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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
لما ھتمام بمكان معیشتھم وخاصة غرفھم بما فیھا من أقمشة ومفروشات اإل كانذا ل ,الرعایةمحور ھمالیوم  أطفال 

 موتكوین عالقات جدیدة من خالل رؤیتھ ملأللوان وقوة مالحظتھ مواستیعابھ معلى إدراكھ ألثر الكبیرا من لھا
في السؤال التالي كیف یمكن اإلستفادة من القیم  مشكلة البحث تكمنو ھملأللوان والعناصر المشتملة علیھا غرف

ألقمشة مفروشات غرف الطفل المطبوعة  یماتمالفنیة والتشكیلیة والبناء الفني في أعمال میرو في ابتكار تص
التأكید علي أھمیة العالقات بین العناصر المختلفة وأھمیة تأثیر األلوان على الحالة ھذه الدراسة الى  وتھدف؟

البحث  ویتبع توظیف العناصر الفنیة في ابتكار تصمیمات جدیدة مقترحة لمفروشات غرف الطفلو النفسیة للطفل
لتكون نواة تم اختیار عدد من اعمال الفنان خوان میرو لما تتمتع بھ من عناصر ممیزة تصلح حیث  المنھج التحلیلی

دراسة وتحلیل ومن أھم نتائج البحث أن  وتوزیعھا في تناغم راقي وجذاب واأللوان األشكاللتصمیم من حیث  ل
 امكیم مفروشات غرف الطفل األعمال الفنیة لمیرو أظھرت  قیما جمالیة ولونیة یمكن االستفادة منھا عند تصم

  .ن الحلول التصمیمیة المبتكرة والتي تصلح كمفروشات لغرف الطفل م اعددقدمت الدراسة 

  القیم الجمالیة                 
Formal Values  

  مفروشات                      
Furnishings 

  غرف الطفل                   
Child's Rooms  
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  :Introductionمقدمة 
ان طفل الیوم ھو إنسان المستقبل وصاحب مسؤولیة النقد والتحلیل 

ھتمام والدراسة وصوال إلمما یجعلھ جدیرا بالرعایة ومحورا ل
  . ة وحاجاتھ المادیةلتحقیق التوائم بین معنویانھ وصحتھ النفسی

وبما أن ھذه االحتیاجات ھي أحد العناصر األساسیة التي ال غنى 
ھتمام والعنایة اإلل حیاتھ لذا كان البد من اعنھا لإلنسان طو

بتصمیمات مفروشات غرف األطفال وإعدادھا في صورة تالئم 
  . االتجاھات الحدیثة في التصمیم

معاصرة لھا أثر كبیر في یة الحدیثة والالفنولما كانت الحركات 
یة التي تتوائم مع طفل الیوم الفناستلھام العدید من الرموز واألشكال 

یعد من أھم  يو والذران خوان میالفنمن أعمال  االستفادةلذا كانت 
الي التجریدي والتي امتازت أعمالھ بعالم یدعائم المذھب السر

  . البراءة والخصوصیة طفولي تلقائي شدید
و وتوظیفھا رمی أعماللدراسة بوصف وتحلیل عدد من وقد عنیت ا

  .مفروشات غرف الطفلتصمیم طباعة  بما یتناسب مع
    -:Significance أھمیة البحث

من  ویحتاجفي حیاتنا بما  األطفالنظرا لألھمیة الكبیرة التي یمثلھا 
أدوات ومالبس ومفروشات تؤثر في شخصیاتھم وحیاتھم كلھا لذا 

كان معیشتھم وخاصة غرفھم بما فیھا من أقمشة وجب االھتمام بم
 ھمواستیعاب مومفروشات حیث أن لھا تأثیر كبیر على إدراكھ

بین العناصر المختلفة  موطرق ربطھ ملأللوان وقوة مالحظتھ
لأللوان والعناصر  موتكوین عالقات جدیدة من خالل رؤیتھ

   .المشتملة علیھا غرفة الطفل
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

 ھتمام بمحتویات غرفة الطفل من تفتقد الدراسات إلى اإل
  .مفروشات وستائر ومعلقات

  الفنیة  لألعمال التطرق في مجال مفروشات غرف الطفللم یتم
 .تشكیلیةو بما تحوي من قیم فنیةللفنان میرو 

  ضرورة إیجاد عالقات مستحدثة من العناصر الفنیة ألعمال
ویمكن صیاغة  .التصمیمتثري مجال  لعمل تصمیمات  میرو

مشكلة البحث في السؤال التالي كیف یمكن اإلستفادة من القیم 
الفنیة والتشكیلیة والبناء الفني في أعمال میرو في ابتكار 

 تصیمات ألقمشة مفروشات غرف الطفل المطبوعة ؟

  :Objectivesف البحث اھدأ

 لفة وأھمیة التأكید علي أھمیة العالقات بین العناصر المخت
 تأثیر األلوان على الحالة النفسیة للطفل

  توظیف العناصر الفنیة في ابتكار تصمیمات جدیدة
 مقترحة لمفروشات غرف الطفل 

   Hypothesis فروض البحث
 وجود عالقة ذات داللة ایجابیة بین استلھام  یفترض البحث

 . أعمال میروو تصمیمات أقمشة مفروشات الطفل
 یمكن اإلستفادة مما تمیز بھ األعمال الفنیة أنھ یفترض البحث 

وما تحتوي علیھ من عناصرووحدات وأشكال وبناء فني ولمیر
  .للوحة 

  یفترض البحث ان االھتمام بعمل تصمیمات تصلح لغرف
الشعور و  الخصوصیةو الطفل یعطي الطفل الكثیر من الثقة

  .التمیز و باالھتمام
  : Methodologyالبحث  منھج

نان فیة للالفنعدد من األعمال لتحلیلیة وصفیة دراسة  ثالبح یعد
ة المستلھمة من یعدد من األعمال التصمیملابتكار یتبعھا میرو خوان 

  العناصر الفنیة ألعمال الفنان میرو 

  Theoritical Frameworkاإلطار النظرى 
  : اھمیتھا و الطفولة: اوال

سان وھو تحت سن المرحلة التي یعیشھا اإلن بأنھا الطفولةتعرف 
ً وھي كلمة  18فالطفل ھو كل سن یقل عن ، الثامنة عشر عاما

وھي فترة . على اآلخرین یعتمدالطفیل ھو الذي و .مشتقة من طفیل
ً  عمریة تبدأ من لحظة الوالدة وتمتد حتى یصبح ھذا المخلوق بالغا

