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 ملخص البحث:

تلفة جات مخدائما يبحث رواد المشروعات الصغيرة والكبيرة عن الثغرات في األسواق من احتياجات للمستهلك من منت

تم هذا يا وال لك والتي يتمناهيندر وجودها باألسواق بشكل عام او يندر وجودها باألسواق بالجودة المناسبة للمسته

ك ت للمستهلحتياجااالكتشاف، إال بمراقبة األسواق بأصنافها المتعددة برؤية واعية وخاصة لمالحظة العجز في تلبية اال

 باألسواق المحلية والتي قد يضطر المستهلك للجوء لالستيراد في هذه الحالة. 

الساس، اعية في ال تتناسب مع أهمية المنتج بالنسبة للمستهلك كنواألمر الذي يفرض علي السوق المنتج بأسعار باهظة 

علي  ها للحفاظاظ علياألمر الذي قد يستهلك في حاالت كثيرة العملة الصعبة التي تحاول كل برامج الدولة االقتصادية الحف

لعملة من ا وفر الكثيرالنمو االقتصادي بتشجيع المنتج المحلي في كافة المجاالت واالصناف، مما يجعل المستهلك ي

بر من وهي ما تعت 2018مليون دوالر نسبة استيراد لعب اطفال لعام  20الصعبة، حيث بلغت بعض المؤشرات الى 

الستيراد الى االسلع اإلستفزازية في  2017مليون دوالر وبلغت عام  259ضمن تصنيفات السلع اإلستفزازية التي بلغت 

 مليار جنيه. 9ما يقرب من 

اعة لهذه م والصنلندرة الجودة في التصمي واألفراد نظرااب من أهم األصناف التي تستهلك عملة صعبة من الدولة واأللع

لدراسة  ذي يدفعنامر الاأللعاب لألطفال ومنها األلعاب الملبسية بنوعيتها وشخصيتها المختلفة والمالبس التنكرية كذلك. األ

طفل السرة والللمنتج فل ووظائفها المتعددة بالحفالت والمناسبات لتوفير هذا ااأللعاب الملبسية ونوعيتها وعالقتها بالط

فال ب لألطوالمستهلك علي وجه العموم وتقديمها في شكل مجموعات متناسقة متكاملة للحفالت والمناسبات بشكل محب

درسة ي المتمع متمثلة فواألهل ولتنمية هذه المنتجات ، التي اصبحت واقع نعيشة في استخدامات فئات كبيرة بالمج

 ه األلعابكة لهذكواسائل تعليمية، ومظاهر احتفالية لألطفال وجانب ترفيهي، واعياد والميالد لشريحة اجتماعية مستهل

 الملبسية بشكل كبير، والحفالت والمسرحيات الخاصة بالطفل بدرجاتها االقتصادية المتعددة. 

 الكلمات المفتاحية:

 المناسبات –الحفالت  -ألطفال ا -أللعاب الملبسيه ومكمالتها ا -رؤية تصميمة 

 Abstract: 

The pioneers of small and large enterprises are always looking for gaps in the markets from 

the needs of the consumer of different products, which are rarely available in the markets in 

general or rarely exist in the market with the quality that is appropriate for the consumer, and 

this is not achieved, except to monitor the markets with multiple varieties with a conscious 

vision, especially to observe the inability to meet the needs of the consumer on the market. 

This may require the consumer to resort to import in this case. 
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Which imposes on the market product at high prices does not match the importance of the 

product for the consumer as a quality in the first place, which may consume in many cases 

hard currency, which try all the economic programs of the state to maintain them to maintain 

economic growth by encouraging local product in all fields and categories, Some indicators to 

$ 20 million import of toys for 2018, which is among the classifications of inductive goods, 

which amounted to 259 million dollars and amounted to 2017 inductive goods in imports to 

nearly 9 billion pounds. 

And games are the most important items that consume hard currency from the state and 

wanted to see the lack of quality in the design and industry of these games for children, 

including games clad in quality and personality and different costumes disguise as well. 

Which leads to the study of games and quality and its relationship to children and functions of 

multiple parties and events to provide this product for the family and the child and the 

consumer in general to develop these products, which became a reality living in the use of 

large groups in the community represented in the school as educational aids, and festive 

manifestations of children and entertainment, and holidays and birth of a social group 

Consumers of these games are heavily dressed, and concerts and plays for children in various 

economic degrees. 

key words: 

Vision design - clothing games and accessories - children - concerts - events 

 المقدمة:

 والحفالت مدرسةبال التعليم مجال في دخلت حيث الفترة هذه في والمنتشرة الهامة الظواهر من الملبسية االلعاب تعتبر

 .عليه الطلب ادةزي اظهر الذي األمر باألطفال، الخاصة المناسبات من الكثير وغيرها الميالد واعياء باألطفال الخاصة

 بعض بلغت حيث ا،عليه الحفاظ االقتصادية الدولة برامج كل تحاول التي الصعبة العملة كثيرة حاالت في ذلك وقد يستهلك

 عالسل تصنيفات ضمن من تعتبر ما وهي 2018 لعام اطفال لعب استيراد نسبة دوالر مليون 20 الى المؤشرات

 .اإلستفزازية

 الملبسية أللعابل المنتجات هذه بعض وتنفيذ لتصميم ابتكارية علمية خطة خالل من الظاهرة لدراسة يدفعنا الذي األمر 

 ..ايضا يكورود وهدايا وأكسسوار مالبس مكمالت من مكمالتها مع المناسبة او للحفلة متكاملة مجموعات في وتصميمها

 مشكلة البحث 

 والحفالت لمدرسةتعتبر االلعاب الملبسية من الظواهر الهامة والمنتشرة في هذه الفترة حيث دخلت في مجال التعليم با

زة وجودة يم مميالخاصة باألطفال واعياء الميالد، األمر الذي اظهر زيادة الطلب عليها مع رغبة من المستهلك في تصم

اهرة ة هذه الظلدراس وردة من الخارج أوربا أوالصين ...، األمر الذي يدفعناعالية تتناسب وتتوفر في هذه المنتجات المست

المنتج  توفير وتقديم مجموعة تصميمة تنفيذية لأللعاب الملبسية من خالل خطة علمية ابتكارية تطبيقية للمساهمة في

 أللعاب. وتشجيع الصناعة المحلية للحفاظ علي العملة الصعبة وتنمية السوق في هذا المجال من ا

 البحث:أهمية 

تعتبر األلعاب الملبسية من المنتجات التي ظهر الطلب عليها باألسواق هذه الفترة لدخولها في مجاالت لتعليم بالمالبس، 

والحفالت واعياد الميالد، والحفالت ومسرحيات الطفولة ويندر وجود تصميمات محلية منفذة تتنافس مع مثيلها المستورد 

األمر الذي يدفعنا لدراسة الظاهرة من خالل خطة علمية ابتكارية لتصميم وتنفيذ بعض هذه المنتجات لأللعاب من الخارج، 
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الملبسية وتصميمها في مجموعات متكاملة للحفلة او المناسبة مع مكمالتها من مكمالت مالبس وأكسسوار وهدايا وديكور 

 ايضا......

 أهداف البحث:

 الية يهدف البحث الى النقاط الت 

العالمي  لمنتجلتقديم خطة علمية لدراسة مجال األلعاب الملبسية وتقديم ابتكارات جديدة محلية منفذة بشكل منافس  -1

 والمستورد من الخارج من خالل معايير متعددة. 

