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 تصميم المالبس كمدخل لتنمية الحس الوطني لمطفل المصري
Apparel design as a threshold of boosting Egyptian Children's nationalism  

 م.د/ رشا وجدي خميل 
جامعة حموان -التطبيقية كمية الفنون  -قسم المالبس الجاىزة   

  ممخص البحث

فمن خاللو نستطيع مخاطبة عقمو ومشاعره. وتعد مرحمة الطفولة  ،الفن ىو الجسر الواصل إلحساس الطفل ووجدانو     
( 9-6لذا ييدف البحث إلبتكار وتنفيذ تصميمات مالبس اطفال لمفئة العمرية ) ،الوسطى مرحمة نمو مستمرة قابمة لمتعميم

لتعزيز إحساس الطفل باليوية المصرية، اإلنتماء، وحب الوطن عند إرتدائو سنوات مستوحاة من الحضارة المصرية العريقة 
ال مالبس األطفال بتصميمات مبتكرة ليذه المالبس اثناء مشاركتو اإلحتفاالت الوطنية. وتتضح أىمية البحث في إثراء مج

 عريقة.اليوية والحضارة المصرية التعبرعن 

جذاب لمرحمة وصياغتيا بإسموب  ،توصل البحث إلى إبتكار شخصية مستوحاة من الشكل اليرمي والوان العمم الوطني    
مما يعزز  ،الطفولو الوسطىتصميمات ممبسية مبتكرة تناسب مرحمة  01كعنصر زخرفي عمى الطفولة الوسطي، وتطبيقيا 

إعداد إستبيانان تم  ولتقييم التصميمات في تحقيق ىدف البحثإحساس الطفل باليوية المصرية وينمي الحس الوطني لديو. 
عمل التحميالت اإلحصائية أظيرت النتائج إتفاق كاًل من ، وبأحدىما موجو لممتخصصين واآلخر موجو لألميات

 ،%97-%  98( حققا أعمى متوسط حسابي بأىمية نسبية 2( ورقم )8التصميمين رقم )المتخصصين واألميات عمى أن 
( 3%، وحقق التصميم رقم )94( أقل نسبة متوسط حسابي عند المتخصصين بأىمية نسبية 5بينما حقق التصميم رقم )

 %. 90أقل نسبة متوسط حسابي عند األميات بأىمية نسبية 
اإلنتماء الوطني. –الشكل اليرمي  –العمم الوطني  –مرحمة الطفولة الوسطي  –أطفال تصميم مالبس : دالةالكممات ال  

المقدمة   -1  
عجاب بكل ماىو جديد قد يقوده لمتقميد يشيد      العصر الحإلي انفتاح وثورة معموماتية ىائمة، تخمق لدى الطفل إنبيار وا 

الطفولة الوسطى مرحمة نمو مستمرة قابمة لمتعميم، فقد تم إختيارىا ويؤثر بالسمب عمى إنتمائو الوطني. وحيث أن مرحمة 
لتعزيز إحساس الطفل باليوية المصرية واإلنتماء وحب الوطن منذ سن مبكر من خالل الفن. فالفن ىو الجسر الواصل 

ل. وبما أن إلحساس الطفل ووجدانو، ومن خاللو نستطيع مخاطبة عقمو ومشاعره وتوجيو طاقاتو الخالقو نحو األفض
فقد تم إستخدامو كمدخل لتنمية الحس الوطني لمطفل المصري، وذك من  -نوع من الفنون التشكيمية  -تصميم المالبس 

خالل إبتكار شخصية مستوحاة من الشكل اليرمي والوان العمم الوطني وتطبيقيا عمى تصميمات ممبسية مبتكرة لألطفال 
المصرية العريقة بيدف تعزيز إحساس الطفل باليوية المصرية، واإلنتماء، وحب مستوحاة من العناصر األساسية لمحضارة 

 الوطن عند ارتدائو ليذه المالبس. ومن ىنا تكمن صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التإلية:

 ما مدى االستفادة من تصميم مالبس تعزز اإلنتماء الوطني لمطفل المصري وتعبر عن ىويتو؟
ن العناصر األساسية لمحضارة المصرية العريقة في تصميم مالبس تعزز اإلنتماء الوطني لدى ما مدى االستفادة م

 االطفال؟
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 ىدف البحث 
إبتكار وتنفيذ تصميمات ممبسية مناسبة لمتطمبات مرحمة الطفولة الوسطى ومستوحاة من الحضارة المصرية العريقة مما  -

 تو.تعزز تنمية الحس الوطني لطفل المصري وتعبر عن ىوي
إبتكار شخصية مستوحاة من الدمج بين العناصر األساسية لمحضارة المصرية )الشكل اليرمي وألوان العمم الوطني(  -

وصياغتيا بأسموب جذاب مستميم من سمات رسم األطفال في ىذه المرحمة العمرية واالستفادة منيا في إبتكار تصميمات 
 ممبسية تعزز اإلنتماء الوطني لمطفل المصري.

  حدود البحث
 سنوات. 9-6تصميم تيشرت أطفال لمفئة العمرية من  -
 الشكل اليرمي.  –ألوان العمم الوطني المصري  -

 منيجية البحث
 يتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي مع الدراسة التطبيقيو.  -

 أدوات البحث 
 إستمارة إستبيان لتقييم التصميمات المنفذة مع تحميل احصائي.

Abstract 

Art is the bridge connected with a child's feelings and emotions. Through art we can 

address a child's mind and feelings. Since the middle childhood is an ongoing educable 

development stage; therefore, the present research aims to create and executing apparel 

designs for the children aged between 6 and 9 inspired by the deep-rooted Egyptian 

civilization to enhance the children's sense of belonging to their identity as Egyptian and their 

love for their country when they put on such clothes while participating in national 

celebrations. The present research is crucial in attempting to enrich the field of child apparel 

design through creating innovative designs which reflect the majestic Egyptian civilization. 

The researcher created a character inspired by the shape of pyramids and the colors of the 

Egyptian flag with human emotions. The character is drawn in a manner attractive to the 

middle childhood stage. It is then applied as a motif on 10 apparel designs appropriate to the 

middle childhood, in a way which boosts the children's sense of belonging and nationalism to 

Egypt. As an assessment to the designs' ability to achieve the purpose of the research, two 

questionnaires have been created; one addressed to specialists, while the other is addressed to 

mothers. The results of the statistical analyses show that both specialists and mothers chose 

Design No. 8 and Design No. 2 which averaged 98% and 97% respectively, while Design 

No.5 achieved the least arithmetic average according to specialists at 94%. And Design No.3 

reflected the least arithmetic average by mothers at 91%. 

Key Words 

Child apparel design– middle childhood– national flag– pyramid shape- nationalism 
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1- Introduction 

The present era is an age of exposure and a massive information revolution, which may 

fill a child withawe and amazement. This may lead the child to imitate what he/she sees and 

have his/her sense of belonging negatively affected. And since middle childhood is an 

ongoing educable development stage, it is selected to be the age where a child's nationalism, 

sense of belonging and love for their country are boosted by the hands of art. Art is the bridge 

connected with a child's feelings and emotions. Through art, a child's mind and emotions may 

be addressed and through art a child's energy for creativity can be directed towards the right 

path. Since apparel design is a form of visual arts, it is utilized to be threshold for enhancing 

the Egyptian children's sense of belonging. For that purpose, an innovative character inspired 

by the pyramids shape and the colors of the Egyptian flag with human emotions was created. 

the character was applied as a motif on innovative apparel designs drawing their inspiration 

from the basic elements of the ancient Egyptian civilization, in a way which boosts the 

children's sense of belonging, nationalism, and love for their country when they put on such 

clothes. The research problem can be addressed by the following questions: 

 How to benefit from designing apparel which enhances the Egyptian children's sense of 

belonging and nationalism? 

 How to benefit from the basic elements of the ancient Egyptian civilization in designing 

apparel which boost nationalism among children? 

 

Research objective  

The research aims to: 

 Create apparel designs for middle childhood children that are inspired by the deep-rooted 

Egyptian civilization to enhance the children's sense of belonging to their identity as 

Egyptian. 

- Create a character inspired by mixing the basic elements of the Egyptian civilization (the 

pyramids’ shape and the colors of the Egyptian flag) and drawing it in a manner reflecting the 

drawings of children at that stage. The created apparel designs are to be used in boosting the 

children's sense of belonging and nationalism to Egypt. 

