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  نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع احتیاجاتھم الوظیفیة وقیاساتھم الشخصیة
A suggested model for children clothes in kindergarten, to suit their functional 

needs and personal measurements 
  

 د/ الھام عبد العزیز محمد حسنین 
  كلیة التصامیم والفنون التطبیقیة جامعة الطائف، صمیم األزیاء والنسیجأستاذ مشارك بقسم ت

 
  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 

یھدف البحث إلى وضع تصمیم مقترح لزي األطفال في مرحھ الروضة لیتناسب مع متطلبات ھذه المرحلة  
)، والتي یطلق علیھا مرحلة الطفولة المبكرة، 1یة (الجسدیة والسیكولوجیة تبعا الحتیاجاتھم وقیاساتھم الشخص

ونظرا ألھمیة طبیعة ھذه المرحلة العمریة حیث تتكون فیھا الشخصیة والقدرات العقلیة والمھارات االجتماعیة، 
وقامت الباحثة بدراسة تحلیلیة للزى الحالي في األسواق والتي وجد بھ بعض المشكالت أھمھا عدم توافر قیاسات 

) سنوات یتوافر بھا االحتیاجات الوظیفیة لراحھ الطفل  5-4لألجسام المختلفة لنفس المرحلة العمریة ( متنوعة
)، واتبع البحث المنھج التحلیلي التطبیقي، 2والتي تم تحدیدھا من قبل أولیاء امور األطفال في ھذه المرحلة (

ریاض األطفال بمدارس شمس الطفولة طفل من مرحلة  25وتكونت عینة البحث من عینة عشوائیة عبارة عن 
للفتیات بمحافظة الطائف، وقد تم اخذ قیاساتھم الشخصیة وتقسمھا الي اربعھ قیاسات مختلفة لكل مرحلھ عمریھ 

تصمیمات لألربعة  8البدین وقد تم عمل  والطویل) وھو القصیر النحیف والطویل النحیف والقصیر البدین 4-5(
ستمارة استبیان تم تحكمھا من قبل المتخصصین للصدق الثبات، وقد قاموا واولیاء قیاسات لكل مرحلة ثم بناء ا

امور االطفال تقییم التصمیمات المنفذة تبعا الي ثالثة المحاور الرئیسیة لالستبیان والتي قد تم بنائھا تبعا الي اراء 
ئج ھي أن ھناك فروق ذات داللة اولیاء االمور حول المشكالت التي تواجھھم عند شراء الزي، وكانت أھم النتا

إحصائیة بین التصمیمات المنتجة وفق لنتائج التحكیم، توفیر قیاسات مختلفة تبعا لطبیعة جسم الطفل لنفس المرحلة 
العمریة، وأوصت الباحثة بإلقاء الضوء علي الصعوبات المختلفة التي تواجھ مصممي مالبس االطفال وتقدیم 

  الطفولة المبكرة لما بھا من تغییرات جسمیة كثیرة لدي االطفال. الحلول الممكنة وخاصة مرحلة

 مالبس االطفال   
Children's Clothing 

 مرحلة الروضة 
Kindergarten 

  القیاسات الشخصیة
Personal Measurements 

  

Paper received 10th January 20 Accepted 15th April  2020,  Published 1st of July 2020 
  

   Introduction:مقدمة
تعتبر مرحلة الروضة من اھم المراحل العمریة التي یمر بھا 

سنوات وھي تسمي مرحلة ما قبل  5الي  4الطفل وھي من 
المدرسة وتدخل في مسمي الطفولة المبكرة، تتضح الفروق الفردیة 
بین األطفال في ھذه المرحلة والتي یطلق علیھا فترة دور الحضانة 

)، وفیما یتعلق بالوزن فیرجع إلى 3لطول والوزن (من ناحیة  ا
البیئة التي یعیش فیھا الطفل ومدى العنایة التي یتلقاھا من أسرتھ 
ونوع التغذیة التي یحصل علیھا الطفل طوال ھذه المرحلة والتي 
تأثر علي تكوینھ الجسماني بشكل كبیر، فالنمو الجسماني لھذه 

من العرض بشكل ملحوظ،  المرحلة من ناحیة الطول یكون أكثر
ومع الرغم من ان الطفل في ھذه المرحلة تتساوي عنده القیاسات 
مثل محیط الخصر والوسط واالرداف اال انھا تختلف كلینا من 
طفل ألخر في نفس العمر، وفى ھذه المرحلة یفضل الطفل 
المالبس التي یستطیع ارتدائھا والتي لیس لھا تأثیر على حركتھ 

شعور بالراحة، ویتوافر بھا احتیاجاتھ الیومیة وایضا تعطیھ 
  والوظیفیة.

