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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

للتأثر بالبیئة  تعد مرحلة ما قبل المدرسة  من أھم مراحل  الحیاة اإلنسانیة  في حیاة الطفل ،  حیث یشتد بھا قابلیتھ 
ً  من المعرفة ، والمھارات والمفاھیم ، والخبرات ؛ مما یجعلھا من الفترات الحاسمة في  المحیطة ، وتكسبھ ألوانا

وتسھم  زخرفة المالبس لالطفال  في جذب انتباھھم  واثارة البھجة والسعادة .   بناء  وتكوین شخصیتھ مستقبالً 
لطرق واالستراتیجیات التي تساھم في الحصول على التصمیم المستدام ، وھو لدیھم ،لذا فانھ  توجد العدید من ا

مجموعة من االستراتیجیات تتضمن التصمیم بمواد ال تأثیرلھا على البیئة وھو التصمیم الذي یحسن من استھالك 
ملیة التفكك الطاقة فھو یعتبر مصدر بدیل للطاقة ویشمل المنتجات التي تبقي لفترة طویلة والمصممة لتسھیل ع

تم زخرفتھا من بقایا االقمشة لتحقیق  األطفالالحالي في ندرة انتاج مالبس  مشكلة البحثتتلخص . واعادة التدویر
تحدید  مدى مناسبة  الزخارف الفنیة المستخدمة  لألطفال وھدف البحث الى أھداف تعلیمیة باستخدام اعادة التدویر 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات المنفذة من حیث : افترض البحث من وجھة نظر المتخصصین  
یتبع البحث المنھج الوصفي باستخدام . تعلیمىالو الجانب التقني باالضافة الى تحقیق الجانب   الجانب الشكلي

لشكلي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات من حیث الجانب ا نتائج البحثالدراسة التحلیلیة والتطبیقیة 
حیث حصلت المنتجات االفضل في الجانب الشكلى على اعلى تقییمات وفقا الراء المتخصصین وایضا وجود 
فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات في تحقیق الجانب التقني وفقا الراء المتخصصین باالضافة الى وجود 

حیث حصلت المنتجات االفضل في ھذا  تعلیمىالفروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات في تحقیق الجانب 
  .المحور على اعلى تقییمات وفقا الراء المتخصصین 
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  :Introductionمقدمة 
تعد مرحلة ماقبل المدرسة  من أھم مراحل  الحیاة اإلنسانیة  في 
حیاة الطفل ،  حیث یشتد بھا قابلیتھ  للتأثر بالبیئة المحیطة ، وتكسبھ 
ً  من المعرفة ، والمھارات والمفاھیم ، والخبرات ؛ مما یجعلھا  ألوانا

ً من الفت   .رات الحاسمة في بناء  وتكوین شخصیتھ مستقبال
وبما ان  الفن من الوسائل التربویة التي  یمكن أن نربي أطفالنا من 
خاللھ وذلك  عن طریق التعامل المباشر مع الخامات واألدوات 
المختلفة والتي نصل بھا الي نفوس أطفالنا ونحرك بھا انفعاالتھم 

ة  التي  تدرب الطفل على التذوق باإلضافة  ألى ان الخبرات الفنی
والرؤى السلیمة القائمة على إدراك الجمال في كل مایحیط بھ في 
ً في األشیاء الطبیعیة  تساعدنا في الحصول  على  البیئة  متمثال
مواطن مثقف یحافظ على الجمال في كل مكان سواء في حجرتھ أ و 

  )2016- منال الھنیدي .(مكتبھ او مالبسة 
ة المالبس لالطفال  في جذب انتباھھم  واثارة البھجة وتسھم  زخرف

والسعادة لدیھم ،لذا فانھ  توجد العدید من الطرق واالستراتیجیات 
التي تساھم في الحصول على التصمیم المستدام ، وھو مجموعة من 
االستراتیجیات تتضمن التصمیم بمواد ال تأثیرلھا على البیئة وھو 

الك الطاقة فھو یعتبر مصدر بدیل التصمیم الذي یحسن من استھ
للطاقة ویشمل المنتجات التي تبقي لفترة طویلة والمصممة لتسھیل 

  .عملیة التفكك واعادة التدویر
والھدف من المالبس ومكمالتھا المعاد استخدامھا ھو خلق نظام 
یمكن دعمھ الى اجل غیر مسمى من حیث االقتصاد والبیئة 