Research limitations 

- To design t-shirts for children aged between 6 and 9. 

- The colors of the Egyptian flag – the shape of the pyramid. 

Research methodology 

Research follows the descriptive analytical method and an application research. 

Research Tools 

A questionnaire to evaluate the design, followed by statistical analysis was used. 

Results 

The research results were achieved through the design 10 t-shirts for the children aged 

between 6 and 9 years old. two questionnaires were constructed to evaluate the suggested 

designs' ability to achieve the purpose of the research; one is addressed to specialists, and the 

other to mothers and the statistical analyses were made through SPSS. 
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The validity of the questionnaire was evaluated through Kendall's Coefficient for the 

purpose of validating the concurrence of both specialists and mothers, and then the validity of 

the content was evaluated by Pearson Correlation. 

The consistency of the questionnaires of the mothers and specialists was tested by 

Cronbach's Alpha Coefficient and their reliability was tested through Spearman-Brown 

Coefficient's formula. 

Data analysis, rates, duplications, and the arithmetic average of the questionnaires of the 

mothers and specialists were performed using SPSS. The mothers' questionnaire and the 

specialists' questionnaire were then compared using the T-Test for the Independent Samples 

T-Test to determine the difference between the average aggregated opinions of mothers and 

specialists. 

A statistical description of the responses of the participants was made to identify the best 

proposed designs according to specialists and mothers by using (arithmetic average, and ratio 

significance). The results of the statistical analysis showed that both the specialists and the 

mothers chose Design No. 8 and Design No. 2 which averaged 98% and 97% respectively, 

while Design No.5 achieved the least arithmetic average according to specialists at 94%. And 

Design No.3 reflected the least arithmetic average by mothers at 91%. 

Conclusion 

The results confirm the achievement of the research’s aims in the creation of a character 

inspired by mixing the pyramids’ shape and the colors of the Egyptian flag in an attractive 

way, and the creation of the design of children's t-shirts for the age 6 – 9 that enhance the 

children's sense of belonging to their identity as Egyptian and their love for their country 

when putting on such clothes while participating in national celebrations. 

 

  اإلطار النظري -

 الفن كمدخل لتعزيز اإلنتماء الوطني لمطفل  -2-1
الذي يقوده لمخيال والمعرفة واإلبداع وغيرىا من الصفات اإليجابية  ،يعد الفن الجسر الواصل إلحساس الطفل ووجدانو    

ظاىرة فطرية إنسانية يكتسبيا الطفل منذ السنوات االولي  اإلنتماءومن أىميا تعزيز إنتماء الطفل لموطن الذي يعيش فيو. ف
يتبعو اإلنتماء لموالد، ثم االسرة، ثم (، حيث يبدأ باإلنتماء لألم لتمبية احتياجاتو، ثم 86، 2100، من والدتو )خوني وريدة

  (2100المجتمع األكبر مثل المدرسة والنادي ويتبع ذلك اإلنتماء لموطن. )محمد عيسوي ،
ويدعم اليوية لدى الفرد ويترجم  ، فمسفي، إجتماعي ناتج من العممية التبادلية بين الفرد والمجتمع،اإلنتماء مفيوم نفسي    

(. كما يقصد باإلنتماء الوطني الإلنتساب واإلرتباط 600، 2102، نتماء لممجتمع.)سمية حسامألفعال وسموك تتسم باإل
  (6، 2106الوجداني والعاطفي والفكري والسموكي بالوطن .)الصديق محمد ، 

 ، عيد تحرير سيناءوتساىم مشاركة الطفل المصري منذ سن مبكرة في اإلحتفاالت الوطنية كذكرى انتصارات أكتوبر    
الفخر بالتاريخ والتراث والحضارة المصرية العريقة.  اإلنتماء، وغيرىا من اإلحتفاالت عمى تعزيز إحساس الطفل باليوية،
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فتعزيز اإلنتماء لدى الطفل في المراحل األولى من عمره لو آثر كبيرعمى جوانب شخصيتو وسموكو، وشعوره بالثقة بنفسو 
 المجتمع وتقدم الوطن.  وقدرتو عمى تحقيق طموحاتو وكذلك تنمية

ولذا إختارت الباحثة تصميم مالبس األطفال والذي يعد فن من الفنون التشكييمة كمدخل لتعزيز وتنمية الحس الوطني     
 لمطفل المصري. فنستطيع من خالل الفن مخاطبة عقول األطفال ومشاعرىم وتوجيو طاقاتيم الخالقو نحو األفضل. 

 العناصر المستميمو من الحضارة المصرية لتنمية الحس الوطني لمطفل -2-2
لذا قامت الباحثة بإختيار الشكل اليرمي والوان العمم  ،تعد الحضارة المصرية جزء أصيل من مكونات اليوية المصرية    

وصياغتيا بأسموب فني مبتكر في  ،الوطني المصري كعناصر أساسية إلبتكار شخصية مستميمو من الحضارة المصرية
 . ، ويعبر عن ىويتو المصريةمما يعزز اإلنتماء لدى الطفل بتاريخ وطنو وحضارتو ،تصميم مالبس األطفال 

فقد إختار المصريون وتعد االىرمات المصرية أحد عجائب الدنيا السبعة، وجزء من تاريخ مصر وحضارتيا العريقة.     
كما يوحي الشكل اليرمي بالطاقة  .تشييد األىرامات لدالالت رمزية وفكرية ودينية مختمفة التأويلالقدماء الشكل اليرمي في 

 )(Steven Bradley,2010 ، ويرمز لمعمو والصعود واإلنطالق. والقوة والثبات
لتأديتيم تحية العمم يوميًا بالمدارس في جميع مراحل التعميم  األطفال ويحتل العمم الوطني المصري مكانة كبيرة لدى    

قبل الجامعي. فقد كان المصريين القدماء أقدم أمة في التاريخ إستخدامت األعالم والرايات كرمز وطني في اإلحتفاالت 
ألبعاد، وشكمو العام ، ويتكون من ثالث مستطيالت عرضية متساوية ام0984ُأعتمد عمم مصر الحالي عام والحروب. 

مستطيل عرضو ثمثا طولو. وترمز الوان العمم بحسب ترتيبيا من األعمى لألسفل كالتإلي: المون األحمر يرمز لمقوة 
واإلشراق واألمل، والمون األبيض يرمز لمسالم والنقاء، والمون األسود يرمز لعصور اإلستعمار التي تخمصت منيا مصر. 

 .سر ذىبي يعبرعن قوة مصر وعراقة حضارتيا.)الييئة العامة لالستعالمات، مصر( ويتوسط المستطيل األبيض ن
وذلك ، ومن خالل البحث تم إستخدام الشكل اليرمي في إبتكار شخصية تالئم تصميم مالبس مرحمة الطفولة الوسطى   

مم الوطني ليذه الشخصية يوحي . باإلضافة إلي أن اختيار الوان العلكونو شكل إيجابي يوحي بالقوة والطاقة واإلنطالق
بالقوة، االمل، السالم والنقاء. وبالتإلي فإن دمج تمك العناصر المستميمو من الحضارة المصرية لصياغة شخصية مبتكرة 

تعزيز إحساس الطفل باليوية المصرية لمخاطبة عقل الطفل المصري ومشاعره من خالل تصميم المالبس يساىم في 
 لشخصية المبتكرة من معاني وقيم. واإلنتماء لما تحممو ا

 تصميم مالبس مرحمة الطفولة الوسطى -2-3
) حامد والتي تبدأ من السادسة إلي التاسعة. ،تظير خبرة مصمم األزياء عند التصميم ليذه المرحمة العمرية    

لما ليا من إحتياجات ومتطمبات خاصة تؤثر عمى سموك الطفل ومزاجو وتجعمو أقل عداونية ( ، 247، 2115زىران،
 وأفضل خمقًا. 