 ،دالاعياد المي تصميم مجموعة لأللعاب الملبسية بمكمالتها والهدايا وتنفيذها ألحدي المناسبات الخاصة باألطفال، -2

 االحتفاالت .......... 

 حدود البحث 

ات أحد اهتماميالد كتصميم وتنفيذ مجموعة من األلعاب الملبسية بمكمالتها والهدايا الحتفال عيد الم علىيقتصر البحث  -

 سنوات.  10إلى  5األسرة المعاصرة لطفل س 

ن مموعة ات وسبع سنوات وتواجد مجوعيد الميالد المختار لتنفيذ الرؤية اللتصميمية فيه لطفلين عمر ست سنو -

 حتىاهقة ن المرساألصدقاء لديهم من نفس األعمار وأصغر قليال وأكبر مرورا بالعديد من المراحل العمرية للوصول الي 

 الديد ميسنه، بااإلضافة الي األهل والعائلة واألصدقاء لألهل، بذلك نجد تواجد جميع األعمار في حفل الع 17

 منهجية البحث 

 جريبي.التصميمي الت –لوصفي ا –المنهج التحليلي  علىيعتمد البحث 

 محاور البحث 

 خطة لرؤية تصميمة لأللعاب الملبسية المتناسقة ومكمالتها لألطفال للحفالت والمناسبات.  -1

 5ن مفل عمر لط ميالدالجانب التنفيذي للتصميم لأللعاب الملبسية المتناسقة بمكمالتها لألطفال لمناسبة احتفال عيد ال -2

 سنوات. 10إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                               

134 

 

 

   

 

 

 

 

  

  خطة لرؤية تصميمة لأللعاب امللبسية املتناسقة

  ومكمالتها لألطفال، باحلفالت، واملناسبات

 

 التربية الوالدية و  –خصائص الطفل أوال: 
 

 ل املؤثرات العامة علي الطفثانيا: 

 

المؤثرات اإلعالمية -1

 الخاصة بالطفولة 

 البرامج  -
 الحفالت  -
 كرتون الأفالم  -
 األعالنات  -
 الطفل  مالهي  -

 

 األلعاب المعاصرة -2

 الجيم  -
 األلعاب االلكترونية  -
 االلعاب الحركية  -
 االلعاب الملبسية   -

 

 

 المدرسة والتعليم -3

اساليب التعليم  -
 الحديثة 

  وسائل التعليم -

 

 

 

 الجانب االقتصادي -4

 مستوي التعليم  -
المناسبات المختلفة  -

-للطفل)اعياد ميالد 
حفالت  –تجمعات
حفالت  -مدرسية

 عائلية وأصدقاء..(
 

 

 رؤية تصميمة لأللعاب الملبسية المتناسقة ومكمالتها لألطفال للحفالت، والمناسبات ثالثا:  

 

  دفةالمؤثر العام على األطفال في هذه الفترة للفئة المسته تحديد-1
 

 دراسة األنماط السابقة لأللعاب الملبسية واستيعاب السوق لها -3

 

  االفكار التصميمة المتكاملة المتناسقة لاللعاب الملبسية ومكمالتها ومكونتها-4

 

 خامات التنفيذ -
 

 ساليب وتقنيات التنفيذ أ-
 

 الملبسية ومكالتها  المجموعة لاللعابتنسيق -
 

 المجموعة التصميمة المتناسقة ومكمالتها المنتج النهائي رابعا: 
 

 تحديد نوع المناسبة -2
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 : أوال: خصائص الطفل والتربية الوالدية

ن فردية مفيه ان لكل طفل سمات خاصة وإمكانيات مختلفة عن غيره من األطفال وهي ما تسمي الفروق ال ال شكمما 

ال إفل واخر، بين ط طفل ألخر وهي قد تتمثل في درجة الذكاء، وطبيعة النمو واإلمكانيات الجسمية والعديد من االختالفات

مثل أوالً في والتي تت الطفل ال من خالل البيئه العامة التي يولد فيهاأن كل األطفال ال يتم النمو عندهم فسيولوجياً ونفسياً ا

لتي تلعب الشخصية . والعديد من مكونات اسيكولوجية.األم واألب بكل ما يتمتعو به من امكانيات متعددة وثقافة وطبيعة 

الطفل الى ما يسمي  فيخضع( 3) وجيةوالفسيولالدور الكبير في تشكيل ثقافة الطفل وتطوير امكانياته الفعلية والسيكولوجية 

دة في عية السائالجتما)التربية الوالدية( والتي تحمل العديد من االتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل وما يتعلق بالقيم ا

  وقد تشمل عدة ظواهر منها التالي:العالقات األسرية، أوبنظرة االباء الى مستقبل ابنائهم. 

نعه ائية او مالتلق أو الوالدة الوالية علي الطفل ويتضمن ذلك الوقوف امام رغبات الطفل : بمعني فرض الوالدالتسلط -1

 من القيام بسلوك معين. 

سلط الت إطار ألم فيوفي هذه الحالة اليملك الطفل التفاعل الحر مع االلعاب واالشكال والرسوم فهو مقيد بثقافة األب وا

 والتوجيه. 

ريبة عليها تي يجب تدها والم نيابة عن الطفل بالواجبات والمسئوليات التي يمكنه ان يقوم ب: وتعني القياالحماية الزائدة -2

اجعة بعد المر للطفل كان له أن يكون شخصية استقاللية األمر الذي يؤدي الى ان الممارسة لأللعاب ورؤية األفالم تمر إذا

 والدين. افة الثق علىتتناسب مع الطفل بشكل يتوقف  الوالدية والفحص والقبول من خالل معايرهم الشخصية، التي قد ال

و اون نهي السلوك المرغوب فيه واستحسان له، أو ترك الطفل د على: ويشمل ترك الطفل دون ما تشجيع األهمال -3

 السلوك المرفوض، وترك الطفل دون توجيه الى ما يجب أن يفعله أو يتجنبه.  علىمحاسبة 

ن و المنع مأوليات ي تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له، مع عدم توجيه لتحميل مسئ: ويعني تشجيع الطفل علالتدليل -4

 ممارسة العاب قد تكون غير مناسبة لمرحلة السنية. 

 أللعاب. اي نمط األمر الذي يجعل الطفل متأثراً باقرانه أو بما تحمله له الصدفة من رؤية يتفاعل بها سلوكياً أو ف

اء جسمي لى ايذا: ويقصد بها ممارسة الوالدين العقاب البدني )الضرب( والتهديد والحرمان أو كل ما يؤدي القسوة -5

 كأساس في عملية التطبيع السلوكي واالجتماعي. 

 األمر الذي يوجه الى أن الوالدين هم اصحاب القرار في ممارسات الطفل من العاب. 

 ريق تحقيرو عن طها إشعار الطفل بالذنب كلما أتي سلوكا غير مرغوب أفي اساليب متعددة من اثارة األلم النفسي: -6

بر األلعاب عونشطة الطفل والتقليل من شأنه أيا كان السلوك واألداء وقد يؤدي هذا االتجاه ايضاً الى ممارسة الطفل لأل

 رغبة الوالدين. 