  ) Anika -  2012( والمسؤولیة االجتماعیة 
ویقصد باعادة التدویر طریقة السترجاع المواد النافعة من المخلفات 
بحیث یتم فصل ھذه المواد ومعالجتھا  إذا تطلب األمر ثم إعادة 
تصنیعھا، ومن أكثر األشیاء التي یتم إعادة تدویرھا البالستیك 
والورق والقماش واأللومنیوم والحدید باإلضافة إلى المواد العضویة 

لتي یمكن إعادة تدویرھا، وتحقق إعادة التدویر العدید من الفوائد ا
االقتصادیة والبیئیة وذلك باسترجاع كمیات من المخلفات كان یتم 

  . ) (http://www.beaah.comالتخلص منھا واستغاللھا اقتصادیا
و یقصد بھ أیضا تحویل سلعة معدومة القیمة إلى سلعة ذات فائدة 

وتتحدد أھمیة إعادة .  مضافة حقیقیة الناتج القوميلتمــثل بذلك قیمة 

التدویر في أنھ یمـــــــثل نوعا من الفــرص االستثماریة قلیلة التكلفة 
وعالیة الربح، وبالتالي یســــــــھل دخول فئات اجتــماعیة فقیرة أو 
متوسطة ال تستطیع االستثمار في مجاالت تحتاج إلى إمكانیات 

، ویضاف لھذا أن السلع الناتجة من ھذه العملیة حتى مـــالیة عالیـــة
لو كانت أقل جودة فھي تخاطـــــــــــب شریحة من المستھلكین ربما 
تعجز ظروفھم االقتصادیة عن شراء سلع أصــــــــــــیلة وجدیدة 

  ) .http://www.kenanaonline.com(أغلى ثمنا 
وقد  بدأت فكرة إعادة التدویر أثناء الحرب العالمیة األولى والثانیة، 
حیث كانت تعاني من النقص الشدید في بعض المواد األساسیة مثل 
المطاط، مما دفعھا إلى تجمیع تلك المواد من المخلفات ومن ثم 
إعادة استخدامھا، وبعد سنوات أصبحت عملیة إعادة التدویر من 

التخلص من المخلفات، وذلك للفوائد البیئیة العدیدة  أھم أسالیب إدارة
  .لھذه العملیة

إعادة استخدام وتدویر مخلفات عملیة االنتاج ھى تعتبر احدى  
الوسائل المھمة لخفض مخلفات عملیات االنتاج وھى تشمل تلك 
العملیات التى تؤدى الى اعادة استخدام منتج او سلعة معینة 

محمد . (مخلفات عملیات االستھالك  واالستفادة االقتصادیة من
 ) 2014 -زینھم

بذلك فان إعادة تدویر األقمشة وتوظیفھا في االستخدامات المختلفة 
یعمل على ترشید االستھالك الذي یؤدي بدوره إلى تحقیق 
األرباح،لذا نجد إن ھذه الصناعة من الصناعات المھمة التي تساھم 

یجیة وبالتالي تقلیل التكلفة في االستفادة العظمى من الخامات النس
وكسب الفائدة بكل ما ھو متاح مما یعمل على زیادة الفوائد 

  .االقتصادیة
وتعد األقمشة ثاني أكبر ملوث صناعي في العالم بعد النفط،    

فصناعة األقمشة تستھلك الكثیر من الموارد الطبیعیة مثل الطاقة 
ة تدویر األقمشة والمیاه واألراضي الزراعیة لذلك البد من إعاد

المستھلكة للتخلص من مخلفات األقمشة بطریقة أمنة للبیئة وقد بدأ 
م إلتاحة الفرصة إلعادة 2014برنامج أعادة تدویر األقمشة عام 

صناعة القماش بطریقة أمنة ومبتكرة مع الحفاظ على موارد الطاقة 
  )موسوعة البیئة. (والنظم االقتصادیة

التي  احدى أھم صور اعادة التدویر ویعد  إعادة تدویر المالبس

http://www.beaah.com)
http://www.kenanaonline.com.
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  .حظیت  باھتماما كبیرا في اآلونة األخیر ةمن قبل المصممین 

 
 یوضح دورة حیاة المالبس) 1(شكل 

ھناك العدید من المصممین و الشركات التي اتجھت إلى اعتماد و
( تدویر المالبس للمساھمة في حل قضایا البیئة،  فالمصمم اللبناني 

شتھر بموضة األزیاء الراقیة المعاد تدویرھا، حیث أ) زیاد غانم 
كان ھدفھ مكافحة النزعة االستھالكیة عند الناس والتصامیم الحیویة 
التي كانت كلھا صدیقة للبیئة ، وكانت مصادر األقمشة لھ من 
مخازن المستعمل، وإبداعات غانم تصنع باستخدام تقنیات صدیقة 

