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 ابتكار تصاميم ذات مقاس متغير يالئم األطفال لعدة سنوات

 الزوالي رجاء. د بخاري سناء. د.أ   مسعود عبدالرحمن أمواج   بابقي فايز البتول  باعليان محمد بشری

 قسم تصميم االزياء و النسيج -جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 

 : Abstract ملخص البحث

إلى  ۳تحتاج األسر التي لديها أطفال لتغير أزياء أطفالهم باستمرار بسبب سرعة نمو الطفل من عمر       

غير يالئم ) ابتكار تصاميم ذات مقاس متسنوات مما أدى ذلك إلى اجراء هذه الدراسة وموضوعها  6

بالحد من الهدر والتقليل من الفائض من مالبس األطفال ، وتوفير  . اهتم البحث (األطفال لعدة سنوات

و .  مقاساتهمالجديد من المالبس لألطفال نتيجة لسرعة نموهم وتغير في شراء المال والوقت والجهد 

عن تفضيالتهن  سنوات 6إلى  ۳أمهات االطفال من عمر رأي استطالع  يهدف هذا البحث إلى

ومقترحاتهن لمالبس أطفالهن وحصر االهتمامات والمواصفات التي يجب أن تتوفر في مالبس أطفالهن ، 

وتنفيذ بعض المقترحات لتصميمات مالبس األطفال وقياس مدى تقبل األمهات للتصميمات المقترحة . 

من  أنلوصول إلى النتائج التالية وقد تم ا ،االستبانةهي اتبع البحث المنهج الوصفي وكانت أدوات البحث 

حيث بلغت  األسعار ارتفاعهي األمهات عند اختيار وشراء المالبس ألطفالهن  ةواجهأهم الصعوبات التي 

ظهر في عينة البحث أن النمو السريع وتغير مقاس اللبس على الطفل حصل على و  ،  % 66نسبتهن 

وظهرت في عينة  ، %66،6للطفل بشكل متكرر حيث بلغت نسبتهم  شراء المالبسأعلى نسبة ألسباب 

وأن منطقة الركبة هي أعلى  %16،5البحث أن أكثر القطع الملبسية المعرضة لتلف هي البنطلون بنسبة 

وعية األمهات بالمنهجية بتوقد أوصى البحث  ،%58،58 للتلف بنسبةنسبة ألكثر األماكن معرضة 

 أثناء الحركة و اللعبللطفل تسوق بحيث يراعی مناسبة اللبس الطفل أثناء الالسليمة في اختيار مالبس 

توصي أن يكون هذا منطلق ألبحاث أخرى تتناول  ووجودة األقمشة وال يكتفي بجمال الشكل أو الماركة . 

و حث مصممي االزياء و أصحاب . بجعل المالبس ذات عمر استهالكي أطولالبحث  موضوعنفس 

بتصميم مالبس األطفال بحيث أن تكون مناسبة وقابلة لتعديل المقاس بحيث يمكن مصانع المالبس 

 استخدامها لفترة أطول.

 مقاسات -تصميم  -الكرانيش  -سرعة النمو  -ابتكار  : Keywordsالكلمات المفتاحية 
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Creating designs of a variable size that fit children for many years 

 

Abstract: 

Need families with children to cover the fashion their children constantly because of the rapid 

growth of the child from the age of 3 to 6 years, which led to conducting this study the theme 

( Innovation designs with variable fitting children for several years) . The research was 

concerned with reducing waste and reducing excess children's clothing, saving money, time 

and effort in buying new clothes for children as a result of their rapid growth and changing 

sizes . And this research aims to survey mothers of children aged 3 to 6 years about the 

preferences of their proposals, their clothes, their children and confine attention to the 

requirements and specifications that must be available in the outfits of their children, 