 ً وتعد ھذه الفترة أطول فترة یحتاج فیھا اإلنسان إلى عائل , ناضجا
ً لھذا التعریف تكون مرحلة الطفولة عند . ویھتم بھ یكفلھ ووفقا

فھي تمتد من لحظة , اإلنسان أطول منھا عند الكائنات الحیة األخرى
  . الوالدة حتى الثامنة عشر من العمر

ً  فیشیر الى ان أكسفوردأما قاموس  ، الطفل ھو المولود حدیثا
ً أم أنثىوالطفولة ھي الوقت الذي یقضیھ المولود سواء كان ذكر ، ا

الشخص بأنھ قاموس لونجمان الطفل في حین یعرف . بكل سعادة
  . من عمر الیوم حتى عمر الرابعة عشرة

ن األول ھو الفرد من یتعریف علماء النفس للطفل مبني على معنیو
والثاني ھو الطفل من فوق عمر ، الجنسي نضوجھیوم والدتھ حتى 



222 Utilizing aesthetics and formal values from Joan Miro works in the design of furnishing of children rooms 
 

International Design Journal, Volume 7, Issue 4October 2017 
 

  .المھد إلى مرحلة المراھقة
المرحلة  فيھو اإلنسان بأنھ الطفل یعرف  جتماعاال علمي وف 

ً بشكل كبیر على  یكون وفي ھذه المرحلة، األولى من الحیاة معتمدا
واعتماد الطفل على والدیھ لیس بشكل دائم ولكن حتى یكتمل ، والدیھ

لدیھ النمو العقلي واالجتماعي والفسیولوجي والروحي 
ً اج، والفسیولوجي ً فعاالً أي حتى یصبح الفرد كائنا   . تماعیا

یتجاوز عمر الثامنة ھو الشخص الذي لم : تعریف األمم المتحدة
حیث إّن ھذا الشخص یعتمد على والدیھ وأقاربھ في تیسیر ، عشرة

ومرحلة الطفولة برأیھم تمتد من الیوم األول ، أمور حیاتھ المختلفة
وبعد ذلك تبدأ المراحل األولى من ، من الوالدة حتى سن العاشرة

  .والسیطرة وضبط األفكار، وتكوین الشخصیة، توجیھ التربويال
الطفل ھو كل شخص لم یتجاوز : تعریف منظمة  حقوق الطفل 

وھذا الشخص یكون غیر راشد بموجب القانون ، عمر الثامنة عشرة
أي أّن ھذا الشخص بحاجة إلى رعایة خاصة ومكثفة ، الجاري علیھ

كما أّن ھذا ، جتمع بأكملھومؤسسات المجتمع والم، من قبل األسرة
عن أي ضرر یتعرض لھ ھذا  مسئولینالتعریف یجعل الوالدین 

  .الشخص
  :مراحل الطفولة
وتبدأ ، تلي مرحلة الرضاعةوھي المرحلة التي : الطفولھ المبكره

ً على نفسھ ویصبح أقل  عندما یبدأ الطفل بالكالم أو المشي معتمدا
ً على مساعدة الوالدین في الحا وبحسب . جات األساسیةاعتمادا

الیونسكو والیونسیف وغیرھما فإن مرحلة الطفولة المبكرة تنتھي 
  . عند سن الثمانیة أعوام

تقریبا ، تبدأ في حوالي سن السابعة أو الثامنة:  الطفولھ المتوسطھ
   . وحتى قرب البلوغ االبتدائيفي سن التعلیم 

  المراھقة قرب  تبدأ  :الطفولة المتأخرة
  فولةأھمیة الط

تعتبر الطفولة مرحلة أساسیة في عمر اإلنسان حیث تشغل ما یقرب 
ربع حیاتھ وألحداثھا آثار واضحة في بقیة عمره سواء أكان ذلك في 

   .السلوك أو الصفات الشخصیة
   :وتنبع أھمیة الطفولة من األسباب التالیة 

تمثل الطفولة مرحلة ضعف بالنسبة لإلنسان یحتاج فیھا وبشكل   .1
إلى رعایة وعنایة في كافة شؤونھ سواء البدنیة أو النفسیة دائم 

  . أو االجتماعیة فضال عن الطعام والشراب
الطفل فالتوجیھ الذي یتلقاه في ھذا العمر یترك أثرا بالغا علیھ   .2

الذي یعیش أجواء مضطربة غالبا ما تؤثر في شخصیتھ عندما 
یة كطریقة واألمر یتعدى أحیانا إلى الجوانب الالإراد . یبلغ

الكالم والمشي ونغمة الصوت حیث یتأثر فیھا الطفل بوالدیھ 
   .والمجتمع بشكل كبیر

العنایة واالھتمام بالجوانب العقلیة للطفل یساعد على نجاحھ   .3
فاألذكیاء عادة ما تتوفر لھم ظروف بیئیة وعنایة في صغرھم 

   .تساعدھم على اإلبداع عند الكبر
خالق مما یجعل لدیھ من المسلمات یتشرب الطفل المبادئ واأل  .4

ما یساعد في إعطائھ حصانة قویة ضد المؤثرات الخارجیة 
   .وتتحول لدیھ عند الكبر إلى أصول وقواعد مبررة

إھمال الجوانب البدنیة في التغذیة المتوازنة والعنایة بالصحة   .5
یؤثر بشكل بالغ على شخصیة الطفل ویترك آثارا ال تمحى عند 

ذا كان النقص في المواد الحیویة الضروریة الكبر خصوصا إ
   .لبنیتھ الجسمیة

األطفال یشغلون نسبة عالیة من المجتمع تزید أحیانا على   .6
النصف خصوصا في دول العالم الثالث ومن ضمنھا جمیع دول 

   .العالم اإلسالمي
   :حاجات األطفال

یحتاج الطفل أثناء نموه لمجموعة من المھمات الالزمة لتوازنھ 
لنفسي والعقلي والجسمي وتأتي في مقدمة ھذه المھمات الحاجات ا

   :التالیة
  الحاجة إلى المعرفة -1 

وتنمو مع نموه الجسمي  الطفل حاجات تنشأ منذ مولدالمن أھم  دتع
والعقلي ورغم تضجر الطفل من المعرفة المجبر علیھا إال أنھا 