  .للبیئة تحت ظروف العمل األخالقیة
خالفا لغیره من ) : " Karen Cheick (وكما الحظت الكاتبة    

مصممي األزیاء العالمیین ، أن غانم یجلب الوعي البیئي غیر 
لھا مكانھا " الخضراء " تقلیدي إلى عملھ والذي یثبت أن األفكار 

  في عالم األزیاء الراقیة
 تصمیمات ممیزة في مجموعتھ) توم براون (وقدم المصمم العالمي  

ضمن أسبوع الموضة في نیویورك، ) 2016( لخریف وشتاء
وكانت الفكرة األساسیة لكل التصمیمات والتي ظھرت بوضوح أن 
ھذه المالبس تم تفكیكھا وأعید بنائھا وتحویلھا لشيء آخر، فالسترة 
تجدھا تحولت إلى تنورة، وجزء من المعطف أصبح جزءا من 

 .ى محیط الخصرفستان، واألكمام تجدھا معلقة بإبداع عل
تدویر بقایا االقمشة "بعنوان ) 2011(وتناولت دراسة ثناء السرحان 

والتى ھدفت الى كیفیة " الستخدامھا في مكمالت المفروشات
استغالل بقایا االقمشة والقطع المستھلكة لعمل منتجات أخرى جدیدة 

ان یوجد إدراك لماھیة :باتباع األسالیب العلمیة ومن اھم النتائج 
دویر اال انھ لم یتم ممارستة بصورة كبیرة وصحیحة وانھ الت

باإلمكان االستفادة من بقایا االقمشة والقطع المستھلكة في عمل 
  .مكمالت منزلیة

بعنوان مشروع مقترح لالستفادة )2011(ودراسة زینب عبدالعزیز 
من عوادم أقمشة مصانع المالبس الجاھزة وكانت من اھم اھداف 

طویر األسالیب المتبعة للتعامل مع العوادم  المشروع البحثي ت
بطرح رؤیة مستقبلیة للتعامل معھا من منظور جدید وتغیر الفكر 
القدیم الذي مازال یطبق حتى االن وكذلك زیادة االستفادة من عوادم 
االقمشة الى اقصى حد ممكن وذلك من خالل تصنیع منتجات 

تھلكین ومتطلبات ملبسیة ذات جودة عالیة وتتمشى مع اذواق المس
  .األسواق وتنافس مثیالتھا من المنتجات األخرى

ھدفت ) 2010(باالضافة الى دراسة لمیاء إبراھیم احمد عبدالفتاح
الدراسة الى االستفادة من عوادم المالبس الجاھزة وبقایا االقمشة 
واالقمشة المستعملة في صناعة بعض مكمالت المالبس وبالتحدید 

طریق برنامج تدریبي إلكساب المعارف  حقائب ید نسائیة عن
 والمھارات الخاصة بالحقائب 

فنجد ان العدید من الدراسات والتجارب تناولت موضوع اعادة 
التدویر واستخدام بقایا االقمشة لما لھ من اھمیة  أال أنھ توجد قلة في 
الدراسات التي تناولت اعادة تدویر بقایا القماش قي زخرفة مالبس 

واھمیة تعلیم األطفال من خالل الفن وتصمیم مالبسھم االطفال ؛ 

والعمل على نشر ثقافة إعادة التدویر مما دفع الباحثان في التفكیر 
في انتاج مجموعة من مالبس االطفال وزخرفتھا باستخدام بقایا 
االقمشة  في محاولٍة  منھم لنشر ثقافة الفنون الصدیقة للبیئة والتي 

  یھم  یكون لھا أثر ایجابي عل
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

تتلخص مشكلة البحث الحالي في ندرة انتاج مالبس االطفال تم  
زخرفتھا من بقایا االقمشة لتحقیق أھداف تعلیمیة باستخدام اعادة 

  : التدویر ویمكن صیاغة المشكلة في السؤال الرئیسي التالي
خل لزخرفة مالبس كیف یمكن إعادة تدویر بقایا االقمشة  كمد

