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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
ديثة علمية الحيب اليهدف البحث الحالي إلى تصميم وإنتاج حقيبة أم متعددة االستخدامات، والتعرف علي أهم األسال

بات لمتطلا وتحديدالمستخدمة في صناعة حقائب األم، والتعرف على أنواعها والخامات األساسية والمساعدة، 

اتهم، ومستلزم األم والطفل احتياجاتفى ظل  اي  فيظو هاومالئمتحقائب األم  تصميمفي  توافرهاوالشروط الواجب 

البحث  وتوصل ث.أهداف البح قيوذلك لمالئمته لتحق التطبيقيةمع الدراسة  التحليلي الوصفي المنهجواتبع البحث 

نتاجها، في إ إلى التعرف على أنواع حقائب األم وأسس تصميمها وخاماتها وكذلك مستلزمات اإلنتاج المستخدمة

ا ع الجودة تلك الصناعة للوصول إلى منتج عالي هايتقوم عل التياألم  لحقيبةيد المتطلبات الوظيفية وتحد لى قادر 

فل )حديث ض الطمتعددة االستخدامات، والتى تستخدم لحمل أغرا ألمالمنافسة، وتم تنفيذ أحد النماذج لحقيبة ا

 للسفر أو حقيبةة منفصلة ، كما يمكن استخدامها كالوالدة( ويمكن ان تستخدم كسرير للطفل حيث تحتوي على مرتب

توي لشحن هاتف األم وسهولة استخدام سماعات الهاتف، كما تح (USB)،AUXللرحالت الطويلة بها مخرج 

كيبهم ل وترعلى "جيب داخلي" يتكون من جيب وحاجزغير ثابتين يمكن فصلهم عند استخدام مرتبة الطف بةالحقي

ف الكت لطفل فى الحقيبة أو عند استخدامها كحقيبة للسفر، يتم حملها بواسطةمرة أخرى لتنظيم أغراض ا

 ها، وتوصيصنيعوبمراحل ت لحقيبة)الكتافات( أو اليد، كما قامت الدارسة بإعداد ملف فني خاص ببيانات تصميم ا

 م.األ ئبالدارسة باالستفادة من هذا البحث لدى مصانع وورش الحقائب الوظيفية المتخصصة فى إنتاج حقا

 األم حقيبة   

 Diaper Bag 

 متعددة االستخدامات

 Versatile  

 المتطلبات الوظيفية

Functional  

Requirements 
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 :Introductionمقدمة 
ات بيرة لمصر لما تتميز به من مميزمثل صناعة الجلود أهمية كت

 تنافسية تاريخية، خاصة مع إستهداف الدولة لجعل مصر مركزا  

ة كافبإقليميا عالميا  جاذبا  لإلستثمارات في الصناعات الجلدية 

مراحلها، وزيادة الصادرات المصرية من الجلود والمصنوعات 

 )المركز المصرى للدراسات الجلدية وتحقيق الريادة فيها.

 (338-2017 -االقتصادية

وتتعدد المصنوعات الجلدية فهى تشمل مجموعة كبيرة من 

اع المنتجات المختلفة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وتتمثل فى األنو

المتخلفة من الحقائب واألحزمة والمحافظ و الحلى وبعض 

المنتجات العصرية مثل بعض الديكورات والمعلقات وأدوات 

ها أنواعها وأحجام جات وتختلف باختالفالمكتب وغيرها من المنت

 وكذلك استخداماتها .

ني  غوتعد الحقائب الوظيفية من أنواع المصنوعات الجلدية التي ال

م عنها، فهي جزء ال يتجزأ من الموضة مع تحقيق إختيار التصمي

المناسب لكل غرض، و مع التطور الملحوظ فى صناعة الحقائب 

ئم وظيفة المنتج وإحتياجات وجب مواكبة هذا التطور بما يال

يد السوق الستخدامه فى أغراض و مناسبات مختلفة، والتصميم الج

تحول يلك يتمثل فى تلبية الحاجة والمنفعة المطلوبة وإذا لم يتحقق ذ

ض المنتج الى منتج جمالى فقط اليحقق أى منفعة، ولتحقيق الغر

ق حقية بما الوظيفى للحقيبة  يتطلب ذلك دراسة المتطلبات الوظيفي

ع مالغرض وبالتالى الوصول إلى التصميم المناسب والذي يتالئم 

 هذه المتطلبات.

وتعد حقائب األم متعددة االستخدامات من أهم أنواع الحقائب    

فقديما الوظيفية والتي أصبحت ال غنى عنها بالنسبة لألم والطفل، 

على كانت تستخدم األم أى نوع من أنواع الحقائب التي تحتوي 

جيوب واسعة لحمل متعلقاتها ومتعلقات الطفل كحقائب المدرسة و 

حقائب السفر الصغيرة، ومع تطور تكنولوجيا الحقائب ظهرت 

الحقائب الخاصة باألم والطفل بتصميمات وأنواع مختلفة فمنها 

الحقائب الكبيرة التي يمكن حملها أثناء السفر، ومنها الحقائب 

ات قصيرة عند التسوق او القيام بنزهة، المتوسطة للتنقل بها لمساف

وأيضا الحقائب متعددة االستخدامات والتي تلبى أكثر من غرض 

 لتسهيل حمل األم لمتعلقاتها مع حملها للطفل ومتعلقاته.

يم وتوجد حقائب األم في أشكال متعددة، وبالرغم من اختالف تصم

 لىعئها الحقيبة ونوعها إال أن معظم هذه الحقائب تتفق في احتوا

 مفردات ثابتة للتصميم الداخلي بما يتناسب مع أغراض األم و

الطفل مثل زجاجة الطفل، مناديل ورقية، علبة طعام، مالبس 

للطفل، الحفاظات)الحفاضات(، مفرش للطفل، أدوية للطفل 

 باإلضافة إلى أغراض األم مثل محفظة النقود، مرآة، مفاتيح،

 إستطالعية للدارسة( الهاتف المحمول و معقمات. )دراسة

وبالرغم من أهمية صناعة حقائب األم  لما تحققه من عدة  

أغراض وظيفية إال أنه ال يوجد مصانع متخصصة فى صناعتها 

بشكل خاص بأسلوب علمى وتقنى سليم، ومن هذا المنطلق تحاول 

ة الدارسة التعرف على األنواع المختلفة من حقائب األم متعدد

 تصميمها وتصنيعها. االستخدامات ومراحل

كما وجدت الدارسة بعض الدراسات التي ترتبط بموضوع البحث 

تكنولوجيا صناعة :" عنوانب (2004 -)حربي، سحردراسة مثل 

والتي تناولت مراحل تصميم  "حقائب اليد للسيدات فى ج.م.ع

وإنتاج حقائب السيدات و مفرداتها، والتعرف على  األساليب 

تي التحليل ألهم المشكالت والصعوبات الالعلمية فى تصنيعها، و

تواجه صناعتها وتقديم بعض الحلول والتوصيات المقترحة لحل 

 هذه المشكالت والنهوض بهذه الصناعة.

 الفنية :" المواصفاتعنوانب (2018 -)حربي، سحردراسة و 

 قسم في وتطبيقها النسائية اليد حقيبة إنتاج خط لتشغيل

تناولت دراسة خطوط إنتاج حقائب والتي  الجلدية " الصناعات

اليد فى مصانع الحقائب الجلدية، مع عرض للملف الفنى وخطة 

ه واجتشغيل حقيبة يد، وكذلك دراسة وتحليل ألهم المشكالت التي ت

 خطوط إنتاج حقائب اليد ووضح حلول مقترحة لها.
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 Artificial بعنوان:( Saurabh, etal., 2018)و دراسة 

Leather- An Eco-Friendly Alternative " Textile 

Material For Leather"  الجلود  دراسةهدف البحث إلى

الصناعية كبديل للجلود الطبيعية، وإبراز أنواع الجلود الصناعية 

واالستخدامات المختلفة لها والتعرف على خواصها، وأنواع 

 الخيوط والماكينات المستخدمة فى حياكتها. 

