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. والتعرف على آراء ى موحد لمعلمات ریاض األطفالتصمیم زیھدف البحث إلى إمكانیة  
المتخصصین فى التصمیمات من الجوانب الوظیفیة, والجمالیة, عناصر وأسس التصمیم, والتأكد من 

إلقاء الضوء على مرحلة ریاض وقد أھتمت الباحثة ب قبول المعلمات واألطفال للتصمیمات المقترحة.
العمریة. أسفرت النتائج على أن آراء  واألطفال بھذه المرحلةللمعلمات األطفال والخصائص الملبسیة 

المتخصصین والمعلمات إیجابیة تجاه التصمیمات المقترحة بمستوى مرتفع, وقبول عالى من األطفال 
إختبار"ت"للتأكد  الباحثة  للتصمیمات وقامت الباحثة بحساب النسب المئویة والوزن النسبى, وأستخدم

درجات األطفال اإلناث والذكور تجاه التصمیمات  .دالة إحصائیا بین متوسط   من أنھ توجد فروق ذات
", بینما التوجد فروق ذات دالة إحصائیا بین متوسط 0.01المقترحة وكانت قیمة"ت"دالة عند مستوى"

 أو "0.05" لمستوى غیردالة "ت" درجات المتخصصین والمعلمات للتصمیمات المقترحة وكانت قیمة
"أى ال داللة للفرق بینھما. وأوصت الباحثة بضرورة اإلھتمام بمالبس معلمات ریاض 0.01" لمستوى

األطفال, وإجراء المزید من البحوث التى تربط بین تصمیم األزیاء وجمیع المھن وخاصة مھنة معلمات 
  المراحل األولى من التعلیم قبل الجامعى.
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Introduction  
تعد مرحلة ریاض األطفال وھى مرحلة الطفولة المبكرة وتبدأ 
بإنتھاء السنة الثانیة وتمتد حتى الخامسة والبد أن تحقق مالبس 

ھذه المرحلة الراحة فال تعوق حركتھا وال تحول بینھا معلمات 
وبین ممارستھا األنشطة الالزمة لمسایرة ھذه الفئة العمریة, كما 
یجب أن تتمیز باللیاقة والجمال حتى تجذب األطفال وال تتعرض 
للنقد منھم وأن ترتدى ألوان زاھیة بزخارف واضحة ورسومات 

مر. تفرض طبیعة كل مھنة جذابة محببة إلى األطفال فى ھذا الع
زیا معینا یناسبھا وال یعوق حركتھا فى أداء عملھا ویعد أفضل 
وسیلة للحركة وأیسر فى أداء المھارات التى تطلبھا المھنة وخاصة 
معلمات ریاض األطفال ویفضل أن یكون لھن زى خاص بھن 
یمیزھن حیث نجد أن كل مھنة لھا زیا خاصا بھا یحتم الوقوف 

مالبس كل مھنة أواأللوان المفضلة وطبیعة األقمشة على طبیعة 
المناسبة ورأى أصحاب المھنة فى مالبسھن وھل یلتزمن بالزى 
الخاص بھن أم ینتھزن الفرصة إذا سنحت الظروف ویقومن 

"أن  2008 بالتغییر. كما أوضحت دراسة"أمیرة احمد سالم
اط المالبس تشكل حسب نوع النشاط الذى یمارسھ الفرد فلكل نش

مالبس خاصة تختلف عن بعضھا البعض من حیث التصمیم 
والنسیج واللون والھدف من ھذا اإلختالف ھو مناسبة الزى لنوع 
العمل ونتیجة لقفزات النمو فى المجال اإلقتصادى وما تلبى ذلك 
من إرتفاع دخل الفرد. كما ذكرت دراسة"ھبة محفوظ 

فى الحساسیة "أن العمل فى ریاض األطفال مھنة غایة 2014عمر
ویحتاج لخصائص شخصیة وتدریب معین ودقیق من حیث أن 
معلمة الروضة تشارك مع األسرة بشكل رئیسى فى بناء القاعدة 
النفسیة والمعرفیة األساسیة للطفل, وال یستطیع أحد إنكار أھمیة 
المرحلة التى یمر بھا اإلنسان فى مرحلة الطفولة المبكرة وأثرھا 

ة, فھو فى ھذه المرحلة یكون سریع التأثیر بما فى حیاتھ المستقبلی
یحیط بھ, لذلك فرعایتھ فى ھذه المرحلة لھا أھمیة كبیرة ومن ھنا 
تنبع أھمیة ھذه المھنة. كما أشارت دراسة "شیرین نشأت حماده 

"إلى أن العمل مع األطفال من األعمال الشاقة ولكن عمل 2016
طفال بروح األمومة مقدس یتطلب من المعلمة أن تھتم بشئون األ

الواعیة الملیئة بالحب والعطف على الصغار, ولكن ال یقتصر دور 
المعلمة على أن تكون بدیلة عن األم فقط بل یزید على ذلك كونھا 
مربیة ومعلمة ومساعدة للطفل على النمو المتكامل السوى ألنھا 
تساعده على أن الحیاة عالم معقد سریع التغییر. كما أشارت 

"أن الطفل ھو غرس المجتمع 2006"فردوس عبدالمقصوددراسة
الذى ینشأ فیھ, وكلما تعھد المجتمع ھذا الغرس بالرعایة واإلھتمام 
الكافى كأن لدیھ الشباب المتكامل نفسیا وصحیا مما یجعلھ متكیفا 
مع البیئة التى یعیش فیھا, ولما كانت دور الحضانة ھى مكان 

من أوكل إلیھا ھذه الرعایة  رعایة ھذا الغرس وأن المعلمة ھى
فعلى ذلك نجد إن المعلمة الناجحة ھى التى توفر المناخ الذى یشعر 
الطفل باألمان والطمأنینة واإلستقرار العاطفى وتشجیعھ على 
اإلنطالق والتعبیر عن ذاتھ, وال یتوقف تأثیر معلمة الروضة على 

فقط, وإنما  األطفال على مھاراتھا الفنیة وإتقانھا للمواد العلمیة
أیضا على إتجاھاتھا وقیمھا ومعتقداتھا وسماتھا الشخصیة التى 
تنعكس على سلوكھا ومن ثم على تصرفات األطفال حیث 
یعتبرونھا القدوة والمثل األعلى, فإذا كان باإلمكان من خالل 
برنامج تربوى جید إلعداد معلمات ریاض األطفال رفع المستوى 