  أطفال ما قبل المدرسة؟
 :التالیة الفرعیة التساؤالت الرئیس السؤال عن ویتفرع 

ما امكانیة زخرفة مالبس أطفال مرحلة ما قبل المدرسة  .1
 باستخدام بقایا االقمشة؟

ما تأثیر الزخارف المضافة على المتغیر الشكلي لمالبس أطفال  .2
 ما قبل المدرسة ؟

خارف الفنیة المستخدمة  لألطفال من وجھة ما مدي مناسبة  الز .3
 نظر المتخصصین  ؟

  :Objectivesف البحث اھدأ
تنفیذ زخارف لمالبس أطفال مرحلة ما قبل المدرسة  .1

 .باستخدام بقایا االقمشة
تحدید تأثیر الزخارف المضافة على المتغیر الشكلي لمالبس  .2

 .أطفال ما قبل المدرسة
نیة المستخدمة  لألطفال من تحدید  مدى مناسبة  الزخارف الف .3

 وجھة نظر المتخصصین  
    -:Significance أھمیة البحث

ألقاء الضوء على أھمیة أعادة التدویر ومواكبة التطورات  .1
 .الفنیة الحدیثة 

المساھمة في تقدیم مقترحات لبعض المشكالت التي تواجھ  .2
 .أطفال مرحلة ما قبل المدرسة

االستدامة والحفاظ على  المساھمة في اكساب األطفال ثقافة .3
 .البیئة من خالل اعادة التدویر

   Hypothesis فروض البحث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات من حیث  -1

  . الجانب الشكلي
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات في تحقیق  -2

  .الجانب التقني 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات في تحقیق  -3

 .التعلیمىالجانب 
  :خطوات البحث االجرائیة 

  : Methodologyالبحث  منھج
یتبع البحث المنھج الوصفي باستخدام الدراسة التحلیلیة والتطبیقیة 

 وذلك لتحقیق أھداف البحث ، والتحقق من فروضھ 
 :حدود البحث

  :یقتصر البحث على
  سنوات  6- 4( أطفال مرحلة ما قبل المدرسة(  
 ت أقمشة الجوخ استخدام قصاصا 
  تنفیذ زخاف مضافة تصلح لمالبس أطفال مرحلة ما قبل

 المدرسة
 :أدوات البحث

    استبیان تقییم العینات المنفذة موجھ الى المتخصصین  
قام الباحثان بتصمیم استبانة  لقیاس مظھریة المالبس  المنفذة  

 –المتغیر الشكلي ( مدى مناسبتھا من حیث كل من  للوقوف على
وذلك باستخدام بقایا األقمشة ) الجانب التعلیمي   –نب التقني الجا

  .محل الدراسة
الجانب " وتكونت االستبانة من ثالث محاور ، المحور األول 
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درجة ، ) 15(عبارات موجبة بموجب ) 5(واشتمل على " الشكلي 
عبارات موجبة ) 6(اشتمل على " الجانب التقني "والمحور الثاني 

اشتمل "  الوظیفيالجانب "، المحور الثالث  درجة) 18(بموجب 
درجة وعلیة یكون إجمالي ) 24(عبارات موجبة بموجب ) 8(على 

درجة ، وتكونت ) 57(عبارة بموجب ) 19(عبارات اإلستبانة 
غیر  –الى حد ما  –مالئم " اإلستبانة من میزان تقدیر ثالثي 

صین ، وقد تم تحكیم االستبانة من مجموعة من المتخص"مالئم
 .للتأكد من الصدق والثبات

  :صدق وثبات االستبانة
  :صدق االستبانة: أوال 

  :تم التأكد من صدق االستبانة عن طریق   
  :صدق المحتوى

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمین من األساتذة 
المتخصصین بھدف التحقق من صدق المحتوى وإبداء الرأي حول 

الت الالزمة حتى أصبحت االستبانة وتم إجراء التعدی. العبارات
  .صالحة للتطبیق

   :صدق االتساق الداخلي 
تم التأكد من صدق االستبانة عن طریق االتساق الداخلي وذلك     

بین الدرجة  -معامل ارتباط  بیرسون -بحساب معامل االرتباط 
  :الكلیة لكل محور والدرجة الكلیة ، والجدول التالي یوضح ذلك 

 
قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل محور  ) 1( جدول 

  والدرجة الكلیة لالستبیان
الداللة  االرتباط المحاور

 واتجاھھا
 0.01 0.821 الجانب الشكلي: المحور األول 
 0.01 0.773 الجانب التقني : المحور الثاني 
 0.01 0.881 الوظیفيالجانب : المحور الثالث 

د مستوى  یتضح من الجدول أن    ( معامالت االرتباط كلھا دالة عن
انس )  0.01 دق وتج القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على ص