Implementation of some proposals for children's clothing designs and measurement of 

mothers ' acceptance of the proposed designs . Follow the search descriptive the research 

tools are questionnaire, has been reached the following results and of the most important 

difficulties faced by mothers when choosing and buying clothes for their babies is the high 

prices where the percentage of women 60 % , and appeared in the research sample that the 

rapid growth and change for the confusion on the child got the highest percentage of reasons 

for buying clothes for the baby frequently, where they accounted for 60,7% , and appeared in 

the research sample that the more pieces almbusip knowledge to meet are the pants by 57,1% 

and the knee area is the highest proportion for more places to battle for by 85,45%, Research 

has recommended to sensitize mothers to the methodology proper in choosing baby clothes 

while shopping so that they are suitable to the confusion of a child during the war and play 

and the quality of the fabrics not only the beauty of shape or brand . It recommends that this 

be the starting point for further research on the same subject by making clothing of a longer 

consumption age. And he urged fashion designers and clothing manufacturers to design 

children's clothes so that they were suitable and adaptable that they could be used longer.، 

Keywords: Innovation - Growth speed - The crunch – Design - Measurements  
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 :Introduction المقدمة

يمر الطفل بعدة مراحل أثناء نموه ويصاحب هذا النمو عدة تغيرات جسمية تعتبر أساسا في عملية       

تصميم وتنفيذ مالبسه حتى تعطي المنفعة المطلوبة من استخدامها . ولكي نتفهم ما يجب أن يراعى في 

تي يمر بها الطفل ، مالبس األطفال عند تنفيذها واختيارها ، ينبغي الوقوف على مراحل النمو المختلفة ال

 ومعرفة ما يناسب كل مرحلة عمرية من المالبس . 

أن صناعة مالبس األطفال أصبحت تشكل جانبا أساسية من الصناعة (  ۷666وذكرت شافعي )        

الملبسة ، وال يكتفي أن تكون مالبس األطفال جميلة ، جيدة الخامة ، متقنة الصنع ؛ إنما يجب أن تتوفر 

 فيها مواصفات تناسب عملية نمو الطفل حتى تغطى احتياجاته ومتطلباته في مراحل نموه المختلفة . 

(أهمية الملبس تتضاعف بالنسبة لألطفال لما ۷666ت عبدهللا ، عال .و عبدالعليم ، هبة هللا)و قد ذكر    

تتميز به أجسامهم من رقة و نعومة، كذلك هناك خصائص للنمو في كل مرحلة يجب مراعاتها عند 

 المناسب.اختيار الملبس 

بأساليب مختلفة مستخدمة  عمل تصميمات إلى إمكانيةالتي هدفت (  ۷668وقد نتجت دراسة محمود )  

التطويل والتوسيع والقيطان المدكك والسست لتصميم مالبس الطفل بما يتناسب مع نموه الجسمي والنفسي 

ساهم في الحد من الهدر والتقليل حيث أن هذه التصميمات  ت ته في كل مرحلة من مراحل النمو .ومتطلبا

 . من الفائض من مالبس األطفال وتوفير المال والوقت

 6إلى  ۳أطفالهم باستمرار بسبب سرعة نمو الطفل من عمر  لتغيير أزياءتحتاج األسر التي لديها أطفال 

  ؟ذات مقاس متغير يالئم األطفال لعدة سنوات  اتتصميمابتكار فما إمكانية ، سنوات 

 و تتمثل تساؤالت البحث في :

 ؟ و الصعوبات التي تواجههن ما أسباب شراء األمهات المتكرر لمالبس أطفالهن -5

 مالبس األطفال ؟ عند اختيارمواصفات التي يجب أن تتوفر اهتمامات و  ما هي -۷

 ماهي المقترحات المناسبة لتصميم مالبس الطفل لتكون متغيرة المقاس ؟ -۳
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 أهمية البحث :

 أطفال. تفيد نتائج هذه الدراسة األسر ذات الدخل المحدود خاصة التي لديها عدة - 5 

توفير المال والوقت و في الحد من الهدر والتقليل من الفائض من مالبس األطفال يساهم البحث – ۷ 