"إن 2007ا ذكرت دراسة"ابتسام رمضانالثقافى العام للمعلمة. كم
معلمة ریاض األطفال من أھم الركائز التى تحقق األھداف التربویة 
وتساعد على بلوغ الطفل أقصى درجات نموه. ونظرا للدور الھام 
الذى تقوم بھ المعلمة ومایتطلبھ ھذا الدور من مھارات فان التنمیة 

فال وذلك المھنیة أصبحت ضرورة ملحة لمعلمات ریاض األط
لتنمیة المھارات والمعارف واألرتقاء بمستوى أدائھن وتغییر 
سلوكھن إلى األفضل وذلك من خالل برامج التنمیة المھنیة التى 

"أن مرحلة 2019تقدم لھن. كما ذكرت دراسة"ندى عالء حسن
الطفولة المبكرة أھم مرحلة من مراحل النمو اإلنسانى وقد أشار 

الخمس األولى من عمر الطفل تمثل  علماء النمو إلى السنوات
حجر األساس فى نمو الوظائف النفسیة فى السنوات التالیة, وتعد 
المعلمة عنصرا من أھم عناصر العملیة التعلیمیة ومدخال مھم من 
أھم مدخالتھا, ولھذا یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة على مدى نجاح 

لدراسة, وعلى المعلمة فى أداء الدور المنوط لھا داخل قاعة ا
ماتتمتع بھ من مھارات الصالبة النفسیة التى تجعلھا أكثر تقبال 
لذاتھا وتقبال ألطفالھا, وأكثر مرونة وخبرة فى التعامل مع باقى 
عناصر الموقف التعلیمى "المتعلم, األنشطة"وألن الصالبة النفسیة 
أصبحت من المفاھیم المھمة فى أوقات الخطر وتحدى المصاعب 

لعمل واإلنجاز, كما أن لھا تأثیرھا على السلوك وضغوط ا
المرضى والضغوط خاصة لدى المعلمات الالتى ھى أساس 
العملیة التعلیمیة بصفة عامة وفى الروضة بصفة خاصة, لتأثیرھا 
الكبیر على األطفال بإعتبارھن القدوة والنموذج الذى یكتسب منھن 
بعض سلوكیاتھن. وأشارت دراسة"أمیرة محمد زین 
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"أن زى الروضة مرتبط بتقبل الطفل للروضة 2007العابدین
وطبیعة ھذه المرحلة العمریة من حیاة الطفل, والتى تعتبر من أھم 
مراحل حیاة اإلنسان. ذلك ألنھا تتكون فیھا الشخصیة, ویحدد فیھا 
مسار النمو فى المرحلة التالیة, وفیھا تتكون القدرات العقلیة 

لمیول كما تكتسب فیھا العادات واإلھتمامات والھوایات وا
والمھارات اإلجتماعیة وبعض الممیزات اإلنفعالیة باإلضافة إلى 
أنماط السلوط التى تمیز الشخصیة وتبرزھا كھویة منفردة تتفاعل 
مع محیطھا من منطلق ھذه الھویة وھذا التفرد. زى الروضة یعتبر 

تؤثر وسیلة لتحقیق أھداف الروضة حیث أن األزیاء المدرسیة 
بشكل إیجابى على جوانب عدیدة من المناخ المدرسى وذلك من 
خالل الزیادة فى معدالت الحضور وتقدیر الذات لدى الطالب 
والشعور باإلنتماء للمدرسة والتحسن الشامل فى البیئة التعلیمیة. 

"التأثیرات النفسیة 2018كما أكدت دراسة"رغده عاطف السید
ألطفال, حیث یعتبر اللون ھو لأللوان لھا  دور واضح ریاض ا

األساسى ألى فراغ حیث إنھ یحكم بفشل أونجاح  عنصر التصمیم
الفراغ ألنھ یكون إما عنصر جاذب أوعنصر طارد یعمل على 
نفور المستخدمین وعدم تعلقھم بالفراغ. أن الطفولة بمراحلھا 
المتتالیة ھى أھم مراحل الحیاة التى یمر بھا اإلنسان فى نشأتھ 

تھ وتأھیلھ اإلجتماعى وال سیما فى السنوات األولى من وتربی
العمر. إذ تبرز فیھا المعالم اإلنسانیة لشخصیة الفرد المستقبلیة 
والتى تترك أثارھا مدى الحیاة. وتمثل األلوان أحدى طرق التشویق 
الرئیسیة بھدف شد إنتباه األطفال لمعلومة معینة. إذ أكدت العدید 

ان تأثیرھا الخاص فى إنجذاب األطفال إلى من الدراسات أن األلو
المادة العلمیة أوإبتعادھم عنھا. إن لأللوان دور ھام فى عملیة 
استیعاب األطفال, فألوان الكتابة وتصمیم المناھج وألوان الزى 
المدرسى فضال عن ألوان البناء المدرسى والوسیلة التعلیمیة حتى 
زى المعلم. كما ھدفت دراسة"أمیمة محمد 

"إلقتراح زى مدرسى یتناسب واإلحتیاجات 1998بداللطیفع
المتجددة مع الطفل المصرى, حیث تشتمل العوامل المؤثرة على 
إختیارات الطفل الملبسیة وتأثیر خصائص النمو لمرحلتى الطفولة 
المبكرة ثم مرحلة الطفولة الھادئة وھما فترة المرحلة االبتدائیة 

العامة والخاصة بمالبس  وأیضا التعرف على مطالب التصمیم
األطفال واألسس الفنیة الواجب مراعاتھا للتصمیم الخاصة بمالبس 
األطفال ثم مواصفات الزى المدرسى بجمھوریة مصر العربیة 
والمواصفات األساسیة للزى والمواصفات العامة لمالبس الطفل. 
ومن العرض السابق یتضح أن كل الدراسات المتعلقة بالتصمیم فى 

المالبس, لم تكن كافیة ولم تنل اإلھتمام الكافى من الباحثین مجال 
وھذا مادعى الباحثة إلى التفكیر فى إقتراح تصمیم زى معلمات 
ریاض األطفال لممیزاتھ الوظیفیة والجمالیة للمعلمة والجاذبة 