:" أثر بعنوان (2018الء,حى، نجصب -)حربي، سحردراسة و 

 نيعاستخدام المواد الالصقة المختلفة على قوة إلتصاق خامات تص

هدف البحث إلى التعرف علي أثر  األحذية وحقائب اليد "

وة ى قالخواص الطبيعية والميكانيكية لخامات إنتاج حقائب اليد عل

له ك - االلتصاق، وتحديد أثر استخدام المواد الالصقة ) كلة بيضاء

 حمراء ( على قوة إلتصاق الجلد الصناعي والطبيعي، و أساليب

تجهيز الجلود و تجهيز خامات حقائب اليد، وقد أسفرت نتائج 

 البحث أن أساليب تجهيز الجلد باستخدام الكلة البيضاء تعطي

ع معي أفضل النتائج بالنسبة لقوة االلتصاق للجلد الصناعي والطبي

وركوب سكينة نظيفة، يليهم أسلوب أسلوب التجهيز ثني حرف 

 سبةالتجهيز ركوب ثني، والكلة الحمراء أعطت أفضل النتائج بالن

ب لقوة التصاق الجلد الصناعي والطبيعي مع أسلوب التجهيز ركو

 ثني وركوب سكينة نظيفة، يليهم أسلوب التجهيز تني حرف. 

:" اإلعتبارات بعنوان (2020)حربي، سحر, دراسة و 

لى ة لحقيبة اليد الخاصة بالمرأة العاملة وأثرها عاألرجونومي

ية والتي تناولت دراسة اإلعتبارات األرجنوم األداء الوظيفي "

 لعاملةااة لحقيبة يد المراة العاملة لتحديد متطلبات حقيبة اليد للمر

 شطةالتصميمية والوظيفية فى ظل إحتياجات المراة العاملة واالن

أسس علمية صحيحة لإلعتبارات  التي تقوم بها والتوصل الى

 األرجنومية لحقيبة اليد للوصول الى منتج عالى الجودة.

 ,Abdel Rahman, Nermeen - Ahmed)ودراسة 

Fatimah - 2021) :بعنوان" Ergonomic design of 

smart bags: an analytical study "تحليل  والتي تناولت

كية، بهدف الکشف العوامل األرجونومية فی تصميم الحقائب الذ

عن مدى مساهمة علم األرجونومکس وتوظيف محاوره المختلفة 

فی تصميم الحقائب الذکية، إلثبات موائمته للعصر الحالی و الرائج 

وقد توصل البحث إلى أن اإلهتمام ، عالميا  فی تصميم المنتجات

بالعوامل األرجونومية أثناء التصميم تساهم بشکل کبير فی زيادة 

الوظيفية للمنتجات لتتوافق مع خصائص المستهلک  الکفاءة

المستهدف، ويمکن القول أن العوامل األرجونومية للحقائب الذکية 

يجب أن تقيم من حيث الناحية الوظيفية والجمالية ومستوى األمان 

 .والشعور بالراحة

ومن خالل العرض السابق للدراسات السابقة لم تجد الدارسة 

يا تصميم وإنتاج حقائب األم متعددة دراسة تناولت تكنولوج

ي االستخدامات ولم تنل حظها من الدراسة العلمية والفنية الت

 تتناسب مع أهميتها، وهذا ما دعى الدارسة إلجراء دراسة عن 

ت المتطلبا ضوء في م متعددة االستخداماتأحقيبة  وإنتاج تصميم

 إلثراء مجال صناعة حقائب األم والنهوض بها. الوظيفية

 :Statement of the problemمشكلة البحث 
 ما األنواع المختلفة لحقائب األم؟ -1

بة ما الخامات األساسية والمساعدة المستخدمة فى إنتاج حقي -2

 األم؟

 ما العوامل التي تؤثر على اختيارحقائب األم ؟ -3

 طفل؟وال ما المشكالت التى تواجه األم أثناء استخدام حقيبة األم -4

 ية لحقائب األم؟ما المتطلبات الوظيف -5

ما المراحل المتبعة فى تصميم وإنتاج حقيبة أم متعددة  -6

 االستخدامات؟

 :  Study Significanceأهمية البحث
تطوير صناعة الحقائب الوظيفية فى مصر خاصة  المساهمة فى -1

 حقائب األم.

االستفادة من الدراسة فى توفير مادة علمية متخصصة فى  -2

 مجال المصنوعات الجلدية. حقائب األم للدارسين ب

تنفيذ حقيبة متعددة االستخدامات متخصصة لألم  المساهمة فى -3

 لتسهيل حمل الحقيبة مع الطفل وسهولة التنقل بها.

ن نتائج الدراسة فى وضع حلول مقترحة للمشكالت االستفادة م -4

 التي تواجه إنتاج حقائب األم.

 :Opjectivesأهداف البحث 
 لمختلفة لحقائب األم.دراسة األنواع ا -1

ة قيبدراسة الخامات االساسية والمساعدة المستخدمة فى إنتاج ح -2

 األم.

 تحديد العوامل التي تؤثر على اختيارحقائب األم . -3

م تحديد المشكالت التى تواجه األم أثناء استخدام حقيبة األ -4

 والطفل .

 التوصل إلى المتطلبات الوظيفية لحقائب األم. -5

تعددة االستخدامات ودراسة الماكينات تنفيذ حقيبة أم م -6

 المستخدمة فى إنتاجها.

 :pilot studyالدراسة االستطالعية 
ث قامت الدارسة بعمل دراسة استطالعية بهدف تحديد مشكلة البح

عرف واستطالع رأي المستهلكات لحقيبة األم )األمهات(، بهدف الت

ة حقيب استخدامعند  ألمهاتا أكثر الصعوبات التي تواجههاعلي 

 التى تناسب المتطلبات األم لحمل متعلقاتها ومتعلقات الطفل

 األم قيبة، لتحديد المتطلبات الوظيفية لحالوظيفية ومناسبتها لجسمها

نت متعددة االستخدامات فى ظل اإلحتياجات المتعددة لألم، وتكو

 ( من مستهلكات حقيبة األم10عينة الدراسة االستطالعية من )

 حديث الوالدة(. )أمهات األطفال

ومن أهم النقاط التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة 

 االستطالعية:

عوبة إيج   اد حقيب   ة أم بتص   ميم يلب   ى جمي   ع إحتياج   ات األم ص    -

 الوظيفيه والتصميمية.

 حقيبة األم أثناء حمل الطفل. صعوبة استخدام -

 م بالتعب أثناء حمل حقيبة األم مع الطفل.شعور األ -

لحقائب ه تصميمات حقائب األم المتوفرة وندرة تصميمات اتشاب -

 متعددة االستخدامات.

 لة الجيوب الداخلية بما ال يتناسب مع االستخدامات لألم.ق -

دم مناسبة حجم حقيبة األم مع حجم أغراض األم والطفل.لذا ع -

 فيةكان لزاما  القيام بدراسة علمية لتحديد المتطلبات الوظي

 ددةتعددة االستخدامات فى ظل اإلحتياجات المتعلحقيبة األم م

لألم و االستفادة من الدراسة فى تنفيذ حقيبة أم متعددة 

 االستخدامات تلبى هذه اإلحتياجات. 

 :Terminology مصطلحات البحث 
 ( التصميمDesign:) 

يها فتم ييعرف التصميم من الناحية التطبيقية بأنه " المرحلة التي  

 عاةاسية للمنتج وتصميم الشكل العام له مع مراوضع الخطوط األس

وضع جميع التفاصيل الداخلية مع تحديد المواد التي تستخدم 

إلنتاجه وتحديد أجزائه وطريقة تركيب هذه األجزاء وطريقة 

استعمالها، وتتضمن تلك المرحلة وضع الضوابط والمعايير 

 الخاصة بالمنتج وعمل خطة التشغيل وتقويم اإلنتاج".

 (50-2015-سرى، نعمة )ي

 ( اإلنتاجProduction:) 

يعرف اإلنتاج بأنه "صناعة شيء من شيء آخر، ويعتمد على 

ل استخدام مجموعة من األدوات والوسائل واآلالت من أجل الوصو

 همةإلى تحقيق الهدف الرئيسي منه، ويعرف أيضا بأنه الخطوة الم

هم في في سلسلة تحتوي على مجموعة من العمليات التي تسا

الحصول على سلعة أو خدمة معينة يتم تقديمها إلى الجمهور 

 )https://mawdoo3.com(المستفيد".

 ( حقيبة أم متعددة االستخداماتVersatile diaper bag:) 
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ى ا علحقيبة لألم تتميز بإحتوائه التعريف اإلجرائي للدارسة " هي

ا صة بهجيوب داخلية و خارجية تكفى لحمل كل متعلقات األم الخا

 كثر، ويمكن استخدامها ألوبأغراض الطفل لتسهيل التنقل على األم

 من غرض بجانب الغرض الرئيسى لها".

 ( المتطلبات الوظيفيةFunctional requirements:) 

هي مجموعة من المتطلبات التي تمد المصمم بالشكل األساسي 

للعمل على المنتج بعد ذلك يبدأ في االبتكار بحيث ال تؤدي 

بتكاراته الى إضرار بالوظيفة ووضع تصور رئيسي يتناسب مع ا

 هذه المتطلبات وترتكز عليه الخطوات االولي للتصميم.