ه لمثاب عليلسلوك ااوالعقاب، واحياناً نفس  اسلوب استخدام الثواب على: عدم استقرار الوالدين أو احداهما التذبذب -7

 يعاقب عليه مرة أخري أو في وقت أخر، بشكل يتضن حيرة الوالد نفسه ازاء اختيار نمط السلوك. 

 ايجابيات الطفل بالتذبذب.  علىاألمر الذي ينعكس 

 الجنس أو السن أو سبب عرضي أو عنصري.  على: عدم المساواة بين االبناء بناءاً التفرقة -8

 (3) السوية.: ممارسة االساليب السواء -9
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وممارسة  لجماليوتتحكم العوامل السابقة من حيث نمط التربية الوالدية للطفل في حياته وإختياراته ومساره للتذوق ا

مها التي يقد لبصريةال عن هذه العوامل االلعاب بما فيها من اثارة وخيال قد يحفز تفعيلة األم واألب أو قد يبتعد بالطف

 صناعة االفالم وااللعاب للطفل المعاصر. 

 وااللعاب لمعاصرةافيه ان المدرسة تلعب دور كبير ايضاً في تقديم هذه المفردات البصرية من خالل االفالم  ال شكومما 

 المتعددة في حيز الوسائل التعليمية والجانب الترفيهي للطفل. 

 اصر. نا المعهذه الصور والمفردات المحملة داخل االلعاب واألفالم واقع يعيشه معظم االطفال في عالملذلك اصبحت 

لملبسية اللعاب اورة اصاالمر الذي يدفعنا إلستثمار الظاهرة بشكل علمي واالستفادة منها في تقديم منتج متميز في 

 للطفل.

 ثانيا: المؤثرات العامة على الطفل: 

كوناته من بكل مما ال شك فيه أن الطفل فى جميع بلدان العالم يتعرض للعديد من المؤثرات التى تختلف من مكان لمكا

لتطور وطبيعة ا عالميةالبيئية والثقافية والتى تتضافر جميعها لتكوين شخصية وثقافة الطفل بشكل كبير وكذلك المتغيرات ال

من  عأسرله ا كثيرة مع االطفال من حيث استيعابه وهضمه والتعامل من خاليتماشى احيان الذيالتكنولوجي المتسارع 

 صبة لرواجخبيئة  يوفر الذيالكبار وقد يرجع ذلك لمحدودية االهتمامات والمسؤوليات عند الصغار عن الكبار .... األمر 

والتي  لطفل ذاتهثرات اا وتكوينها مؤمنتجات األطفال بألعابهم المتنوعة بما فيها االلعاب المالبسية التى يتحكم فى ظهوره

 التالي:منها 

 بالطفولة:المؤثرات اإلعالمية المرتبطة  -1

تى ارية، والالحو الوبرامج االطفالطفل  واالفالم سينماوتتمثل فى العديد من العروض البصرية التى منها افالم الكارتون 

 ل.تعرض قصص شيقة للطفل، والبرامج واالفالم التعليمية لألطفا

ات ذه المؤثر، كل هواعالنات االطفال، بكافة منتجاتها المرتبطة بالطفل، ومالهى االطفال بكل مافيها من اللعاب متنوعة

يتجاهل  ل، وحينماى الطفالمحيطة بعالم الطفل هي التى تثير اهتمامه وتتحكم فى العديد من المدخالت الثقافية والتعليمية لد

كل هذه  عزل عنانتشاره القوى والمبهر لألسرة والطفل ويبداء فى تصميم منتج جديد بمالمصمم هذا العالم بمؤثراته و

ل ، ومن خاللطفولةاالمؤثرات قد يبدو أنه يعيش فى عالم اخر وال يتفاعل معه األسرة والطفل المستهلك األساسي لمنتجات 

 ل أخالقيةى للطفالمتعددة التى تحمل معان ذلك نراقب اهم المؤثرات التفاعلية على الطفل من شخصيات االبطال والسمات

م من هذا نستله فى صور خارقة يتأثر بها بشكل جديد ومعاصر، ونحن حينما ندخل مجال االلعاب المالبسية، البد لنا أن

ستحوذ ت طفل والتييرة للالعالم المؤثر والمحيط بالطفل حتى ينجح المنتج وينسجم مع المناخ العام بمتغيراته المتعددة والمث

 على اهتمام االب واالم واقرانهم.

 العاب المعاصرة للطفل: -2

كل فترة زمنية تمثل جيل يبداء بمرحلة الطفولة إلى أن يصل إلى مرحلة االب واالم المرحلة الوالدية، ويحمل كل جيل فى 

ينات يختلف كليا عن طياته عبر العصور مجموعة من األلعاب المصاحبة للنمو ألطفال هذا الجيل فألعاب جيل الخمس

العاب الثمانينات وتختلف ايضا هى بدورها عن جيل الفين ويبداء منذ عام ألفين القرن الجديد سرعة تغير وتنوع االلعاب 

وتتقلص الفترة الزمنية التى تفصل بين أطفال الجيل للتطور الهائل التكنولوجي الذى هو من أهم سمات هذه الفترة، 

د واستيعاب للمصمم لكل ما هو جديد، فقد تقلصت اللعاب الحركية وطفت عليها اللعاب ويصاحب هذه التغيرات رص

اإللكترونية )الجيم( بتنوعاته الهائلة التى أصبحت تستهلك أموال ووقت الطفل واألسرة  بشكل كبير، وتحمل هذه األلعاب 
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الطفل تكون جزء من اللعبة عند  داخل السيناريو الخاص بها والقصص المتعددة لها شخصيات بارزة ومشهورة عند

تحريكها فى إطار اسلوب اللعبة واهدافها المتعددة، وهذه الشخصيات ايضا تحتل مكانة هامة الرتباط الطفل بها، لذلك 

نستلهم منها تصميمات االلعاب المالبسية المعاصرة بشكل مبتكر لتتعايش مع اهتمامات الطفل وتدخل إطار التناسق 

وكما يعرف الجميع أن هذه اللعاب تنقسم لمجاالت متعددة منها التعليمية ، ي المقبول لدى الطفل واألسرةواالنسجام المنطق

 ومنها الترفيهية ومنها الفنية، وتختلف باختالف المرحلة العمرية للطفل.

 المدرسة وأساليب التعليم:-3

لذى يطرح الهائل العصر والتطور التكنولوجى ا مما ال شك فيه أن العملية التعليمية فى تطور دائم متوازى مع متغيرات

ساليب أمعه أجهزة ووسائل تعليمية حديثة تحتوى على خصائص متطورة مع تطور التكنولوجيا، فقد ظهرت طفرة فى 

ت، والصو وبرامج التعليم مع ظهور االى باد واالب توب وأجهزة الكمبيوتر المتطورة والتفاعلية عن طريق اللمس

ة والمتحرك نمائيةوالعديد من األجهزة التعليمية التى اتاحت البرامج التعليمية بصورها المتعددة السي والسمارت بورد

مية ة تعليبالصوت والصورة والمشاركة من خالل العمل للطالب على هذه األجهزة، وتحتوى كل هذه األجهزة على ماد

ح من اته أصبوما يعنينا هنا أن التعليم بكل معينمحملة فى صور متعددة لوصول المعلومة للطالب بشكل واضح وأسرع 

دخال التعليمية رامج االعوامل الهامة فى التأثير والتأثر على الطالب، فالمادة العلمية لكى تصل بشكل شيق يتبع معدة الب

ن مد لعدياالشخصيات المحببة للطفل فى إطار المحتوى التعليمى لجذب الطفل للحصول على المعلومة، وكذلك يلجاء 

ن خالل معلومة المدرسين خاصتا فى مرحلة رياض األطفال إلى االلعاب المالبسية بشخصيتها الجذابة للطفل لتوصيل الم

ها داخل لوجود مسرحية تلعب فيها االلعاب المالبسية التنكرية دور كبير لجذب االطفال للمعلومة وتذكرها بشكل أكبر

نها تخدم أر حيث حتياج السوق إلى منتج االلعاب المالبسية بشكل كبير مبتكإطار تمثيلى تعليمى، ومن خالل ذلك يتضح ا

 قطاع كبير من االطفال داخل المدارس التعليمية.