فتتميز ىذه المرحمة العمرية بإتساع اآلفاق العقمية والمعرفية، وزيادة وعي الطفل تجاه األشياء واألشخاص، والسعي     
 (250 -247، 2115د زىران،) حام.نحو اإلستقالل عن الوالدين واإلعتماد عمى النفس

الحركي  كما تتسم ىذه المرحمة ببطء في النمو الجسمي وتغير في المالمح العامة التي تميز شكل الجسم. ويزداد النمو    
.كما  (2112،022لمطفل لذا يفضل إرتداء المالبس المريحة التي تؤدي إلحساسو بالسعادة والطالقة. )عميو عابدين،

http://www.vanseodesign.com/about/
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رتدائيا وخمعيا.يسعي الطفل لإلعتما . ويفضل إرتداء األلوان (2100،61)سحر زغمول، د عمى نفسو في إختيار المالبس وا 
  (2118،026، شوقي   واألخضر ويقل اإلىتمام بيا كمما تقدم العمر .) الفت ،والبرتقإلي ،الزاىية كاألحمر

تزداد رغبتو في سوم المتحركة والمواد المكتوبة، و وتتميز قدرة الطفل في ىذه المرحمة عمى التركيز واإلنتباه من خالل الر    
، ويزداد نمو المفاىيم لمطفل في ىذه المرحمة باإلضافة لنمو الذكاء، والتذكر، والتفكير، التعمم واإلستطالع وحب اإلكتشاف

 ) حامد.(99 ،2104 ،.)محمد عبداهلل والخيال، وكثرة األسئمة، واإلصرار عمى الحصول عمى إجابات االسئمة
 .( 256 -255، 2115زىران،
، وتعبرعن جذابو، و لذا إختارت الباحثة ىذه المرحمة كمدخل لتنمية الحس الوطني لمطفل من خالل تصميم مالبس مبتكره   

تشبع إحتياجاتو النفسية واإلجتماعية. كما تقود ، و وتغرس الثقة في نفسو ليظير بمظير الئق وسط اقرانوىويتو المصرية، 
ي ىذه المرحمة العمرية لمتعمم واإلستطالع والتفكير لمعرفة المعمومات التاريخية الخاصة بالشخصية التي رغبة الطفل ف

 يرتدييا في ممبسو مما يعزز إنتمائو وحبو لموطن .
 
 االعتبارات الواجب إتباعيا لنجاح التصميم الممبسي لمطفل-2-4

الفكرية في ىذة المرحمة العمرية من أىم االعتبارات التي يجب تعد سمات وخصائص رسوم الطفل النابعة من ميولو     
وذلك  من خالل صياغة العناصر والمفردات في التصميمات الممبسية  ،األخذ بيا لموصول لتصميم ممبسي جذاب لمطفل

 بأسموب مبتكر جذاب يحقق ىدف البحث.

، ويقوم الطفل بعمل تكوينات غير ي توزيع العناصروااللوانفتتسم رسوم الطفل ليذه المرحمة العمرية بالحرية والتمقائية ف    
ممكنة من األفكار واليحاول نقل الواقع حرفيًا، واحيانًا يري األشكال الجامدة متحركة وليا صفات إنسانية. كما يميل 

ظيار الرسوم منفردة ال تحجب بعضيا البعض، باإلضافة لمبالغة األطفال في أحجام العناصر ب االطالة أو لمتسطيح وا 
ستخدام الكتابات مع الرسوم.)عمي السيد عميالحذف أو اإلضافة،  -668 ،2100 ،كما يميل االطفال لمتكرار والتماثل وا 

 (.922 ،2118 ،)اليام حسين  (2100،53،)سحر زغمول، (671
والتي ليا دالالت  ويجب مراعاة عنصر المون في تصميم مالبس االطفال فيو أحد أىم األسس البنائية في التصميم    

لما لو من آثر كبير في تقبل الطفل لمممبس أو  ،ومن أىم المثيرات الجمالية في تصميم مالبس األطفال ،رمزية وتعبيرية
وذلك من خالل تحقيق اإلنسجام والتوافق في التكوين الموني لمممبس المؤثر عمى نفسية الطفل وعينو. )محمد ، نفوره منو
 وقد راعت الباحثة ىذه االعتبارات عند تصميم مالبس األطفال لتحقيق ىدف البحث.(. 84 ،2104،74،ياسين

 تطبيقات البحث -3
( سنوات مستوحاه من عناصر الحضارة 9-6إلطفال الفئة العمرية )( تيشرتات مبتكرة 01)بتصميم قامت الباحثة     

إرتداءه ليذه المالبس أثناء مشاركتو لإلحتفاالت  لتعزز إحساس الطفل باليوية المصرية واإلنتماء عندالمصرية العريقة 
الوطنية. وتتضمنت التصميمات إبتكار شخصية مستوحاة من الشكل اليرمي والوان العمم الوطني وصياغتيا بأسموب 
إيجابي محبب لمطفل في مواقف متعددة، وبشكل جذاب ومستميم من سمات رسم الطفل ليذه المرحمة العمرية من حيث 

كل الجامد إلي شكل متحرك ذات صفة إنسانية باإلضافة لممبالغة في االطوال، واالحجام ، والتكرار، والتسطيح. تحويل الش
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بالمغة اإلنجميزية  لمالئمتيا الطفال ىذا الجيل الذي يشيد إنفتاح وثورة معموماتية ىائمة   Egyptوتم إستخدام كممة
باإلضافة لتوجو الدولة العام لزيادة وعي األطفال بيذة المغة. وقد إستخدامت الكممة في التصميم بخطوط مختمفة الشكل 

تجاه بعض والحجم. كما تم إستخدام رموز موسيقية وشكل النظارة والكرة لمناسب تيم مع مواقف الشخصيات المبتكرة ، وا 
 األطفال في ىذه المرحمة لألىتمام بيذه العناصر. 

حساسو من خالل رسوم الشخصيات المبتكرة وتيدف      الباحثة من إستخدام ىذه العناصر إلي مخاطبة مشاعر الطفل وا 
قيم ومعاني إيجابية لمطفل كالقوة،  في توصيلتساىم الشخصية كما  والتي تشير لحب الوطن في التصميمات الممبسية.

رغبة الطفل في ىذه المرحمة العمرية  والطاقة، واإلنطالق، واألمل، واإلشراق، والسالم ، واإلنتماء ..الخ . باإلضافة إلي أن
 بو لموطن. تقوده لمتعمم واإلستفسار لمعرفة المعمومات الخاصة بالشخصية التي يرتدييا في ممبسو مما يعزز إنتمائو وح

بالبساطة، وسيولة االراتداء، وحرية الحركة مع مراعاة توفر عنصري الراحة واآلمان في  وتميز تصميم التيشرتات المنفذة   
 التصميم الذي يؤدي لشعور الطفل بالسعادة والطالقة. وقد تم إختيار االقمشة القطنية لمتنفيذ.

مالئمتيا لمجو الحار والبارد باإلضافة إلي إنيا معتدلة ، و النعومةنو، و وذلك لمناسبتيا لألطفال من حيث الراحة، والمتا
 الثمن.

 (282-280، 2103،)احمد بياء الدين وآخرون                                                                       
 الطباعة بالنفث الحبري وتسمي أيضا الطباعة الرقميةتم اختيارتنفيذ الشكل الزخرفي عمى التصميم الممبسي بتقنية وقد     
 (Ink jet printing) (Digital prenting)  ، وقد  من خالل ماكينة النفث الحبري لمناسبتيا لألقمشة القطنية. وذلك

كما  لمحصول عمى أعمى مستوى جودة لمطباعة بألوان زاىية ثابتة.تمت بعض المعالجات الكيمائية لمقماش قبل الطباعة 
 .سريعة ومعتدلة الثمنو  سيمة،و  ،صديقة لمبيئةتتميز ىذه التقنية بأنيا 

(Kathleen, o., 2010) (Chrysavgi, Th.k. p.127, 2011)  
والجوانب الجمالية لمتصميم  ،المستخدمة الشكل البنائي لمتصميم، والخامة وسيتم توضيح توصيف التصميمات من حيث

 لتصميم التيشرت كالتالي:الزخرفي، والجوانب الجمالية 
 

 التصميم األول 

 
 ( التصميم األول1شكل )
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 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم. :التصميم المنفذ
 قماش قطني أبيض. الخامة المستخدمة:

إبتكار شخصية ىرم بحركات راقصة تعبرعن الطاقة والحيوية وذات مالمح إنسانية الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي: 
إستخدام الرموز الموسيقية لمناسبتيا مع الموقف. كما تم إضافة الكرة لمتصميم مع ضاحكة ومرحة لجذب إنتباه الطفل، 

بير أفقي يوحي بالقوة أعمى بخط ك  Egyptبمالمح إنسانية ضاحكة إلضافة البيجة والحيوية لمتصميم، وتم وضع كممة
 ، فدمج تمك العناصر في تصميم يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري. التصميم لجذب إنتباه الطفل

 ،تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصية اليرم المبتكرة بشكل مبالغ لجذب إنتباه الطفل الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
 ،ين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء من خالل التباين والتناسب في األشكالكما تحقق إتزان أفقي متماثل ب

والكتابة والرموز وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم. كما تم مراعاة عدم إضافة حياكات زخرفية  ،وااللوان
 أو قصات في التصميم لكبر حجم الوحدة الزخرفية ولمتأكيد عمييا.