ومن ھنا كانت فكرة البحث وھي توفیر اكثر من قیاس لألطفال في 
سنوات، نظرا الختالف  5الي  4مرحلھ الروضة لنفس العمر من 

قیاساتھم الشخصیة یتوافر بھ الراحة ویعطي الطفل حریة الحركة 
     والشعور بالثقة بالنفس.

  :Statement of the problemة البحث  مشكل
تعتبر مشكلة البحث ھي المحور األساسي التي یبني علیھا أھداف 
البحث وفروضھ, یمكن تحدید مشكلة البحث من خالل التساؤالت 

  اآلتیة:
ماھي امكانیة عمل تصمیمات من الزي المدرسي لمرحلة  -1

  الروضة یتناسب مع قیاساتھم الشخصیة؟
الوان تتناسب مع زي االطفال في مرحلة  ماھي كیفیة اختیار -2

  الروضة ؟
ما إمكانیة وضع مقترحات لزى األطفال في مرحلة الروضة  -3

تحقق رغبات ھذه المرحلة العمریة وتتناسب مع احتیاجاتھم 
  الوظیفیة والجمالیة  ؟ 

 
 : Objectiveھدف البحث  

عمل تصمیمات من الزي المدرسي لمرحلة الروضة یتناسب  -1
  سنوات. 5الي  4م الشخصیة منمع قیاساتھ

تصمیم زي لألطفال بمرحلة الروضة یتناسب مع احتیاجاتھم  -2
 الوظیفیة.  

مراعاة الفروق الفردیة في السن والجم بین االطفال للزي  -3
 المنفذ.

 استخدام االلوان المناسبة لزي االطفال في مرحلة الروضة.  -4
  : Significanceأھمیة البحث 

صة ألطفال تلك المرحلة ذوى األجسام توفیر المقاسات الخا -1
  المختلفة . 

توفیر زي مدرسي یتصف بالراحة والمتانة لكى یتناسب مع  -2
  النشاط السریع القوى لطفل مرحلة ریاض األطفال . 

  :  Hypothesis البحث فروض
. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح لزي 1

ا یتناسب مع الغرض الوظیفي االطفال في مرحلة الروضة بم
وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة 

  العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور "
. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح لزي 2

االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
ودیل المقترح لالحتیاجات وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة الم

  الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور"
. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح لزي 3

االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
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وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة المودیل وااللوان المقترحة 
  ا آلراء أولیاء األمور"للمرحلة العمریة للطفلة وفق

. وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور تقییم النموذج 4
المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

  الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور.
. وجود توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم النموذج 5

فال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض المقترح لزي االط
  الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) 

  عینة البحث
عینة عشوائیة من األطفال بمرحلة الروضة بمدرسة شمس الطفولة 

  25بمحافظة الطائف وعددھم 
  ادوات البحث

ت . استبانة استطالع رأى اولیاء امور االطفال حول المشكال1
  التي تقابلھم عند اختیار زي الروضة 

. استبانة تقییم النموذج المقترح لزي الروضة والذي تم بناءة من 2
  خالل نتائج استطالع رأي وأولیاء األمور. 

  :Methodology منھج البحث 
بتبع البحث المنھج التحلیلي التطبیقي من خالل عمل نموذج  

یتناسب مع قیاساتھم  مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما
  الشخصیة 

  :  Delimitations حدود البحث
) طفلة بمرحلة ریاض األطفال ، 25عینة من ( . حدود بشریة :1

  وعدد من األولیاء األمور ألطفال بنفس المرحلة.
  مدرسة شمس الطفولة بمحافظة الطائف .  . حدود مكانیة :2
  م.  2018دراسي الفصل الدراسي االول للعام ال . حدود زمانیة :3
  

 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 
  مرحلة الطفولة 

  أشھر. 4فترة المھد: من المیالد إلى  . 1
  .)4( أشھر إلى عامین 5فترة الحبو والمشي: من  . 2
فترة الطفولة المبكرة: من أوائل السنة الثالثة إلى أواخر  . 3