 .شراء ال فيوالجهد 

 . لتكون ذات مقاس متغير مالبس مناسبة لألطفالتصميم  -۳

 

 األهداف :

 مالبس األطفال .للمواصفات عند اختيار األمهات حصر اهتمامات  -5 

 األطفال لتكون ذات مقاس متغير . مالبسلتنفيذ تصميمات  -۷ 

 

 : Methodology المنهج و أدوات البحث 

 منهج البحث : 

متغير يالئم األطفال لعدة ، حيث اهتم بابتكار تصاميم ذات مقاس  التطبيقي يتبع البحث المنهج الوصفي

وصف دقيق بأنه  (۷665،505،آخرون و عبيدات)و هو كما عرفه ، و بوصف خصائص نموهم  سنوات

و تفصيلي لظاهرة أو موضوع محدد على صورة نوعية أو كمية رقمية ،فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة 

و يوضح خصائصها ، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها و 

 درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى.

 ث على مجتمع األمهات في مدينة الرياض . البح أجري :مجتمع البحث

سنوات في 6 -۳بحث على عينة عشوائية بسيطة ، من أمهات األطفال من سن تم تطبيق ال عينة البحث :

 مدينة الرياض ، لمعرفة مدى اهتمام األمهات باختيار تصميمات ومقاسات صحيحة لمالبس أطفالهم . 

  أدوات البحث : 

 .مهات األطفالو الهدف منه معرفة اآلراء المختلفة أل االستبيان 
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 الصدق وثبات االستبانة : 

 ات في قسم تصميم األزياء والنسيجتم عرض االستبانة على عدد من المتخصص صدق المحكمين :

لتصحيح االستبانة وابداء رأيهم في مدى مناسبتها لموضوع البحث ووضوح صياغة كل فقرة من فقرات 

ينبغي تصحيحه من الفقرات ، ومدى أهمية ومالئمة كل فقرة للمحور الذي تنتمي له  االستبانة وتصحيح ما

يری المحكمون من فقرات في  ف مامع إضافة او حذوضعت ألجله ،  ، ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما

 .أي محور من المحاور 

  

 لنظرية:ا لدراسةا

 محور النمو الجسمي: أوال:

 . واحتياجاتهم الملبسية وصفا و كيفية سنوات6إلى ۳خصائص نمو األطفال من سن  اهتم بوصف

 محور التصميم: ثانيا:

مالبسه و تلبي التي يفضلها الطفل في مواصفات الر القواعد األساسية في تصميم المالبس على يتأث

الطول و العرض و الحماية و الوزن و الفتحات و ادوات و اماكن القفل و المظهر احتياجاته من حيث 

 و حرية الحركة.من ناحية الراحة على الطفل تؤثر حيث أنها العام 

 في مالبس األطفال: محور االبتكار ثالثا:

و توظيفها  االبتكار في التصميم البنائي في اختيار و ترتيب األقمشة و الخطوط و األشكال بقدر مناسب

 لخدمة الجسم ، و كذلك االهتمام بالتصميم الزخرفي بإضافة مظهر جمالي أكثر مثالية.

 فضيل األمهات و األطفال لمالبسهم:محور ت رابعا:

النسيج: تعتبر نوعية النسيج من األمور الهامة التي يتهم بها في مالبس األطفال من حيث الملمس   .5

 هي المفضلة لدى الطفل في هذه المرحلة.،حيث أن األقمشة النعمة و النظر 

ن فهم يميلون االلون: حيث أن األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يتميزون بحساسية نحو األلو  .۷

 إلى األلوان المشبعة.
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كقيد الحركة في الحجم من المظاهر الهامة التي يجب أن تتوفر في المالبس  الراحة: إن الراحة   .۳