  لألطفال. 
Statement of the problem 

 بحث فى التساؤالت اآلتیة:وعلى ضوء ما سبق یمكن تحدید مشكلة ال
  ماإمكانیة تصمیم زى لمعلمات مرحلة ریاض األطفال؟ -1
ما آراء المتخصصین تجاه التصمیمات المقترحة من الناحیة  -2

 الوظیفیة والجمالیة وعناصر وأسس التصمیم؟
ما آراء المعلمات تجاه التصمیمات المقترحة من الناحیة الوظیفیة  -3

  والجمالیة؟
  ل للتصمیمات المقترحة؟ما درجة تقبل األطفا -4

Significance 
  ترجع أھمیة البحث إلى اآلتى:

  إلقاء الضوء على المتطلبات الملبسیة لمعلمات ریاض األطفال. -1
زى لمعلمات ریاض األطفال ذو طابع ممیز تقدیم تصمیم -2

  .وحدیث
 المساھمة فى تقدیم أفكار جدیدة فى مجال المالبس.-3

Objective 

  یھدف البحث إلى تحقیق مایلى: أھداف البحث:
 إمكانیة تصمیم زى معلمات ریاض األطفال ذو طابع -1

  ممیز وحدیث.
التعرف على آراء المتخصصین تجاه التصمیمات المقترحة من  -2

  الناحیة الوظیفیة والجمالیة وعناصر وأسس التصمیم.
یمات التعرف على آراء معلمات ریاض األطفال تجاه التصم -3

  المقترحة من الناحیة الوظیفیة والجمالیة.
 التأكد من تقبل أطفال الروضة التصمیمات المقترحة. -4

Terminology 
ھى عملیة خلق أفكار ومفاھیم مرتبطة بأنماط المالبس  :التصمیم

للحصول على المقتنیات بتصامیم جدیدة سواء كان ذلك باألشكال 
مستخدمة ویستخدم المصمم لعمل ھذه أواألقمشة أواأللوان ال

التصامیم الرسم الیدوى أوبرامج حاسوبیة مخصصة لتصمیم 
 :Stephanie Przybylek, "Fashion Design األزیاء.

Definition"2018"   
ھو عملیة التكوین واألبتكار, أى جمع عناصر من البیئة : التصمیم

والبعض  ووضعھا فى تكوین معین إلعطاء شىء لھ وظیفة أومدلول
یفرق بین التكوین والتصمیم على أن التكوین جزء من عملیة 

التصمیم ألن التصمیم یتدخل فیھ الفكر اإلنسانى والخبرات 
 –معجم عربي عربي  "معجم اللغة العربیة المِعاصر الشخصیة.

"2013- 1ص  
: ھو زى یلبسھ مجموعة من الناس إلظھار انتمائھم إلى الزى

ثل التالمیذ وطاقم التمریض وأفراد مجموعة أو كیان واحد م
 Peach State Button" الشرطة وأعضاء الفریق الریاضى.

Club"2010"Uniform""Division"Button 
."Country.Georgia.USA:Button Country.com"  

:یعنى بالبحث الحالى زى تلبسھ معلمات مرحلة ریاض الزى
  األطفال.

ى مجال ریاض األطفال معلمات ریاض األطفال: تعریف المربیة ف
بأنھا تلك المعلمة التى تعمل وتشرف علیھا الوزارة التربیة 
والتعلیم وترتبط بعقد عمل مع إحدى المؤسسات التربویة الخاصة. 
كتاب د. حنان ابراھیم الحاج"سمات مربیة ریاض األطفال وسبل 

, 2019اإلرتقاء بھا فى ضوء المعاییر التربویة االسالمیة", 
  .4ص

ت ریاض األطفال: یعنى بالبحث الحالى عینة البحث معلمات معلما -1
مدینة  -مدرسة مصطفى كامل التجریبیة  -مرحلة ریاض األطفال

  محافظة القلیوبیة. -بنھا
:  

  یقتصر البحث على الحدود اآلتیة: 
صور مقترحة على التصمیم المقترح لزى معلمات ریاض  -2

 "صورة.24األطفال: وعددھا"
مقترحة لزى معلمات ریاض األطفال: تصمیمات  -2

 " تصمیم.24وعددھا"
"أساتذة متخصص من كلیات 16المتخصصین: عددھم" -3

متخصصة اقتصاد منزلى قسم مالبس ونسیج جامعة بنھا 
 وجامعة المنوفیة وجامعة طنطا األزھر.  

"معلمة وعمرھن 29معلمات ریاض األطفال: عددھن" -4
ریبیة مرحلة مدرسة مصطفى كامل التج -"عام 45:25من"

 محافظة القلیوبیة. -مدینة بنھا –ریاض االطفال 
"ذكور 15"إناث و"16"طفل"31أطفال الروضة: عددھم" -5

مدرسة  -"عام 5:3بمرحلة الطفولة المبكرة وعمرھم من"
 محافظة القلیوبیة. -مدینة بنھا –مصطفى كامل التجریبیة 

 –مدرسة مصطفى كامل التجریبى  –مرحلة ریاض األطفال  -6
 محافظة القلیوبیة. –نة بنھا مدی

للمساعدة فى تصمیم   Photoshopبرنامج الفوتوشوب  -7
 الزى المقترح.
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Hypothesis 
  یسعى البحث ألختبار الفروض اآلتیة:

توجد فروق  ذات دالة إحصائیا بین متوسط درجات األطفال  -1
 اإلناث والذكور للتصمیمات المقترحة.

ائیا بین متوسط درجات المعلمات ال توجد فروق ذات دالة إحص -2
 والمتخصصین للتصمیمات المقترحة.

 Methodology 
یتبع البحث المنھج الوصفى القائم على إمكانیة تصمیم زى  

  لمعلمات ریاض األطفال.
 

  تطلب البحث وجود عینات لكل منھم خصائص مختلفة: 
 "صورة.24الصور المقترحة عددھا" . 1
"متخصص وھم أساتذة متخصصین 16ین: عددھم"المتخصص . 2

 للتعرف على آرائھم تجاه الزى المقترح لمعلمات ریاض األطفال.
"وھن معلمات ریاض األطفال للتعرف على 29عددھم" :المعلمات . 3

آرائھم تجاه الزى المقترح ومدى نجاحھ فى تحقیق أھداف البحث 
 واإلجابة على تساؤالتھ.