  السنة الخامسة.
سادسة إلى فترة الطفولة المتوسطة: من أوائل السنة ال . 4

  أواخر السنة الثامنة.
فترة الطفولة المتأخرة: من أوائل السنة التاسعة إلى  . 5

  أواخر السنة الثانیة عشر.
  االحتیاجات الملبسیة لمرحلة الطفولة المبكرة:

تبدأ مرحلة الطفولة المبكرة من نھایة مرحلة الحبو وبدایة المشي 
 لى السنھ الخامسةالى ما قبل دخول المدرسة أي من السنھ الثالثة ا

)5(.  
  خصائص مرحلة الطفولة المبكرة:

تتحسن قدرات الطفل الحركیة فیصبح ثابت القدمین یقوى  . 1
  على الركض والقفز بسھولة وتزداد حركتھ وشقاوتھ .

یتدرج الطفل في االعتماد على نفسھ عند تناول الطعام  . 2
 ً وارتداء المالبس وفي نھایة العام الخامس ویحتاج أحیانا

  عدة في المالبس ذات المواصفات الخاصة. لمسا
  یحاول الطفل التعرف على البیئة المحیطة بھ، وتكثر أسئلتھ . . 3
یتمكن الطفل التمییز بین األلوان ویسمیھا ومن أكثر األلوان  . 4

  إثارة لھ اللون األحمر ثم األزرق واألصفر.
یفضل الطفل المالبس الالمعة ذات الملمس الناعم  . 5

 .)4( لھ أثناء جلوسھ ونومھ ولعبھوالفضفاضة المریحة 
اعتبارات یجب األخذ بھا عند اختیار مالبس أطفال مرحلة ما قبل 

  المدرسة :
اختیار مالبس عملیة یسھل على الطفل لبسھا وخلعھا مناسبة  . 1

  للمناخ السائد في البیئة.
اختیار مالبس خطوطھا ومودیالتھا جذابة مسایرة لخطوط  . 2

  الموضة .

بحریة الحركة للطفل، والراحة أثناء  اختیار مالبس تسمح . 3
 . )5( الوقوف والمشي

  اوالً : العوامل المؤثرة في اختیار مالبس األطفال :
  - یتحكم في اختیار مالبس األطفال العوامل التالیة:

 : العامل االقتصادي -1
ً على میزانیة األسرة محدودة  - ً ثقیال تشكل مالبس األطفال عبئا

ً والرخیص الدخل؛ الن مستوى أسعار الج ید منھا مرتفع نسبیا
ً ال یراعى فیھ المواصفات القیاسیة  منھا والمتوسط السعر غالبا

  .)6( في القماش أو التصمیم
 العامل االجتماعي والبیئي : -2

یؤثر الوضع االجتماعي على تحدید كمیة ونوع المالبس التي  -
یحتاجھا لھا الطفل، فالطفل الذي یذھب الي األندیة الریاضیة 

دائق للحفالت والزیارات یحتاج مالبس تناسب مع المكان والح
 .)7( الذي یتواجد بھ

 العامل النفسي : -3
یھتم الطفل بمظھره ویقارنھ بإخوتھ و أصدقائھ ؛ لذا یراعى 

  . )8( اختیار مالبس مشابھھ لھم لیتفاعل مع المحیطین بھ
ثانیاً: الجوانب الوظیفیة للمالبس وأھمیتھا في تلبیة احتیاجات 

  ألطفال :ا
اعتبارات یجب األخذ بھا عند اختیار تصمیم خطوط مالبس  -1

 األطفال :
یراعى األسس العامة التي یقوم علیھا التصمیم الجید من   )أ

 .)9( الوحدة والتناسب واالنسجام والتناغم
اختیار مالبس تتمیز ببساطة الخطوط مع تجنب استخدام   )ب

لصعوبة الجیوب واألكمام المنتفخة أو الزخارف الملتویة 
 كیھا.

اختیار مالبس تتمیز بمواصفات تسمح بحریة الحركة أثناء   )ت
الوقوف والمشي والجلوس واللعب مثل المطاط على 

 .)10( الخصر بدال من الحزام
اعتبارات یجب األخذ بھا عند اختیار خامات و أقمشة مالبس  -2

 األطفال :
استخدام األقمشة القطنیة عند اختیار المالبس الداخلیة   )أ

بتعاد عن األقمشة ذات التجھیزات الكیمیائیة التي تؤثر واال
 على جلد الطفل .