فهي السبب المباشر في إثارة الطفل و جعله سريع الغير مناسب، و الحرارة من المالبس الثقيلة، 

 .االنفعالالغضب و 

الزخرفية: لقد ثبت أن أهم ما يجذب الطفل هو وجود بعض التفاصيل الزخرفية  التفاصيل  .4

 ليها.األطفال ع المالبس كثر إقبالكالصور فكلما كثرت زينة 

 الجزء التطبيقي:

جال مالبس األطفال كبير مما يعطي فرصة واسعة البتكار تصميمات بمقاس متغير يالئم األطفال م

 إجراء تطبيقات عملية باتباع المراحل اآلتية: ترتدى لعدة سنوات . لذا تم

 :تصميمات و تحديد األماكن التي يتم فيها التعديلالتجميع  أوال:

 المالحظات
المعدل المكان 

 عليه

صورة 

 التصميم

رقم 

 الصورة

تم إضافة إزرار متغير المقاس في  

طلونخصر البنطلون و زم في إسورة البن  

 

 خصر البنطلون

 

5 

سم قبل نهاية 5-6تم إضافة مطاط بمعدل 

أو  الكم من الممكن أن يثنى الجزء الطويل

 تركه بدون ثني

 األسورة

 

۷ 
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ر الخصتم إضافة تقنية التدكيك في 

للتحكم في مقاس الخصر، و يمكن 

ورة إضافته أيضا في حردة الرقبة و إس

 الكم.

 الخصر

 

 

۳ 

نيها إضافة قطعه قماش داخلية يمكن ث

لألعلى و فردها عند  االرتداءعند 

 الحاجة إليها

 

 إسورة البنطلون

 

4 

ةداستخدام الكسرات الطولية في حر  

نا بفك رقبة الفستان أو البلوزة يسمح ل 

عةالكسرة في حال أردنا توسيع القط  

 حردة الرقبة

 

1 

 إضافة استيك المطاط في خط الذيل و

 األسورة للتحكم في المقاس

 

 خط ذيل البلوزة

 األكمام

  

6 

ردات استخدام كسرة الكالونية في الح

اع و أيضا في األجناب يضيف اتس

 للقطعة

 

 

الرقبةحردة   

 

6 

ستخدام األزارير لتوسيع ا  

دم البنطال ، و من الممكن أن تستخ

 في

يضا أجناب الفساتين و الباليز و أ 

 في األكمام لتوسيعها

 

 

 البنطلون

 
 

5 
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استخدام الكسرات و الزم في 

األجناب ، و من الممكن أيضا 

استخدامه في منتصف الظهر و 

 في األكمام

 األجناب

 

0 

لجاكيت تقنية التدكيك في ااستخدام 

ي أسفل منطقة الصدر للتحكم ف

 االتساع

 

ة أسفل منطق

 الصدر

 

56 

ا استخدام األربطة بشكل جمالي و أيض

اع وظيفي يسمح لنا بالتحكم في اتس

 البنطلون من األسفل

 و يمكننا استخدامه في إسورة األكمام و

 األجناب و أيضا في الجونالت

 

 

 إسورة البنطلون

 

55 

من  استخدام السحاب لتوسيع البنطلون

م األجناب أو األمام و قدرتنا على التحك

 بالقدر المطلوب

كل من الممكن أيضا توظيف السحاب بش

جمالي و وظيفي في األكمام و في 

 منتصف الفساتين و الباليز

 

 البنطلون

 

5۷ 
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إضافة الكرانيش و الكسرات 

ن و العرضية في خط الذيل للفساتي

 منطقة الصدر يسمح لناأيضا في 

لى بتطويل الفستان دون أن يؤثر ع

 الشكل الجمالي له

 

 

 خط الذيل

 

5۳ 

 

 :التصاميم المنفذة  :ثانيا

  إضافة قماش مطاطي في جانبي البنطال ، إضافة قماش تطريز عند ثني البنطال ، و عند فك

.الثنية تم عمل تنسيل ألطراف البنطلون ليعطي شكل جمالي للتصميم

 

 التصميم االول(5)شكل

 تم إضافة كسرة في منتصف الفستان و إغالقها بالسحاب لتوسعة الفستان. 