الحرة ویسأل تؤدي دورا ھاما في تنشئتھ ویقبل الطفل على المعرفة 
كثیرا عن األشیاء التي حولھ لدرجة تضایق الكبار أحیانا وینبغي 
تشجیع الطفل على ھذا األمر وتیسیر سبل المعرفة لھ من األوعیة 

   .الثقافیة المختلفة
  الحاجة إلى اكتساب مھارات الحیاة الیومیة -2 

یحتاج الطفل إلى اكتساب عادات المجتمع المحیط بھ و تعلم مھارات 
الحیاة الضروریة ومن ھنا فإن وعاء الطفل الثقافي یتقبل بسھولة ما 
یربطھ بواقع الحیاة الیومیة ویزید من رصیده المعرفي المتعلق 

  .الذي یحیط بھ وعاداتھ وسلوكیاتھ  بالمجتمع
  الحاجة إلى اكتساب القیم الدینیة واألخالقیة للجماعة -3 

بتلقینھا للطفل وإن كان  إن لھذه الحاجة أولویة قصوى في االھتمام
ال یبحث عنھا بوضوح كبقیة الحاجات في ھذه السن مثل الحاجة 

ویحتاج الطفل في ھذه المرحلة أن یرى  والترفیھإلى الغذاء واألمن 
األخالق والقیم مطبقة في المجتمع المحیط بھ كي یستطیع العمل بھا 

ا أن والنظریة خصوص الممارسةوال یعیش ازدواجیة التناقض بین 
ھذه القیم ال تتعارض أصال مع نوازع الطفل وبالتالي فإن قدرة 
الطفل على التعامل معھا تكون إیجابیة وتتأكد عندما تصاغ لھ 

  .كالقصص والحكایات بأسالیب ثقافیة راقیة ومحببة
  الحاجة إلى الترفیھ واللعب -4 

یقلل من رغم وضوح ھذه الحاجة عملیا لدى األطفال إال أن البعض 
أھمیتھا ودورھا وأنھا حاجة طبیعیة فطریة للطفل تخفف عنھ 
ضغوط الحیاة الجادة ومتطلبات الدراسة واألوامر والنواھي الیومیة 

یحقق لھ المتعة والرضى  -من جانب ثقافي-فإن تحقیقھا  وبالتالي
   .النفسي والسعادة الشخصیة

  الحاجة إلى العمل وتقدیر قیمتھ -5 
ب أن یقوم ببعض اإلنجازات ح أنھ یرغم میل الطفل للعب إال

ویكافأ علیھا وال شك أن تحقیق ھذا الجانب من خالل القصة أو 
الخبر أو المعلومة أو حتى المسابقة یعزز لدیھ ھذا الجانب ویؤصلھ 

   .في نفسھ
  الحاجة إلى تنمیة القدرات العقلیة -6 

 یحتاج الطفل لتنمیة قدراتھ في التفكیر وإشباع حاجاتھ للعلوم
واالبتكار وال شك أن األلغاز وقصص الخیال المعقول والمغامرات 

   .واالختراعات والتجارب العلمیة تنمي لدیھ ھذا الجانب وتصقلھ
  الحاجة إلى التنفیس عن رغباتھ المكبوتة -7 

ة  یئة أو الحال ة الس روف االجتماعی ال ذوي الظ وھي خاصة باألطف
ا یرغب الطفل االقتصادیة المتعثرة أو المشكالت األسری ة وعادة م

ة  ذ ثقافی إن إیجاد مناف ذلك ف د تكون خطرة ل في إخراجھا بصورة ق
إلخراج ھذه النزعات تمثل حال أكیدا لھا ولعل القصص االجتماعیة 

   .والتي تقارب واقع حیاتھ تحقق ھذا الھدف بشكل معقول
  الحاجة إلى الحب والحنان واألمان -8 

د منذ الیوم األول وینشأ الطفل باحثا وھذه الحاجة نفسیة عاطفیة تتول
د من یحیطون بھ من مربین  م عن ده ث م وال ھ ث عن الحب من والدت

ل  ا تحص دقاء وكلم ى أص ارب وحت ین وأق لومعلم ذه  الطف ى ھ عل
ل  ھ أمی ت حیات ھ كان ل والدی ن قب م م ابي دائ كل إیج ة وبش الحاج

   .لالستقرار ونموه أقرب إلى الصحة والثبات
  النتماءالحاجة إلى ا -9 

أي للمجتمع المحیط بھ ممثال بالصورة المصغرة منھ وھو األسرة 
حیث تمثل األسرة ثم المجتمع العام مصدرا أساسا لشعوره 
باالرتباط بالبلد والناس وحیاتھم الیومیة وكما یحتاج للحب فھو 
یحتاج لالنتماء لمصدر ھذا الحب بدءا من والدیھ ومرورا بأسرتھ ثم 

   .مجتمعھ
   :الذھنیة والنفسیة لألطفال الخصائص

یتمیز الطفل عن الكبیر ببعض الخصائص النفسیة والعقلیة من المھم 
التعرف علیھا واالستفادة منھا في توجیھھ إلى ما یعزز الجوانب 

   :اإلیجابیة لدیھ ومنھا
   الفھم السطحي لألشیاء المحسوسة    .1
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  ولة المتأخرةالخصائص الممیزة لمرحلة الطف: ثانیا 
یبدأ في اكتساب العدید من و، الطفل في ھذه المرحلة یتسع عالمھ

ویبدأ حیاتھ ، المھارات في جمیع النواحي المعرفیة والحركیة والفنیة
، حیث یرتبط بصداقات مع زمالئھ خارج نطاق األسرة، االجتماعیة

ویحاول دائًما التأكید علي استقاللھ وقدرتھ علي التكیف مع 
  .معالمجت

ر  ع وسائل التعبی تخدم جمی ة أن یس ذه المرحل ویستطیع الطفل في ھ
ل المدرسة، التخیُّلي ا طفل ماقب ام بھ ي ق اج الفني: وھي، الت ، اإلنت

الم ال، واألح ة . والخی ردات اللغوی و المف ة تنم ك المرحل الل تل وخ
ي ، بسرعة فائقة لدي الطفل ي المتوسط إل د تصل ف ف ) 22(إذ ق أل

ة ة ا كلم ي نھای دائيف ف األول االبت والي ، لص ي ح ل إل ) 50(وتص
  .ألف كلمة في نھایة المرحلة االبتدائیة

كما أن تفكیر الطفل في ھذه المرحلة یكون أكثر مرونة ؛ نتیجة 
  .نقص تمركزه حول الذات