 ).11( مراعاة نوع الجنس عند اختیار أقمشة مالبس   )ب
  الباترون الشخصي:

ھو عبارة عن باترون یتم رسمة من خالل القیاسات الشخصیة 
للفرد ویراعي بھ االختالفات البینیة بین كل قیاس و االخر لنفس 

باع االسس والقواعد الثابتة لرسم الباترون بالطریقة مع ات الشخص
التي یتم استخدامھا تبعا لنوع التصمیم المستخدم، ویعتبر ایضا 

نجاحا في مجال االنتاج  الباتروناتالباترون الشخصي من أكثر 
الفردي للمالبس حیث انھ یعطي دقة في التنفیذ واالخراج للقطعة 

  .)6( الملبسیة
  لبحث:اإلطار التطبیقي ل

ریاض األطفال بمدارس  طفل من مرحلة 25قد تم اخذ قیاسات 
شمس الطفولة للفتیات بمحافظة الطائف، وقد تم اخذ قیاساتھم 
الشخصیة وتقسمھا الي اربعھ مجموعات مختلفة لكل مرحلھ 

) وھو القصیر النحیف والطویل النحیف والقصیر 5-4عمریھ (
میمات لألربعة قیاسات تص 8البدین والطویل البدین وقد تم عمل 

سنوات ثم بناء استمارة استبیان تم تحكمھا  5الي  4للمرحلتین من 
من قبل المتخصصین للصدق الثبات، وقد قاموا واولیاء امور 
االطفال تقییم التصمیمات المنفذة تبعا الي ثالثة المحاور الرئیسیة 

حول  لالستبیان والتي قد تم بنائھا تبعا الي اراء اولیاء االمور
المشكالت التي تواجھھم عند شراء الزي، والصور التالیة توضع 

  القطع التي تم تنفیذھا من زي الروضة لكل مرحلة عمریة .
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) 4) نماذج من االربعة قیاسات التي تم تنفیذھا كنموذج مقترح لزي الروضة (1صورة (

  سنوات
) توضح مودیل القصیرة النحیفة 2صورة (

  سنوات 5سن 

      
النحیفة  الطویلة) توضح مودیل 3صورة (

 سنوات 5سن 
) توضح مودیل القصیرة البدینة 5صورة (

  سنوات 5سن 
) توضح مودیل الطویلة البدینة 6صورة (

  سنوات 5سن 
 

استمارة استبیان لتقییم التصمیمات المنتجة من زي االطفال لمرحلة الروضة
  

  التقییم  العبارات  المحاور
غیر 
  مناسب

اسب الي حد من
  ما

  مناسب

    مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة  األول
        یتناسب المودیل مع وزن الطفلة
        یتناسب المودیل مع طول الطفلة

        یتوافر من المودیل جمیع القیاسات المناسبة للطفلة
        یتوافر في المودیل الضبط الجید علي جسم الطفلة

    ناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلةم  الثاني
        المودیل یسھل ارتدائھ للطفلة  

        المودیل یتوافر فیھ سھولة حركة الطفلة
        المودیل یناسب النشاط الیومي للطفل
        یوفر المودیل الراحة المناسبة للطفلة

عمریة مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة ال  الثالث
  للطفلة

  

        یناسب لون التي شیرت للمرحلة العمریة 
        یناسب لون الجونلة للمرحلة العمریة

        یناسب تصمیم التي شیرت للمرحلة العمریة
        یناسب تصمیم الجونلة للمرحلة العمریة

    تقنین األدوات (الصدق والثبات)
في مرحلة  أوالً: استبیان تقییم نموذج مقترح لزي االطفال

  الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة
 –تم إعداد استبیان موجھ للمتخصصین بمجال المالبس والنسیج 

لتحكیم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب 
مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وتتضمن االستبیان علي 

  لتالي:) محاور رئیسیة وھم كا3(
مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة  المحور األول:

  ) عبارات.4وتضمن (
مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة  المحور الثاني:

  ) عبارات.4للطفلة وتضمن (
مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة  المحور الثالث:
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  ت.) عبارا4العمریة للطفلة وتضمن (
وقد استخدم میزان تقدیر لیكرت ثالثي المستویات بحیث تعطي 

االجابة مناسب (ثالث درجات)، إلي حد ما (درجتان)، غیر 
) درجة، 12مناسب (درجة)، وكانت درجة المحور األول (