"وذكور 16ل اناث وعددھن""وھم أطفا31عددھم" :األطفال . 4
"عام للتعرف 5:3"بمرحلة ریاض األطفال من عمر"15وعددھم"

 على آرائھم ومدى تقبلھم للزى المقترح.

 " بیانات عینات البحث1جدول رقم"
  التوصیف  العدد  العینة

  أساتذة تخصص مالبس ونسیج من كلیات مختلفة  16  المتخصصین
  "عام 45:25ل من وعمرھن من"معلمات مرحلة ریاض األطفا  29  المعلمات
  سنوات 5:3أطفال إناث وذكور بمرحلة ریاض األطفال من   31  األطفال
    76  اجمالى

قترحت أ "تصمیم.24التصمیمات المقترحة: عددھا"
"تصمیم لزى معلمات ریاض األطفال بصور ورسومات 29الباحثة"

"تصمیمات وتم 5األمام مختلفة قد تم حذف" وألوان بالصدر من
  "تصمیم.24موافقة على"ال

 "توصیف التصمیمات المقترحة لزى معلمات ریاض األطفال2جدول رقم"
  "1تصمیم رقم "

  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 
  ورسمة طفلة تحتضن امھا الحامل    

  

  "2تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة   

  الرقامورسمة طفلة تقوم بترتیب ا       

  

  "3تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  ورسمة طفلین یمسكون بالقلم      

  
  "4تصمیم رقم "

بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 
  ورسمة طفل یمسك مقص وطفلة تمسك قلم

  

  "5تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  تحمل كتب ورسمة طفلة        

  

  "6تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة طفلة تحتضن ارنب         
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  "7تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة طفل یحمل حقیبة مدرسیة

  

  "8تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورورسمة خلیة نحل ونحلة وزھ

  

  "9تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة
  ورسمة طفلة منسقة تشبھ العروسة باربى

  

  "10تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة طفلة تشبھ عقلة االصبع

  

  "11تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  كبیرورسمة طفل یمسك قلم رصاص 

  

  "12تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة طفلة تجنى الفراولة بالمزرعة

  

  "13تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة برایة كبیرة من افالم الكرتون

  

  "14تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  كتابورسمة طفلة تقرأ 

  

  "15تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة مقص كبیر من افالم الكرتون
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   "16تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  ورسمة طفل یجلس على ركبتیھ       

  

   "17تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  لس یتصفح كتاب   ورسمة طفل یج    

  

   "18تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  ورسمة طفل یمسك مضرب تنس        

  
   "19تصمیم رقم "

  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 
  ورسمة طفلین یحملون حقائب المدرسة 

    

   "20تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة 

  ورسمة طفلة تقرأ قصة             

  

    "21تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة طفل یجرى بالمالبس الریاضیة  

  
  "22تصمیم رقم "

  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة
  ورسمة طفلة تمسك شمسیة تحت المطر

  

  "23تصمیم رقم "
  ع طویل وكولةبلوزة واسعة طویلة وكم واس

  ورسمة طفلة ترتدى بوت بقدمیھا وتمسك فأس

  

  "24تصمیم رقم "
  بلوزة واسعة طویلة وكم واسع طویل وكولة

  ورسمة فیل وزھرة عباد الشمس
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  :تضمنت أدوات البحث مایلى: أدوات البحث
"لمعرفة آراء 1استطالع رأى المعلمات: "ملحق رقم . 1

 د لھن.معلمات ریاض األطفال فى تصمیم زى موح
"لمعرفة آراء 2"ملحق رقم :استبیان األطفال مصور . 2

 األطفال فى الصور المقترحة للزى.
"لمعرفة آراء 3"ملحق رقم :استبیان المتخصصین . 3

 المتخصصین فى التصمیمات المقترحة للزى.
"لمعرفة مدى تقبل 4"ملحق رقم :استبیان المعلمات . 4

 المعلمات للتصمیمات المقترحة للزى.
"لمعرفة مدى تقبل 5"ملحق رقم :ال مصوراستبیان األطف . 5

 األطفال للتصمیمات المقترحة للزى.
  :خطوات بناء استطالع الرأى واألستبیانات

"یھدف إلى التعرف 1"ملحق رقم استطالع الرأى للمعلمات:-1
على آراء معلمات ریاض األطفال فى تصمیم زى لھن. تم مقابلة 

"أسئلة 5"المعلمات وعمل إستطالع الرأى من خالل عرض
مفتوحة, وقد راعت الباحثة فى إعداده أن تكون األسئلة واضحة, 
ومباشرة, ومحددة, وتم جمع االجابات, وكانت إیجابیة, وتم 

 تسجیل صوتى لبعض آرائھن.

یتكون إستطالع الرأى من  وصف استطالع الرأى:
"عبارات, وقد خصص أمام كل عبارة مكان یضع أفراد 5"عدد

وضعت الباحثة ن رآیھن فى العبارات والعینة جملة تعبر ع
اإلجابات في جدول وقامت بتجمیع اإلجابات المتكررة وإحتساب 

  مرات التكرار.
صدق المحكمین"الصدق المنطقى  -صدق استطالع الرأى: أ

"من األساتذة 5تم عرض اإلستطالع على عدد" أوالظاھرى":
"بكلیات اإلقتصاد المنزلى واألزھر 6المتخصصین"ملحق رقم

تخصص مالبس ونسیج والتربیة النوعیة تخصص تربیة فنیة 
إلبداء الرأى باإلستطالع وتم تعدیل صیاغة بعض العبارات وفقا 

  ألرائھم وإضافة عبارة واحدة.
یقاس بحساب الجذر التربیعى لمعامل  معامل الصدق الذاتى: -ب

"وھى قیمة مرتفعة إلقترابھا من 00.95الثبات, حیث بلغت"
"مما یؤكد صدق 0.01ح ودالة عند مستوى"الواحد الصحی

  اإلستطالع فى القیاس.
التجزئة النصفیة: تم تقسیم اإلستطالع إلى  –ثبات اإلستطالع: أ

 نصفین األرقام الفردیة فى مقابل األرقام الزوجیة. 
  معامل ألفا: جاءت نتیجة الثبات كما بالجدول اآلتى: - ب  

  "ثبات إستطالع الرأى3جدول رقم"  
  

  الثباتنوع 
  معامل الفا  التجزئة النصفیة

  الدالة  قیم االرتباط  الدالة  قیم االرتباط
0.700-0.850  0.01  0.862  0.01  

یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل الثبات بالنسبة للتجزئة 
", ومعامل ألفا معامل 0.8620-0.700النصفیة"

ھا من "إلقتراب0.01"وھى قیم دالة عند مستوى"0.862الثبات"
  الواحد الصحیح, یشیر إلى ثبات ودقة اإلستطالع فى القیاس.