  : نمو الشخصیة
یصبح مفھوم الذات إیجابیّا إذا تلقي الطفل من الكبار  :مفھوم الذات

وعلي الكبار أن ، التي یستطیع إنجازھا بعض المھام واألعمال
ُّم األداء وإتقانھ حتى یشعر بالكفاءة  التوجیھیقدموا لھ  الالزم لتعل

أن إنجاز ھذه المھارات یساعد علي تنمیة مفھوم  كما، والمھارة
  .صحیح للذات

تتكون مالمح شخصیة األبناء سواء كانت في : المالمح الشخصیة
بة أو عدوانیة علي أساس الخبرات منسح، حالة إیجابیة أو سلبیة

  .التي یمرون بھا
أزمة الكفاءة "وأزمة الطفل في ھذه المرحلة ھي ما یسمي 

حیث یود األطفال الحصول علي التقدیر من خالل عمل ، "واإلنجاز
  .ومسئولیة المعلمین ھي تھیئة خبرات النجاح لكل طفل، شيء ما

لیست لدیھ أفكار  نفسھ كفرد متمیز فيویمیل الطفل إلي التفكیر 
وكذلك یتبع النمط ، واضحة محددة عن قدراتھ ونواحي قصوره

  .الذي تقبلھ الجماعة
وفي نھایة المرحلة یكون الطفل قد وصل إلي مرحلة البحث عن 

  .أو البحث عن بطل یحبھ ویقلده، نجم
وتصبح الشخصیة ، یكون الولد أكثر عدوانیة من البنت، وعموًما

ًا في نمط محدد یسميو، بعد ذلك أقل مرونة سمات ": أكبر ثبات
  " الشخصیة

، والعملیات العقلیة في ھذه المرحلة تتصل تماًما بأصولھا الحسیة
وال یوجد بھا ، كما أنھا تكون مرتبة في إطارھا الزمني الطبیعي

ویتمیز تفكیر الطفل في ھذه المرحلة . سوي قدر ضئیل من التجرید
   :ھامتین بخاصیتین

بمعني أن الطفل یكون قد ، ھي منطقیة التفكیر :يالخاصیة األول
تخلص من صفة التفكیر الذاتي التي كان یتصف بھا في المرحلة 

  . وأصبح موضوعیًا في تفكیره، السابقة
ھي محدودیة التفكیر فیما ھو عیني أو محسوس  :الخاصیة الثانیة

  .مما یقع في خبرة الطفل الیومیة المباشرة
ذي ی وھري ال ر الج ةالتغی ذه المرحل ي ھ ل ف ي الطف رأ عل ھ ، ط أن

ات تخدام المعلوم تطیع التفكیر باس ل ، یس ان الطفل اآلن تحوی فبإمك
وتسمي ھذه ، انتباھھ من جانب إدراكي معین إلي جانب إدراكي آخر

م  ة باس ز"العملی ي ، "الالتمرك یوًعا ف ر ش بح أكث ور وتص وتتط
  .راھقةحتى یصل إلي عمر الم، االستخدام مع التقدم في العمر

وھناك تغیر جوھري آخر یتمثل في قدرة الطفل علي االنتقال من 
أي قلب األفكار وتحویل الواقع ، النقیض إلي النقیض في الفكر

وبالتالي یصبح بإمكانھ اإللمام بجمیع ، المادي إلي مجرد فكرة

  .جوانب الموقف علي المستوي العقلي
ت الكتلة في سن ویظھر ثبا، ویظھر ثبات األعداد في عمر السادسة

ابعة عة، الس ن التاس ي س وزن ف ات ال ر ثب ات ، ویظھ ر ثب ا یظھ كم
ات ، الحجم في سن الحادیة عشرة بق ثب دد یس ات الع ویالحظ أن ثب

م ي . الك درة عل ي الق ل ف ر یتمث تالف التفكی اك مظھر آخر الخ وھن
رات ابع ، إدراك التغی ن تت ة ع ة كلی ور ذھنی وین ص ة تك وإمكانی

داث تطیع ، األح ر ویس ي والحاض ي الماض ابع ف ذا التت ف ھ وص
ري رة أخ ا م تقبل دون إعادتھ ر . والمس ل أكث بح الطف الي یص وبالت

رف  ا ع لوك إذا م ي الس تحكم ف د ال ن قواع تفادة م ي االس درة عل ق
ا ً   .النتائج مسبق

یاء وعي باألش ل وال نیف والتسلس ي التص درة عل دي : الق ر ل وتظھ
نیف ي التص ةأي تحد، الطفل أیًضا القدرة عل د الفئ وائم ، ی د ق وتحدی

ات  ة(العناصر الخاصة بالفئ یات الحدیث نھم أن ، )الریاض فمثال یمك
ة  ة ضمن فئ یتعرفوا علي الورود والقرنفل والیاسمین كأنواع فرعی

وع فرعي ، الزھور كما یمكن أیًضا أن یتعرفوا علي فئة الزھور كن
ات ي التسلسل؛. من فئة أعم ھي النب درة عل ھ الق ا یظھر لدی أي  كم

وینمو الطفل ویزداد . وضع األشیاء واألحداث في سیاقھا الصحیح
ان ان والمك ھ بالزم ق ، وعی یاء عن طری اس واألش ھ للن ذلك فھم وك

، وعن طریق أسالیب اإلعالم األخرى، التعلیم الرسمي في المدرسة
ت د من ، وكذلك عن طریق الصداقات خارج البی ھ العدی فتنمو لدی

اھیم ھ، المف و لدی ا تنم اء  كم ب أخط ذاتي وتجن د ال ي النق درة عل الق
اس ، اإلدراك والتقدیر ویزداد مفھومھ لذاتھ وضوًحا من خالل انعك

، ومن خالل مقارنتھ لنفسھ باآلخرین، صورتھ عند المعلمین واآلباء
یة یة واألدوار الجنس الفروق الجنس وعي ب ن ال ا م تمكن أیًض  .وی

ل ارة الطف ر ومھ ن إدرا: التفكی ر م و التفكی ي ینم ات إل ك المحسوس
ي تفكیره ، إدراك المجردات ر متمركز ف ون غی وطفل المدرسة یك

رة ة كبی م . بدرج ا یفھ رة تقریبً ة عش ابعة والحادی ین الس ل ب والطف
ار یاء واألفك ین األش ا ب ات فیم ن العالق ة م ادئ معین تخدم مب ، ویس