 الجانب االقتصادي: -4

لألطفال  عليميةتسعى الدولة بكل اإلمكانيات المتاحة لتوفير التكنولوجيا بما تحمله من صوت وصورة داخل المواد الت

 المتعددة.صادية بطبقاتهم االقت

تى ال حفالهم كما يظهر وعى عند اآلباء واألمهات بضرورة معاصرة التطورات التكنولوجيا قدر اإلمكان وتوفيرها ألط

زل فر بكل منلب يتويكونو بعيدين عن المجتمع ... فرغم الظروف االقتصادية الصعبة التى تمر بها األسر إال أنه فى الغا

بصرية  ر رؤيةنوات عديدة تبث االفالم والبرامج المتعددة لألطفال على االمر الذي يوفشاشة تلفزيون وطبق متصل بق

لى د تقتصر عقلبسية تكاد تكون متقاربة رغم الفوارق االقتصادية بين الشرائح المتعددة، ولكن االلعاب التكنولوجية والم

ة عا للشريحسية تبمج وااللعاب وااللعاب المالبشرائح من األطفال بظروف اقتصادية متقدمة عن العادى، لذلك تصنف البرا

  التى تقتنيها من حيث التكلفة وكثافة االستخدام.

 سبات:المناوثالثا: رؤية تصميمة لأللعاب الملبسية المتناسقة ومكمالتها لألطفال للحفالت، 

لخاصة افالم تعبر الرؤية التصميمية لاللعاب الملبسية عن طبيعة االلعاب المعاصرة والشخصيات ونجوم االلعاب واال

م ية فى عالالنجوموذات الشهرة  المعاصر، والشخصياتبالمرحلة السنية لالطفال، فهى تستلهم من هذا الزخم والمناخ العام 

 .ة مالبسيضيف عليه المصمم حلول تصميمية قابلة للتنفيذ فى صور ياألساسي الذالطفل المعاصر، هيئتها وشكلها 

حيث تعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الناتجة من تأثر المصمم بالمحيط وناتج لدراسة العوامل المؤثرة علي الطفل وعالمه 

خصيات واألفالم الخاص ودراسة متعمقه من قبل المصمم للطفل وعالمة وكل المؤثرات عليه ودراسة ايضا ألحب الش
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الموجوده في هذا الوقت وبما ينتج عنه من افكار تصميمه للمصمم الستغاللها وبداية العمل علي عمل مجموعة من 

األلعاب الملبسية التي ستالقي اهتمام أو انجذاب من قبل الطفل ألنها خارجه من عالمه الخاص والمؤثرات الحالية علية 

داية التفكير في المتناسقة من األلعاب الملبسية ومكمالتها لألطفال في الحفالت وتعتبر هذا المرحلة هي النتاج وب

 والمناسبات. 

 ء عن طريققا سوافنجد أن الطفل يتأثر بالصعيد من األشياء واألفالم وااللعاب التي يتم تقديمها إليه وتم شرحها ساب

القتصادي الجانب ارسة والتعليم والمؤثر ايضا عليها المؤثرات اإلعالمية الخاصة بالطفولة واأللعاب المعاصرة أو المد

اليهم  لمقدمةاونجد أن شركات صناعة افالم األطفال والكارتون ايضا لها تأثير كبير كل فترة علي األطفال األفالم 

ة ت لسرعثراه المؤوتأثيرها وانتشارها بين األطفال كل فترة من وقت الى آخر وبالتالي يجب علي المصمم األلمام بكل هذ

وق لربط لى السمواكبة تطلبات واحتياجات السوق والتماشي مع المطلوب من قبل الطفل وايضا من قبل التجار لتقديمه ا

 بين التصميم واالحتياج الفعلي للسوق. 

يث بها حدطفال واأل علىونجد أن االحتياجات واالنتشار مثال كل فترة زمنية للكارتون وافالم الكارتون شخصيات مؤثرة 

 وبطوط  Mickey وميكي Tom& jerryسبيل المثال  علىوقديم كالموضة ايضا 

ن ولكن تي اآلحنجد كارتون توم وجيري مؤثر علي األطفال بشكل كبير في فترة الثمانيات والتسعينات ومازالت موجوده 

 ا كانت موجود( ولكنه1967إلى  1940كان عام )  Tom& jerryبصورة اقل في التأثير، بالرغم من أن ظهور 

د سعينات وتم انتاج العديوالكبار ايضا إال في الثمانيات والت (13)بصورة أفالم في امريكا ولم يحدث الى نفتاح وتأثر األطفال

شكل كبير فسها بمن الحلقات الجديدة ايضا وأثرت بشكل كبير علي األطفال واأللعاب ......... وغيرها والزالت تفرض ن

 (16()15()14)طوط.وب Mickeyلكبير علي األطفال كونها المنافس األول في الثمانيات والتسعينات مع ولكنها قل تأثيرها ا

 (1شكل )

 

 (1)شكل 

 2003في  llafuالفتيات بشدة في التسعينيات وبدأ بعدها ظهور  علىوكذلك العاب الفتيات فظهرت باربي وكانت مؤثره 

ميه محجبة دفي المنطقة العربية فهي  2006عام  حتىمليون دميه فله  2من  أكثرحيث بيعت  (17) أحدثواشكال عديده 

 ألماراتاالتي تتخذ من  )نيوبوي(وغير محجبه نزلت الى االسواق السورية في نوفمبر وتم توزيعها من طرف شركة 

ف قات ومختلاألو ب جميعمقرا لها تختلف فلة عن دمية باربي الشهيرة بطلتها العربية حيث ترتدي الدميه فله مالبس تناس

 هويتها ومالمحها العربية.  علىاألمكنة التي ترتديها إال أنها تبقي محافظة 

ع تتماشي م لد لكيوصممت مالبس فله لتوافق مع عادات والمنطقة العربية وقيمها الدينه وتختلف مالبس فله من بلد إلى ب

لفتيات البس امعباية، وفي مصر ترتدي مالبس ملونه تشابه السوق المقدمة فيه ففي األمارات والخليج تظهر مرتديه ال

 (2)شكل "(18) المصريات وسوق لها ايضا مرتديه المالبس الفلكلوريه كالذي المصري والسعودي واألمارات والهندي....
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 (2)شكل 

 –األفالم  –الحقائب  –تب وعند نجاح هذه الدمي قدمت الشركة المنتجة العديد من المنتجات تحمل نفس االسم منها للك

 يكور المنزلي... سيارات األطفال الد –طور ع –لحلويات ا –أللعاب ا –المالبس 

سود طفال الالفتيات من جديد. وانتجت باربي سوداء ايضا لأل علىونجد أيضا طورت باربي وعادت مرة أخري للتأثير 

