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 تصميم المالبس كمدخل لتنمية الحس الوطني للطفل المصري

Apparel design as a threshold of boosting Egyptian Children's nationalism  

 م.د/ رشا وجدي خليل 

جامعة حلوان -التطبيقية كلية الفنون  -قسم المالبس الجاهزة   

  ملخص البحث

فمن خالله نستطٌع مخاطبة عقله ومشاعره. وتعد مرحلة الطفولة  ،الفن هو الجسر الواصل إلحساس الطفل ووجدانه     

( 9-6لذا ٌهدف البحث إلبتكار وتنفٌذ تصمٌمات مالبس اطفال للفئة العمرٌة ) ،الوسطى مرحلة نمو مستمرة قابلة للتعلٌم

لتعزٌز إحساس الطفل بالهوٌة المصرٌة، اإلنتماء، وحب الوطن عند سنوات مستوحاة من الحضارة المصرٌة العرٌقة 

ال مالبس األطفال بتصمٌمات إرتدائه لهذه المالبس اثناء مشاركته اإلحتفاالت الوطنٌة. وتتضح أهمٌة البحث فً إثراء مج

 عرٌقة.الهوٌة والحضارة المصرٌة المبتكرة تعبرعن 

جذاب وصٌاغتها بإسلوب  ،توصل البحث إلى إبتكار شخصٌة مستوحاة من الشكل الهرمً والوان العلم الوطنً    

 ،الطفوله الوسطىتصمٌمات ملبسٌة مبتكرة تناسب مرحلة  01كعنصر زخرفً على لمرحلة الطفولة الوسطً، وتطبٌقها 

إعداد تم  ولتقٌٌم التصمٌمات فً تحقٌق هدف البحثمما ٌعزز إحساس الطفل بالهوٌة المصرٌة وٌنمً الحس الوطنً لدٌه. 

عمل التحلٌالت اإلحصائٌة أظهرت النتائج إتفاق كالً من ، وبإستبٌانان أحدهما موجه للمتخصصٌن واآلخر موجه لألمهات

 ،%97-%  98( حققا أعلى متوسط حسابً بأهمٌة نسبٌة 2( ورقم )8التصمٌمٌن رقم )المتخصصٌن واألمهات على أن 

( 3%، وحقق التصمٌم رقم )94( أقل نسبة متوسط حسابً عند المتخصصٌن بأهمٌة نسبٌة 5بٌنما حقق التصمٌم رقم )

 %. 90أقل نسبة متوسط حسابً عند األمهات بأهمٌة نسبٌة 

اإلنتماء الوطنً. –الشكل الهرمً  –العلم الوطنً  –مرحلة الطفولة الوسطً  –أطفال تصمٌم مالبس : دالةالكلمات ال  

المقدمة   -1  

العصر الحإلً انفتاح وثورة معلوماتٌة هائلة، تخلق لدى الطفل إنبهار وإعجاب بكل ماهو جدٌد قد ٌقوده للتقلٌد ٌشهد     

الطفولة الوسطى مرحلة نمو مستمرة قابلة للتعلٌم، فقد تم إختٌارها وٌؤثر بالسلب على إنتمائه الوطنً. وحٌث أن مرحلة 

لتعزٌز إحساس الطفل بالهوٌة المصرٌة واإلنتماء وحب الوطن منذ سن مبكر من خالل الفن. فالفن هو الجسر الواصل 

ل. وبما أن إلحساس الطفل ووجدانه، ومن خالله نستطٌع مخاطبة عقله ومشاعره وتوجٌه طاقاته الخالقه نحو األفض

فقد تم إستخدامه كمدخل لتنمٌة الحس الوطنً للطفل المصري، وذك من  -نوع من الفنون التشكٌلٌة  -تصمٌم المالبس 

خالل إبتكار شخصٌة مستوحاة من الشكل الهرمً والوان العلم الوطنً وتطبٌقها على تصمٌمات ملبسٌة مبتكرة لألطفال 

المصرٌة العرٌقة بهدف تعزٌز إحساس الطفل بالهوٌة المصرٌة، واإلنتماء، مستوحاة من العناصر األساسٌة للحضارة 

 وحب الوطن عند ارتدائه لهذه المالبس. ومن هنا تكمن صٌاغة مشكلة البحث فً التساؤالت التإلٌة:

 ما مدى االستفادة من تصمٌم مالبس تعزز اإلنتماء الوطنً للطفل المصري وتعبر عن هوٌته؟

ن العناصر األساسٌة للحضارة المصرٌة العرٌقة فً تصمٌم مالبس تعزز اإلنتماء الوطنً لدى ما مدى االستفادة م

 االطفال؟
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 هدف البحث 

إبتكار وتنفٌذ تصمٌمات ملبسٌة مناسبة لمتطلبات مرحلة الطفولة الوسطى ومستوحاة من الحضارة المصرٌة العرٌقة مما  -

 ته.تعزز تنمٌة الحس الوطنً لطفل المصري وتعبر عن هوٌ

إبتكار شخصٌة مستوحاة من الدمج بٌن العناصر األساسٌة للحضارة المصرٌة )الشكل الهرمً وألوان العلم الوطنً(  -

وصٌاغتها بأسلوب جذاب مستلهم من سمات رسم األطفال فً هذه المرحلة العمرٌة واالستفادة منها فً إبتكار تصمٌمات 

 ملبسٌة تعزز اإلنتماء الوطنً للطفل المصري.

  حدود البحث

 سنوات. 9-6تصمٌم تٌشرت أطفال للفئة العمرٌة من  -

 الشكل الهرمً.  –ألوان العلم الوطنً المصري  -

 منهجية البحث

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً مع الدراسة التطبٌقٌه.  -

 أدوات البحث 

 إستمارة إستبٌان لتقٌٌم التصمٌمات المنفذة مع تحلٌل احصائً.