 (37 -2009 -)حربي، سحر

 :Delimitationsحدود البحث
 يقتصر البحث على:

 حقيبة األم متعددة االستخدامات . -1

ل األمهات مستهلكات حقائب األم متعددة االستخدامات )لطف -2

 ث الوالدة(حدي

اعى تنفيذ أحد النماذج لحقائب األم متعددة االستخدامات تر -3

 المتطلبات الوظيفية مع توضيح مراحل تصميمها وإنتاجها.

 : Methodologyمنهج البحث 
قيق يتبع هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى وذلك لمالئمته لتح

 أهداف البحث واالجابة على تساؤالته وتحقيق أهدافه.

 :Sampleالبحث عينة 
( 24اشتملت عينة البحث على المستهلكات )األمهات( وعددهن ) -

للتعرف على المشكالت التى توجهها أثناء استخدام حقائب األم 

متعددة االستخدامات، ومعرفة العوامل التى تؤثر على إختيارهن 

 .للحقيبة

 : Research toolsأدوات البحث
 اشتملت أدوات البحث على:

 هات(،استطالع رأى موجه إلى مستهلكات حقيبة األم )األماستبيان  

وقد استعانت الدارسة باستمارة االستبيان الخاصة ببحث 

ملة اإلعتبارات األرجونومية لحقيبة اليد الخاصة بالمرأة العا"

مع  أ.د/سحر حربي محمد" إعداد  وأثرها على األداء الوظيفي

وع البحث، بهدف تعديل بعض البنود البسيطة لتتناسب مع موض

يبة التعرف على أكثر المشكالت التي تواجه األم عند استخدام حق

لى األم التي تناسب المتطلبات الوظيفية والجمالية، والوقوف ع

 مالئمة الحقيبة لألم وظيفيا في ظل إحتياجاتها ومتطلباتها.

 : Discussion and Resultsنتائج البحــــــــث ومناقشتها 
 لبحث اإلجابة علي تساؤالت البحث تضمنت نتائج ا

 التساؤل األول:

 وينص علي "ما األنواع المختلفة لحقائب األم ؟"

مع تطور اإلحتياجات الخاصة بحقائب األم فلم تعد تقتصر على    

حمل أغراض الطفل بل تعددت استخداماتها بتنوع المتطلبات 

تتناسب الوظيفية المتغيرة لألم، بأشكال وأحجام وخامات متنوعة 

مع األنواع المختلفة من الوظائف، فأصبح لحقيبة األم عدة وظائف 

 لتسهيل استخدامها وتنوعت حقائب األم  كاالتى:

 ( أنواع حقائب األم 1جدول)

 صورة توضيحية نوع الحقيبة

 ة األم :مجموعة حقيب -1

وه    ى تتك    ون م    ن مجموع    ة م    ن الحقائ    ب متنوع    ة األحج    ام  

بعض  ها وتحم  ل نف  س المواص  فات م  ن  واألس تخدامات بحي  ث تكم  ل

حيث الش كل البن ائى والخام ة واألل وان، وتتك ون مجموع ة األم م ن 

الحقيب  ة األساس  ية ل  ألم وه  ى حقيب  ة تحم  ل عل  ى الكت  ف وتع  د أكب  ر 

الحقائب فى المجموعة وتحتوى على جيوب ب داخلها تمك ن األم م ن 

ات لمس افإستخدامها بمفردها ويمكن استخدامها عند التنقل او الس فر 

بعيدة وتليه ا الحقيب ة متوس طة الحج م وتحت وى عل ى جي وب داخلي ة 

لمتعلق   ات الطف   ل ويمك   ن إس   تخدامها عن   د القي   ام بنزه   ة او عن   د 

الزيارات الس ريعة وتحت وى عل ى حقيب ة ص غيرة منفص لة لزجاج ة 

 (.1الطفل وحقيبة لعلبة الطفل بأحجام مختلفة كما فى صورة)

 
 م( لمجموعة حقيبة األ1صورة )

https://m.media-amazon.com 

 :لألم والطفلحقيبة الظهر  -2

ة قيبحقيبة يتم حملها على الظهر بواسطة حمالتان لتوزيع وزن الح

 دةعلى الكتفان وسهولة حملها والتنقل بها مع الطفل حديث الوال

 حتى سن السنتين، وتحتوي على جيوب داخلية وخارجية ومنها ما

 يبة وتحتوي على جيوب خارجية أساسيةيتم فتحها من أعلى الحق

حها (، ومنها ما يمكن فت2بجانب الجيوب الداخلية كما فى صورة )

 تويكليا  بصورة رأسية لتسهيل الوصول إلى الجيوب الداخلية وتح

على جيوب ثانوية خارجية يمكن اإلستغناء عنها واإلكتفاء 

 (.3بالجيوب الداخلية فقط كما فى صورة )

 

 
يبة ظهر لألم ( حق2صورة )

 تفتح بواسطة سوستة علوية

https://slimages. 

macys.com 

 
( حقيبة ظهر لألم 3صورة )

 تفتح كلياً من األمام

https://Pinterest. 

com 

 م المنفصلة:حقيبة األ -3

م هي حقيبة منفصلة تشبه الكتاب وتحتوي على جيوب عديدة لتنظي

 ن استخدامها لتنظيم(، يمك4متعلقات األم والطفل كما صورة )

 أغراض الطفل و يمكن حملها بداخل أى حقيبة سواء كانت حقيبة

ظيم (، كما يمكن استخدامها لتن5يد أو حقيبة ظهر كما فى صورة )

 .يلةأغراض األم كأدوات التجميل أو أثناء السفر و الرحالت الطو

 

 
( لحقيبة األم 4صورة )

 المنفصلة

https://www.totesavv

y.com/ 

 
( لحقيبة األم 5ورة )ص

 المنفصلة بداخل حقيبة يد

https://darylannden

ner.com 
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 بة األم بمقعد الطفل:حقي -4

يبة كحق حقيبة أم متعددة االستخدامات تتميز بإتساعها و يمكن حملها

، ظهر لألم وأغراض الطفل، وكذلك يمكن استخدامها كمقعد للطفل

بأربطة ومشابك على  حيث تحتوي على جزء يمكن فتحه وتثبيته

(، كما أنها تحتوي على أربطة وحزام 6المقعد كما فى صورة )

ب لألمان لتثبيت الطفل، وتحتوي بداخلها على شاسيه )هيكل( صل

يأخذ شكل الكرسى يمكن استخدامه عند فتح المقعد للطفل، أو 

 اإلستغناء عنه عند استخدامها كحقيبة للظهر.

 

 

 
 ل( حقيبة أم بمقعد طف6صورة )

https://www.aliexpress.com 

 بة األم بسرير للطفل:حقي -5

و أيلة هي حقيبة لحمل متعلقات األم والطفل عند التنقل لمسافات طو

رير عند السفر حيث يمكن استخدامها كحقيبة للظهر لألم وأيضا كس

للطفل حديث الوالدة، حيث تحتوي فى الجزء الخلفى منها على 

للطفل بواسطة سوستة، والسرير عبارة جزء يمكن فتحه كسرير 

عن جزء من قماش المبطن محاط من الجهتين بقماش شبكى ويثبت 

بإطارات من المعدن يمكن طيها عند قفل السريرملحق بمرتبة 

ى ما فللطفل يمكن اإلستغناء عنها او استخدامها عند فتح السرير ك

 (.  7صورة )

 

 

 

 
 ( حقيبة أم بسرير للطفل7صورة )

https://buyadream.net/ 

 م بحامل للطفل:حقيبة أ -6

حقيبة ظهر لألم متعددة االستخدامات تحتوي على مكان مخصص 

لحمل الطفل )أقل من سنتين(، كما تحتوي على إطارات من 

صل المعدن يتم فتحها لتثبيت الحقيبة مع الطفل على األرض، وتت

ل يبها لحمبها حقيبة أخرى بواسطة السوستة يمكن فصلها  او ترك

 (، ويفضل حملها عند التنزه8أغراض الطفل بها كما فى صورة )

 أو المشى لمسافات طويلة. 

 

 

 
 ( لحقيبة أم بحامل للطفل8صورة)

https://www.aliexpress.com 

 

 التساؤل الثانى:

الخامات االساسية والمساعدة المستخدمة فى وينص علي "ما 

 إنتاج حقائب األم ؟"

ات المستخدمة فى إنتاج حقائب األم ما بين خامات تتنوع الخام

أساسية كالجلود الطبيعية والجلود الصناعية بأنواعها وكذلك بعض 

األنواع من األقمشة والبطانات، وخامات مساعدة من خامات 

 التقوية ومستلزمات اإلنتاج وغيرها.