 

 الثاني التصميم(۷شكل)
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   ر.خصر البلوزة للتحكم في مقاس الخصإضافة تدكيك في 

 

 الثالث التصميم(۳شكل)

 المقاس في التحكم و حجم أكبر منطقة لىإ التنورة بداية من أربطة إضافة.

 

 رابعال التصميم(4شكل)                

 

 :Resultsالنتائج 

و أسباب الشراء  لمعرفة الصعوبات التي تواجه األمهات عند اختيار مالبس أطفالهن  تم نشر استبيانات

 القطع تكون عرضه لسرعة التلف. ، و أكثرالمتكرر للمالبس 

لعينة البحث و هم تلفة التي تحتوي على اآلراء المخ و تحليلها نتائج االستبيان التالية  البيانية تبين الرسوم  

 فرد . 5۳عددهم و  أمهات األطفال
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 ( رسم بياني يمثل توزيع عينة البحث وفقا للصعوبات التي تواجهك عند اختيار و شراء مالبس طفلك.5)شكل 

 هي ألطفالهن المالبس وشراء اختيار عند األمهات واجهة التي الصعوبات أهم من االستبانة أن اثبتت

 .  % 66 نسبتهن بلغت حيث األسعار ارتفاع

 

 رسم بياني يمثل توزيع عينة البحث وفقا ألسباب شرائك المتكرر لمالبس طفلك. (۷)شكل

 ألسباب نسبة أعلى على حصل الطفل على اللبس مقاس وتغير السريع النمو أنكما اثبتت نتائج االستبيان 

 . %66،6 نسبتهم بلغت حيث متكرر بشكل للطفل المالبس شراء
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 ( رسم بياني يمثل توزيع عينة البحث وفقا ألكثر القطع الملبسية للطفل تحتاج إلى تغيير مستمر.۳)شكل

 بنسبة البنطلون هي التي تحتاج إلى تغيير مستمر للطفل الملبسية القطع أكثر أناظهرت نتائج االستبيان 

16،5% . 

 

 

 بياني يمثل توزيع عينة البحث وفقا لألماكن المعرضة لسرعة التلف.(رسم 4)شكل 

 فحصلت على الركبة منطقة هي للتلف المعرضة الملبسية القطع أكثر النتائج أن كما اظهرت

 .و هي أعلى نسبه في االستبيان %51،41نسبة

 التصميمات المقترحة:

 لعدة سنوات و هي كالتالي:مجموعة من التصميمات ذات مقاس يالئم األطفال تم اقتراح 

  ضافة أربطة من الجنبين ليسهل التحكم بالمقاس المطلوب بتضييقه و توسيعه حسب المطلوب.إ 
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  إضافة كسرة الكالونية و اغالقها بسحاب و عند التوسيع نقوم بفتح السحاب و تظهر زيادة  تم

 القماش.

   الجونلة .إضافة تدكيك في الجونلة من األمام ليسمح بالتحكم في طول 

  إضافة قماش مطاطي في جانبي البنطال، و إضافة قماش تطريز عند ثني البنطال ،و عند فك

 الثنية تم تنسيل األطراف ليعطي شكل جمالي للتصميم.

