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 ملخص البحث:

تعبئة وتغليف المالبس من العوامل المهمة التي تساعد على تسويق وترويج المنتج الملبسي والحفاظ عليه من التلف 

وإظهار المنتج في أفضل صورة. وقد حدث تطور كبير في تكنولوجيا إنتاج مواد تعبئة وتغليف المالبس من حيث خاماتها 

 وأشكالها وألوانها.

تفادة منها في إنتاج منتجات جديدة بدالً من التخلص منها من األمور التي يسعى الباحثون في وإعادة تدوير المخلفات واالس

كل أرجاء العالم لتحقيقها من خالل إيجاد أساليب مبتكرة لالستفادة من هذه المخلفات. وإعادة تدوير المخلفات تحقق 

 د االقتصادية وعدم إهدارها.االستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة مع الحفاظ على الموار

وتهدف الدراسة إلعادة تدوير بعض المخلفات واالستفادة منها في تصميم وتنفيذ عبوات مستدامة لمالبس األطفال. تم 

جامعة دمياط في مادة تغليف وتخزين المالبس  -تقسيم  طالب الفرقة األولى قسم المالبس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية

وعات. كل مجموعة تستخدم نوعاً أو أكثر من المخلفات الرئيسية مع إمكانية تطعيمها بمخلفات أخرى لصنع إلى ثالثة مجم

عبوتين لمالبس األطفال لكل مجموعة وتم التقسيم كاآلتي:المجموعة األولى تستخدم الزجاجات البالستيكية الفارغة، 

الثة تستخدم مخلفات األخشاب. وتم عمل استبيان المجموعة الثانية تستخدم مخلفات ورق الكرتون، المجموعة الث

 للمتخصصين في مجال المالبس الجاهزة.

حصلت المجموعة األولى من العبوات التي تمثل إعادة تدوير الزجاجات البالستيكية الفارغة على أعلى تقييم من  

 المجموعة الثالثة التي تمثل إعادة تدوير المحكمين، يليها المجموعة الثانية والتي تمثل إعادة تدوير ورق الكرتون، وأخيراً 

 بقايا الخشب.

وحصل التصميم األول من مجموعة الزجاجات البالستيكية على أعلى تقييم من المحكمين، يليه التصميم الثالث من 

 مجموعة ورق الكرتون، ثم التصميم الخامس من مجموعة بقايا الخشب.

الفئة العمرية لألطفال، وتعطي قيمة جمالية للمنتج الملبسي، وتالئم المنتج  وقد امتازت تصميمات العبوات بأنها تالئم

الملبسي. وقد حققت عملية إعادة تدوير المخلفات لتطوير عبوات لمالبس األطفال شكل جمالي للمنتج ، و استفادة 

 اقتصادية، ووسيلة جيدة للتخلص من المخلفات.  
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