 ( للخامات األساسية المستخدمة فى إنتاج حقائب األم 2جدول)

 لود الطبيعيةالج   

 الجلود الطبيعية:

هو ذلك الغطاء المرن المحكم النسيج الذي يغطي السطح  

الخارجي لألجزاء الداخلية من جسم الحيوان وتختلف 

خامات الجلود عن بعضها البعض حسب طبيعة الحيوان 

ر ألبقاكا الذي يؤخذ منه الجلد فهناك الجلود الثقيلة أو الكبيرة

وصغيرة مثل الغنم والماعز، و  والجاموس وأخرى خفيفة

( توضح بعض خامات الجلد الطبيعى.) 10()9صورة )

 (.715 -2007 -شعبان، وليد

 كى.وتتميز الجلود الطبيعية بمتانتها وطول عمرها االستهال

 

 
( جلد ماعز 9صورة )

 طبيعي باللون الهافان

 
( جلد ثعبان 10صورة )

 طبيعي

 الجلود الصناعية

 ية:الجلود الصناع 

وهي من بدائل الجلود الطبعية، منها ما يصنع من بقايـا الجلـود 

المدبوغة الطبيعية والنايلون ويشبه الجلد ولكنه أقل متانة، 

ومنها ما يصنع من اللـدائن ولـه أنواع متعددة من البالستيك 

يتم تصنيعها كيميائي ا، والجلد الصناعي ال يتكون من طبقة 

، خلفي مغطى بقطعة قماش أو شمواهاألدمه بل يكون الوجه ال

. ( توضح بعض األنواع من الجلود الصناعية12()11صور )
 

( جلد صناعي 11صورة )

صورة 

( جلد صناعي بولي 12)
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 يوريثان مطبوع (.22 -٢٠١٨ -إبراهيم، عبد المحسن -)عيسى، ليلى

((P. U 

 األقمشة

 األقمشة:

اع من حقائب تستخدم بعض األقمشة في إنتاج بعض األنو 

 -الجينز -األم متعددة االستخدامات، ومنها أقمشة )الدك

( توضح بعض األنواع 14()13صور ) الجبردين( ، -الكتان

وترى الدارسة ان األقمشة تتميز وتتفق في من األقمشة. 

 الصفات التالية:

 قوة التحمل.والمتانة - 

 المرونة. - 

 لة تنظيفها وغسلها.سهو - 

 رات طويلة.دام لفتصالحة لالستخ - 

 
https://www.fibre2 

fashion.com/ 

 ( قماش الدك13صورة )

 
https://arabic. 

alibaba.com/ 

 ( قماش الكتان14صورة )

 البطانات

 البطانات:

 البطانات من األسس الهامة فى تنفيذ حقيبة األم حيث ان

ية، دالماالبطانة تزيد من رونق المنتج وترفع من قيمته الفنية و

د الي وتتنوع المهام واألغراض التي تحققها البطانة فى حقيبة

فبعضها يرتبط بالجانب الوظيفى لحقيبة اليد )الجيوب 

والحواجز( والبعض األخر يحقق الجانب الجمالي)حربي ، 

، وترى الدارسة ان أكثر خامات البطانة (7 - 2020-سحر 

ات هي استخداما فى إنتاج حقائب األم متعددة االستخدام

( بسبب خواصها Water proofالبطانة المقاومة للماء )

المقاومة للماء والتي تتناسب مع أغراض الطفل القابلة 

لالنسكاب كزجاجة الطفل و علب الطعام كما فى صورة 

(، وبطانة العازل الحرارى لقدرتها على اإلحتفاظ 15)

 بالحرارة وتستخدم غالبا فى تبطين جيوب علب الطعام كما

 (.16صورة ) فى

 
 ( لبطانة ووتر15صورة )

 بروف من الجلد الصناعي

https://www.amazon 

.com 

 
 ( للعازل الحرارى16صورة )

https://real-

timeprice.com 

 الخامات المساعدة:

ئب وفيما يلى توضيح للخامات المساعدة المستخدمة فى إنتاج حقا

ة، الالصقة، خيوط الحياكاألم )خامات الحشو والتقوية، المواد 

 مستلزمات اإلنتاج(.

 لحشو والتقوية:خامات ا -أ

يكل هي مواد مختلفه التخانات تستخدم لمنح الحقيبة القوام واله

بة لحقيالمطلوب، ويتم استخدامها في الجزء المراد تقويته كقاعدة ا

بة لحقيأو جوانب الحقيبة ويمكن  تقوية الحقيبة كاملة حسب تصميم ا

(، وترى 106 -2004 -البنائى لها )حربي ، سحر  والشكل

 الدارسة أنه يفضل استخدام خامات التقوية األكثر مرونة ذات

ا م كماألوزان الخفيفة فى إنتاج حقائب األم كخامات البورى والفو

 (.18()17فى صورة )

 
 ( خامة البورى17صورة )

 تصويــر الدارســـة

 
 ( الفوم18صورة )

http://trade-mart. net 

 المواد الالصقة: -ب

هي مواد تستخدم لتثبيت وربط أجزاء الحقيبة ببعضها، وهي من  

أهم عوامل جودة المنتج النهائي حيث أنها أولى مراحل تجهيز 

وتجميع أجزاء الحقيبة بعد قصها، ويتم استخدام أنواع المواد 

حى ، صب -الالصقة وفقا لنوع الخامة المستخدمة )حربي ، سحر 

(، ومن خالل الزيارات الميدانية وجدت 476 -2018 -نجالء 

الدارسة أنه يتم استخدام الغراء )الكلة الحمراء( عند لصق أجزاء 

(، بعض المصانع تقوم 19من الجلد الطبيعي كما فى صورة )

بمعالجة الكلة الحمراء بزيادة كمية من البنزين إلضافة خصائص 

سريسيول(، ويتم استخدام لبن وقوة لصق أفضل ويطلق عليها )

المطاط )الكلة البيضاء( عند لصق أجزاء من الجلد الصناعي كما 

 (.20فى صورة )

 
( للغراء )كلة 19صورة )

 حمراء(

https://egypt.souq.com/ 

 

 
( الالتكس )كلة 20صورة )

 بيضاء(

https://mawdoo3.com 

 

 خيوط الحياكة: -ج

الحياكة من حيث نوع األلياف المستخدمة  تصنيف أنواع خيوط يتم

في تصنيعها حيث يمكن ان تتكون خيوط الحياكة من البوليستر 

ا  وفق ا  والقطن والفسكوز والكتان وغيرها، ويمكن تصنيفها أيض 

لطريقة البناء فيمكن ان تكون خيوط الحياكة مغزولة أو منسوجة، 

) لى قوة الحياكة.خيوط الحياكة المختلفة لها تأثير كبير ع وأنواع

Mandal, Sumit, 2009) 

كة وومن خالل الزيارات الميدانية وجدت الدارسة ان خيوط الحيا

( 40فتلة( وبسمك )3/6المصنوعة من خامات البوليستر المغزولة )

ث م حيهي األكثر استخداما في حياكة األنواع المختلفة لحقائب األ

 تعطى قوة حياكة أفضل.

 :اجمستلزمات اإلنت -د 
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ثر ي تؤتعد مستلزمات إنتاج حقائب األم من الخامات المساعدة الت  

على جودة الحقائب، وتتنوع فى أشكالها وأحجامها وكذلك 

 استخداماتها تبعا للتصميم.

ويمكن تصنيف مستلزمات اإلنتاج )االكسسوارات( بشكل عام إلى 

وإكسسوارات جمالية تستخدم ألداء وظيفة،  إكسسوارات وظيفية

 (190 -2017 -)خالد، سارة .ع من القيمة الجمالية للحقيبةللرف

وترى الدارسة ان أنواع مستلزمات اإلنتاج االكتر استخداما فى 

 إنتاج حقائب األم كالتالى:

 أنواع مستلزمات اإلنتاج المستخدمة فى صناعة حقائب األم (3جدول )

 صور توضيحية أنواع مستلزمات اإلنتاج

 فية:ات الوظياألكسسوار -1

 وسائل الغلق: -أ

تتن    وع وس    ائل ف    تح وغل    ق الحقائ    ب كم    ا ف    ى ص    ور 

( و غالب ا م ا يك ون األم ان ه و الش اغل األكب ر 28إلى21)

لمس   تهلكين حقائ   ب األم، ل   ذلك يج   ب مراع   اة ذل   ك عن   د 

 اختيار وسائل غلق الحقائب.