) درجة، 12) درجة، والمحور الثالث (12والمحور الثاني (
 ) درجة36وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان (

  حتوي االستبیان: صدق المحكمین:صدق م
، وللتحقق )12(ویقصد بھ قدرة االستبیان علي قیاس ما وضع لقیاسھ 

من صدق محتوي االستبیان تم عرضھ في صورتھ المبدئیة علي 
مجموعة من المتخصصین من أساتذة المالبس والنسیج، وبلغ 

كل عبارة للمحور  مناسبة) وذلك للحكم علي مدي 10عددھم (
ھ، وكذلك صیاغة العبارات وتحدید وأضافھ أي عبارات الخاص ب

مقترحة ، وقد تم التعدیل بناء علي أراء المتخصصین كما ھو 
  موضح بالجدول التالي:

) معامل اتفاق السادة المتخصصین علي بنود نموذج 1جدول (
مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

  الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة

 بنود التحكیم
عدد 
مرات 
  االتفاق

عدد مرات 
  عدم االتفاق

معامل 
  االتفاق

 %100 0 10 الصیاغة اللغویة
 %90 1 9  سھولة ووضوح العبارات
تناسب عدد المحاور مع 

 %100 0 10 الھدف

تناسب عدد العبارات مع 
 %90 1 9 كل محور

  
 )10استخدمت الباحث طریقة اتفاق المتخصصین البالغ عددھم (

في حساب ثبات المالحظین لتحدید بنود التحكیم التي یتم تنفیذھا 
تحدید وتم  بشرط أن یسجل كل منھم مالحظاتھ مستقال عن األخر،

عدد مرات االتفاق بین المالحظین باستخدام معادلة كوبر 
Cooper نسبة االتفاق= (عدد مرات االتفاق / (عدد مرات :

، وكانت نسبة االتفاق 100 )×االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق) 
   %)، وھي نسب اتفاق مقبولة.100%، 90تراوحت بین (

الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 
  والدرجة الكلیة لالستبیان:

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل  
لدرجة الكلیة ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور وا

  لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك:
): قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة 2جدول(

  االستبیان
 االرتباط المحور

ة  ة للمرحل ات المقترح بة القیاس مناس
 **0.839  العمریة للطفلة 

ات  رح لالحتیاج ل المقت بة المودی مناس
 **0.842  الوظیفیة للطفلة 

بة ال ة مناس وان المقترح ل واالل مودی
 **0.836  للمرحلة العمریة للطفلة 

  
) أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوي 2یتضح من جدول (

) القترابھا من الواحد الصحیح، ومن ثم یمكن القول أن 0.01(
ھناك اتساق داخلیا بین المحاور المكونة لھذا االستبیان، كما انھ 

سھ، مما یدل علي صدق وتجانس محاور لقیا وضعیقیس بالفعل ما 
  االستبیان.

  ثبات االستبیان
دقة االختبار في القیاس والمالحظة،  reabilityیقصد بالثبات  

نفسھ، وھو النسبة بین تباین الدرجة علي المقیاس  معوعدم تناقضھ 
التي تشیر إلي األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن 

  Alpha Cronbachخ طریق معامل ألفا كرونبا
 

  ): قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان3جدول(
 معامل ألفا المحور

مناسبة القیاسات المقترحة 
 **0.823  للمرحلة العمریة للطفلة

مناسبة المودیل المقترح 
 **0.824  لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة

مناسبة المودیل وااللوان 
 **0.834  المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة

 **0.827  ثبات االستبیان (ككل)
  

) أن جمیع قیم معامالت الثبات، دالة عند 3( جدولیتضح من 
  مما یدل علي ثبات االستبیان. 0.01مستوي 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج 
مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

ھم الشخصیة في مناسبة القیاسات المقترحة الوظیفي وقیاسات
  للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور" 

تم حساب مجموع تقییمات أولیاء األمور للنموذج المقترح لزي 
االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة 

  لعمریة كما ھو موضح بالجدول التالي: للمرحلة ا
) تقییمات أولیاء األمور للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 4جدول (

 الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة

 
****المودیل  -***المودیل القصیر للطفلة الممتلئة  -ل الطویل للطفلة النحیفة **المودی -*المودیل القصیر للطفلة النحیفة 
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وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع 

ق مناسبة الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقی

القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور 
  ) یوضح ذلك:5وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 5جدول(
 مرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمورالشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة لل

 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 22.353 7 156.469  بین المجموعات

69.221 
 

.000 
 323. 24 7.750  داخل المجموعات 

  31 164.219  الكلي
) وھي 69.221) إلي أن قیمة (ف) كانت (5تشیر نتائج جدول (

قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین النموذج 
المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات 

  المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور.