"یھدف إلى التعرف 2"ملحق رقم :اإلستبیان المصور لألطفال-2
على آراء عینة أطفال الروضة فى الصور المقترح لزى معلمات 

تم عمل إستبیان مصور لألطفال, وعرضھ ریاض األطفال. 
دوین إجاباتھم وتجمیع الصور بإستخدام السبورة التفاعلیة, وت

 "صورة مقترحة.54"صورة من"24اإلجابات, وتحدید"
"عبارات, وقد 5"یتكون اإلستبیان من عدد: وصف اإلستبیان

خصص أمام كل عبارة مكان یضع أفراد العینة عالمة تعبر عن 
درجات", "مناسب  5رآیھ فى العباراة وذلك بإعطاء"مناسب جدا 

جة", "غیر مناسب در3درجات", "مناسب إلى حد ما 4
درجتان", "غیر مناسب مطلقا درجة واحدة"وقد بلغت الدرجة 

  "درجة.25الكلیة لإلستبیان"
یھدف إلى التعرف على مدى "3"ملحق رقمإستبیان المعلمات:  -3

تقبلھن للتصمیمات المقترحة. تم عمل إستبیان للمعلمات لتحدید 
  أفضل التصمیمات المصورة وتم تجمیع إجاباتھن.

"عبارات 17"یتكون اإلستبیان من عددوصف اإلستبیان: 
"عبارات لقیاس 10"عبارات لقیاس الجانب الوظیفى و"7منھم"

الجانب الجمالى وقد خصص أمام كل عبارة مكان تضع فیھ عینة 
 5البحث عالمة تعبر عن رأیھا وذلك بإعطاء"مناسب جدا 

, درجات" 3درجات", "مناسب إلى حد ما  4درجات", "مناسب 
"غیر مناسب درجتان", "غیر مناسب مطلقا درجة واحدة"وقد 

  ."درجة85بلغت الدرجة الكلیة لإلستبیان"
یھدف إلى التعرف "4"ملحق رقم إستبیان مصور األطفال: -4

على مدى تقبلھم للتصمیم المقترح. تم عمل إستبیان مصور 
للتصمیم ومقابلة األطفال, وعرض التصمیمات علیھم من خالل 

  ة التفاعلیة, وتدوین إجاباتھم وتم تدوین جمیع اإلجابات. السبور
"عبارات وقد 5"یتكون اإلستبیان من عددوصف االستبیان: 

خصص أمام كل عبارة مكان تضع فیھ عینة البحث عالمة تعبر 
 4درجات", "مناسب  5عن رأیھا وذلك بإعطاء"مناسب جدا 

درجات", "غیر مناسب  3درجات", "مناسب إلى حد ما 

رجتان", "غیر مناسب مطلقا درجة واحدة"وقد بلغت الدرجة د
  ."درجة25الكلیة لإلستبیان"

یھدف إلى التعرف على "5"ملحق رقمإستبیان المتخصصین:  -5
مدى تقبلھن للتصمیم المقترح. تم عمل إستبیان للمتخصصین 
لتحدید أفضل التصمیمات المصورة وتم تجمیع إجاباتھم وكانت 

  إیجابیة
"عبارات منھم 22"یتكون اإلستبیان من عددبیان: وصف اإلست

"عبارات لقیاس 5"عبارات لقیاس الجانب الوظیفى, وعدد"6عدد"
"عبارة لقیاس جانب عناصر وأسس 11الجانب الجمالى, وعدد"

التصمیم, وقد خصص أمام كل عبارة مكان تضع فیھ عینة البحث 
درجات", 5عالمة تعبر عن رأیھا وذلك بإعطاء"مناسب جدا

درجات", "غیر مناسب 3درجات", "مناسب إلى حد ما4"مناسب
درجتان", "غیر مناسب مطلقا درجة واحدة"وقد بلغت الدرجة 

  ."درجة150الكلیة لإلستبیان"
: للتحقق من صدق اإلستبیانات تم عرض صدق اإلستبیانات

": 6الصور المبدئیة على مجموعة من المتخصصین"ملحق رقم
ادة أعضاء ھیئة التدریس بقسم المالبس األساتذة المحكمین من الس

"محكم وذلك إلبداء 5والنسیج بالكلیات المتخصصة وعددھم"
الرأى فى محتوى كال منھم من حیث مدى صیاغة ووضوح 
العبارات, وشمول العبارات لألھداف المراد قیاسھا, وتسلسل 
وتنظیم العبارات. وقد جاءت نسبة اإلتفاق بین المحكمین إلستبیان 

%"وإستبیان 95.9%"وإستبیان األطفال للصور"97.7مات"المعل
%"وھى نسب مرتفعة مما یدل على 96.8األطفال للتصمیم"

صدقھا وصالحیتھا للتطبیق, وقد أبدى بعض المحكمین بعض 
المالحظات فیما یخص الصیاغة اللغویة لبعض العبارات وحذف 

ك بعضا منھا وإعادة ترتیب البعض اآلخر وقد تم التصویب وبذل
  أصبحت اإلستبیانات فى صورتھا النھائیة جاھزة للتطبیق.

معامل الصدق الذاتى: یقاس بحساب الجذر التربیعى لمعامل  -ب
"وھى قیمة مرتفعة إلقترابھا من 00.95الثبات, حیث بلغت"

"مما یؤكد صدق 0.01الواحد الصحیح ودالة عند مستوى"
  اإلستطالع فى القیاس.

ة النصفیة: تم تقسیم اإلستطالع إلى التجزئ –ثبات اإلستطالع: أ
معامل ألفا:  - نصفین األرقام الفردیة فى مقابل األرقام الزوجیة. ب
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  جاءت نتیجة الثبات كما بالجدول اآلتى:
  "ثبات إستطالع الرأى4جدول رقم"

  
  نوع الثبات

  معامل ألفا  التجزئة النصفیة
  الدالة  قیم اإلرتباط  الدالة  قیم اإلرتباط

0.700-0.850  0.01  0.862  0.01  
  

یتضح من الجدول السابق أن قیمة معامل الثبات بالنسبة للتجزئة 
", ومعامل ألفا معامل 0.8620-0.700النصفیة"

"إلقترابھا من 0.01"وھى قیم دالة عند مستوى"0.862الثبات"
  الواحد الصحیح, یشیر إلى ثبات ودقة اإلستطالع فى القیاس.