(Schaffer, Jane&Saunders,Sue - 2012- 100) 

 
 

( لألنواع المختلفة من خامات 21صورة )

 السوستة

https://www.turbosquid.com 

 
( ألشكال واحجام مختلفة  22صورة ) 

 من االقفال

https://www.pinterest.com 

ة فى حقائب األم ومن أنواع وسائل الغلق المستخدم

 متعددة االستخدامات:

 السوستة 

  األقفال 

  الكباسين 

  الثقوب المعدنية 

  أقفال زكية 

 إبزيم 

 حلقات: -ب

صل هي حلقات يتم تثبيها بالحقيبة بواسطة التشنيفات وتت

بيد الحقيبة لتثبيتها بجسم الحقيبة، وهي متوفرة في 

لى مجموعة متنوعة من الخامات واألحجام فمنها ما هو ع

وحلقات مربعة  H، وحلقات O، وحلقات Dشكل 

وبقياسات مختلفة تعتمد على عرض األشرطة أو يد 

 (.29الحقيبة كما فى صورة )

( kasia- 2018- 20  (ehrhardt, 

 
 ( للكباسين الممغنطة 23صورة ) 

https://www.sewsomestuff.co

m 

 
 ( للكباسين الغير ممغنطة 25صورة ) 

https://www.amazon.com 

 
 ( للثقوب المعدنية24صورة )

https://www.indiamart.com 

 
( ألشكال مختلفة من  26صورة ) 

 الجرايات المعدنية

https://www.pinterest.com 

 جنش )خطاف(: -ج

عبارة عن حلقة معدنية مثبت بها خطاف من خالل 

سوستة تجعله يتحرك بشكل دائري حول نفسه، وتختلف 

عدنية من حيث الشكل والحجم  كما فى صورة الحلقة الم

 (73 -2017 -. )عبد الفتاح، شيماء(30)
 

 لحقائب( لقفل ذكى ل 27صورة ) 

https://walsuntech. en. 

made-in-china.com 

 
 الشكال مختلفة من االبازيم(  28صورة ) 

https://www.mypracticalskills.com 

 ط الصق ذو الوجهينشري -د

تك   ون م   ن ح   افتين إح   داهما ناعم   ة واألخ   رى خش   نة ي

ج    رد الض   غط عليهم    ا وتنفك    ان  يلتص   قان ببعض    هما بمض

 (.31كما فى صورة )بسهولة 

 استيك -ه

 ،بالمطاطية والشد يصنع من خامات البولي إستر ويتميز 

يوجد بألوان متعددة وعروض مختلفة، يستخدم في توسيع 

وتضييق الجيوب، كما يستخدم االستيك ذو العروض 

رة الكبيرة كحواجز في البطانات الداخلية كما فى صو

 (188 -2019 -(. )نبيل، منة32)

 
مختلفة من ( ألشكال  29صورة ) 

 الحلقات

https://www.sew/somestu

ff.com 

 
 ( لمجموعة متنوعة من الجنشات 30صورة ) 

http://www.umei.com 

 

 
( للشريط الالصق ذو 31صورة )

 الوجهين

https://www.seattlefabric

s.com 

 
 (  لشرائط االستيك بألوان مختلفة32صورة )

https://www.kyangyhe.com 
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 سفيفة -ز

شريط مصنوع من البوليستر يستخدم لتجميع حواف 

ل الداخلية إلخفاء حاوف الخامة ولجع الحقائب الوظيفية

الحقيبة ذات مظهر داخلي جيد، ويتم طيها في المنتصف 

 على حواف الحقيبة وحياكتها وتتميز بأنها ليست قابلة

للتمدد او االنكماش، و تتوفر على هيئة بكرات يبلغ 

ا( وتتوفر بتخانات وألوان مختلفة كما 50طولها ) فى  متر 

 (.33صورة )

 حن وسماعاتمنفذ شا -و

هو منفذ بالستيكى مطاط به مخرجين إحدهما لشاحن 

الهاتف المحمول واآلخر لسماعات الهاتف متصل بها 

أسالك تتصل في نهايتها بالشاحن والسماعات ويباع في 

قطعة منها كما فى  100عبوات تحتوي على 

 (.34صورة)

 
( شرائط السفيفة 33صورة )

 بألوان مختلفة

https://www.desertcart. 

jp 

 
 (usb ،aux( لمخرج ) 34صورة ) 

https://alibaba.com 

 سسوارات الجمالية:األك-2

هي مجموعة متنوعة من األكسسوارات التي تؤدى 

غرضا جماليا، منها الكباسين واألشكال المعدنية 

 فى ارية وغيرها كماوالمسامير االنبوبية والعالمات التج

(، ومنها ما يؤدى غرضا وظيفيا بجانب 35صورة )

الشكل الجمالي له كمسمار عالية والذى يستخدم 

 (.36كدعامات لحماية قاعدة الحقيبة كما فى صورة )

 

 

 
( لكباسين  35صورة ) 

 زخرفية

ttps://pricetug.com 

 
 ( مسمار عالية 36صورة ) 

https://www.alibaba.c

om/ 

 

 التساؤل الثالث:

 المرأة لحقائب على اختيار العوامل التي تؤثر وينص علي "ما

 األم"؟

لى عتطبيق استبيان قامت الباحثة بلإلجابة علي هذا التساؤل 

حساب متوسط النسب المئوية لكل عبارة من عبارات و األمهات

 .اختيار حقائب األم المحور األول لالستبيان )مفتوح( عوامل 

 ت حقيبة األم الخاصة بك؟ ما محتويا -

 قاتاتفق جميع أفراد العينة على احتواء الحقيبة على جميع متعل

علبة -المناديل -فاضات(الحفاظات )ح -الطفل مثل )زجاجة الطفل

( وكذلك متعلقات األم الشخصية مثل ) مالبس للطفل -طعام

وأضاف البعض معقمات ۔ تسالى  محفظة نقود( -المفاتيح -الهاتف

 مرآة. -معقمات  -أدوية للطفل  -للطفل 

تى على أساسها يتم اختيار حقيبة األم الخاصة ما األسس ال -2 

 بك؟ 

سعر % من أفراد العينة على إختيار الحقيبة بناء على ال80اتفق 

 % منهم على اختيار20المتوسط فى مقابل جودة مناسبة، واتفق 

ة اسب الجودالحقيبة بناء على الجودة العالية فى مقابل سعر ين

 العالية للحقيبة.

 ا نوع الخامات المفضلة لحقيبة األم الخاصة بك؟م -3 

 %  من أفراد العينة على اختيار خامة الجلد الصناعى50اتفق 

(water proof  وهى األكثر استخداما، وأتفق )منهم على40  % 

لى % ع10خامة القماش لسهولة تنظيفها ووزنها المناسب،  وأتفق 

 لد الطبيعى.خامة الج

 ا األلوان المفضلة لحقيبة األم الخاصة بك؟م -4

تفق % من أفراد العينة على اختيار األلوان الهادئة وا60اتفق  

 .الك% على األلوان الغامقة لتناسب االستخدام اليومى واالسته40

 ا نوع وسيلة الغلق المفضلة لحقيبة األم الخاصة بك؟ م -5 

ة على اختيار السوستة كوسيلة لغلق % من أفراد العين 100اتفق 

 الحقيبة لسهولة استخدامها وأنها األكثر امانا ويليها حبال الغلق.

ما عدد الجيوب والتفاصيل الداخلية للحقيبة التى تلبى  -6

 إحتياجاتك وإحتياجات الطفل؟

% على ضرورة احتواء الحقيبة على جيوب متعددة 70اتفق 

 30فق علقات الطفل واألم بينما اتوبأحجام مختلفة لتناسب جميع مت

% على اختيار الحقائب التى تحتوى على عدد قليل من الجيوب 

 ولكن بمساحة واسعة ليناسب متعلقات الطفل واألم.

 ا نوع حقيبة األم الخاصة بك؟ م -7

% على حقائب الضهر لألم والتى يمكن حملها عن طريق 90اتفق 

مل لكتف لسهولة حملها وحالكتافات او من خالل حملها بيد على ا

 .% على حقائب الكتف لالم10الطفل فى نفس الوقت، بينما اتفق 

 ا حجم حقيبة األم الخاصة بك ؟ م -8 

م % من أفراد العينة على اختيار حقيبة األم ذات الحج90اتفق 

المتوسط وبجييوب متعددة ليناسب أغراض الطفل واألم وسهولة 

 %على الحجم الكبير للحقيبة.10حملها مع الطفل، بينما اتفق 

  ا طريقة حملك لحقيبة األم الخاصة بك ؟ م -9 

% 40% على حمل حقيبة األم على الكتفين بينما اتفق 60أتفق 

ها على حملها عن طريق اليد عابرة الجسم على كتف واحدة أو حمل

 على الكتفين فى بعض الحالت.