  .         محاور االستبیان 
  :ثبات االستبانة: ثانیاً 

  :تم حساب الثبات عن طریق 
  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   -2

 
  قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان  )  2(  جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا المحاور

 0.886 – 0.812 0.841 الجانب الشكلي: المحور األول 
 0.940 – 0.887 0.910 الجانب التقني : المحور الثاني 
 0.764 – 0.691 0.724 الوظیفيالجانب : المحور الثالث 

  0.845 – 0.771  0.806 ليمجموع المحاور الك
     

معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات 
مما یدل على ثبات   0.01الفا، التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى 

  .االستبیان 
  :الدراسة التطبیقیة للبحث

  ، قام الباحثان بتنفیذ اربعة تصمیمات زخرفیة لمالبس األطفال
 6-4( لبات أطفال مرحلة ما قبل المدرسة تتناسب مع متط

  . من حیث االلوان واالشكال ) سنوات 

  بألوان ومساحات ) الجوخ( تم تجمیع  قصاصات من أقمشة
 مختلفة

  تم استخدام بقایا اقمشة الجوخ التى تم تجمیعھا فى تنفیذ عدد
اربعة تصمیمات زخرفیة لمالبس األطفال وذلك باستخدام 

 .ة ولوازم مساعدةادوات القص والحیاك

 

  
  ) 1( عینة منفذة رقم 

  
  ) 2( عینة منفذة رقم 

 
  ) 3( عینة منفذة رقم 

  
  ) 4( عینة منفذة رقم 
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  :نتائج البحث ومناقشتھا

    : الفرض األول
ر  ق المتغی توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات في تحقی

  .الشكلي 
ل  اب تحلی م حس ات وللتحقق من ھذا الفرض ت ط درج این لمتوس التب

   .یوضح ذلك )3(الجدول المنتجات في تحقیق الجانب الشكلي 
وھى قیمة ) 27.153(كانت ) ف( إن قیمة  )3(یتضح من الجدول 

، مما یدل على وجود فروق بین ) 0.01(دالة إحصائیا عند مستوى 
المنتجات في تحقیق الجانب الشكلي ، ولمعرفة الداللة واتجاھھا تم 

  .بین كل منتجین علي حدة   T . Test)ت(اختبار تطبیق 
تج  ) 4(یتضح من الجدول      ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف وج

ة  ت قیم ث كان اني ، حی تج الث ة  2.448) ت(األول والمن ي قیم وھ
توي  د مس ائیا عن ة إحص تج  األول ، أي أن  0.05دال الح المن لص

  .من المنتج الثاني  المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي
  

  الجانب الشكليتحلیل التباین لمتوسط درجات المنتجات في تحقیق   )3( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباین  
 الداللة  )ف( قیمة  الحریة

 123  4.289  560.325 داخل المجموعات دال 0.01  27.153 3  109.826 315.435 بین المجموعات
   128  882.127 المجموع

 

  بالنسبة للمنتجین األول والثانيالجانب الشكلي الفروق في متوسط درجات  )  4( جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

دال لصالح األول  2.448 31 1.113 14.697 األول
 1.371 13.197 الثاني )0.05(

  

 بالنسبة للمنتجین األول والثالثالجانب الشكلي الفروق في متوسط درجات  ) 5(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

  دال لصالح األول 13.397 31 1.113 13.697 األول
 0.433 10.630 الثالث ) 0.01(

  

 بالنسبة للمنتجین األول والرابعالجانب الشكلي الفروق في متوسط درجات  ) 6(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

  دال لصالح األول  17.635 31 1.243 13.697 األول
 1.024 9.144 الرابع )0.01(

دول      ن الج تج  )5(یتضح م ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف وج
ة  ت قیم ث كان ة  13.397) ت(األول والمنتج الثالث ، حی وھي قیم

توي  د مس ائیا عن ة إحص تج  األول ، أي أن  0.01دال الح المن لص
  .المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي من المنتج الثالث 

جود فروق دالة إحصائیا بین المنتج األول و )6(یتضح من الجدول 
وھي قیمة دالة  17.635) ت(والمنتج الرابع ، حیث كانت قیمة 

لصالح المنتج  األول ، أي أن المنتج  0.01إحصائیا عند مستوي 
.األول كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي من المنتج الرابع 

 

 النسبة للمنتجین الثاني والثالثبالجانب الشكلي الفروق في متوسط درجات  ) 7(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