 من 1980ة بعد ان كانت باربي األصلية ظهرت في وبمالمح افريقية ومختلفة عن باربي األصلي 2009من جديد في 

ألوان بباربي وقبل ولكن بطريقة ضيقة في الواليات المتحدة وبنفس المالمح وأنتجت أيضا باربي ثمينة وباربي قصيرة 

 (3شكل ) (22)( 21)( 20)( 19) المختلفة.شعر عديدة و...... لتتناسب مع األذواق والمتطلبات المتعددة لألطفال في البالد 

 

 (3شكل )

ول ظهور أكان  2000األطفال والعابهم وايضا مالبسهم في فترة بداية  علىونجد أيضا سبونج بوب أثر بشكل كبير 

 حتىوحتي وقت طويل 2000بدأ بعد ذلك االنتشار والظهور وتأثر اإلطفال به في إلـ و 1999مايو  -1لسبونج بوب في 

شكل  (25)( 24)( 23) اآلن. حتىكان األطفال يريدون الحصول علية بأي شكل وقل بعد ذلك تأثرهم به ولكنه اليزال يستخدم 

(4) 

 

 (4)شكل 

لي تابيز وت Doraوكذلك شخصيات كرتونية عديدة تظهر بقوة في فترات ثم تختفي أو تقل في تأثر األطفال بها قبل 

 غيرها.

تؤثر صيصا ووهناك العديد من القنوات ومواقع التواصل االجتماعي وقنوات االنترنت العديدة التي خصصت لألطفال خ

بة اء محبعليهم بشكل كبير وتعرض أفالم كارتون او افالم لألطفال أو قصص ورسوم متحركة وأغاني وغيرها من اشي

 لألطفال ومؤثرة بشكل كبير عليهم 

 -براعم  Necoloden -Flash -Space tone -Space pone -Mbc3 -نيكلودين بالعربية )القنوات من ضمن هذه 

 ....( Micky-طيور الجنة
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  lion king , cars 2006 , toy storyسبيل المثال  علي Walt Disneyأغلبها انتاج والت ديزني  وكذلك أفالم

,Tarzan, Shrek   هناك ل بيل المثاس علىوغيرها. . بإختالف أعوام انتاجهم والفترات المختلفة في التأثير على األطفال

 (5) شكل Disney Watt(28) من أفالم العديد 

 

 (5شكل )

 story toy (27)2010يونيو  18 – 1999نوفمبر  -1999نوفمبر  19تم انتاجه عام  

  (26)2006ايضا تم انتاجه عام  cars – Disney Waltفيلم 

Lion king:  افالمWalt Disney دار واص 2002واعيد دبلجته ديسمبر  1994وتم دبلجته  1994اصدارة عام  تم

 2019في  lion kingواصدر بعد نجاحة الكبر  2013مايو  30وعرض مره اخري بتاريخ  2003منتج جديد عام 

نتاج اكثر من بها تم إ تعلقهموالقي نجاحا كبيرا جداً، ونتيجة لهذه النجاحات المتتالية لألفالم وتأثيرها الكبير على االطفال و

 ( لبعض أفالم والت ديزني.6جزء لها واليزال مستمر إنتاج اجزاء جديدة لها حتى األن شكل )

 

 

 (6)شكل 

، وأفالم للبنات هاللفتيات بالرغم من وجود ايضا أوالد ب frozenرابونزل، األطفال اآلن  لىعومن أهم األفالم المؤثره 

 (7). شكل وغيرها واألميرات وسنووايتعديدة أخرى كسندريال 
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 (7)شكل 

التي كانت بداية   heroesوهناك شخصيات كرتونيه ابطال للعديد من األفالم كسوبرمان وباتمان ومجموعة القوة 

وأصبحت من الشخصيات الكرتونية المؤثرة  1940و 1939و  1938ظهورها كأبطال في القصص المصورة منذ عام 

ثم ظهرت ثانيا وتم إستخدامها وإنتاج أفالم هم أبطالها كسوبر مان وبات واألبطال لدى األطفال والكبار أيضا في أمريكا 

الثمانيتات وتأثربها العديد من األطفال واألجيال واصبحت مؤثرة بشده عليهم ولكنها مان وسبايدر مان  منذ اللسبعينيات و

مرت بفتره ثبات وملل نوعا ما لدي األطفال من قبلهم حتي عادت شركات انتاج األفالم الكرتونية بتقديمها ثانية بشكل 

صص المصورة قديما و اصبحت في الق 1938جديد مثير لألطفال وظهور شخصيات عديدة جديدة معهم موجودة منذ 

حيث اصبحوا من ابرز الشخصيات المؤثر حاليا في عالم   Heroesمؤثره جدا حديثا على األطفال واطلق عليهم الـ 

 ,Green lanternيوجد منهم شخصيات رجالية   Heroesاألطفال وليست فقط لألوالد ولكن لألوالد والبنات ألن الـ 

flash, hulk , captain America spider man, supper , batman   وغيرهم من شخصيات الـHeroes   هيروز

 supperو   wonder womanنسائية منها لا  Heroesالرجالية ذات القوة المؤثرة علي األطفال ويوجد ايضاً شخصيات 

girl  وBatgirl (8شكل ).وغيرهم 

 

 (8)شكل 

حفالت فال للوفيما يلي عرض لخطوات عمل الرؤية التصميمية المقترحة لأللعاب الملبسية المتناسقة ومكمالتها لألط

 الوصول نهائيا الى المنتج النهائي للمجموعة التصميمية المتناسق ومكمالتها:  حتىوالمناسبات 
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لخاص ستلهام ااال حديد موضوعاألطفال في هذه الفترة للفئة المستهدفة وت علىتحديد المؤثر العام  -1

  المقترحة.بالمنظومة 

ت التي مؤثراعند البدء في عمل أي مجموعة تصميه البد من دراسة كل المؤثرات العامة علي الطفل المحيطة به وال -

ي لل الى اعللوصو تأثر بها الطفل وايضا احيتاجاته وعالمة الخاص، ونجد أن المصمم البد من االندماج مع الطفل وعالمه

 درجة من تحقيق الهدف. 

وتم الحوار  بعد دراسة المؤثرات العامة من قبل المصمم البد ايضا من الحديث مع االطفال في الفئة المستهدفة، -

لظهور ريدون اعنصر ي أكثرشئ مؤثر عليهم وايضا للوصول الى  أكثروالحديث مع األطفال الفئة المستهدفة للوصول الى 

مناسبه  لمنفذة فيتها وابه مع اصدقائهم في الرؤية التصميمة المقترحة في البحث المنفذ لأللعاب الملبسية المتناسقة ومكمال

 العيد ميالد المقترح. 