 

 الثاني التصميم

 
 ( التصميم الثاني2شكل )

 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باإلضافة لشريط مستطيل بنياية الكم مع خياطة زخرفية )درز(. التصميم المنفذ:
 قماش قطني أبيض وأحمر. الخامة المستخدمة:

إبتكار شخصية ىرم يحمل عمم مصر وذات مالمح إنسانية ضاحكة تعبرعن الطاقة  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
والحيوية لجذب إنتباه الطفل، كما تم إضافو األىرامات خمف الشخصية بشكل متناسق ومتناغم مع التصميم لمتأكيد عمى 

مونو األحمرفي صياغة مع شكل القمب ب  Egyptكممة و  Iأحد أىم عناصر الحضارة المصرية القديمة. وتم دمج حرف 
 أفقية لمتعبيرعن القوة واألمل والحب مما يعزز الحس الوطني لمطفل المصري. 

 ،تحقق في التصميم تكرار متماثل لمشريط المستطيل والخياطة الزخرفية بنياية األكمام الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
، كما تم أختيار المون األحمر لمشريط وذلك عند إرتداء التيشرتوالتي يحقق إتزان أفقي مع الخطوط األفقية لمعمم واليرم 

تميز التصميم بالتوكيد والتأكيد عمى أىمية قيمة حب الوطن التي تشير إلييا العبارة المكتوبة. و  لترديد المون األحمر لمقمب،
كما تحقق  ،ة واألىرامات الخمفيةعمى شخصية اليرم المبتكرة من خالل التباين في المون والشكل بين شخصية اليرم المبتكر 

والكتابة  ،وااللوان ،إتزان أفقي بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء من خالل التباين والتناسب في األشكال
 والرموز وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم.
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 التصميم الثالث

 
 ( التصميم الثالث.3شكل )

 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باإلضافة لقصة شريط مستطيل من أعمي الكتف لنياية األكمام.  التصميم المنفذ:
 قماش قطني أبيض وأحمر. الخامة المستخدمة:

إبتكار شخصية ىرم بحركات راقصة تعبرعن الطاقة والحيوية وذات مالمح إنسانية  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
أعمى   Egyptباه الطفل مع إستخدام الرموز الموسيقية لمناسبتيا مع الموقف. وتم وضع كممةضاحكة ومرحة لجذب إنت

. فدمج تمك العناصر في تصميم يؤدي التصميم بخط أفقي مبالغ فيو يوحي بالقوة وبألوان العمم المصري لجذب اإلنتباه
 لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري. 

 ،تحقق في التصميم تكرار متماثل لقصة الشريط المستطيل في الكتف واألكمام الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
تجاه حرفي  تجاه الشريط المستطيل مع عرض وا  كما تم إستخدام المون  ،لمحروف المكتوبة E-Tباإلضافة لتناسب عرض وا 

ب اإلنتباه. وتميز التصميم األحمر لمشريط لترديد المون األحمر لحروف الكتابة وذلك بيدف التأكيد عمى قوة المون وجذ
كما تحقق تباين في ألوان الحروف المكتوبة وتناسب  ،بالتوكيد عمى شخصية اليرم المبتكرة بشكل مبالغ لجذب إنتباه الطفل

 والكتابة والرموز وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم.  ،وااللوان ،متزن بين األشكال

 التصميم الرابع

 
 التصميم الرابع( 4شكل )

 
 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم قصة رجالن. التصميم المنفذ:

 قماش قطني أبيض وأحمر. الخامة المستخدمة:
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إبتكار شخصية ىرم ذات مالمح إنسانية ضاحكة تعبرعن الطاقة والحيوية لجذب  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
عن مصر بفخر وصوت مرتفع باإلضافة إلستخدام الرموز الموسيقية لمناسبتيا إستخدام البوق لمتحدث مع إنتباه الطفل، 

  Egyptمع الموقف. كما تم إضافة الكرة بمالمح إنسانية ضاحكة إلضافة البيجة والحيوية لمتصميم. وتم وضع كممة
دي لتعزيز الحس ، فدمج تمك العناصر في تصميم يؤ جانب التصميم بخط كبير رأسي يوحي بالقوة لجذب إنتباه الطفل

 الوطني لمطفل المصري. 

مستوحاه من إتجاه خطوط تحقق في التصميم تكرار متماثل لقصة الكم الرجالن ال الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
كما تم إستخدام المون األحمر في األكمام بشكل مبالغ لمتناسب والترديد لمون األحمر بشخصية اليرم  الشكل اليرمي،

تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصية اليرم المبتكرة بحجم مبالغ لجذب . و عمى قوة المون في جذب إنتباه الطفلوتاكيدًا 
كما تحقق إتزان أفقي بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء من خالل التباين والتناسب في  ،إنتباه الطفل ايضاً 

 ق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم. والكتابة والرموز وبالتالي تحق ،وااللوان ،األشكال
 
 

 التصميم الخامس
 
 
 
 
 
 
 

 ( التصميم الخامس5شكل )
 

 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم. التصميم المنفذ:
 قماش قطني أبيض، أحمر، أسود. الخامة المستخدمة:

: إبتكار شخصيتين ىرمية ذات مالمح إنسانية ضاحكة تعبرعن الطاقة والحيوية الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي
ورمز القمب بالوان عمم مصر  (I)والبيجة لجذب إنتباه الطفل، باإلضافو إلستخدام لوحة مرفوعة لألعمى تتضمن حرف 

فدمج تمك العناصر في  ،بخط أفقي في سياق التصميم لجذب إنتباه الطفل  Egyptلمتعبيرعن حب الوطن، وتم وضع كممة
 تصميم يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري. 

توازن بين نسبة المون األحمر واألسود في ، و تحقق في التصميم تباين في لون األكمام الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
صر في التصميم البنائي لمتيشرت كما تحقق ترتيب ألوان عمم م ،األكمام مع المون األحمر واألسود في الشخصيات اليرمية

تميز التصميم بالتوكيد عمى . و بداية من المون األحمر لمكم ثم المون األبيض لمكورساج ثم المون األسود لمكم اآلخر
كما تحقق إتزان أفقي بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت  ،شخصيتي اليرم المبتكرة بحجم مبالغ فيو لجذب إنتباه الطفل
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والكتابة والرموز وبالتالي تحقق  ،وااللوان ،خالل التباين في أطوال الشكل اليرمي والتناسب العام بين األشكال البيضاء من
 إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم.

 التصميم السادس

 
 ( التصميم السادس6شكل )

 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باالضافة لقصة شريط مستطيل بالكتف. التصميم المنفذ:
 قماش قطني أبيض وأحمر.الخامة المستخدمة: 

إبتكار شخصيتين ىرمية ذات مالمح إنسانية ضاحكة تعبرعن الطاقة والحيوية  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
فتم ق مع أحد الشخصيتين لمتحدث عن مصر بفخر وصوت مرتفع. باإلضافو إلستخدام بو  والبيجة لجذب إنتباه الطفل،

ورمز القمب  (I)مربع آخريتضمن دمج لحرف رسم مربع كبير وسط التيشرت مقسم لمربعات صغيرة تتضمن الشخصيتين و 
 ،في مربع آخر بخط أفقي ثقيل يوحي بالقوة   Egyptبحجم كبير ولون أحمر لمتعبير عن حب الوطن، كما تم وضع كممة

 فدمج تمك العناصر في تصميم يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري. 