 التساؤل الرابع :

ة تواجه األم عند استخدام حقيبوينص علي " ما المشكالت التي 

 األم ؟ 

لإلجابة على هذا التساؤل قامت الدارسة بحساب متوسط النسب 

المئوية  لكل عبارة من عبارات المحور الثانى لالستبيان ) مغلق ( 

والجدول االتى يوضح نتائج آراء المستهلكات نحو الصعوبات التي 

 تواجه األم أثناء حمل حقيبة األم مع الطفل.

 ( آلراء المستهلكات نحو الصعوبات التى تواجه األم أثناء استخدامها للحقيبة4جدول )

 العبارات م
 مدى التوافق

 موافق غير إلى حد ما موافق

 %20.8 %37.5 %41.7 يم.أجد صعوبة عند إختيار حقيبة أم مناسبة من حيث الحجم واألمان والتصم 1

 %12.5 %37.5 %45.8 جميع إحتياجاتى.أجد صعوبة عند شراء حقيبة أم تلبي  2

 %29.2 %33.3 %37.5 أشعر ان يد الحقيبة غير ثابتة أثناء حملها مع الطفل. 3
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 %45.8 %12.5 %41.7 أواجه صعوبة عند فتح وغلق الحقيبة. 4

 %20.8 %29.2 %50 وسيلة غلق الحقيبة غير أمنة ضد السرقة. 5

 %25 %33.3 %42.7 تعيق الحقيبة حركتى أثناء حمل الطفل. 6

 %16.7 %20.8 %62.5 أواجه صعوبة عند استخراج متعلقاتي الشخصية من الحقيبة. 7

 %40 %5 %55 .أتعرض في بعض األحيان لحدوث خدوش عند استخراج المتعلقات من الحقيبة 8

 %45 %20 %35 أتعرض في بعض األحيان لحدوث خدوش من حواف الحقيبة غير األمن. 9

10 
بة في العثور على متعلقاتي بين متعلقات الطفل بسبب كبر حجم أجد صعو

 الحقيبة.

54.2% 29.2% 16.7% 

 %16.7 %12.5 %70.8 تضييع المفاتيح داخل الحقيبة بسبب عدم وجود مكان مخصص لها. 11

 %54.2 %37.5 %8.3 تتسبب الحقيبة في تكسير متعلقاتی ومتعلقات الطفل. 12

13 
 قيبةبة أخرى لحمل باقي األغراض بسبب عدم اتساع الحأضطر أحيانا لحمل حقي

 لحمل أغراضى مع أغراض الطفل.

54.2% 20.8% 25% 

 %37.5 %45.8 %16.7 تحتوى الحقيبة على جيوب مناسبة لجميع متعلقاتى ومتعلقات الطفل. 14

 %36.8 %42.1 %21.1 حجم الجيوب يتناسب مع حجم األغراض الخاصة بك وبالطفل. 15

 %8.7 %39.1 %52.2 خذ تنظيم الحقيبة الكثير من الوقت.يأ 16

 %41.7 %20.8 %37.5 تتمزق الحقيبة بسهولة بسبب ثقلها. 17

 %29.2 %29.2 %41.7 العمر االستهالكي للحقيبة قصير. 18

اتفاق المستهلكات على وجود عدة  يتضح من الجدول السابق

 نسبة حيث ان متوسطصعوبات تواجه األم أثناء استخدام حقيبة األم 

جود و% ( حيث اتفق أكثر أفراد العينة على 60آرائهن للموافقة ) 

 صعوبة فى ايجاد حقيبة أم تناسب جميع إحتياجاتها وإحتياجات

م الطفل، وعدم احتواء الحقيبة على جيوب متعددة تتناسب مع حج

 لكثيربة ااالغراض المختلفة لألم والطفل، وبالتالى يأخذ تنظيم الحقي

من الوقت وصعوبة استخراج االغراض من الحقيبة، وصعوبة فتح 

صية وغلق حقيبة اليد أثناء حملها وعند استخراج المتعلقات الشخ

بة أثناء حمل الطفل، ومن خالل العرض السابق يكون قد تم اإلجا

 التساؤل الخامس :على التساؤل الثاني .

 المتطلبات الوظيفية لحقائب األم؟"وينص علي"ما

مراجع قامت الباحثة باإلطالع على الإلجابة علي هذا التساؤل ل  

 طفالوتطبيق استبيان المستهلكات )أمهات األالعربية واالجنبية 

 و تمكنت الباحثة من الوصول إلى المتطلبات حديثى الوالدة(

ا يحهالوظيفية لحقائب األم متعددة االستخدامات والتى يمكن توض

 فيما يلى:

 :ويتحقق ذلك من خالل:داءتحقيق كفاءة األ-1

 ت الحقيبة لكثرة االستخدام وكفائتها.تحمل خاما -

 .نوميةموائمة أداء الحقيبة لجسم األم وتسمى بالموائمة األرج -

بات الحياكات وتحمل الحقيبة للصدمات والخدوش.) حربي ، ث -

 (399 -2020 -سحر 

 :ل : ويتحقق ذلك من خالتحقيق الراحة أثناء االستخدام -1

 .هولة ارتداء الحقيبة واستخدامها أثناء الحركة  وحمل الطفلس -

ن يكون وزن الحقيبة خفيف ليتناسب مع حمل األم للعديد من أ -

 األغراض وحمل الطفل فى نفس الوقت.

 ن تحتوي الحقيبة على جيوب تسهل تنظيم األغراض بداخلها.أ -

 بة وتنظيفها.سهولة العناية بالحقي -

 :ويتحقق ذلك من خاللانب الجمالى : تحقيق الج -2

لوان أإختيار ألوان هادئة تناسب األم والطفل، ويجب أن تكون  -

 الخامات ثابتة.

 بات أبعاد الحقيبة واإلحتفاظ بشكلها بإختيار خامات مقاومةث -

 لالنكماش أو التمدد.

 حجم الحقيبة مناسب ومتناسق مع جسم األم. أن يكون -

 تحقيق األمان: -3

مل المواد الخام للحقيبة بشكل أساسي على الجلود الطبيعية تشت

والصناعية و األقمشة والمواد المساعدة بما في ذلك المواد 

الالصقة، وتحتاج عملية إنتاج هذه المواد إلى العديد من العوامل 

الكيميائية ، لذلك يجب استخدام خامات آمنة على األم والطفل. 

) 3 -Quan, T., & Chen, J..) 

كذلك يجب أن تكون الحقيبة  خالية من أي وخز أو خشونة عند 

ة االحتكاك حتى ال تعطي إحساسا بعدم الراحة ويتطلب ذلك معرف

 نوعية الخامات التي يجب اختيارها واألخرى التي يجب تجنبها

ة عند اختيار خامات األجزاء التي يتعامل معها المستخدم بصور

ي ال تسبب أي وخز اثناء مباشرة ، والخامات المساعدة الت

 (401 -2020  -)حربي، سحر االستخدام.

 التساؤل السادس:

وينص علي :"ما المراحل المتبعة فى تصميم وإنتاج حقيبة أم 

 متعددة االستخدامات ؟"

باستخدام دة االستخدامات حقيبة أم متعدل تم وضع عدة تصميمات -

 Illustrator)( واإلليستريتور )Photoshopبرنامج الفوتوشوب )

ات مع إتباع األسس العلمية في التصميم ومراعاة تحقيق المتطلب

 الوظيفيه لحقيبة األم متعددة االستخدامات. 

مع  تخداماتحقيبة أم متعددة االستم إعداد النماذج )الباترونات(   -

ب إتباع خطوات وأسس إعداد النماذج باستخدام برنامج الفوتوشو

(Photoshop). 