ع تطیع الجم رح، ویس مة، والط رب، والقس ب، والض  .والترتی
وربط األشیاء ببعضھا؛ وباتساع ، فل في التجمیعو تزداد مھارة الط

د میولھ ول ، عالم الطفل منذ التحاقھ بالمدرسة تتزای وع المی ومع تن
  .ویستفید في ذلك من جمیع وسائل اإلعالم، یزداد فھمھ للناس

  : خصائصھاو المدرسة السیریالیة: ثالثا  
ولم  ،م1914الحركة السیریالیة بدأت مالمحھا في الظھور منذ عام 

ا حدودھا ) فروید(یؤكد ھذه المالمح إال أبحاث  اطن أم في العقل الب
د  دره الناق ذي أص یریالیة ال ان الس د بی دد إال بع م تتح ا فل ومعالمھ

  .م1924عام » أندریھ بریتون«والشاعر 
ا  ون التشكیلیة والشعر وإنم ولم تقتصر الحركة السیریالیة على الفن

نفس م ال فة وعل دراما والفلس مت ال ذه  ض ي لھ دأ الرئیس ان المب وك
الم المعروف  المدرسة ھو أن ھناك عالًما أقرب إلى الحقیقة من الع

  وھذا العالم ھو عالم العقل الالشعوري
ى  ا شجعھ عل ھ م وا ب ن لحق ض مم ون في بع ھ بریت د أندری د وج فق

یریالیة عام  اني للس ان الث أن فكرة « 1929االستمرار وأكد في البی
ساطة إلى استعادة شاملة لقوتنا النفسیة عن طریق السیریالیة تمیل بب

الم  ة واإلظ اكن الخفی ة لألم اءة المنظم ا واإلض ي أعماقن دخول ف ال
ة  ر دار المنطق ي عق ة ف ة الدائم رى والنزھ ة األخ نظم لألمكن الم

  »المحرمة
ا  یف إلیھ اول أن یض یریالیة یح ى الس م إل ان ینض ل فن ان ك د ك وق

ئرة مخیلتھا ولذلك فإن السیریالیون لم أسالیبًا جدیدة وأن یوسع من دا
دوا  ذین اعتم ون ال یبتدعوا وسیلة أو أسلوبًا واحًدا كما فعل التكعیبی
ت  یریالیون كان ھ ولكن الس یة تحلل كل بخطوط ھندس م الش ى رس عل
تجمعھم الخلفیة الفكریة وتفرق بینھم األسالیب فھدفھم األساسي ھو 

  .النفاذ داخل الالوعي 
المقومات األساسیة للسیریالیة سواء كان ھذا الخیال والخیال ھو أحد 

عبر صور األحالم في النوم أو الخیال الذي یتسلل للنفس في الیقظة 
ان السیریالي أن یحطم أشكالھ التقلیدیة  یح للفن والخیال ھو الذي یت

  .وأن یتخذ تلك الرموز الفعالة التي تقتنع بھا نزعاتھ األصیلة
ي مفتر م والیقظةوالسیریالیة تقع ف ین الحل ذات ، ق الطرق ب ین ال ب

لذلك یتغلغل الفنان السیریالي نافًذا من جدار ذاتھ عبر .. والموضوع
یاء  اة األش ا حی ي یحی ي الطبیعة ك ذي یراه ف د ال جدار الشيء الجام
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ذات  ع ال ذیبھا م یاء وت وار األش م أس ذلك تحط ي ب وعیة وھ الموض
  .) 1(اإلنسانیة في نطاق ما فوق الواقع

  :ئص الفن السیریاليخصا
ان  یة الممیزة ألدوات الفن من الممكن أن نھتدي إلى السمات األساس

ا ا أن . السیریالي من واقع اآلثار الفنیة التي خلفوھ ومن الواضح لن
ة ذات ثالث  التصور السیریالي تبًعا لھذا المنظور كان یؤدي وظیف

  :مظاھر على النحو التالي
ة بواسطة عناصر مركبة وال: أوالً  تي كان المنطق یعتبرھا غیر قابل

دَّت من التمتع السلبي  ات العادیة وح للتصدیق وھي تخالف التوقع
  .بالعالم

ًا كما ھو ، ولم تكن، كانت عالمة لبدأ استكشاف لغیر المعروف :ثانی
دي ن التقلی ي الف ى ، الحال ف داخل وإل ى ال ة إل ً لرحل ت سجال بل كان

د ا، أرض ال تخص أح ادي وم اد والحس الع دود المعت إن . بعد ح ف
قیمة تصورھا ال تعتمد على دقة تمثیلھ للواقع ولكن على قدرتھ على 

  .اإلیماء بالشكل والتعبیر عن ترتیب جدید وكامن لألمور
ا ً على الرغم من أن السیریالیة عنیت بالعالم الداخلي إال أن ھذا : ثالث

فإن (لمھ الخارجي وھكذا العالم ما ھو إال محصلة لصلة اإلنسان بعا
د  ا بإعطاء وجھ جدی السیریالیة قد نجحت وھي تعبر عن قلق زمنھ

وعلینا أن نحاول الكشف عن ھذا الوجھ الجمالي الجدید عن ) للجمال
  .)i(طریق التعرف على خصائص أشكال ورموز السیریالیة

  :خوان میرو] 2[
سة الفن فھو أسباني األصل بدأ في درا 1893ولد في برشلونة سنة 

نة  لونة س ون ببرش ة الفن ي أكادیمی ة ، 1907ف ي أكادیمی م درس ف ث
نة  لونة س ي برش الي ف رد  1915ج رض منف ة مع ن إقام ن م وتمك

  .1918ألعمالھ سنة 
قد برز ر بثراء عن كل الخفقات الذھنیة ألرواحنا ویعببالتمیرو اھتم 

وھي  ,1924سنة  Oleeاالتجاه بصورة مستقرة في لوحة أولى  ھذا
ھ ع یم علی ة وخالء كبیر یخ ارة عن كرة تأخذ شكل مالبس خیالی ب

 1925شارك میرو السیریالیین في أول معرض أقاموه سنة . التنكر
ة  د وذات لغ ن التجری ة م ع وقریب ن الواق دة ع رة بعی ال مبتك بأعم

تمیزت لوحات  وقد1924رمزیة ونرى ذلك في لوحة األمومة سنة 
رة  ألف  حیث،بعض الحاالت فيللضحك میرو بأنھا قد تبدو مثی یت