منظومة  لاء داخوعند الحديث مع األطفال اصحاب العيد ميالد فرحو كثيرا بأعتبار مناسبة عيد ميالدهم وتواجد االصدق

ص وغيرها الكثير وظهور كل شخ –متكاملة كأنها فيلم كارتوني متكامل من خالل مالبس وديكور وهدايا لألصدقاء 

األصدقاء سيين وبشخصية معينه وبوسترات لحفل العيد ميالد كأنه فيلم سينمائي أو كارتوني متكامل وهم األبطال األسا

 همية الحدث وتميزهم فيه.والحضور مكملين للرؤية بأكملها واحساسهم بأ

مبا أو ن أوسيوتم إقتراح من قبل األطفال والمصمم معا مجموعة من العناصر الملهمة لعمل المناسبة منها فيلم طرزا

ات نالت الشخصي وأكثرالمؤثرات  أكثروكانت األطفال  علىمن المواضيع المؤثرة  وغيرها Heroesشخصيات القوة 

ية أللعاب الملبسوتم اتخاذها العنصر االساسي لإللهام في المناسبة وا Heroesاعجابهم بها هي شخصيات القوة 

  ومكالتها والمناسبة بأكملها.

الل األطفال في الوقت الحالي جدا من خ علىالشخصيات التي اصبحت مؤثرة  من Heroesوتعتبر شخصيات القوة 

تنكرية لمالبس البعض ا ها ايضا في العديد من األلعاب وعملالكارتون أو األفالم الكارتونيه أو افالم السينما وتم استخدام

لة مية متكامت تصميالمستخدمة فيها والمالبس العادية مما اثار المصمم الستخدامها في عمل االلعاب الملبسية في مجموعا

أو  د أو حفلهد ميالعيتستخدم في الحفالت أو المناسبات لتصبح بمثابة فيلم متكامل أو حفله متكامله للحدث المختار سواء 

 مناسبة أو غيرها. 

عن طريق استخدام االلعاب الملبسين لألطفال والمدعوين ومكمالت المالبس والهدايا والديكور المستخدم ايضا والكيك 

وااللعاب وغيرها من جميع مكمالت الحفلة المستخدمة كما سيتم عرضه في التفاصيل التالية في الجانب التنفيذي لتصبح 

مة متكاملة الستخدام المؤثرات العامة علي الطفل واستخدامها بشكل مبهج متكامل ليصبح كل شئ في هذا اليوم منظو

يحمل تيمه معينه واحده متكاملة تعطي جو من البهجة والسعادة للحضور وايضا لألطفال لشعورهم بأنهم في عالمهم 

بح ذكري سعيدة عالقه في ذهن الطفل واصدقاءه وايضا الخاص المؤثر عليهم وشعورهم بالتميز والسعادة والنشوه لتص

( 9المؤثرة علي األطفال وأهم أبطالها شكل )  Heroesالعائلة بأكملها، وفيما يلي عرض لبعض صور شخصيات القوة 
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 (9)شكل 

 تحديد نوع المناسبة:-2

دمة بة المستخالمناس بين العاب الملبسية وطبيعةوفى هذه المرحلة يتوظف المصمم بمخيلته وإمكانياته التنفيذية الموائمة 

  –ة من األطفال معا تجمع مجموع  -يوم ترفيهي –حفالت مدرسية  –أو ترفيه  - أو مسرح طفل -فيها، اعياد ميالد 

 حفالت عائلية أو أصدقاء......وغيرها العديد من المناسبات الخاصة باالطفال.

 لميالد.وفى هذا البحث تم اختيار مناسبة عيد ا

 األصدقاء وعة منوعيد الميالد المختار لتنفيذ الرؤية اللتصميمية فيه لطفلين عمر ست سنوات وسبع سنوات وتواجد مجم 

سنه،  17 قة حتيلديهم من نفس األعمار وأصغر قليال وأكبر مرورا بالعديد من المراحل العمرية للوصول الي سن المراه

 صدقاء لألهل.بااإلضافة الي األهل والعائلة واأل

 بذلك نجد تواجد جميع األعمار في حفل العيد ميالد

وتركيب  ل المناسبةيتبعها الصياغة الكلية لشك تنفيذية،ثم  تصميمية،ثم  تحضيرية،عدة  متطلبتها خطواتالتى تم لتلبية 

م توضيحه ما سيتك بالمناسبة،العناصر مجتمعة مع بعضها للخروج بالشكل الكلى النهائى للمناسبة والبرنامج االحتفالى 

 بالجانب التنفيذي للمجموعة التصميمية المنفذة.

 راسة األنماط السابقة لأللعاب الملبسية واستيعاب السوق لها:د-3

ط من سوق المحياسة الفي هذه المرحلة البد من دراسة االلعاب الملبسية او أي شئ له عالقة بالمنتجات المراد تنفيذها ودر

 أي شئ موجود ودراسة خاماته المختلفة وجودته ايضا ومدي تحقيق الغرض منه اذ اتم تواجده 

ا هو مفيها  شخصيات الموجودة في السوق الميحطعند البحث من قبل المصمم : هناك بعض المالبس التنكرية ومالبس ال

ما بردائة م و منفذمنفذ بخامات ردينه جدا وغاليه مقارنه بسعرها وهناك بعض المالبس المبالغ في ثمنها وهناك أيضا ماه

ما ملخارج ايطفي شكل سيئ على المالبس وأيضا ال يمثل الشخصية فعال واغلب هذه المنتجات كلها تم استيرادها من 

 الملبسية اللعابايضع عملة صعبه من البلد ويؤثر علي االقتصاد القومي للبالد، وهذا مما أثار ايضا المصمم لعمل هذه 

ل ات االطفالمقاس بجوده عالية ومالئمة لمالبس الشخصيات االبطال االساسية وحركاتها وصفاتها المميزة والمناسبة ايضا

 عبة. لة الصعات المحلية لتغطية احتياجات السوق واألطفال وتوفير للعمويتم تصنيعها محليا مما يفتح مجال للصنا

ار جمال تم اظهيوعند دراسة السوق لم يجد المصمم وجود ايضا للمنظومات المتكاملة إلى أنه يتم عمل ملبس منفرد وال 

 الفكرة إال بتكامل وتنسيق للمناسبة كاملة. 

 Heroesملبسيه للحضور بسيطة وإظهارهم بنفس الشخصيات القوة تم اقتراح عمل مكمالت للمالبس وايضا هدايا 

 للوصول بالمناسبة بشكل كلي كأنها فيلم متكامل وصورة وقصه كاملة. 

  ذي.التنفيوأيضا تم ترتيب الديكورات والمكمالت من كيك أو هدايا وغيرها سيتم عرضه بالتفصيل في الجانب 
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 ميمة المتكاملة المتناسقة لاللعاب الملبسية ومكمالتها ومكونتها االفكار التص-4

ل عنصر راسة كدفي هذه المرحلة يتم وضع افكار مقترحة للمجموعات التي سيتم تنفيذها طبقاً لعنصر األلهام حيث يتم 

وعمل  لتنفيذاذ واساليب وتقنيات وكل شخصيه وأهم العالمات والسمات المعبرة لكل شخصية والخامات المطلوبة للتنفي

صول الى لى الومقترح للتنسيق العلم للمجموعة ولأللعاب الملبسية ومكمالتها وعمل اسكتشات مبدئيه وافكار متعددة ا

 األفكار النهائية المقترحة.