راحل التشغيل ( للتنفيذ الحقيبة مع توثيق م1ر نموذج )تم اختيا - 

بداية بمرحلة الفحص حتى مرحلة األنهاء والتشطيب مع إدراج 

 .صور توضيحية للمراحل

: حقيب  ة ظه  ر ل  ألم م  ن خام  ة الجل  د الص  ناعى  توصيييا التصييميم

ب             اللونين )الب             يج، الكاش             مير( ومبطن             ة بخام             ة 

(Waterproofتس تخدم لحم  ل أغ  راض الطف ل،)  )ح  ديث ال  والدة(

ويمكن أن تستخدم كسرير للطفل حيث تحتوي على مرتب ة منفص لة 

يمكن حملها أو االستغناء عنها، كما يمكن استخدامها كحقيب ة للس فر 

يغل ق بواس طة  "جييب أميامى"أو للرحالت الطويلة، تحت وي عل ى 

السوس تة لوض ع أغ راض األم لس هولة الوص ول الي ه، كم ا تحت وي 

" جي  ب المنادي  ل الورقي  ة يحت  وي عل  ى فتح  ة ةجيييوب جانبيييعل  ى "

لسهولة الوصول إلى أوراق المناديل، وجيب زجاجة الطف ل م بطن 

بخام   ة البالس   تيك الح   رارى لحف   ظ ح   رارة الزجاج   ة، ويحت   وي 

( لش   حن ه   اتف األم وس   هولة usb)،auxالس   وفليه عل   ى مخ   رج 

" جييب داخليياستخدام سماعات الهاتف، كما تحتوي الحقيبة على "

ون م  ن جي  ب وح  اجزغير ث  ابتين يمك  ن فص  لهم عن  د اس  تخدام يتك  

مرتب  ة الطف  ل وت  ركيبهم م  رة أخ  رى لتنظ  يم أغ  راض الطف  ل ف  ى 

الحقيبة أو عند استخدامها كحقيبة للس فر، تي تم حمله ا بواس طة ي دين 

الكتف )الكتافات(أو حملها من خ الل الي د القص يرة، ويوض ح ش كل 

الس  تخدامات م  ن األم  ام أ،ب،ج( تص  ميم حقيب  ة األممتع  ددة ا – 1)

 والجانبين والخلف.
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 أ(-1)

 
 ب(-1)

 
 ج(-1)

 ،ب،ج( تصميم حقيبة األم متعددة االستخدامات من األمام والجانبين والخلف.أ –1شكل )

 ( 8()7()6()5وفيما يلى عرض الملف الفنى ومراحل تشغيل حقيبة األم متعددة االستخدامات فى الجدول.) 

 خامات األساسية والمساعدة( بيانات ال5جدول )

 الخامات

 مواد الصقة مساعدة أساسية

 
 خامة الجلد الصناعى باللون البيج

 
 خيط باللون الكاشمير

 
 كلة بيضاء

 
 خامة الجلد باللون الكاشمير

 
 خيط باللون البيج

 
 كلة حمراء

 

 
  خامة البطانة مقاومة للسوائل)ووتربروف(

 شريط السفيفة
 

 طيفةخامة الق

 
 الشبك المبطن

 
 )البورى( خامة التقوية

 ملم3

 
 البالستيك الحرارى

 
 الصق ذو الوجهين)فيلكرو(
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 االكسسوارات

 
 حلقات

 
 جرار سوستة

 
 سوستة

 
(usb, aux) مخرج 

 

 ( يوضح القياسات الخاصة بحقيبة األم متعددة االستخدامات:6الجدول )

 الجزء الطول العرض

 خلفال سم43 سم36

 السوفليه سم15 سم110

 الغطاء سم50 سم36

  الطويلة سم42.5 سم5.5

 القصيرة سم30 سم8 اليد

  الطويلة سم55 سم8

 القصيرة سم 5 سم2 لتشنيفة

 تشنيفة المفاتيح سم7 سم4

  جزء امامى سم 18 سم9

 1)سلسلة ) سم26 سم3 جيب زجاجة الطفل

  (2)سلسلة سم26 سم5

 ب المناديل الورقيةجي سم 20 سم12

  الجيب سم52 سم35

 حاجز الجيب سم22 سم26 الجيب الداخلى

 مرتبة الطفل سم110 سم46

 ( توضيحى لألجزاء المكونة لحقيبة األم متعددة االستخدامات2شكل )

 
 ( يوضح اجزاء حقيبة األم متعددة االستخدامات2شكل )

 غطاء الحقيبة -1

 باك جيب السوستة األمامىش -2

 طانة جيب السوستة األمامىب -3

 تقوية الغطاء -4

 بطانة الغطاء -5

 usbشباك مخرج -18

 الخلف -19

 خلفتقوية ال -20

 خلفبطانة ال -21

 جيب داخلى -22
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 ليهبطانة السوف -6

 ليهتقوية السوف -7

 السوفليه -8

 جيب المناديل -9

 قوية جيب المناديل ت -10

 جيب مناديل بطانة -11

 صة امامية جيب زجاجة الطفلق -12

 طانة قصة امامية جيب زجاجة الطفلب -13

  1سلسة -14

 2سلة سل -15

 1 بطانة سلسلة -16

 2 بطانة سلسلة -17

 طانة جيب داخلىب -23

 جز جيب داخلىحا -24

 لحاجزاتقوية  -25

 يد قصيرة -26

 يد طويلة 1قصة -27

 يد طويلة2قصة  -28

 قصيرة تشنيفة -29

 انة يد طويلةبط -30

 حلقات  -31

 طويلة تشنيفة -32

 

 ( نماذج حقيبة األم متعددة االستخدامات7جدول)

 إعداد نماذج حقيبة األم متعددة االستخدامات

 النموذج األصلى:

موذج نوال إعداد أويتم  يتم فى هذه المرحلة إعداد النماذج األصلية للحقيبةلتوضيح البيانات األساسية من قياسات وبيانات التصميم

 (.7()6()5خلف والذى سيبنى عليه قياسات األجزاء األخرى كما فى صور )ال

 
 (النموذج األصلى للخلا3شكل )

 
( النموذج األصلى 4الشكل )

 اءللغط

 
 (النموذج األصلى للسوفليه5الشكل )

 
 النماذج األساسية:

ي أدون زيادة قيبة بي يأخذ شكل وقياسات أجزاء الحيتم  إستخراج النماذج األساسية ألجزاء الحقيبة والبطانة، وهو النموذج الذ

 ( .17إلى  8األصلى كما فى صور ) سماحيات ويتم إستخراجه من النموذج

شكل 

( نموذج أساسى 6)

 usbشباك مخرج

 

 
( نموذج أساسى 7شكل )

 جيب المنديل

 
( نموذج 8شكل )

أساسى قصة أمامية 

 لجيب زجاجة الطفل

 
( م تشنيفة 9شكل )

 يحالمفات

 

 
 ( نموذج مرتبة الطفل10شكل )

 
( نموذج 11شكل )

أساسى اليد الطويلة 

 بعد فصله

 
( نموذج 12شكل )

  التشنيفة الطويلة
 نماذج التفصيل:

لثنى، ا ار الحياكة،ل )مقدبعد االنتهاء من إعداد النماذج األساسية للحقيبة والبطانة يتم إستخراج نماذج التفصيل لها بإضافة سماحيات التشغي

مة، اتجاه الخا عالتاريخ، نو الركوب( للنماذج األساسية وكتابة بيانات الموديل )اسم الموديل، نوع النموذج، اسم الجزء، عدد القطع، اسم المصمم،

 (.30إلى18القطع( على أجزاء نماذج التفصيل تمهيدا لمرحلة القص كما فى صور )
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 ( نموذج تفصيل الغطاء13شكل)

 

 

 
 يوضح نموذج تفصيل السوفليه (14شكل )

 

 
( نموذج تفصيل 15شكل )

 جيب مناديل ورقية

 
( نموذج تفصيل قصة أمامية جيب 16شكل )

 مناديل ورقية

 
( نموذج تفصيل 17شكل )

 شباك السوستة

 
( يوضح نموذج 18شكل )

 تفصيل تشنيفة قصيرة

 
( يوضح نموذج 19شكل )

 تفصيل تشنيفة مفاتيح

 
تفصيل  ( نموذج20شكل )

 1سلسلة

 
( نموذج 21شكل )

 2تفصيل سلسلة

 
 ( يوضح نموذج تفصيل اليد الطويلة22شكل )

 
( يوضح نموذج 23شكل )

  تفصيل اليد القصيرة
 نماذج البطانة:

ى صورة قياسات كما فلنفس ايتم االستعانة بالنماذج األساسية ألجزاء الحقيبة ويتم استخدامهم كنموذج أساسى لبطانة الغطاء والخلف والسوفليه ب

 (.30إلى  24)

 
( يوضح نموذج 24شكل )

 بطانة جيب المناديل

 
( نموذج 25شكل )

تفصيل بطانة القصة 

األمامية لجيب زجاجة 

 الطفل

  
( نموذج تفصيل 26شكل )

 1بطانة سلسلة 

 
(  تفصيل بطانة 27شكل )

 اليد الطويلة

 
( نموذج تفصيل 28شكل )

 2بطانة سلسلة 

 
( نموذج 29شكل )

تفصيل بطانة الجيب 

 األمامى

 
 ( نموذج تفصيل بطانة جيب داخلى30شكل )
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 نماذج التقوية:

ح التفصيل، وتستخدم سم( من كل اإلتجاهات باستخدام برجل العالم وقصه بسال1يتم فيها االستعانة بالنماذج األساسية مع انقاص )

 (.35إلى 31ملم ( كما فى صور )3خامة البوري للتقوية بسمك )

 
 ( نموذج تقوية الخلا31شكل )

 
 

 ( نموذج تقوية الغطاء32شكل )
 

 ( نموذج تقوية33شكل )

 حاجز جيب داخلى

 
( نموذج تقوية 34شكل )

 جانبى جيب مناديل

 
( يوضح 35شكل )

نموذج تقوية قاعدة 

  جيب مناديل
 نماذج العالم:

أماكن لجيوب واتحديد أماكن خطوط التصميم )أماكن تركيب السوستة وخطوط يتم إعداد نماذج العالم بدون سماحيات ويتم فيها 

 40 إلى 36ور )ا فى صتثبيتها وخطوط الحياكة الزخرفية وأماكن اإلكسسوارات(،  ويتم من خالله اخذ العالم بعد عملية التفصيل كم

.) 