 ، وتم إختيارتحقق في التصميم تكرار متماثل لقصة الشريط المستطيل أعمى الكتف الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
بيدف ترديد المون األحمر لرمز القمب وجذب اإلنتباه، باإلضافة لمتأكيد عمى  المون األحمر لمشريط المستطيل واألكمام

تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصيتي اليرم المبتكرة بتكرارىما أىمية قيمة حب الوطن التي تشير إلييا العبارة المكتوبة. و 
مربع الكبير وخمفية التيشرت البيضاء من كما تحقق إتزان أفقي متماثل بين عناصر التصميم داخل ال ،لجذب إنتباه الطفل

 والكتابة والرموز وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم. ،وااللوان ،خالل التباين والتناسب بين األشكال

 التصميم السابع

 
 ( التصميم السابع7شكل )
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 رفية )درز( بنياية التيشرت.تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باإلضافة لمخياطة الزخ التصميم المنفذ:
 قماش قطني أبيض، أحمر ،أسود. الخامة المستخدمة:

إبتكار شخصية ىرم يحمل عمم مصر وذات مالمح إنسانية ضاحكة تعبرعن الطاقة  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
، فدمج تمك العناصر بخط كبير أفقي يوحي بالقوة وبالوان متباينة  Egyptوالحيوية لجذب إنتباه الطفل، كما تم وضع كممة

 . يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري  في تصميم

توازن بين نسبة المون األحمر واألسود في ، و تحقق في التصميم تباين في لون األكمام الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
كما  ،والخياطة الزخرفية نياية التيشرت ،(t)وحرف  ،والعمم ،وجود في شخصية اليرماألكمام مع المون األحمر واألسود الم

تحقق ترتيب الوان عمم مصر في التصميم البنائي لمتيشرت بداية من المون األحمر لمكم ثم المون األبيض لمكورساج ثم 
بحجم متناسق مع الكتابة في منتصف تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصية اليرم المبتكرة . و المون األسود لمكم اآلخر

كما تحقق إتزان أفقي بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء من خالل التباين  ،التيشرت لجذب إنتباه الطفل
 واأللوان والكتابة وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق و وحدة في التصميم. ،والتناسب في األشكال

 
 التصميم الثامن

 
     الثامن( التصميم 8شكل )

 
 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باإلضافة لشريط مستطيل بنياية األكمام والتيشرت .التصميم المنفذ : 

 قماش قطني أبيض ، أحمر. الخامة المستخدمة:

إبتكار شخصية ىرم تعبر عن الطاقة والحيوية وذات مالمح إنسانية ضاحكة ومرحة  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:
بخط كبيروثقيل أعمى التصميم ودمجو مع شكل القمب بمونو األحمر  (I- Egypt)لجذب إنتباه الطفل، كما تم إضافة كممة 

 .في صياغة أفقية لمتعبيرعن القوة والطاقة واالمل والحب مما يعزز الحس الوطني لمطفل المصري 

والتي  ،لمشريط المستطيل بنياية األكمام والتيشرت  تحقق في التصميم تكرار متماثل الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
، كما تم إختيار المون األحمر لمشريط وذلك لترديد المون يحقق إتزان أفقي مع الخطوط األفقية لميرم عند إرتداء التيشرت

بالتوكيد عمى تميز التصميم األحمر لمقمب، والتاكيد عمى أىمية قيمة حب الوطن التي تشير إلييا العبارة المكتوبة. و 
كما تحقق إتزان بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء  ،شخصية اليرم المبتكرة بشكل مبالغ لجذب إنتباه الطفل

 والكتابة والرموز وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق و وحدة في التصميم .  ،وااللوان ،من خالل التباين والتناسب في األشكال
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 التصميم التاسع

 
 ( التصميم التاسع9)شكل 

تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم. باالضافة لخياطة شريط أسود وشريط أحمر بنياية األكمام  التصميم المنفذ:
 والتيشرت.

 قماش قطني أبيض، شريط قماش أحمر وأسود. الخامة المستخدمة:
إبتكار شخصية ىرم تعبر عن الطاقة والحيوية وذات مالمح إنسانية ضاحكة ومرحة  الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي:

، ودمج بخط كبير ونصف دائري أعمى التصميم مما يوحي بالقوة والطاقة Egyptلجذب إنتباه الطفل، كما تم إضافة كممة 
 يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري.  تمك العناصر في تصميم

والتي يحقق ، تحقق في التصميم تكرار متماثل لمشرائط في نياية األكمام والتيشرت لتصميم التيشرت:الجوانب الجمالية 
لمتناسب ، كما تم إختيار المون األحمر واألسود لمشرائط وذلك إتزان أفقي مع الخطوط األفقية لميرم عند إرتداء التيشرت

تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصية اليرم . و Egyptممة لترديد لمون األحمر واألسود الموجود في شخصية اليرم وكوا
كما تحقق إتزان بين عناصر التصميم وخمفية التيشرت البيضاء من  ،المبتكرة في منتصف التيشرت لجذب إنتباه الطفل

 والكتابة وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق و وحدة في التصميم.  ،وااللوان ،خالل التباين والتناسب في األشكال
 

 التصميم العاشر

 
 ( التصميم العاشر10شكل )

 
 تيشرت بحردة رقبة دائرية ونصف كم باإلضافة لخياطة زخرفية )درز( بنياية األكمام والتيشرت. التصميم المنفذ:

 قماش قطني أبيض. الخامة المستخدمة:
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إبتكار شخصية ىرم تعبر عن الطاقة والحيوية وذات مالمح إنسانية ضاحكة ومرحة الجوانب الجمالية لمتصميم الزخرفي: 
، ودمج تمك العناصر في بخط كبير وثقيل مما يوحي بالقوة والطاقة Egyptلجذب إنتباه الطفل، كما تم إضافة كممة 

 يؤدي لتعزيز الحس الوطني لمطفل المصري.  تصميم

، وتم ق في التصميم تكرار متماثل لمخياطة الزخرفية في نياية األكمام والتيشرتتحق الجوانب الجمالية لتصميم التيشرت:
إختيار المون األحمر لخطوط اإلشعاع والخياطة الزخرفية لمتناسب والترديد لمون األحمر بشخصية اليرم، ولمتاكيد عمى قوة 

 ،في منتصف التيشرت لجذب إنتباه الطفل تميز التصميم بالتوكيد عمى شخصية اليرم المبتكرةالمون في جذب اإلنتباه. و 
التناسب المتزن بين  ، كما تحققباإلضافة لتحقيق اإلتزان اإلشعاعي بخطوط من المنتصف والتي تقود العين لمتوكيد ايضاً 

 وخمفية التيشرت البيضاء وبالتالي تحقق إنسجام وتناسق ووحدة في التصميم.  ،والكتابة ،واأللوان ،األشكال
 
    النتائج  -4

الباحثة بتصميم إستبيانان أحدىما ، وقامت تم التوصل لنتائج البحث بتقييم التصميمات في تحقيق ىدف البحث    
 وىم كالتالي: عبارة 00عبارة واآلخر لألميات ويحتوي عمى  03لممتخصصين ويحتوي عمى 

 بنود إستبيان المتخصصين
 لذي يرتديو.يعبر التصميم عن اليوية المصرية لمطفل ا -0
 تحقق في التصميم دمج بين ألوان العمم الوطني والشكل اليرمي. -2
 تحقق في التصميم إنسجام بين العناصر واأللوان. -3
 تحقق في التصميم النسبة والتناسب بين أجزاء التصميم الزخرفي والتصميم البنائي. -4
 ( سنوات.9-6ية )تحقق في التصميم صياغة الشخصية المبتكرة بأسموب مناسب لممرحمة العمر  -5
 ( سنوات.9-6مالئمة التصميم لمفئة العمرية ) -6
 ( سنوات.9-6مالئمة ألوان التصميم لمفئة العمرية ) -7
 مالئمة إستخدام القماش القطني في تنفيذ التيشرت. -8
 مالئمة إستخدام تقنية الطباعة في تنفيذ التصميمات. -9
 الوطنية.مالئمة التيشرت لإلرتداء في االحتفاالت الخاصة باألعياد  -01
 مالئمة التصميم لتعزيز وتنمية الحس الوطني لألطفال.  -00
 مالئمة التصميم لألوالد. -02
 مالئمة التصميم لمبنات. -03

 بنود إستبيان األميات
 ( سنوات.9-6مالئمة التصميم لمفئة العمرية ) -0
 ( سنوات.9-6مالئمة ألوان التصميم لمفئة العمرية ) -2
 التيشرت.مالئمة إستخدام القماش القطني في تنفيذ  -3
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 مالئمة إستخدام تقنية الطباعة في تنفيذ التصميمات. -4
 مالئمة التيشرت لإلرتداء في االحتفاالت الخاصة باالعياد الوطنية. -5
 مالئمة التيشرت لإلرتداء اليومي. -6
 مالئمة التصميم لتعزيز وتنمية الحس الوطني لألطفال.  -7
 ( سنوات.9-6الشخصية المبتكرة جذابة لممرحمة العمرية ) -8
 احرص عمى شراء التصميم لطفمي إذا وجد. -9
 مالئمة التصميم لألوالد. -01
 مالئمة التصميم لمبنات. -00