مضمونھا من أشكال یوحي بھا الخیال أو العقل الباطن وتمیزت ھذه 
ة  ألوان زاھی د وب ى التجری ح إل ل واض یریالیة بمی ات الس التكوین
دون  ھ ب ال فی ان الفكر والخی ویوضح أسلوبھ الخطي الذي أطلق عن

 .1924سیطرة العقل الواعي وذلك في لوحة كرنفال ھارلیكان سنة 
ي لوحة  ا ف دعو إلى الدھشة كم أثیرات ت فقد كان قادًرا ألن یخلق ت

  1925شخص یلقي بحجر على طائر سنة 
د دع  وق روأب ة  می ة فلوح ة متداخل وعات قدیم ن موض ً ع اال أعم

  .ھي خلیط من لوحات رآھا في ھولندا 1928جوانیات ھولندیة سنة 
رو  ول أن می تطیع أن نق تجونس ة ف أن ال الجمالی ن األعم ي أحس

نة  یدات  س ول الس دور ح ائر ی ھ ط م لوحت د أن رس یریالیة فبع الس

نة  1941 ھ س ر ذو  1945اتج اه الكبی اش الكانف تخدام القم ى اس إل
سلسلة من اللوحات  1949الخلفیات البیضاء والسوداء وتبعھا سنة 

 1949كلب امام القمر سنة و اتسمت بالتنظیم البطيء مثل لوحة سلم
ور  ول أن ص تطیع أن نق رن نس زة للق ات الممی ن العالق رو م می

فھي تعكس شخصیة فریدة لیس لھا شبیھ في فن التصویر ، العشرین
  .الحدیث

  
                                                 1924لوحة اولیي    

  
  1924كارنفال ھارلیكان        

                        
                                        1926شخص یلقي بحجر علي طائر   

  
  1928جوانیات ھوالندیة 

            
                                   1941طائر یدور حول السیدات 

  
  1949كلب امام القمر   و سلم

  :مفروشات غرف الطفلبعض المعاییر التي یجب أن یجب أن تراعى في تصمیم واختیار 
 - ابتكار تصمیمات لمفروشات غرف الطفل  عليكل كبیر تساعد بش التي أحد المعاییرتعد الخاصة بالطفل  تحدید الفئة العمریة

  المطبوعة
 -غرف الطفلتؤئر بشكل كبیرعند اختیارالوحدات الفنیة لمفروشات د الشكل واللون والحركة من العوامل التي یتحد. 
  األلوان المختارة دراسة الخصائص النفسیة و السلوكیة لألطفال یؤثر بشكل كبیر علي تحدید العالقة بین الوحدات المستخدمة و

  .للتصمیم المبتكر  استیعابھبما یؤثر علي ادراك الطفل و 
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   :اإلطار التطبیقي 
  :مجموعة من التصمیمات المقترحة للمفروشات المالئمة لغرف الطفل 

      
  التوظیف           العمل األصلي                                                          التصمیم   ):1(التصمیم رقم 

  ):1(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
)  سیورانا الكامینو(بالنظر الي العمل االصلي للفنان خوان میرو

الھندسیة المبسطة من  األشكالنجد انھ عبارة عن مجموعة من 
النجوم موزعة بشكل عشوائي یعطي و البیضاویة األشكالو الدوائر

او في  األشكالء في اختیار احساس بالعالم الطفولي الحالم سوا
قویة جدا في و توزیع االلوان التي جاءت صریحة وواضحة

جاء اللون االزرق الخشبي في الخلفیة و كذلك استخدامھاو ظھورھا
النور یعطي و كذلك استخدام الظلو النقاءو لیعطي احساس بالصفاء

یظھر بشكل  األلواننجد توزیع و ابراز للعناصر بشكل واضح

  . ا في جمیع انحاء اللوحة متناسب جد
و من ھذا العمل الفني تم استخالص شكل الطائر المتصدر منتصف 
اللوحة في تصمیم یصلح لمفروشات غرفة الطفل حیث تم تكرار 
الطائر في جمیع انحاء التصمیم مع مراعاة التنوع في الحجم بشكل 

تم استخدام سلسلة من الدوائر و الحركةو باإلیقاعیعطي احساس 
ذلك للربط بین عنصر الطائر المتكرر في جمیع انحاء و مترابطةال

جاءت الخلفیة عي شكل عدد من الخطوط المنحنیة و التصمیم
كذلك و ذلك لتعطي قوة للتصمیمو عدد من االلوان الساخنةو الطولیة

  .تأثیرھا الكبیر علي الطفل و تؤكد علي معني االلوان

    
  التوظیف                                        صلي                                 التصمیمالعمل اال  ):2(التصمیم رقم 

  ) :2(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
طائر یدور حول سیدات (ان ھذا التصمیم مستوحي من العمل الفني 

یعتبر میرو من الفنانین الذین یجمعون في أعمالھم الفنیة ) 1941
لخیال والذین یھدفون إلي الوصول إلي أبسط األشكال بین الواقع وا

فقد استلھم في كثیر من ، والتي تعطي أعمق التعبیر في نفس الوقت
أعمالھ أشكال التعبیر عن جسم اإلنسان أو الحیوان بما تحویھا من 

  .رسوم األطفال
فنجد الدوائر والبیضاویات والخطوط والزوایا واألسھم وقد أمكن لھ 

ط ھذه األشكال بطریقة خاصة بھ توحي بعدة إیحاءات تركیب وتبسی
قد یلمح فیھا طائرا أو شكال آدمیا أو ھالل أو سمكھ وقد ركز علیھا 

جاء توزیع العناصر داخل اللوحة یجمع بین . بكثیر من التحریف
الذكاء والروعة في األداء فقد ربط العناصر جمیعھا بخیط أسود 

  . نحاء اللوحةرفیع یمشي برقة وتناغم في جمیع أ

وجاء توزیع اللون األسود یحمل الكثیر من الحكمة في تناسق 
المساحات السوداء وتباین أحجامھا كذلك اللون األصفر تم توزیعھ 
في اللوحة بشكل بسیط ولكنھ مؤثر في نفس الوقت وجاء اللون 
األحمر لیشغل النصف األیمن من اللوحة وذلك كنوع من التردید 

  ، صفر بھالتوزیع اللون األ
 تحویرھاو تم بناء التصمیم علي استخالص عنصر العین البشریة