 
( نموذج عالم شباك 36شكل )

 الجيب األمامى
 

 ( نموذج عالم تفاصيل37شكل )

 الخلا

 

 

 
( نموذج عالم 38شكل )

 شباك جيب المناديل

 
( نموذج عالم بطانة 39شكل )

 الخلا

 
 ( نموذج عالم تفاصيل السوفليه40شكل )

 

 
  :مراحل التشغيل 

 اآلتى:كحقيبة يل الاحل تشغبعد االنتهاء من إعداد النماذج وتحضير الخامات المطلوبة )أساسية،مساعدة، مستلزمات إنتاج( يتم البدء فى مر
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 ( مراحل تشغيل حقيبة األم متعددة االستخدامات8جدول)

مراحل  م

 التشغيل

األدوات والماكينات  صور توضيحية طريقة العمل

 المستخدمة

1  

مرحلة 

 الفحص 

 

تم فيها فرد الخامات وفحص ها ي دويا 

للتأكد من خلوها من العيوب التي ق د 

 تؤثر على سير خط اإلنتاج.

 

 

تتم مرحلة الفحص  يمكن ان

يدويا  أو بواسطة الماكينات 

الحديثة المتخصصة فى 

فحص الخامات آليا لتوفير 

 الوقت والجهد والدقة.

 

 

 

2 

 

 

 

مرحلة 

 التعشيق

تم فصل النماذج الخاصة بكل خامة 

تمهيد  لوضعها على الخامات بجوار 

بعضها ونقل عالمها باستخدام قلم 

العالم )ماركر( بطريقة تقلل من 

كما فى  نسبة الهادر من الخامات

 (37صورة )

 
 ( نقل العالم37صورة )

تتم مرحلة التعشيق يدويا فى 

حالة القص اليدوى أو آليا 

بواسطة ماكينة القص اآللى 

التي يتم فيها إدخال بيانات 

الخامات والنماذج ويتم فيها 

 عمل التعشيق آليا

3  

مرحليييييييييييييييييية 

 التفصيل

 

لنماذج بعد تعشيق ونقل عالم جميع ا

يتم فرد كل خامة على حدى والبدء 

فى قص األجزاء باستخدام سالح 

التفصيل )الكتر( مع مراعاة 

استخدام السالح بطريقة عمودية 

للتأكد من القص على القياسات 

المطلوبة وضمان عدم الزيادة او 

النقصان فى القياسات كما فى 

 (.37صورة )

 ( أجزاء الحقيبة بعد تفصيلها 38صورة )

م القص يدويا باستخدام ت

سالح التفصيل 

)الكتر(ويمكن القص آليا 

بواسطة ماكينات القص 

بالليزر وماكينات الضغط 

 الهيدروليكى

مرحلة  4

 التجهيز

تم فى هذه المرحلة تجهيز األجزاء 

عن طريق  ثنى حواف  األجزاء 

المراد ثنيها بوضع المادة الالصقة 

المناسبة لكل خامة وتركها لتجف ثم 

نيها والدق عليها، ولصق خامات ث

التقوية فى األماكن المخصصة لها، 

تجهيزالسوستة األمامية و سوستة 

الغطاء، فتح شبابيك السوست 

  USBومخرج 

 ( 44إلى39كما فى صور )

 
تجهيز ( 39صورة )

 جيب المناديل

 
تجهيز ( 40صورة )

 التشنيفة الطويلة

باستخدام الشاكوش 

المخصص للجلد )المدق(، 

 لمواد الالصقةا

 
( تنى 41صورة )

 التشنيفة والدق عليها

 
( تجهيز 42صورة )

 جيب السوستة

 
( توضح 43صورة )

 لصق تقوية الخلف

 
( ثنى جيب 44صورة )

 المناديل
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مرحليييييييييييييييية   5

 التجميع

 لغطاءتجميع اجزاء ا -1
 تجميع السوستة األمامية -أ

تجميع الغطاء مع بطانة  -ب

 الغطاء والسوستة

 ء السوفليهتجميع أجزا - -2

 لحياكة الزخرفية فى السوفليه.ا -أ

 جميع جيب المناديل الورقيةت -ب

 جميع جيب زجاجة الطفلت -ج

 جميع المخرج و شباك المخرجت -د

 جميع الجيوب فى السوفليةت -ه

المفاتيح و سوستة  تجميع تثبيت -ز

 المخرج مع بطانة السوفليه

ة حياكة اليد الطويلة والقصير -3

 والتشنيفات

 جزاء الخلاحياكة ا - -4

 ةالحياكة الزخرفي -أ

 ثبيت التشنيفةت -ب

تجميع اجزاء الجيب الداخلى  -5

 وبطانة الخلا

جميع اليد مع الغطاء مع ت -6

 الخلا

جميع السوفليه مع الخلا ت -7

 والغطاء

 جميع مرتبة الطفلت -8

 (.60إلى 45كما فى صور )

 

 

 
( تجميع 45صورة )

 األماميةالسوستة 

 
( تجميع 46صورة )

 الغطاء

 ماكينة الحياكة العالية 

 

 
( حياكة 47صورة )

 زخرفية

 
( تجميع 48صورة )

 جيب المناديل

 
( تجميع 49صورة )

 جيب زجاجة الطفل

 
( تجميع 50صورة )

 USBشباك مخرج 

 
( تجميع 51صورة )

 الجيوب فى السوفليه

 

 
( تجميع 51صورة )

تة المخرج و سوس

 تشنيفة المفاتيح

 

 

 
( تجميع اليد 54صورة )

الطويلة والقصيرة 

 والتشنيفات

 
الحياكة ( 53صورة )

 الزخرفية فى الخلف

 
تجميع  (55صورة )

 التشنيفة مع الخلف

 
 

( تجميع 57صورة )
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( الجيب 56صورة )

 الداخلى و الحاجز

الشريط الالصق ذو 

الوجهين مع بطانة 

 الخلف

 
تجميع ( 58صورة )

 الغطاء مع الخلف

 
تجميع  (59صورة )

السوفليه مع الخلف 

 والغطاء

   
 ( تجميع مرتبة الطفل60صورة )

مرحليييييييييييييييييية  6

األنهييييييييييياء و 

 التشطيب

تم فى هذه المرحلة قص زوائد ي -

الخيوط وحرق أطرافها لضمان 

 عدم تفككها .

م إزالة بقايا المواد الالصقة يت -

باستخدام الكريبة ومسح بقايا قلم 

 العالم)الماركر(.

لتأكد من جميع أجزاء الحقيبة ا -

وإكسسواراتها وعمل تجربة لجميع 

 السوست .

هوية الحقيبة للتخلص من أى ت -

روائح ناتجة عن المواد الالصقة 

ومراحل التشغيل ثم تغليف الحقيبة 

 (.61للحفاظ عليها كما فى صورة )

 
 قيبة بعد  تغليفها( الح61صورة )

 حرق زوائد الخيوطقداحة ل -

 الستيكية للتغليفأكياس ب -

 
 شكل الحقيبة النهائية( 62صورة )

 :Recommendationالتوصيات 
و تنمية  إلهتمام بصناعة حقائب األم متعددة االستخداماتا -1

 العمالة الفنية المتخصصة فى هذا المجال.

الجهات التعليمية الخاصة بصناعة إلستفادة من البحث لدى ا  -2

 الحقائب فى مصر.

م د من الدراسات الخاصة بتصميم وإنتاج حقائب األإجراء المزي -3

 متعددة االستخدامات .

اعة حقائب مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة فى مجال صن -4

 األم بهدف تطوير إنتاجها.
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