متخصصين بمجال األزياء لمعرفة آرائيم في  01ثم تم عرض إستبيان المتخصصين من خالل المقابمة الشخصية عمى  
= ال أوافق بشدة( بعد 0افق بشدة،= أو  5بحيث ) 5إلي  0تحقيق ىدف البحث، وتمت اإلجابة عمى كل عبارة بدرجو من 

من األميات  01مشاىدة التصميم وقراءة بنود اإلستبيان. ثم تم عرض إستبيان األميات من خالل المقابمة الشخصية عمى 
( سنوات أوالد وبنات لمعرفة آرائيم في تحقيق ىدف البحث، وتمت اإلجابة 9-6مع أطفاليم التي تترواح أعمارىم بين )

= ال أوافق بشدة( بعد مشاىدة التصميم وقراءة بنود 0= أوافق بشدة، 5بحيث ) 5إلى  0بدرجو من  عمى كل عبارة
 إجراء المعامالت اإلحصائيو بعد التحكيم. اإلستبيان. ثم تم

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث -4-1

 Statistical Package for the Socialتم تفريغ وتحميل اإلستبيانات من خالل برنامج التحميل اإلحصائي     
Sciences   (SPSS): وقد تم إستخدام األدوات اإلحصائية التالية ، 

 Spearman( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبيان ومعامل إرتباط سبيرمان )Cronbach's Alphaإختبار ألفا كرونباخ ) -
Correlation Coefficient .لقياس درجة اإلرتباط ) 

والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي: يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة  النسب المئوية -
 تكرار فئات متغير ما ويفيد الباحث في وصف عينة الدراسة.

دام لإلجابة عن أسئمو البحث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد المجموعتين، كما تم إستخ -
( لمعرفة الفرق بين Independent Samples T Test( لممجموعات غير المرتبطة )T-Testاإلختبار التائي )

 متوسطي آراء المتخصصين وآراء األميات.

 إختبار مدى الصدق والثبات إلستبيان المتخصصين  -4-1-1
لمتحقق من إتفاق  (Kendall's Coefficient) كيندال لإلتساق تم إستخدام معامل صدق المحكمين: -4-1-1-1

 .(1)رقم  لمجدول وفقاً  النتائج جاءت المتخصصين. وقد
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 المتخصصين بين لإلتساق كيندال معامل ( نتائج1جدول )
 

 مرق

 السؤال 
 الداللة مستوى كيندال معامل م السؤالرق الداللة مستوى كيندال معامل

1 .554** .000 8 .181* .038 

2 .310** .000 9 .254** .003 

3 .602** .000 10 .246** .004 

4 .487** .000 11 .497** .000 

5 .523** .000 12 .469** .000 

6 .485** .000 13 .405** .000 

7 .485** .000    
 .0.01** دال عند مستوى  0.05*دال عند مستوى 

 دالة وىي (0.181-0.602) بين تتراوحلكيندال بين المتخصصين  اإلتفاق معامل قيمة أن (1) رقم الجدول من ويالحظ
 تحكيم التصميمات.  في المتخصصين بين الواضح إلى اإلتفاق يشير مما (؛(α≤ 0.001مستوى  عند إحصائياً 

 
 ثبات إستبيان المتخصصين:  -4-1-1-2

مرة تحت نفس الظروف يقصد بثبات اإلستبيان أن يعطي ىذ اإلستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعو أكثر من     
 Cronbach's Alpha والشروط. وقد تم التحقق من ثبات إستبيان المتخصصين من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ ) 

Coefficient  و طريقة التجزئة الّنصفّية )Spearman-Brown Coefficient) :وذلك كما يمي ) 

 ألفا: حساب الثبات حسب كرونباخ 4-1-1-2-1
 ألفا، وكانت قيمة كرونباخ الثبات معامل األسئمة بإستخدام بين الداخمي اإلتساق التحقق من ثبات األسئمة بحسابتم     

 (. 0.788الثبات مساويو ) معامل
 
 حساب الثبات حسب طريقة التجزئة الّنصفّية: -4-1-1-2-2

وكانت  طريقة التجزئة الّنصفّية ، معامل داماألسئمة بإستخ بين الداخمي اإلتساق تم التحقق من ثبات األسئمة بحساب    
 (.0.607الثبات مساويو ) معامل قيمة

(  وتدل عمي ثبات 0.01يتضح مما سبق  أن معامل ألفا و معامل التجزئة النصفية قيم مرتفعة ودالة عند مستوى )
 اإلستبيان.
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 إختبار مدى الصدق والثبات إلستبيان األميات:  -4-1-2
  المحكمين:صدق  -4-1-2-1

 وفقاً  النتائج جاءت لمتحقق من إتفاق األميات . وقد  (Kendall's Coefficient)كيندال لإلتساق تم إستخدام معامل    
 .(2 ) رقم  لمجدول

 األميات بين لإلتساق كيندال معامل ( نتائج2جدول )
 مرق
 الداللة مستوى كيندال معامل م السؤالرق الداللة مستوى كيندال معامل السؤال 

1 .522** .000 7 .340** .038 
2 .538** .000  8 .554** .003 
3 .170* .000 9 .285** .004 
4 .209* .000 10 .357** .000 
5 .273** .000 11 .313** .000 
6 .312** .000    

 

 .0.01** دال عند مستوى  0.05*دال عند مستوى 

 دالة وىي  (0.170-0.554) بين بين األميات لكيندال تتراوح اإلتفاق معامل قيمة أن)2 (مرق الجدول من ويالحظ
 تحكيم التصميمات .  األميات في بين الواضح إلى اإلتفاق يشير مما (؛(α≤ 0.001مستوى   عند إحصائياً 

 
 ثبات إستبيان األميات:  -4-1-2-2

( Cronbach's Alpha Coefficient تم التحقق من ثبات إستبيان األميات من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخ )     
 ( وذلك كما يمي: (Spearman-Brown Coefficientو طريقة التجزئة الّنصفّية  

 ألفا: حساب الثبات حسب كرونباخ -4-1-2-2-1
 ألفا، وكانت قيمة كرونباخ الثبات معامل األسئمة بإستخدام بين الداخمي اإلتساق تم التحقق من ثبات األسئمة بحساب    

 (.0.727الثبات مساويو ) معامل
 
 حساب الثبات حسب طريقة التجزئة الّنصفّية: -4-1-2-2-2

وكانت  طريقة التجزئة الّنصفّية، معامل األسئمة بإستخدام بين الداخمي اإلتساق تم التحقق من ثبات األسئمة بحساب    
 (..6250الثبات مساويو ) معامل قيمة

(  وتدل عمي ثبات 0.01يتضح مما سبق أن معامل ألفا و معامل التجزئة النصفية قيم مرتفعة ودالة عند مستوى )
 اإلستبيان.
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 إستبيان المتخصصين: - 4-1-3
بي، و يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي تم إيجاد النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النس     

 ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، ويفيد الباحثة في وصف عينة الدراسة.
 

 قيم إختبار اإلشارة ومستوى المعنوية ( نتائج3)ول جد

 مرق
 السؤال 

المتوسط 
م رق المعنوية مستوى األىمية النسبية الحسابي

 السؤال
المتوسط 
 الحسابي

األىمية 
 النسبية

 مستوى
 المعنوية

1 4.77 95% 0.000 8 4.96 99% 0.000 
2 4.89 98% 0.000 9 4.89 98% 0.000 
3 4.58 92% 0.000 10 4.85 97% 0.000 
4 4.46 89% 0.000 11 4.81 96% 0.000 
5 4.63 93% 0.000 12 4.74 95% 0.000 
6 4.82 96% 0.000 13 4.43 89% 0.000 

المتوسط  0.000 96% 4.82 7
 العام

4.74 95% 0.000 

 
0.05متوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة * ال . 

( ويعطي قيمة لممتوسط  5( ان المتوسط الحسابي لكل سؤال يساوي درجو من )الدرجو الكمية 3ونستنتج من جدول )
لذلك يعتبر ىذا السؤال دال إحصائيًا عند مستوى داللة  1.111( تساوي Sigالحسابي النسبي، و القيمة االحتمالية ).

