموع
  9.02  46.88  بعدي

  0.05دالة عند (*) 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبار القبلي والبعدي  -

في المجموعة التجریبیة في المجموع الكلي للمھارات لصالح 
عند درجة ) T )- 56.65بلغ معامل  االختبار البعدي، حیث

 ).0.05(وھو أصغر من ) 0.00(ومستوى داللة ) 449(حریة 
 :Discussionالمناقشة 

االصالة (ویتضح من النتائج السابقة إمكانیة تنمیة القدرات االبداعیة 
من خالل توظیف بقایا االقمشة في  ) والطالقة والمرونة والتفاصیل

بقایا االقمشة اإلضافة الى االستفادة من ، بتصمیم االزیاء وتجمیلھا
، االزیاءوتجمیل تصمیم اعادة تدویر وتوظیفھا بطریقة ابداعیة في و

رؤیة تشكیلیة جدیدة بطریقة ابداعیة  یساھم ذلك للوصول إلىحیث 
وتتفق ھذه  تدعم االقتصاد المحلي  .للحصول على ازیاء مزخرفة

دراسة دیاب، اجریت منھا النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التى 
، )م2013(العقلى ودراسة )  م2016(ودراسة ، )م2016(ھایدي

ودراسة الفیومي وعبد الاله ، )2012(دراسة عبد العزیزو
وقد تلك الدراسات أكدت ، )2000(دراسة محمود و، )2008(

أھمیة مشاریع أعادة تدویر بقایا االقمشة في دعم االقتصاد المحلي 
امكانیة بناء ، وفاقد أثناء مراحل تصنیع األزیاءواالستفادة من ال

وتطویر وحدات تعلیمیة في الكلیات المتخصصة وادراج وحدة 
اعادة تدویر بقایا األقمشة في مقررات تصمیم األزیاء ومكمالتھا 
وبالتالي قیاس فاعلیتھا في تنمیة معارف ومھارات واتجاھات 

  .الطالبات 
   -:Recommendations  التوصیات

دراج مقرر او وحدات  دراسیة  في جمیع مراحل التعلیم العام ا .1
  .تتناول اعادة تدویر بقایا االقمشة

  .تشجیع المشاریع الصغیرة التي تھتم بإعادة تدویر بقایا االقمشة .2
وضع الجھات المسؤولة  آلیة محددة في كیفیة االستفادة من  .3

 .بقایا االقمشة في المصانع ومشاغل الخیاطة
ید من البحوث العلمیة لدعم مجال اعادة تدویر بقایا اجراء المز .4

  . االقمشة في صناعة االزیاء
زیادة الوعي لدى افراد المجتمع بأھمیة أعادة تدویر بقایا  .5

األقمشة لمل لھا أھمیة في العائد االقتصادي والمحافظة على 
  .البیئة
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