  دال لصالح الثاني 2.731 31 1.461 11.087 الثاني
 0.331 10.730 الثالث )0.01(

 
تج     ین المن ائیا ب اني  یتضح من الجدول وجود فروق دالة إحص الث

ة  ت قیم ث كان ث ، حی تج الثال ة  2.731) ت(والمن ة دال ي قیم وھ
د مستوي  ائیا عن تج  0.01إحص اني ، أي أن المن تج  الث الح المن لص

  .الثاني كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي من المنتج الثالث 
 

 عالفروق في متوسط درجات للجانب الشكلي بالنسبة للمنتجین الثاني والراب ) 8(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

  دال لصالح الثاني 10.424 31 1.373 12.396 الثاني
 1.413 8.866 الرابع ) 0.01(
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تج      ین المن یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا ب

ة الثاني والمنتج الراب ت قیم ث كان ة  10.424) ت(ع ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص اني ، أي أن  0.01دال تج  الث الح المن لص

 .المنتج الثاني كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي من المنتج الرابع
 

 الفروق في متوسط درجات للجانب الشكلي بالنسبة للمنتجین الثالث والربع ) 9(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا  )ت(قیمة  الحریة

  دال لصالح الثالث 2.924 31 0.443 10.640 الثالث
 1.024 8.756 الرابع ) 0.05(

  
تج      ین المن یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا ب

ة  ت قیم ث كان ع ، حی تج الراب ث والمن ة  2.924) ت(الثال ي قیم وھ
توي  د مس ائیا عن ة إحص ث ، أي أن  0.05دال تج  الثال الح المن لص

  المنتج الثالث كان أكثر تحقیقا للجانب الشكلي من المنتج الرابع 
  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

ھ      كلي ، یلی ب الش ا للجان ات تحقیق ر المنتج ان أكث تج األول ك المن
ك المنتج الثاني ، ثم المنتج الثا لث ، وأخیرا المنتج الرابع و یرجع ذل

ا  إلى أن اللون األحمر  كان لھ عامل جذب بالنسبة ألطفال مرحلة م

اه  د انتب وال وتش ى قب اخنة تلق وان الس ث أن األل ة ، حی ل المدرس قب
ى  ة عل روف المثبت ي الح وان ف وع األل ى تن افة ال ال ، باالض االطف

  .ثبت صحة الفرض المنتج أعطى قیمة واثارة لالنتباه  وھذا ی
    : الفرض الثاني

ب  ق الجان ي تحقی ات ف ین المنتج ائیة ب ة إحص توجد فروق ذات دالل
  .التقني

ات  ط درج این لمتوس ل التب اب تحلی م حس وللتحقق من ھذا الفرض ت
 :المنتجات في تحقیق الجانب التقني والجدول التالي یوضح ذلك 

 
  نتجات في تحقیق الجانب التقنيتحلیل التباین لمتوسط درجات الم ) 10( جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباین    
 الداللة  )ف( قیمة  الحریة

 124  12.504  1550.458 داخل المجموعات دال 0.01  37.959 3  474.630 1423.891 بین المجموعات
   127  2974.349 المجموع

  
ة  ابق إن قیم دول الس ن الج ح م ت ) ف( یتض ى ) 37.959(كان وھ

توى  د مس ائیا عن ة إحص ة دال ود ) 0.01(قیم ى وج دل عل ا ی ، مم
اه  ة اتج ي ، ولمعرف ب التقن ق الجان ي تحقی ات ف ین المنتج روق ب ف

ار  ق اختب م تطبی ل منتجین    T . Test)ت(الداللة واتجاھھا ت ین ك ب
  :والجداول التالیة توضح ذلك 

  المنتج األول والمنتج الثاني الفروق في متوسط درجات )  11( جدول 
  المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.05دال عند  2.332 31 0.902 15.648 المنتج األول
 0.782 13.945 المنتج الثاني المنتج األول

      
ر ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م تج یتض ین المن ائیا ب ة إحص وق دال

ة  ت قیم ث كان اني ، حی تج الث ة  2.332) ت(األول والمن ي قیم وھ
توي  د مس ائیا عن ة إحص تج األول ، أي أن  0.05دال الح المن لص

  .المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الثاني 
  الثالث الفروق في متوسط درجات المنتج األول والمنتج  ) 12( جدول 

المتوسط  المنتجات المقترحة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  19.867 31 0.843 15.646 المنتج األول
 1.386 10.843 المنتج الثالث المنتج األول 

  
ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م تج یتض

ة  ت قیم ث كان ة  19.867) ت(األول والمنتج الثالث ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص تج األول ، أي أن  0.01دال الح المن لص