0.05  وبالفعل 3، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا السؤال يختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىى .
، فبالتالي توجد فروق ذات داللة 3ادوجدت الباحثة أن درجة اإلستجابة لجميع األسئمة يختمف جوىريًا عن درجة الحي

 إحصائية بين إجابات المحكمين ُتعزى لمتغير التصميم. 
% عمى مالئمة التصميم لتعزيز وتنمية الحس الوطني لمطفل 96كما نستنتج من الجدول السابق إتفاق المتخصصين بنسبة 

ضافة لمالئمة إرتداء التيشرت في األعياد %، باإل95المصري، وأن التصميم يعبر عن ىوية الطفل الذي يرتديو بنسبة 
( سنوات، وبالتالي حققت الباحثة 9-6% لمالئمة التصميم لمفئة العمرية )96%، كما تحققت نسبة 97الوطنية بنسبة 

( سنوات أوالد وبنات يعزز تنمية الحس 9-6ىدف البحث وىو إبتكار تصميم مالبس أطفال )تيشرت( لممرحمة العمرية )
( يوضح ذلك. كمايتضح من الجدول السابق أن المتوسط العام إلستمارة 0ل المصري والشكل البياني )الوطني لمطف

 .%95بنسبة  4.74المتخصصين بمغ  
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 ( يوضح األىمية النسبية لكل سؤال عند المتخصصين.1شكل بياني )

 
 إستبيان األميات: -4-1-4

الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي، ويستخدم ىذا األمر بشكل أساسي تم إيجاد النسب المئوية والتكرارات والمتوسط     
 ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، ويفيد الباحثة في وصف عينة الدراسة.

 قيم إختبار اإلشارة ومستوى المعنوية نتائج (4) جدول

 مرق
 السؤال 

المتوسط 
م رق المعنوية مستوى األىمية النسبية الحسابي

 السؤال
المتوسط 
 الحسابي

األىمية 
 النسبية

 مستوى
 المعنوية

1 4.75 95% 0.000 7 4.92 98% 0.000 
2 4.73 95% 0.000 8 4.72 94% 0.000 
3 4.88 98% 0.000 9 4.73 95% 0.000 
4 4.82 96% 0.000 10 4.71 94% 0.000 
5 4.76 95% 0.000 11 4.34 87% 0.000 

6 4.29 
86% 

0.000 
المتوسط 

 العام
4.70 

94% 
0.000 

0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوي داللة  . 

( ويعطي قيمة لممتوسط  5( ان المتوسط الحسابي لكل سؤال يساوي درجو من )الدرجو الكمية 4ونستنتج من جدول )
لذلك يعتبر ىذا السؤال دال إحصائيًا عند مستوى داللة  1.111( تساوي Sigاالحتمالية ). الحسابي النسبي، و القيمة

0.05  وبالفعل 3، مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذا السؤال يختمف جوىريًا عن درجة الحياد وىى .
، فبالتالي توجد فروق ذات داللة 3جوىريًا عن درجة الحيادوجدت الباحثة أن درجة االستجابة لجميع األسئمة يختمف 

 إحصائية بين إجابات المحكمين ُتعزى لمتغير التصميم .
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% عمى مالئمة التصميم لتعزيز وتنمية الحس الوطني لمطفل 98كما نستنتج من الجدول السابق إتفاق األميات بنسبة 
( 9-6% لمالئمة التصميم لمفئة العمرية )95عياد الوطنية، ونسبة % لمالئمة إرتداء التيشرت في األ95المصري، ونسبة 

% لحرص األميات عمى شراء التيشرت إذا وجد وبالتالي حققت الباحثة ىدف البحث 95سنوات، باإلضافة لتحقيق نسبة 
الوطني لمطفل ( سنوات أوالد وبنات يعزز تنمية الحس 9-6وىو إبتكار تصميم مالبس أطفال ) تيشرت( لممرحمة العمرية )

 4.70( يوضح ذلك. كما نستنتج من الجدول السابق أن المتوسط العام إلستمارة األميات بمغ  2المصري والشكل البياني )
 . %94بنسبة 

 

 
 ( يوضح األىمية النسبية لكل سؤال عند األميات.2شكل بياني )

 
ستبيان األميات فى األسئمة المشتركو    -1-5 -4  مقارنو بين إستبيان المتخصصين وا 

 Independent Samples T( لممجموعات غير المرتبطة )T-Testتم إجراء المقارنة بإستخدام اإلختبار التائي )    
Test( لمعرفة الفرق بين متوسطي األسئمة المشتركو بين اإلستبيانان، والجدول رقم )( يوضح نتائج إختبار )ت(.5 

 
( المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم )ت( لمتوسطي درجات األسئمة المشتركو بين المتخصصين 5جدول )

 واألميات

 المتوسط المجموعة السؤال
األىمية 
 النسبية

 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى ت(( قيمة

 
مالئمة التصميم لمفئة 

 العمرية
 ( سنوات 6-9) 

 479. %96 4.82 متخصصين
1.010 

0. 314 
 غير دالة
 إحصائيـًا

 500. %95 4.75 أميات
مالئمة الوان التصميم 

( 9-6لمفئة العمرية )
 .سنوات

 435. %96 4.82 متخصصين
1.343 

0.181 
 غير دالة
 510. %95 4.73 أميات إحصائيـًا
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 المتوسط المجموعة السؤال
األىمية 
 النسبية

 االنحراف
 المعياري

 الداللة مستوى ت(( قيمة

مالئمة إستخدام القماش 
القطني في تنفيذ 

 .التيشرت

 متخصصين
4.96 

99% 
.197 

1.886 
0.061 

 غير دالة 
 314. %98 4.89 أميات إحصائيـًا

مالئمة إستخدام تقنية 
الطباعة في تنفيذ 

 التصميمات

 373. %98 4.89 متخصصين
1.304 

0.194 
 غير دالة
 386. %96 4.82 أميات إحصائيـًا

مالئمة التيشرت 
لإلرتداء في االحتفاالت 

باالعياد الخاصة 
 .الوطنية

 500. %97 4.85 متخصصين

1.306 
0.193 
 غير دالة
 474. %95 4.76 أميات إحصائيـًا

مالئمة التصميم لتعزيز 
وتنمية الحس الوطني 

 . لألطفال

 506. %96 4.81 متخصصين
-1.857 

0.065 
 غير دالة
 307. %98 4.92 أميات إحصائيـًا

 مالئمة التصميم لألوالد
 630. %95 4.74 متخصصين

.352 
.725 

 غير دالة
 574. %94 4.71 أميات إحصائيـًا

 مالئمة التصميم لمبنات
 756. %89 4.43 متخصصين

.783 
.435 

 غير دالة
 867. %87 4.34 أميات إحصائيـًا

 (.α = 0.05دال إحصائيًا عند مستوى )
المتخصصين في كل سؤال من األسئمة المشتركة لو قيمة وأىمية ونستنتج من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي ألراء 

نحراف معياري باإلضافة لقيمة المتوسط الحسابي آلراء األميات لنفس السؤال واألىمية النسبية واإلنحراف  نسبية وا 
تم إستخدام المعياري. وإلختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين المتخصصين واألميات لكل سؤال 

( في جميع األسئمة α  =1.15( أن قيمـة )ت( غير دالة إحصــائيًا عند مستوى الداللة )5إختبار )ت(. ويبين جـدول رقم )
مما يدل عمى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المتخصصين وآراء األميات وىذا يعد مؤشرا عمى التكافؤ بين 

( سنوات ومالئمة الوانو ليذه الفئة 9-6المجموعتين في مالئمة التصميم لتعزيز وتنمية الحس الوطني لمفئة العمرية )
إرتدائو لألوالد والبنات في اإلحتفاالت الوطنية، باإلضافة لمالئمة إستخدام األقمشة القطنية وتقنية  العمرية، ومالئمة

 ( يوضح ذلك.3الطباعة في التنفيذ. والشكل البياني )
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 ( يوضح األىمية النسبية لكل سؤال عند المتخصصين واألميات لالسئمة المشتركة3شكل بياني )

 
 نظر المتخصصين واألميات: وجية متصميمات منل الوصف االحصائي -4-1-6

 عمى لمتعرف ألستجابات أفراد عينو الدراسوتم إجراء وصف احصائي (، SPSSبعد تحميل البيانات بإستخدام برنامج )    
 :النتائج التالي يوضح ترتيب التصميمات وأفضميا من وجية نظر المتخصصين واألميات والجدول