ستخدام طریقة"ألفاكرونباك"حیث بلغ وتم إ :ثبات اإلستبیانان
.", بینما بلغ معامل 91معامل ثبات ألفا بالنسبة إلستبیان المعلمات"

.", وھى قیم مرتفعة 96ثبات ألفا بالنسبة إلستبیان المتخصصین"
"مما یشیر إلى الثبات المرتفع 0.01ودالة عند مستوى"

  لإلستبیانان.
ى نصفین التجزئة النصفیة: تم تقسیم اإلسبیانان إل  - أ

  األرقام الفردیة فى مقابل األرقام الزوجیة.   
  معامل ألفا: جاءت نتیجة الثبات كما بالجدول اآلتى:  -ب

  "ثبات اإلستبیانان5جدول رقم"
  

  نوع الثبات
  معامل ألفا  التجزئة النصفیة

  الدالة  قیم اإلرتباط  الدالة  قیم اإلرتباط
0.740-0.870  0.01  0.843  0.01  

ول السابق أن قیمة معامل الثبات بالنسبة للتجزئة یتضح من الجد
",  ومعامل ألفا معامل 0.870-0.740النصفیة"

"إلقترابھا من 0.01"وھى قیم دالة عند مستوى"0.843الثبات"
  الواحد الصحیح, یشیر إلى ثبات ودقة اإلستبیانان.

: توجد الفرض األول: ینص الفرض األول على -1
توسط درجات األطفال اإلناث فروق  ذات دالة إحصائیا بین م

  والذكور للتصمیمات المقترحة. 
للتأكد من الفرض تم تفریغ بیانات اإلستبیان الثالث وذلك 
بتحویل العالمات التى دونھا المتخصصین أمام عباراتھم إلى 

  درجات وقد قامت الباحثة بحساب متوسط الدرجات الكلیة 
بیق والنسبة المئویة للتصمیمات المقترحة وتم تط

  إختبار"ت"وفقا آلرائھم والجدول التالى یوضح ذلك.
 " توجد فروق ذات دالة إحصائیا بین متوسط درجات األطفال اإلناث والذكور للتصمیمات6جدول رقم"

  المتوسط الحسابى  العینة
  "م"

اإلنحراف المعیارى
  "ع"

  عدد أفراد العینة
  "ن"

  درجات الحریة
  "د.ح"

  مستوى الداللة  قیمة "ت"
  اھاتھاوإتج

  دالة لمستوى  0.75  29  16  1.1  21.6  األطفال اإلناث
  15  0.96                20.25               األطفال الذكور   0.01

 
"اى توجد 0.75تضح من الجدول السابق أن قیمة"ت"تساوى"ی

فروق ذات دالة إحصائیا بین متوسط درجات األطفال اإلناث 
لتصمیمات البحث. وھى قیمة دالة إحصائیا عند اوالذكور تجاه 

  ", مما یدل على وجود فروق بین تصمیم البحث. 0.01مستوى"
والنتیجة السابقة تدل على أن آراء األطفال اإلناث والذكور 
إیجابیة تجاه التصمیمات المقترحة بما یتناسب مع إحتیاجات 

ى ومتطلبات كل جنس. وقد إتفقت تلك النتیجة مع دراسة"ند
"فى أن 2008"وكذلك دراسة"أمیرة أحمد2019عالء

التصمیمات التى تضمنتھا الدراسة توجد فروق حقیقیة بین 
  التصمیمات المقترحة. وبذلك یتحقق صحة الفرض األول.

ترتیب متوسط األوزان النسبیة إلجمالى العینة الكلیة فى 
جاء اإلناث:  بناء على آراء األطفال المقترحةالتصمیمات 

"فى المرتبة 15"و"14"و"3"أن التصمیم رقم"7ول رقم"بالجد
%"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین 100األولى بنسبة"

"فى المرتبة األخیرة 17" و"16جاء التصمیم رقم"
 "واإلتجاه العام"مالئم إلى حد ما".65.8بنسبة"

  16ن="یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى لعینة األطفال اإلناث   7جدول"
  مناسب  التصمیم

  جدا
  مناسب  مناسب

  إلى حد ما
  غیر

  مناسب
  غیر مناسب

  مطلقا
  الوزن
  النسبى

  الترتیب  مدى المالئمة

  4  مناسب جدا         98.75 - - -  0.3  24.7  1
  10 مناسب جدا 97 - - - 0.7 24.3  2
  1 مناسب جدا 100 - - - - 25  3
  13 مناسب  89.8 - - - 22.4 2.6  4
  13 مناسب  89.8 - - - 22.5 2.5  5
  7 مناسب جدا 98 - - - 0.5 24.5  6
  12 مناسب  90 - - - 22.5 2.5  7
  15 مناسب  89.3 - - - 22.4 2.6  8
  6 مناسب جدا 98.3 - - - 0.4 24.6  9
  17 مناسب  86.5 - - - 21.7 3.3  10
  19 مناسب  85.8 - - - 21.5 3.5  11
  20 مناسب  85.5 - - - 21.4 3.6  12
  9 مناسب جدا 97.5 - - - 1.6 23.4  13
  1 مناسب جدا 100 - - - - 25  14
  1 مناسب جدا 100 - - - - 25  15
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  23 مناسب إلى حد ما 65.8 - - 16.5 8.5 -  16
  23 مناسب إلى حد ما 65.8 - - 16.5 8.5 -  17
  8 مناسب جدا 97.8 - - - 0.5 24.5  18
  18 مناسب  86.5 - - - 21.7 3.3  19
  16 مناسب  89 - - - 22.3 2.7  20
  21 مناسب  82.5 - - - 20.7 4.3  21
  5 مناسب جدا 98.5 - - - 0.3 24.7  22
  11 مناسب جدا 95.3 - - - 1.1 23.9  23
  22 مناسب إلى حد ما 66 -  16.5 8.5 -  24