ساليب فيذ وأالمنظومة متكاملة بداية من األسكتشات مرورا بكل المراحل وخامات التن من والتفكير والتخطيط في كل

  الملبسية ومكالتها( المجموعة لاللعابوتقنيات التنفيذ وتنسيق 

 

 رابعا: المجموعة التصميمة المتناسقة ومكمالتها المنتج النهائي 

لمطلوبة انتيجة في هذه المرحلة يكون المصمم انتهي من عمل االسكتشات المبدئية وتجهيز األفكار كلها للوصول الي ال

ية ات النهائالبوسترللمجموعات التصميمية المتكاملة ومكمالتها للحفل بأكمله ألصحاب العيد ميالد والمعازيم والنهائية 

ر حيط المؤثفس المنالمستخدمة والتجهيزات العديدة المكملة للحفل والديكورات والهدايا التي تعطي احساس جو متكامل في 

 علي الطفل وبنفس عنصر اإللهام المستخدم.

 -(: 38ل )ا( 10)شكل يلي عرض للمجموعات المنفذة ومكمالتها: بعض األفكار المنفذة والمقترحة للتنفيذ من  وفيما

 ر المصممبحواومالبس االطفال اصحاب العيد ميالد: وتم تحدد الشخصيات طبقا لرغبات األطفال  -1

 مع األطفال:

 :  Green lanternالطفل األول شخصية 

 لمالبسنفيذ اللشخصية تم ظهوره فيها لمعرفة خامات التنفيذ المقترحة وعمل خطة لكيفية تتم تجميع صور وافالم 

         

       

 (10)شكل 
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  : Flashالطفل الثاني شخصية 

تم تجميع صور وافالم للشخصية ايضا وصفات الشخصية ودورها في األفالم لعمل المالبس مالئمة للشخصية

    

 

 (11)شكل 

 الحضور:مالبس  -1

المجموعة  هم ايضا القوةاألطفال واقاربهم وهم في الشخصيات  اصدقاء Heroesوهم شخصيات القوة  الحضور:مالبس 

 في االفالم الكارتونية. Green lantern, flashواصدقاء 

شكل  فال سبقشخصياتهم لحضور األطتم دراسة الشخصيات وادوارها وحركاتها لتنفيذها لألطفال أو تنفيذ بعض مكمالت 

الشخصية بشكل مباشر أو بإستخدام مكمل من الشخصية وظهورهم بشكل غير مباشر باستخدام بعض مكمالت 

 الشخصيات
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 (12)شكل 

wonder woman-  المعروفةوهي مالبس فتاة قوة من الشخصيات 
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 (13)شكل 

 : من شخصيات القوة المعروفة والشهيرة لألطفالSupper womanوسوبر ومن  Supper manسوبر مان 

        

تي لمريلة الام عمل تم تنفيذ مالبس لسوبرمان وسوبر ومن لألطفال البنات واألوالد بمختلف أعمارهم من المعازيم وأيضا ت

يزة المة ممسوبر مان وسوبر ومن كمكمل شهير عند ارتداءه من اي طفل يعطي إيحاء بالشخصية مباشرة فهي عيرتديها 

للحضور،  لميالداللشخصية وشخصيات القوة بلونها وشكلها، وتم ايضا توزيع هذه المريلة كهدايا للـأطفال وكذكري لعيد 

 بةلتصوير بها وعمل زكرايات مرحة يوم المناسوإلرتدائها من قبل أي شخص سواء طفل او كبير من الحضور ل

     

 (14)شكل 
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 من شخصيات القوة المعروفة والشهيرة لألطفال batwoman وباتومن   Batman بات مان 

 

 ريلة التيمل المتم تنفيذ مالبس لباتمان وباتومن لألطفال البنات واألوالد بمختلف أعمارهم من المعازيم وأيضا تم ع

ميزة المة ميرتديها سوبر مان وسوبر ومن كمكمل شهير عند ارتداءه من اي طفل يعطي إيحاء بالشخصية مباشرة فهي ع

 للشخصية وشخصيات القوة بلونها وشكلها

طفل او  خص سواءشوإلرتدائها من قبل أي  للحضور،وتم ايضا توزيع هذه المريلة كهدايا للـأطفال وكذكري لعيد الميالد 

 لحضور للتصوير بها وعمل زكرايات مرحة يوم المناسبةكبير من ا

         

       

 (15)شكل 
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 ل: من شخصيات القوة المعروفة والشهيرة لألطفاSpiderwomanوسبايدرومن  Spidermanسبايدرمان 

 

 تم تنفيذ مالبس سبايدرمان وسبايدرومن لألطفال البنات واألوالد

     

 (16)شكل 

اسعاد ووز للكبار: تم ارتداء مالبس الهيروز من اشخاص كبار لظهورهم بالشخصيات القوة الحقيقية شخصيات الهير-3

 االطفال والتصوير معهم واعطاء مناخ متكامل للحفل

 

          ا

 (17)شكل 
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خدام األعمال بإست تجهيز بعض الصور الشخصية للألطفال أصحاب العيد ميالد وصور مجمعة لهم وإضافة بعض -4

 لهيروزبرنامج الفوتو شوب  لصور األطفال وصور مجمعة وعمل بوسترات مختلفة مع بعض الحضور مرتديين مالبس ا

 حفللفة للوتجهيزها إلستخدامها في العديد من األشياء يوم المناسبة منها الهدايا والتورتة والتجهيزات المخت
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 (18)شكل 

 -األطفال: لهدايا الملبسية وغيرها المقترحة للحضور من ا-5

يث حطفال بعض مكمالت من الشخصيات االساسية مثل مريلة سوبر مان ومريلة بات مان، وعليها اللوجو وبه صورة األ

 عندما يتم ارتدائها يظهر الطفل بنفس شكل الشخصيات القوة ولكن بدون مالبس كاملة .

       

        

 (19)شكل 
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 وعليهماماسك بات مان المصنع من الجلد وعليه صورة األطفال بمالبس الشخصيات وماسك جرين النترن ومسك فالش 

 ايضا صور األطفال لتصبح ذكري سعيدة وماسكات مجسمة أيضا.

 

 

 (20)شكل 

 وايضا لألطفال المرتدية مالبسهارسم وجه األطفال بشكل شخصيات القوة المفضلة لكل طفا 

 

 (21)شكل 

 لذكرىطفال لبادج للتعليق بمالبس األطفال و ماديليات عليهم صور األطفال مرتدين مالبس الشخصية وصور مجمعة لأل

 

 (22)شكل 
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 اعالم عليها األطفال وشخصيات القوة مرتدين مالبس شخصيات القوة

    

 (23)شكل 

يروز كل الهشمختلفة من نفس ألوان الشخصيات بأكثر من تصميم مطبوع عليها منها صور األطفال في  تيشيرتات بألوان

منها  منفردين وبشكل بوسترات مجمعة لألطفال وتوزيعها علي األطفال والحضور لتصبح ذكري لديهم ولإلستفادة

 وإرتدائها فيما بعد أيضا

 

 (24)شكل 
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 اتالشخصي منها الليزر المشهور به جرين النترن والهيروز عليها صور األطفال بمالبسهدايا من الشخصيات نفسها 

    

 (25)شكل 

 توزيع بالونات عليها صورة األطفال بمالبس الشخصيات وكور صغيرة بنفس شكل بعض شخصيات الهيروز.

        

 (26)شكل 

كراسات  –مسدسات  –العاب شخصيات القوة منها )سيارات توزيع بعض األلعاب التي تحمل صور األطفال وهي من 

 تلوين .....( وإستخدامها أيضا في تزين المكان
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 (27)شكل 

 توزيع بعض األلعاب علي األطفال بنفس شكل بعض شخصيات الهيروز.
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 (28)شكل 

 المكان:اد تجهيزات المكمالت واعد-6

 ة جميع األطباق واألشياء المقدم علىتجهيز ديكور وتزين طرابيزة األكل والتورته وتجهيز صور لألطفال 

 بوسترات لألطفال لكل طفل بمالبس الشخصية وايضا بالمالبس المعدة مثل الشخصية.