  .المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الثالث 
 

  الفروق في متوسط درجات المنتج األول والمنتج الرابع ) 13( جدول 
المنتجات 

 حةالمقتر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  25.819 31 0.823 16.736 المنتج األول
 1.137 10.427 المنتج الرابع المنتج األول 

  
تج  ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م ة  األول والمنتج الرابعیتض ت قیم ث كان ة  25.819) ت(، حی وھي قیم



242 Waste fabrics Recycling as an approach to the decoration of children's pre-school clothes 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

توي  د مس ائیا عن ة إحص تج األول ، أي أن  0.01دال الح المن   .المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الرابع لص
 

  الفروق في متوسط درجات المنتج الثاني والمنتج الثالث  ) 14( جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  17.574 31 0.683 14.936 المنتج الثاني
 1.156 11.823 المنتج الثالث المنتج الثاني 

  
یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا بین المنتج 

وھي قیمة  17.574) ت(الثاني والمنتج الثالث ، حیث كانت قیمة 
لصالح المنتج الثاني ، أي أن  0.01دالة إحصائیا عند مستوي 

  .المنتج الثاني كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الثالث 
  الفروق في متوسط درجات المنتج الثاني والمنتج الرابع ) 15( جدول 

المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

جات در
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  22.437 31 0.692 14.915 المنتج الثاني
 1.125 9.436 المنتج الرابع المنتج الثاني 

  
تج  ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض

ة  ت قیم ث كان ة  22.437) ت(الثاني والمنتج الرابع ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص اني ، أي أن  0.01دال تج الث الح المن لص

  .المنتج الثاني كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الرابع 
  الفروق في متوسط درجات المنتج الثالث والمنتج الرابع )16(جدول 

المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 لداللة واتجاھھاا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  3.348 31 1.486 11.933 المنتج الثالث
 1.235 9.437 المنتج الرابع المنتج الثالث 

  
تج  ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض

ة  ت قیم ث كان ع ، حی تج الراب ث والمن ة  3.348) ت(الثال ي قیم وھ
توي  د مس ائیا عن ة إحص ث ، أي أن  0.01دال تج الثال الح المن لص

  .المنتج الثالث كان أكثر تحقیقا للجانب التقني من المنتج الرابع 
  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

ھ  ذي ، یلی ب التنفی ا للجان ات تحقیق ر المنتج ان أكث تج األول ك المن
  .المنتج الثاني ، ثم المنتج الثالث ، وأخیرا المنتج الرابع 

ع ت د یرج م و ق تج رق ق المن ى  1حقی د عل بة تزی ى بنس ب التقن للجان
م  تج رق روف  4،   3،  2المن ت الح ي تثبی ع ف لوب المتب ى  االس ال

رز  ون الغ اة ان ال تك ھ مراع م فی ي ت ة والت ى العین افات عل واالض
ذراع  ، أو  ك ال اء تحری ال أثن یق لألطف بب ض ى ال تس ارزة حت ب

  .ظاھرة حتى ال تؤثر على الشكل الخارجي 
  نحتاج كلمة بدل من الغرز

    : الفرض الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المنتجات :  وینص على مایلي 

  في تحقیق الجانب الوظیفي
ات  ط درج این لمتوس ل التب اب تحلی م حس وللتحقق من ھذا الفرض ت

 :المنتجات في تحقیق الجانب الوظیفي والجدول التالي یوضح ذلك 
 

  ل التباین لمتوسط درجات المنتجات في تحقیق الجانب الوظیفيتحلی  )17(جدول 

درجات  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباین    
 الداللة  )ف( قیمة  الحریة

 124  20.417  2531.713 داخل المجموعات دال 0.01  33.539 3  705.160 2115.480 بین المجموعات
   127  4647.193 المجموع

       
ة  ابق إن قیم دول الس ن الج ح م ت ) ف( یتض ى ) 33.539(كان وھ

توى  د مس ائیا عن ة إحص ة دال ود ) 0.01(قیم ى وج دل عل ا ی ، مم
اه  ة اتج وظیفي ، ولمعرف ب ال ق الجان ي تحقی ات ف ین المنتج فروق ب

ار  ق اختب م تطبی ل منتجین   T . Test)ت(الداللة واتجاھھا ت ین ك ب
  :لك علي حدا والجداول التالیة توضح ذ

  الفروق في متوسط درجات المنتج األول والمنتج الثاني ) 18(جدول 

المتوسط  المنتجات المقترحة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.05دال عند  15.932 31 1.172 18.801 المنتج األول
 0.838 16.637 المنتج الثاني المنتج األول