ترتیب متوسط األوزان النسبیة إلجمالى العینة الكلیة فى 
جاء بالجدول لى آراء األطفال الذكور: المقترح بناء عالتصمیم 

"فى المرتبة االولى 15"و"3"أن التصمیم رقم"8رقم"

%"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین جاء 100بنسبة"
"واإلتجاه 64.3"فى المرتبة األخیرة بنسبة"20التصمیم رقم"

  العام"مناسب إلى حد ما".
  15عینة األطفال الذكور    ن="یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى ل8جدول"

  مناسب  التصمیم
  جدا

  مناسب  مناسب
  إلى حد ما

  غیر
  مناسب

  غیر مناسب
  مطلقا

  الوزن
  النسبى

  الترتیب  مدى المالئمة

  16  مناسب إلى حد ما  70.7  - -  17.7  7.3 -  1
  20 مناسب إلى حد ما 69.1  - -  17.3  7.7 -  2
  1 مناسب جدا 100  - -  -  -  25  3
  13 مناسب 68.94  - -  -  21.8  3.2  4
  21 مناسب إلى حد ما 78.8  - -  17.2  7.8  -  5
  18 مناسب إلى حد ما 69.9  - -  17.5  7.5  -  6
  7 مناسب جدا 97.1  - -  -  0.7  24.3  7
  10 مناسب 89.9  - -  -  22.5  2.5  8
  19 مناسب إلى حد ما 69.6  - -  17.4  7.6  -  9

  15 مناسب إلى حد ما 82.94  - -  20.8  4.2  -  10
  3 مناسب جدا 98.2  - -  -  0.4  24.6  11
  12 مناسب 88  - -  -  22  3  12
  14 مناسب 86.2  - -  -  21.6  3.4  13
  22 مناسب إلى حد ما 66.4  - -  16.6  8.4  -  14
  1 مناسب جدا 100  - -  -  -  25  15
  8 مناسب جدا 97.1  - -  -  0.7  24.3  16
  3 مناسب جدا 98.2  - -  -  0.4  24.6  17
  3 مناسب جدا 98.2  - -  -  0.4  24.6  18
  6 مناسب جدا 97.9  - -  -  0.5  24.5  19
  24 مناسب إلى حد ما 64.3  - -  16.1  8.9  -  20
  9 مناسب جدا 96.6  - -  -  0.8  24.2  21
  23 مناسب إلى حد ما 66.2  - -  16.6  8.4  -  22
  17 مناسب إلى حد ما 70.2  - -  17.6  7.4  -  23
  11 مناسب 89.9  - -  -  22.5  2.5  24

 وھذا یؤكد الشكل التالى لألعمدة:
  آلراء األطفال اإلناث والذكور تجاه التصمیمات المقترحة"یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى 1الشكل رقم"
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من الشكل السابق یتضح مدى تقبل األطفال اإلناث والذكور 
للتصمیم المقترح بنسب متساویة جدا مما یؤكد أنھ توجد فروق 

لة إحصائیا بین متوسط درجات األطفال اإلناث والذكور ذات دا
  تجاه التصمیمات المقترحة.

ال توجد فروق ذات الفرض الثانى: ینص الفرض الثانى على: 
دالة إحصائیا بین متوسط درجات المعلمات والمتخصصین تجاه 

للتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق  التصمیمات المقترحة.

  یوضح ذلك:إختبار"ت"والجدول التالى 
 

  "ال توجد فروق ذات دالة إحصائیا بین متوسط درجات المتخصصین والمعلمات للتصمیمات المقترحة9جدول رقم"
المتوسط الحسابى  العینة

  "م"
اإلنحراف المعیارى

  "ع"
عدد أفراد العینة

  "ن"
درجات الحریة

  "د.ح"
  مستوى الداللةقیمة "ت"

  وإتجاھاتھا
    16   1                89.2               المتخصصین

43  
  

0.29  
لیست دالة لمستوى

  29  1.01  68.75  المعلمات   0.05او  0.01
"عند 0.29یتضح من الجدول السابق أن قیمة"ت"تساوى"

مقارنة ال توجد فروق بین متوسط درجات المتخصصین 
والمعلمات تجاه تصمیمات البحث. وھى قیمة غیر دالة 

", مما یدل 0.01"أوعند مستوى"0.05عند مستوى"إحصائیا 
على عدم وجود فروق بین آراء المتخصصین وآراء 

  المعلمات تجاه تصمیمات البحث. 
والنتیجة السابقة تدل على أن آراء المتخصصین وآراء 
المعلمات إیجابیة تجاه التصمیمات بنسب متساویة, ویرجع ذلك 

وأسس التصمیم بما  إلى القیمة الجمالیة والوظیفیة وعناصر
یتناسب مع إحتیاجات ومتطلبات المعلمات واألطفال. وقد إتفقت 

"وكذلك دراسة"رغدة 2014تلك النتیجة مع دراسة"ھبة محفوظ
"فى أن التصمیمات التى تضمنتھا الدراسة التوجد 2018عاطف

فروق حقیقیة آلراء المعلمات والمتخصصین تجاه التصمیمات. 
  الثانى.وبذلك یتحقق صحة الفرض 

ترتیب متوسط األوزان النسبیة إلجمالى العینة الكلیة فى  
جاء بالجدول المقترح بناء على آراء المتخصصین: التصمیم 

"فى المرتبة االولى 10"أن التصمیم رقم"10رقم"
"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین جاء 99.4بنسبة"

تجاه "واإل63.4"فى المرتبة األخیرة بنسبة"16التصمیم رقم"
  العام"مناسب إلى حد ما".