  صر البلوزة للتحكم في مقاس الخصر ، ويمكن إلغاءه في حال أردنا أن تكون إضافة تدكيك في خ

 البلوزة فضفاضة.
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  :Discussion  المناقشة

 : هي و النتائج أهم إلى الوصول تم

 ارتفاع هي ألطفالهن المالبس وشراء اختيار عند األمهات تواجه التي الصعوبات أهم منأن  -5

 . % 66 نسبتهن بلغت حيث األسعار

و هذا ما  سنوات لعدة األطفال يالئم متغير مقاس ذات مالبسهذا ما يدعو إلى الحاجة لتصميم و 

فن التوليف و استخداماته الفنية و النفعية في م( و عنوانها أساليب ۷666مع دراسة الحسن )يتفق 

سبة لتزيين مالبس الخامات المنا باستخدام مالبس االطفال حيث يهدف إلى توظيف فن التوليف

 .األطفال و إيجاد الحلول المناسبة لرفع قيمته الجمالية و النفعية 

 نسبة أعلى على حصل الطفل على اللبس مقاس وتغير السريع النمو أن البحث عينة في ظهر -۷

 . %66،6 نسبتهم بلغت حيث متكرر بشكل للطفل المالبس شراء ألسباب

م( بعنوان المواصفات القياسية لمالبس االطفال اإلناث 505۳و هو ما يتفق مع دراسة التركي ، )

لمواصفات القياسية المقترحة في البحث على مالبس سنوات.حيث اوصت بتطبيق ا56-6من سن 

 االطفال اإلناث السعوديات و األطفال من الدول المصدرة.

 وأن %16،5 بنسبة البنطلون هي لتلف المعرضة الملبسية القطع أكثر أن البحث عينة في ظهرت -۳

 .%51،41 بنسبة للتلف معرضة األماكن ألكثر نسبة أعلى هي الركبة منطقة

في دراسة  بعنوان متطلبات األداء لتصميم و إنتاج المالبس اآلمنة  م(۷656المنصور)ذكرت 

لألطفال في ضوء المتغيرات التكنولوجية ، حيث تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصميمات مقترحة 

تحقق األداء الجمالي و الوظيفي للمالبس اآلمنة لألطفال و فقا للمواصفات القياسية الدولية. و هذا ما 

 هذا البحث .أهداف يتفق مع 
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 :(Conclusion) الخاتمة

 من الطفل نمو سرعة بسبب باستمرار أطفالهم أزياء لتغير أطفال لديها التي األسر اجيحتتم االستنتاج با

 مقاس ذات تصاميم ابتكار)  وموضوعها الدراسة هذه اجراء إلى ذلك أدى مما سنوات 6 إلى ۳ عمر

 واجهة التي الصعوبات أهم من و التالية النتائج إلى الوصول تم وقد .( سنوات لعدة األطفال يالئم متغير

 مقاس وتغير السريع النمو أن ، و األسعار ارتفاع هي ألطفالهن المالبس وشراء اختيار عند األمهات

 أن البحث عينة في ظهرتكما و، متكرر بشكل لطفلا المالبس شراءل ألسبابا أكثر من الطفل على اللبس

عمل ب احثاتالب أوصت وقد، الركبة منطقةوباألخص   البنطلون هي لتلفل المعرضة الملبسية القطع أكثر

 مناسبة يراعی بحيث التسوق أثناء الطفل مالبس اختيار في السليمة بالمنهجية ألمهاتل يةوتوعدورات 

 ةتوصي و.  الماركة أو الشكل بجمال يكتفي وال األقمشة وجودة اللعب و الحركة أثناء للطفل اللبس

تصميم مالبس األطفال بحيث أن تكون مناسبة  و حثهم على مصممي االزياء و أصحاب مصانع المالبس

 .وقابلة للتوسيع والتطويل بحيث يمكن استخدامها لفترة أطول

 

 التوصيات : 

 اآلتي:أوصت الباحثات ب

أن تكون  بحيث األطفالمالبس بتصميم   مصممي االزياء و أصحاب مصانع المالبس توجيه -5

 لفترة أطول.وقابلة للتوسيع والتطويل بحيث يمكن استخدامها  مناسبة

 . الطفل مالبس اختيار في السليمة بالمنهجية لألمهات توعوية دورات بعمل -۷
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