      
تج  ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض

ة  ت قیم ث كان اني ، حی ة  15.932) ت(األول والمنتج الث وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص تج األول ، أي أن  0.05دال الح المن لص

  المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفي من المنتج الثاني
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  في متوسط درجات المنتج األول والمنتج الثالثالفروق  )19(جدول 

المتوسط  المنتجات المقترحة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.05دال عند  2.345 31 1.173 20.423 المنتج األول
 1.325 22.713 المنتج الثالث المنتج الثالث 

  
دول الس ن الج ح م تج یتض ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج

ة  ت قیم ث كان ث ، حی تج الثال ة  2.345) ت(األول والمن ي قیم وھ
توي  د مس ائیا عن ة إحص ث ، أي أن  0.05دال تج الثال الح المن لص

  .المنتج الثالث كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفي من المنتج األول 
 

  ألول والمنتج الرابعالفروق في متوسط درجات المنتج ا  )20(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  27.532 31 1.082 19.726 المنتج األول
 1.134 13.713 المنتج الرابع المنتج األول 

 
ا ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م تج یتض ین المن ئیا ب

ة  ت قیم ث كان ة  27.532) ت(األول والمنتج الرابع ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص تج األول ، أي أن  0.01دال الح المن لص

   المنتج األول كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفي من المنتج الرابع
 

  الفروق في متوسط درجات المنتج الثاني والمنتج الثالث  )21(جدول 
نتجات الم

 المقترحة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  19.148 31 0.814 16.624 المنتج الثاني
 1.241 21.731 المنتج الثالث المنتج الثالث 

  
تج  ین المن ائیا ب ة إحص روق دال ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م یتض

ة  الثاني ت قیم ث كان ة  19.148) ت(والمنتج الثالث ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص ث ، أي أن  0.01دال تج الثال الح المن لص
  للجانب الوظیفي من المنتج الثاني  المنتج الثالث كان أكثر تحقیقا 

 
  الفروق في متوسط درجات المنتج الثاني والمنتج الرابع )22(جدول 

المنتجات 
 المقترحة

توسط الم
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  17.624 31 0.806 15.621 المنتج الثاني
 1.225 12.703 المنتج الرابع المنتج الثاني 

  
تج      ین المن یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا ب

ة الثاني والمنتج الراب ت قیم ث كان ة  17.624) ت(ع ، حی وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص اني ، أي أن  0.01دال تج الث الح المن لص

  .المنتج الثاني كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفي من المنتج الرابع 
 

  الفروق في متوسط درجات المنتج الثالث والمنتج الرابع )23(جدول 
المنتجات 
 المقترحة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعیاري

درجات 
 الداللة واتجاھھا )ت(قیمة  الحریة

 لصالح 0.01دال عند  30.587 31 1.322 23.743 المنتج الثالث
 1.231 11.813 المنتج الرابع المنتج الثالث 

  
تج      ین المن یتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائیا ب

ت ق ة الثالث والمنتج الرابع ، حیث كان ة  30.587) ت(یم وھي قیم
توي  د مس ائیا عن ة إحص ث ، أي أن  0.01دال تج الثال الح المن لص

  المنتج الثالث كان أكثر تحقیقا للجانب الوظیفي من المنتج الرابع 
  :ومن النتائج السابقة یتضح أن 

ھ      ب التعلیمي ، یلی ا للجان ات تحقیق المنتج الثالث كان أكثر المنتج
ع  المنتج األول ، ثم ذي یرج المنتج الثاني ، وأخیرا المنتج الرابع وال

الى تنوع األشكال الھندسیة المكونة للتصمیم الزخرفي والتي تساعد 
ن  ا م ز بینھ ل والتمیی دى الطف كال الھندسیة ل وم األش على تأكید مفھ

  .خالل االرتداء المتكرر للملبس 

   -:Recommendations  التوصیات
االستفادة من بقایا االقمشة لتنمیة  تدریب األطفال على كیفیة -1

 الحس الجمالي لدبھم
توجیة المھتمین باألطفال باھمیة  إعادة التدویر واستخدامھ في  -2

 أعمال فنیة متنوعة   
توجیھ نظر القائمین على برامج االطفال بالتركیز على إعادة   -3

 التدویر كإحدى االنشطة الفنیة المقدمة لألطفال  
 االستھالك في نفوس األطفال  نشر ثقافة الحد من  -4
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