 
  16"یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى لعینة المتخصصین    ن=10جدول"

  مناسب  التصمیم
  جدا

  مناسب  مناسب
  إلى حد ما

  غیر
  مناسب

  غیر مناسب
  مطلقا

  الوزن
  النسبى

  الترتیب  مدى المالئمة

  3  مناسب جدا  99.1  - -  -  1  109  1
  15  مناسب إلى حد ما 81.2  - -  89.3  20.7 -  2
  12  مناسب إلى حد ما 81.4  - -  89.5  20.5 -  3
  11  مناسب إلى حد ما 81.5  - -  89.6  20.4 -  4
  4 جدامناسب  98.9  - -  -  1.3  108.7  5
  23 مناسب إلى حد ما 69.5  - -  76.4  33.6 -  6
  18  مناسب إلى حد ما 70.7  - -  77.7  32.3 -  7
  9 ب جدامناس 94.9  - -  -  5.6  104.4  8
  5 جدامناسب  98.9  - -  -  1.2  108.8  9

  1 مناسب جدا 99.4  - -  -  0.7  109.3  10
  21  مناسب إلى حد ما 69.9  - -  76.9  33.1  -  11
  6 مناسب جدا 98.6  - -  -  1.6  108.4  12
  14  مناسب إلى حد ما 81.4  - -  89.5  20.5  -  13
  8 مناسب جدا 97.9  - -  -  2.3  107.7  14
  16  مناسب إلى حد ما 81.1  - -  89.2  20.8 -  15
  10  مناسب إلى حد ما 81.99  - -  90.2  19.8 -  16
  22  مناسب إلى حد ما 69.8  - -  76.8  33.2 -  17
  7  مناسب جدا 98.4  - -  -  1.8  108.2  18
  19  مناسب إلى حد ما 70.4  - -  77.5  32.5 -  19
  19  مناسب إلى حد ما 70.4  - -  77.5  32.5 -  20
  24  مناسب إلى حد ما 69.4  - -  76.4  33.6 -  21
  17 مناسب إلى حد ما 80.5  - -  88.5  21.5 -  22
  2 مناسب جدا 99.3  - -  -  0.8  109.2  23
  13  مناسب إلى حد ما 81.4  - -  89.5  20.5  -  24
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ترتیب متوسط األوزان النسبیة إلجمالى العینة الكلیة فى التصمیم 
"أن 11بالجدول رقم" جاءالمقترح بناء على آراء المعلمات: 

"واإلتجاه 99.4"فى المرتبة األولى بنسبة"1التصمیم رقم"

"فى المرتبة 16العام"مناسب جدا", فى حین جاء التصمیم رقم"
"واإلتجاه العام"مناسب إلى حد ما"63.4األخیرة بنسبة"

  29"یوضح ترتیب التصمیمات وفق الوزن النسبى لعینة المعلمات   ن=11جدول"
  سبمنا  التصمیم

  جدا
  مناسب  مناسب

  إلى حد ما
  غیر

  مناسب
  غیر مناسب

  مطلقا
  الوزن
  النسبى

  الترتیب  مدى المالئمة

  1 مناسب جدا  99.93  -  -  -  0.1  84.94  1
  7 مناسب جدا 98.67  -  -  -  1.1  83.87  2
  4 مناسب جدا 99.54  -  -  -  0.4  84.56  3
  2 مناسب جدا 99.8  -  -  -  0.1  84.83  4
  19 مناسب إلى حد ما 79.5  -    67.5  17.5    5
  6 مناسب جدا 98.3  -  -  -  1.4  83.6  6
  20 مناسب إلى حد ما 79.4  -    67.5  17.5    7
  16 مناسب 80.5  -  -    68.4  16.6  8
  2 مناسب جدا 99.8  -  -  -  0.2  84.8  9

  6 مناسب جدا 99.3  -  -  -  0.6  84.4  10
  13 مناسب  81.8  -      69.5  15.5  11
  16 مناسب 80.5  -      68.4  16.6  12
  14 مناسب 81.3  -      69.2  15.6  13
  7 مناسب جدا 98.6  -  -  -  1.2  83.8  14
  18 مناسب  80.3  -  -  -  68.2  16.8  15
  24 مناسب إلى حد ما 65.6  -  -  55.8  29.2    16
  15 مناسب  81.1  -  -    68.9  16.1  17
  11 مناسب  82.6  -  -    70.3  14.7  18
  22 حد ما مناسب إلى 65.8  -  -  55.9  29.1    19
  21 مناسب إلى حد ما 65.93  -  -  56.1  28.9    20
  10 مناسب  83.2  -  -  -  70.7  14.3  21
  12 مناسب  82.4  -  -  -  70  15  22
  2 مناسب جدا 99.8  -  -  -  0.1  84.9  23
  22 مناسب إلى حد ما 65.8  -  -  55.9  29.1    24

 وھذا یؤكد الشكل التالى لألعمدة:
التصمیمات وفق الوزن النسبى آلراء المتخصصین "یوضح ترتیب 2الشكل رقم"

  والمعلمات تجاه التصمیمات المقترحة

من الشكل السابق یتضح مدى تقبل المتخصصین والمعلمات 
للتصمیمات المقترحة بنسب متساویة جدا مما یؤكد أنھ التوجد 
فروق ذات دالة إحصائیا بین متوسط درجات المعلمات 

  ات المقترحة.والمتخصصین تجاه التصمیم
  النتائج : وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة:

" حیث إنھ فى المرتبة 15"و"14"و"3تصمیم رقم"أفضل  -1
%"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین 100األولى بنسبة"

"فى المرتبة األخیرة 17" و"16أن التصمیم رقم"
آراء "واإلتجاه العام"مالئم إلى حد ما" بناء على 65.8بنسبة"

  .اإلناث األطفال
"حیث إنھ فى المرتبة األولى 15"و"3أفضل تصمیم رقم" -2

%"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین أن 100بنسبة"
"واإلتجاه 64.3"فى المرتبة األخیرة بنسبة"20التصمیم رقم"

  .بناء على آراء األطفال الذكورالعام"مناسب إلى حد ما" 
رتبة األولى "حیث إنھ فى الم10أفضل تصمیم رقم" -3

"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین أن 99.4بنسبة"
"واإلتجاه 63.4"فى المرتبة األخیرة بنسبة"16التصمیم رقم"

  .بناء على آراء المتخصصینالعام"مناسب إلى حد ما" 
" حیث إنھ فى المرتبة األولى 1أفضل تصمیم رقم" -4

"واإلتجاه العام"مناسب جدا", فى حین أن 99.4بنسبة"
"واإلتجاه 63.4"فى المرتبة األخیرة بنسبة"16تصمیم رقم"ال

  .بناء على آراء المعلمات العام"مناسب إلى حد ما"
Recommendations  

  أوصت الباحثة بالتالى: 
ضرورة اإلھتمام بمالبس المعلمات وخاصة معلمات  -1

 مرحلة ریاض األطفال.
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ألزیاء إجراء المزید من البحوث التى تربط بین تصمیم ا -2
وجمیع المھن وخاصة مھنة معلمات المراحل األولى من 

  التعلیم قبل الجامعى.
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