 
 الحسابية واالىمية النسبية لمتصميمات المنفذه من وجية نظر المتخصصين واألميات( المتوسطات 6جدول )

 
 أميات متخصصين

 تصميم
المتوسط 
 الحسابى

األىمية 
 النسبية

 الترتيب
 تصميم

المتوسط 
 الحسابى

األىمية 
 النسبية

 الترتيب

 6 %95 37.8 0تصميم  3 %97 38.8 0تصميم  
 2 %97 38.8 2تصميم 2 %97 38.8 2تصميم  
 10 %91 36.5 3تصميم 5 %96 38.4 3تصميم  
 3 %97 38.6 4تصميم  8 %95 37.9 4تصميم

 4 %95 38.1 5تصميم  10 %94 37.5 5تصميم  
 9 %93 37.2 6تصميم  4 %96 38.4 6  تصميم
 8 %94 37.4 7تصميم  6 %96 38.3 7  تصميم
 1 %98 39.1 8تصميم  1 %98 39.1 8تصميم 
 5 %95 37.9 9تصميم  7 %96 38.2 9تصميم  
  تصميم
01 

37.8 
95% 

9 
 %95 37.8 01تصميم 

7 

 8( أن ترتيب التصميمات من وجية نظر المتخصصين جاء في المركز االول التصميم رقم " 6نستنتج من الجدول )     
الخامس(.  %( يمية التصميمات )الثاني، األول، السادس، الثالث، السابع، التاسع، الرابع، العاشر،98بأىميو نسبيو )“

( 4%( عمي التوالي والشكل البياني )94%، 95%، 95%، 96%، 96%،  96%، 96%، 97%، 97مئويو )وبنسب 
 يوضح ذلك.
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 ( يوضح ترتيب التصميمات وفقًا لالىمية النسبية لكل تصميم طبقا آلراء المتخصصين4شكل بياني )

 
 8في المركز االول التصميم رقم "  ( أن ترتيب التصميمات من وجية نظر األميات جاء6كما نستنتج من الجدول )    
السادس، الثالث(.  ،%( يمية التصميمات )الثاني، الرابع، الخامس، التاسع، األول، العاشر، السابع98بأىميو نسبيو )“

( 5%( عمي التوالي والشكل البياني )90%، 93%، 94%، 95%، 95%،  95%، 95%، 97%، 97وبنسب مئويو )
 يوضح ذلك.

 
 يوضح ترتيب التصميمات وفقًا لالىمية النسبية لكل تصميم طبقا آلراء األميات (5شكل بياني )

 وتتمخص نتائج البحث كما يمي:
( بأىمية 2% في المركز األول، والتصميم رقم )98( بأىمية نسبية 8إتفاق المتخصصين واألميات عمى التصميم رقم ) -

يمييم ترتيب التصميمات بنسب مختمفة ثم التصميمان،  ( يوضحان02( و )00% في المركز الثاني والشكل )97نسبية 
%، 94( عمى المركز األخير لدى المتخصصين بأىمية نسبية 5بين المتخصصين واألميات فحصل التصميم رقم )

%. والنتائج السابقة تؤكد تحقيق ىدف 90( عمى المركز األخير لدى األميات بأىمية نسبية 3وحصل التصميم رقم )
كار شخصية ىرمية بألوان العمم الوطني وبشكل جذاب ساىم في إبتكار تصميم مالبس أطفال )تيشرتات( البحث في إبت

تعزز إنتمائو وحبو و  تعبرعن ىوية الطفل المصري( سنوات مستوحاة من الحضارة المصرية العريقة 9-6لممرحمة العمرية )
                              لموطن عند إرتدائو ليذا التصميم في المناسبات الوطنية.
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 ( التصميم الثاني )المركز الثاني(12شكل )                                 )المركز األول(          ( التصميم الثامن11شكل )

 
 التوصيات -5
مخاطبة عقول األطفال وتوجيو التوسع في دراسة مدى فاعمية الفن بصفو عامة وتصميم المالبس بصفة خاصة في  -

 طاقتيم الخالقة نحو ىدف معين.
إثراء مجال مالبس األطفال بتصميمات مبتكرة تتوفر فييا قيم فنية وجمالية معبرة عن ىوية الطفل المصري مستميمة من  -

 الثقافة المصرية والتراث األصيل. 
الل الممبس الذي يؤثر عمى سموكو ومزاجو أىمية دور مصمم مالبس األطفال وخبرتو في بناء شخصية الطفل من خ -

نتمائو.    وا 
 
  المراجع -6
، مجمة عموم وفنون احمد بياء الدين وآخرون: الخواص المميزة لجودة األداء والراحة البيئية ألقمشة مالبس االطفال -0

 .2103، يناير0، العدد 25دراسات وبحوث مصر، مجمد 
الشخصية الجامعية القادرة عمى تعزيز اإلنتماء لموطن من خالل  الصديق محمد المريمي: دور الجامعة في بناء -2

 .2106، مصر، يناير53، العدد 07، عالم التربية، السنة األخالق وثقافة الحوار
الفت شوقي محمد: وضع معايير لرفع المستوى اإلبتكاري لدى الطالب مستخدمي الكمبيوتر في تصميم مالبس  -3

 .2118ورة، كمية الفنون التطبيقية، جامعة حموان، األطفال، رسالة دكتوراه غير منش
اليام حسين الميدي: دراسة العالقة بين خصائص رسوم األطفال وبعض زخارف الفنون اإلسالمية واإلستفادة منيا  -4

ل ،ابري2، المؤتمر العممي السنوي الثالث كمية التربية النوعية جامعو المنصورة، مجمدفي تصميم اقمشة األطفال المطبوعة
2118. 

 http://www.sis.gov.eg/section/10/18?lang=ar، لالطالع الييئة العامة لالستعالمات : مصر -5
 .2115، عالم الكتب، القاىرة، 6حامد عبدالسالم زىران : عمم نفس النمو الطفولة والمراىقة، ط  -6
ة واالجتماعية ،جامعة قاصدي خوني وريدة: دور المدرسة في تنمية قيم اإلنتماء الوطني ، مجمة العموم اإلنساني -7

 .2100،  الجزائر،5مرباح، العدد 
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، مجمة رابطة التربية الحديثة، رشا صبحي محمد: آثر الزيارات المتحفية في تنمية التذوق الفني لدى أطفال بال مأوى -8
 .2119، مصر، يونيو 5،العدد  2المجمد 

كمي كمصدر لتصميم وتنفيذ مالبس األطفال، مجمة سحر عمي زغمول:االبعاد التشكيمية إلعمال جون ميرو و بول  -9
 .2100،يوليو 3، العدد 23عموم وفنون دراسات وبحوث مصر، مجمد 

، مجمة البحث العممي في التربية ، سمية حسام ابوبكر: اإلنتماء الوطني وعالقتو بمستوى الطموح لدى األطفال -01
 .2102، مصر، 04، العدد 2المجمد 
 .2114، دار التوفيق ، اساسيات تصميم المالبسعبدالعزيز جودة وآخرون:  -00
  . 2112، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 0عميو عابدين: سيكولوجية مالبس األطفال وطرق تنفيذىا ، ط -02
، مجمة بحوث التربية عمي السيد عمي قطب وآخرون:رسوم الطفل كمدخل لمتصميم الزخرفي لمالبس األطفال -03

 .2100، مصر ، أكتوبر 23، عدد 0جزء النوعية، جامعو المنصورة ، ال
،الكويت  584،العدد 47، مجمة الوعي اإلسالمي، السنة محمد محمد عيسوي:أغرس اإلنتماء في نفوس ابنائك -04

 .2100،ابريل 
 .2104، وزارة التعميم العإلي، ليبيا،محمد عبداهلل العابد :عمم نفس النمو -05
راكية لمون ومناسبتيا الوظيفية والجمالية في تصميم أزياء مرحمة محمد ياسين أبو العينين وآخرون :المتغيرات االد -06

 .2104، مصر، ابريل 9، المجمة المصرية لمدراسات المتخصصة، العدد الطفولة 
17- Bradley, Steven., "The Meaning of  Shapes: Developing Visual Grammar", Web 

Design, Available at http://vanseodesign.com/web-design/visual-grammar-shapes,2010. 

18- Chrysavgi, Th.k,"Disperse ink jets properties and application to polyester 

fibre”coloration technology", 2011. 

19- Kathleen, o.,"Garment printing, art and industry",AATCC,Vol.10,No. 5, 2010. 
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