 

 (29)شكل 
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التورته  ضا عليمكان للتزين علي البوابات واي بوستر مجمع لألطفال كأنه اعالن عن فيلم وسيتم استخدامه في أكثر من

 وغيرها

        

 (30)شكل 

 

 طفالور األتجهيز بالونات للديكور من الوان الشخصيات ونفس الوان كل شخصية وبالونات للمداخل ووضع عليها ص

    

 (31)شكل 

 

 

 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                               

159 

 تجهيز الحوائط والترابيزات وديكورها بألوان الشخصيات .

      

     

 (32)شكل 

ات وعمل تصميم من نفس الشخصي Heroesاختيار شكل التورته والكب كيك ومصاصات الكيك بنفس شخصيات القوة 

 . ووضع عليها ايضا صور األطفال بنفس المالبس واضافة البوستر المجمع وشخصيات كرتونية لشخصيات القوة
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 (33)شكل 

 للشيكوالنات للتوزيع علي األطفال تحمل صورهم وايضا نفس الوان المجموعة المختارة .ترابيرة 

 

      

 (34)شكل 



 عشر التاسعلعدد ا                                           مجلة العمارة والفنون                                               

161 

 سلية ............(ع -ارشملوم  –عمل ركن للحلويات الموزعة لألطفال ) مصاصات 

        

          

 (35)شكل 

 للمجموعة اللونية المختارة.عصائر عليها صور األطفال ونفس األلوان ايضا 

    

 (36)شكل 
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ر هيز صوتجهيز األطباق واألكواب والزينة والمزامير الموزعة علي األطفال والطراطير بنفس شخصيات القوة وتج

 لألطفال علي األطباق واألشياء المقدمة

     

      

      

 (37)شكل 

 لشخصياتوالتصوير معهم وعمل براويز للتصوير تحمل صور األطفال بمالبس اعمل ماكيتات لألطفال لتزين المكان 

 ألطفاللوكتالوج للصور يحمل صورهم  وكتيب اإلمضاء )جيست بوك( إلمضاء األصدقاء من الحضور وكتابة التهنئة 

 للذكرى

 

 (38)شكل 

الديكور او المكمالت والهدايا الملبسية وتم اقتراح وتنفيذ هذه األفكار العطاء جو متكامل سواء من الحضور او  -

 المقدمة لألطفال كلها تحمل نفس عنصر االلهام وهو شخصيات القوة.
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 نتائج البحث والتوصيات:

  التصميمية:مرحلة التقييم للرؤية 

اصدقاء  وايضا بعد االنتهاء من عمل المجموعات التصميمية وعمل المناسبة وتنفيذها تم المشاهدة والحديث مع الحضور

 . كالتالي.الفكرة وتنفيذها وكانت  علىاألطفال 

 القت التجربة نجاح واعجاب من جميع الحضور وسعادة غامرة من جميع األطفال بمختلف أعمارهم

في  مدد طويلةلعنها  سعادتهم الغامرة بهذه التجربة سواء أصحاب العيد ميالد او أصدقائهم والحديثتم تأثر األطفال بها و

 مدارس األطفال ولدي مدرسين األطفال وابداء اعجاب أصدقائهم بالمناسبة وجميع عناصرها

الد األو عه لفرحةوطلب من األهالي واألطفال ايضا تنفيذها بعد ذلك في مناسبات تخصهم وتنفيذها في حفالت مجم 

 وتجمعهم مع بعض.

 ومن بعض أمثلتها:األطفال سواء كانت لألوالد أو البنات  علىوتم تنفيذها فعليا بمؤثرات اخري  

صية مكمالتها )شخبأكملها و الملبسية والمناسبةسنوات والمؤثر العام في المالبس واأللعاب  6عيد ميالد لطفلة عمر  -1

 (39)شكل الدعصوقة( 

 
 (39)شكل 

اليوم ومكمالتها  سنة والمؤثر العام لأللعاب الملبسية في هذا 12يوم ترفيهي لطفلة عمر  ألطفال بمناسبةحفل مجمع  -2

 (40)شكل هو مالبس اليابانيين والصينيين والبالد المختلفة 

 
 (40)شكل 

صية مكمالتها )شخوبأكملها  والمناسبةالملبسية سنوات والمؤثر العام في المالبس واأللعاب  10عيد ميالد لطفلة عمر  -3

 (41)شكل الفتيات في هذه الفترة  علىالسا( من فيلم فروزن وهو من أكثر األفالم تأثيرا 
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 (41)شكل 

 ن التجربةنتاج مكوغيرها من المناسبات التي تم تنفيذ الرؤية التصميمية لأللعاب الملبسية ومكمالتها فيها، وذلك  -

ذ فيها ة المنفالمقترحة مما يدلل على نجاح التجربة والفكرة البحثية نتيجة إلعجاب الجمهور بالمناسبوفكرة البحث 

ثبت يعليا مما ففيذها المنظومة والخطة المقترحة وليس ذلك فقط ولكنهم طلبو تنفيذها ألطفالهم وفي مناسبات مختلفة وتم تن

 نجاح الخطة والبحث المنفذ وتقبل السوق والجمهور له.

 المنافسة وسط السوق المحيط وللفئة المستهدفة علىوتثبت التجربة القدرة  -

 وفير كثيرتلتالي تتيح التجربة فرص للعمل وانتاج منتجات محلية ذات جودة وسعر مقبول من قبل الفئة المستهدفة وبا -

 .ن الجمهوروبة مية وايضا مطلمن العملة الصعبة للبالد المستنفذة في استيراد منتجات يمكن انتاجها محليا وبجودة عال

 وبة فعلياات مطلعند اإلهتمام بالمؤثرات العامة على الطفل وعالمه الخاص من قبل المصمم والمنتج يتم انتاج منتج -

 تسويقها وتحقيق الربح منها علىمن قبل السوق والقدرة 

اكبة ددة مودائما جديدة ومتج عند البدئ في عمل تصميمات البد من معرفة المعروض والغير متاح واقتراح افكار -

 المنافسة. علىللسوق والمطلوبة وسرعة العالم المحيط والخارجي للقدلرة 

 ألطفالابعد نجاح التجربة والبحث يمكن اقتراح بعض الشخصيات العربية وذات الهوية الوطنية للتأثير علي  -

 مختلفة.سبات الفي مجموعات متكاملة واستخدامها في المنا ملبسية ومكمالتهاواستخدامها كمؤثرات لعمل وتصميم ألعاب 

 التوصيات:

 تنمية مجال األلعاب الملبسية واإلهتمام بة نظرا ألهتمام األطفال واالهل به.  -

ين لمصمماإلهتمام باأللعاب الملبسية ومكمالتها للمناسبات المختلفة فهي سوق كبير واسع ومصدر دخل كبير ل -

 بس الجاهزة.والمهتمين بمجال المال

ختلفة في ت المصناعة األلعاب الملبسية ومكمالتها في مصر وتقليل نسبة الهادر من العملة الصعبة وانشاء الصناعا -

 البلد محليا.
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