افقیة لتكون شبكة و توزیعھا باحجام مختلفة في شكل خطوط طولیةو
من الخطوط تجمع بین عناصر التصمیم داخلھا لتكون نوع من 

تعدد الوانھا یشكل و الكاروو كذلك نجد التنوع في سمك الخطوط
ا استخدام اللون االسود لمأل الخطوط في حركة ایضو یعطي حیویة

تأثیرھا الواضح علي و الخلفیة یعطي تأكید علي قوة الخطوط
  .التصمیم ككل 

     
                                       التصمیم                                         التوظیف               العمل االصلي                            ):3(التصمیم رقم 
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  ) :3(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
بالنظر الي العمل االصلي للفنان خوان میرو نجد انھ یغلب علیھ 
الخطوط السوداء بمختلف انواعھا فنجد الخط المستقیم یظھر في 

الخطوط  منتصف اللوحة وذلك لیعطي احساس بالثبات حیث ان
كذلك الخطوط و ثباتةو یمباستقرار التصم إحساساالفقیة تعطي 

لي لللوحة تعطي احساس والمنحنیة اللینة المنتشرة في االتجاة الط
الحركة ة الخط المنكسر اسفل یمین اللوحة یعطي و بالمرونة

احساس بأنھ محور ارتكاز لباقي عناصر اللوحة حیث یرتكز علیھ 

یتخلل ھذه الخطوط عدد من البقع اللونیة و جمیع عناصر اللوحة
ذلك لجذب و التي تتكون غالبیتھا من االلوان االساسیةو فرقةالمت

تم اختزال و األلوانتربیة القدرة علي التمییز بین و انتباه الكفل
عمل و فصلھ عن الخلفیة الرمادیة اللونو عناصر العمل الفني

تكرارھا علي و للعمل الفني األساسیةتصمیم فني یحمل نفس االلوان 
ذلك و الحیویةو ة لتعطي احساس بالحركةھیئة خطوط مائلة متوازی

  . تكون مالئمة مع خصائص الطفل في ھذه المرحلة العمریة ل

    
  التوظیف                                        التصمیم              العمل االصلي                            ):4(التصمیم رقم 

  ) :4(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
اجمل و من اشھر 1924عتبر كارنفال ھارلیكان للفنان خوان میرو ی

انطالق و اعمالھ الفنیة حیث یتضح فیھ اسلوبھ الفني من حریة
بمنتھي البراعة فبالنظر الي العمل الفني نري كیف انطلقت األشیاء 

فخفت أوزانھا وتبعثرت في إرجاء ، من عقالھا في صخب جنوني
رضیة سیطرة علي عناصر العمل وإن اللوحة ولم تعد للجاذبیة األ

كان ھذا یعكس شيء فھو یدل علي رغبة میرو الداخلیة في 
   .من الرقابة والقیودالتحرر

وقد حقق میرو ھذه الرغبة من خالل عملة وذلك بإغفال العالقات 
  . وراح یخلط الحلم بالخیال ، المنظمة لقوانین الطبیعة

ي كائنات غریبة في فنحن نري أسماكا تسبح علي المنضدة ونر
تعبیرات جریئة وطریقة األداء فیھا خلط بین التجرید الكامل 
والتجسیم والنافذة المفتوحة في جانب الحجرة تعطي مزیدا من 

الحریة للجو العام وبالرغم من أن ھذه اللوحة خلت من التصمیم 
المحدد إال أنھا احتفظت بتوازن داخلي یرجع إلي تحریك األشكال 

  .داخلي محكم الدقة وفق نظام 
بالنظر الي التصمیم المقترح نجد انھ تم استخالص عناصر و

لكن و استخدامھا كأساس للتصمیمو االسماك السابحة فوق المنضدة
في محاولة للرجوع بھا الي طبیعتھا فتم استخدام عدد كبیر من 

ذللك لكي تعطي و اكسابھا اللون االزرقو الدوائر كخلفیة للوحة
تم تردید اللون االزرق بلون و ر الماء في البحراحساس بدوائ

دور اللون و اھمیةو ذلك في محاولة الظھار جمالو مخالف لھ تماما
انطالق ال حدود و بحریة األسماكتم توزیع و االزرق في التصمیم

معبرة عن مرحلة و االلوان بسیطةو قد جاءت العناصرو .لھ 
  .الطفولة 

      
  التوظیف                                        التصمیم              مل االصلي                          الع  ):5(التصمیم رقم 

  ) :5(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
بالنظر الي العمل االصلي للفنان میرو نجد انھ مكون من مساحات 
 من االلوان الصریحة الي تغطي الخلفیة تماما كما ان طریقة توزیع
االلوان تشبھ الي الي حد كبیر رسوم االطفال التي تعطي لللون 

تظھر االلوان بصورة صریحة تماما و مساحة كبیرة في العمل الفني
استخدام مجموعة االلوان االساسیة و ال یوجد فیھا تراكب او تداخل

بیة الوعي تلو األطفال انتباهالتي تساعد بشكل كبیر علي جذب 
ظ ان عند عمل التصمیم تم استخالص نالحو باأللوانالحسي 

 الفم الذي یمسك بغصن الشجرةو عنصر الوجھ ذو العین الجانبیة

عند تجرید ھذا الشكل ھندسیا نجد انھ یمیل الي المثلث المائل لذلك و
تم التركیز في عمل التصمیم علي استخدام عنصر المثلث كأساس 

المثلث بأحجام تم استخدام و ھندسي تم توزیع العنصر الفني بداخلة
كذلك باوضاع و التنوعو ذلك لیعطي احساس بالحركةو مختلفة

 كذلك استخدام اللونین االزرقو المقلوبو مختلفة منھا المستوي
عدم تشتیت الذھن في كثرة و االحمر فقط اعطي نوع من البساطةو

رابط بین و یظھر اللون االبیض في الخلفیة كحلقة وصلو االلوان
كما یبدو من التوظیف انھ من الممكن و مختلفةعناصر التصمیم ال

  .كذلك كستائر معلقة و لھذا التصمیم ان یستخدم كغطاء للفراش

       
  التوظیف                                        التصمیم              صلي                          العمل اال  ):6(التصمیم رقم 
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  ) :6(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
بالنظر الي العمل الفني االصلي للفنان میرو نجد انھ مكون من عدد 
من رؤوس كائنات مختلفة فنجد في منتصف اللوحة رأس قطة ذات 