ومعامل جودة النموذج المقترح والجدول التالي یوضح المتوسطات 
لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة 

  للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور.

مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي ):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم النموذج المقترح لزي االطفال في 6جدول(
 وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور

  ترتیب المودیل  معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  المودیل   العمر

  ) سنوات4(

 1 100.00 0.00 75.00 1المودیل  
 1 100.00 0.00 75.00 2دیل  المو

 4 93.33 0.00 70.00 3المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 4المودیل  

  ) سنوات5(

 3 98.00 1.29 73.50 5المودیل  
 2 98.33 0.96 73.75 6المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 7المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 8المودیل  
  

  
تقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة ) معامل الجودة ل1شكل (

  وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور
  أن: ) یتضح1)  والشكل (6من الجدول (

  روضة بما النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الأفضل
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في  یتناسب مع الغرض الوظیفي

تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء 
سنوات)،  4في عمر   2، 1ھي (المودیل: رقم  أولیاء األمور

 وتفسر الباحثة  ذلك بأن: 
  وأقل تقییم  للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة

یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الروضة بما 
الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة 
للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور ھي (المودیل: رقم 

سنوات  5في عمر  8، 7سنوات ، المودیل  4في عمر   4، 3

  :)، وتفسر الباحثة  ذلك بأن
  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض األول من فروض

البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
بین  تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة 
بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في 
مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء 

 مور "األ
الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج 
مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة المودیل المقترح 

 لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور" 
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مور للنموذج المقترح لزي تم حساب مجموع تقییمات أولیاء األ
االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل المقترح 

  لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة كما ھو موضح بالجدول التالي: 
  

ة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم ) تقییمات أولیاء األمور للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحل7جدول (
 الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة

 
****المودیل  -***المودیل القصیر للطفلة الممتلئة  -**المودیل الطویل للطفلة النحیفة  -*المودیل القصیر للطفلة النحیفة 

 الطویل للطفلة الممتلئة
قق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم وللتح

النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع 
الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة 

المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء 
  ) یوضح ذلك:8األمور وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 8جدول(
 الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور

 الداللة  قیمة "ف" المربعاتمتوسط  درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 30.353 7 212.469  بین المجموعات

74.714 
 

.000 
 406. 24 9.750  داخل المجموعات 

  31 222.219  الكلي
) وھي 74.714) إلي أن قیمة (ف) كانت (8تشیر نتائج جدول (

قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین النموذج 
مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض  المقترح لزي االطفال في

الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل 
  المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور.

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة النموذج المقترح 
الوظیفي لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل المقترح 
  لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور.

):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 9جدول(
 تحقیق مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األموروقیاساتھم الشخصیة وذلك في 

  ترتیب المودیل  معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  المودیل   العمر

  ) سنوات4(

 1 100.00 0.00 75.00 1المودیل  
 3 99.33 1.00 74.50 2المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 3المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 4المودیل  

  ) سنوات5(

 2 99.67 0.50 74.75 5المودیل  
 3 99.33 1.00 74.50 6المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 7المودیل  
 5 91.33 1.00 68.50 8المودیل  

  
وقیاساتھم الشخصیة  ع الغرض الوظیفي) معامل الجودة لتقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب م2شكل (

  وذلك في تحقیق مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور
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  أن: ) یتضح2)  والشكل (9من الجدول (
  النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة أفضل

لك وقیاساتھم الشخصیة وذ بما یتناسب مع الغرض الوظیفي
في تحقیق مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة 

، في 1ھي (المودیل: رقم  للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور
 سنوات)، وتفسر الباحثة  ذلك بأن:  4عمر 

  وأقل تقییم للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة
الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 

ي تحقیق مناسبة المودیل المقترح الشخصیة وذلك ف
لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور ھي 