ترتكز ھذه الرأس علي جسم سمكة ، فم ضاحك و سعتینعینین وا
جسم صغیر و غیر مكتمل حیث یحتل رأس السمكة الجزء االكبر

 السمكة اساس اللوحة في منتصفھاو یمثل رأس القطةو غیر مكتمل
 تم مأل باقي اللوحة بعدد من الخطوط السوداء المختلفة الحجمو
 الرأسیة علي یمین االتجاه فنجد في اسفل اللوحة عدد من الخطوطو
، السمكةو كأنھا نقاط ارتكاز یحمل رأس القطةو یسار اللوحةو
بذلك یكون مصدر القوة في اللوحة ھو نصفھا االسفل الذي یحمل و

العناصر الرئیسیة في اللوحة بینما النصف العلوي منھا یحتوي علي 
. الخطوط الرفیعة المتناثرة الي اعلي و عدد من العناصر البسیطة

احجام العناصر بین نصفي اللوحة یعطي و التضاد في الحركة ھذا
عند عمل التصمیم تم و الحیویةو الحركةو احساس بالحیاه

 توزیعھ في التصمیم باحجامو استخالص عنصر رأس القطة
تم استخدام خلفیة تحمل الكثیر من و .اتجاھات مختلفة تماما و

 اسفلھو لتصمیماتجاھاتھا من اعلي االو الحركة في لیونة الخطوط
بذلك تكون الخلفیة ھي المحرك الرئیسي لعناصر التصمیم كذلك و

سرعة و استخدام عدد من االلوان الواضحة الذاھیة یزید من الحركة
  .جذب االنتباه للتصمیم 
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  ) :7(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
بالنظر الي العمل الفني نجد انھ یتكون من عدد من الوجوه المجردة 

كذلك و یئتھا بواسطة الخطوط الرفیعة المحددة للوحةالتي تتضح ھ
تنوع الوجوة في احتوائھا في احتوائھا علي التفاصیل فمنھا ما یظھر 

منھا ما یحتوي علي و بعینین واضحتین مرسومتین باللون االسود
یربط بین ھذه الوجوه مجموعة منشابكة و عین واحدة جانبیة فقط

 منحنیات طولیةو یئة دوائرمن الخطوط السوداء الرفیعة علي ھ

یظھر اللون اللون االسود في جمیع انحاء اللوحة بتوزیع و عرضیةو
عند التفكیر في التصمیم تم االعتماد علي شبكة و متساويو متناسب

لكن تم استخدام خلفیة و الخطوط السوداء الرئیسیة في العمل الفني
توزیع الصریحة في و استخدام عدد من االلوان الواضحةو بیضاء

ذلك في و متجانس في جمیع انحاء التصمیمو عشوائي كتناسب
ذلك ألظھار كل من و محاولة ألدماج اللون علي الخطوط المتشابكة

  . الخطوط و العناصر

  
  التوظیف                        التصمیم                                                    العمل االصلي            ):8(التصمیم رقم 

  ) : 8(التحلیل الفني للتصمیم رقم 
نجد انھ ملئ باللون ) ناس في المساء ( بالنظر الي العمل الفني

تظھر عناصر التصمیم و للوحة كلھایمثل خلفیة او االزرق الداكن
 بداخلة علي ھیئة خطوط سوداء ممتلئھ بقلیل من اللون االسود ایضا

السكون في اغلب مساحات و في وسط ھذا الجو الملئ بالغموضو
اللوحة یاتي اللون االحمر علي الجانبین لیكون بمثابھ ومضات 

االحمر  مصادر االضاءة في ھذا الجو المظلم فقد جاء اللونو النور
الصریح الواضح بمثابھ الحارس الذي یحیط بجمیع العناصر علي 

یظھر اللون االبیض علي استحیاء في اعلي اللوحة لیكون و الجانبین
بمثابة كشاف اضاءة او مصدر نور في محاولة ألنارة باقي اجزاء 

تخالص عنصر من العمل الفني جاء العنصر سعند او .اللوحة 
من الخطوط اللینة مكونھ لعنصر ھالمي  بسیط عبارة عن مجموعة

عند عمل و قلیل من االحمرو بسیط بھ نفس توزیع اللون االسود
تم و ھي الخلفیة السوداءو التصمیم تم استخدام نفس الخلفیة الداكنة

ساعدت و متناسبو االحمر بشكل متساويو توزیع اللون االبیض
جاء التصمیم و االلوانو توزیع العناصرو الخلفیة السوداء في ظھور

ھذا و االحمر فقط، االبیض، األسودمكون من ثالث الوان فقط 
ایضاح اھمیة و تركیزھاو یساعد علي التأكید علي اھمیة االلوان

  .استخدام االلوان االساسیة في عمل التصمیمات المختلفة 

  : Conclusion الخالصة
ان طفل الیوم ھو انسان المستقبل و صاحب مسؤولیة النقد و التحلیل 

یجعلھ جدیرا بالرعایة و محور لالھتمام و الدراسة وصوال مما 
  . لتحقیق التوائم بین معنویاتھ و صحتھ النفسیھ و حاجاتھ المادیة 

و لما كانت الحركات الفنیة الحدیثة و المعاصرة لھا اثر كبیر في 
استلھام العدید من الرموز و االشكال الفنیة التي تتوائم مع طفل 

ستفادة من اعمال الفنان خوان میرو والذي یعد من الیوم لذا كانت اال
أھم دعائم المذھب المذھب السیریالي التجریدي و التي امتازت 

  .البراءة و الخصوصیة اعمالھ بعالم طفولي تلقائي شدید 
د ل ة أن أظھق ل ارت الدراس ة وتحلی رودراس ة لمی ال الفنی  ألعم

رت  ة  اقیم أظھ ة ولونی ا عجمالی تفادة منھ ن االس میم یمك د تص ن
قدم البحث عدد من الحلول التصمیمیة كما  .مفروشات غرف الطفل 

 .التي تصلح كمفروشات لغرف الطفل و المبتكرة
   -:Recommendations  التوصیات

ضرورة االھتمام بمرحلة الطفولة بشكل كبیر لما فیھا من  .1
 .نموه العقلي و تحدیات كثیرة تؤثر علي ادراك الطفل

تأثیرھا النفسي علي الطفل من و لوانضرورة االھتمام باال .2
 .السلوك و االدراكو حیث التفكیر

ضرورة عمل المزید من التصمیمات التي تصلح لغرف الطفل  .3
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