  سنوات )،  5في عمر  8(المودیل: رقم 
  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض الثاني من فروض

البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

رحلة الروضة بین  تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في م
بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في 
مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا 

  آلراء أولیاء األمور"
الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج 
مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

ي وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة المودیل وااللوان الوظیف
 المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور" 

تم حساب مجموع تقییمات أولیاء األمور للنموذج المقترح لزي 
االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 

ودیل وااللوان وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة الم
  المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة كما ھو موضح بالجدول التالي: 

) تقییمات أولیاء األمور للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 10جدول (
 مریة للطفلةالشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة الع

 
****المودیل  -***المودیل القصیر للطفلة الممتلئة  -**المودیل الطویل للطفلة النحیفة  -*المودیل القصیر للطفلة النحیفة 

 الطویل للطفلة الممتلئة
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 

یتناسب مع  النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما
الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة 

المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء 
  ) یوضح ذلك:11أولیاء األمور وجدول (

لغرض الوظیفي وقیاساتھم ): تحلیل التباین لمتوسط تقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع ا11جدول(
 الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور

 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 49.929 7 349.500  بین المجموعات

31.534 
 

.000 
 1.583 24 38.000  عاتداخل المجمو 

  31 387.500  الكلي
) وھي 31.534) إلي أن قیمة (ف) كانت (11تشیر نتائج جدول (

قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین النموذج 
المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 

المودیل الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة 
وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء 

  األمور.
والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة النموذج المقترح 
لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل وااللوان 

  مرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور.المقترحة لل
):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 12جدول(

 راء أولیاء األموروقیاساتھم الشخصیة وذلك في تحقیق مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آل
  ترتیب المودیل  معامل الجودة االنحراف المعیاري  المتوسط  المودیل   العمر

  ) سنوات4(

 2 97.33 1.15 73.00 1المودیل  
 3 95.00 2.50 71.25 2المودیل  
 5 89.00 1.26 66.75 3المودیل  
 7 87.67 0.96 65.75 4المودیل  

  ) سنوات5(

 1 99.33 1.00 74.50 5المودیل  
 4 93.33 0.00 70.00 6المودیل  
 7 87.67 0.96 65.75 7المودیل  
 6 88.00 0.82 66.00 8المودیل  
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وقیاساتھم الشخصیة  ) معامل الجودة لتقییم النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي3شكل (

  وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األموروذلك في تحقیق مناسبة المودیل 
  أن: ) یتضح3)  والشكل (12من الجدول (

  النموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما أفضل
وقیاساتھم الشخصیة وذلك في  یتناسب مع الغرض الوظیفي

مریة تحقیق مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة الع
، في 5ھي (المودیل: رقم  للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور

 سنوات)، وتفسر الباحثة  ذلك بأن:  5عمر 
  وأقل تقییم للنموذج المقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة

بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك 
في تحقیق مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة 

 7لعمریة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور ھي (المودیل: رقم ا
سنوات )،  4في عمر  4سنوات، والمودیل: رقم  5في عمر 

  :وتفسر الباحثة  ذلك بأن
  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض الثالث من فروض

البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة 
الطفال في مرحلة الروضة بین  تقییم نموذج مقترح لزي ا

بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في 
مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة 

  وفقا آلراء أولیاء األمور"
الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج 

ب مع الغرض مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناس
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) 

 وفقا آلراء أولیاء األمور" 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم 
نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع 

م الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقیی
  ) یوضح ذلك:13(ككل) وفقا آلراء أولیاء األمور وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 13جدول(
 الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء أولیاء األمور

 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  عاتمجموع المرب مصدر التباین
 94.780 7 663.458  بین المجموعات

27.212 
 

.000 
 3.483 88 306.500  داخل المجموعات 

  95 969.958  الكلي
) وھي 27.212) إلي أن قیمة (ف) كانت (4تشیر نتائج جدول (

مقترح  قیمة دالة إحصائیا، مما یدل علي وجود فروق بین نموذج
لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 
وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء 

  أولیاء األمور.

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة نموذج مقترح 
لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 

الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء وقیاساتھم 
  أولیاء األمور.

 
):  المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم أولیاء األمور نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 14جدول(

  الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل)
  ترتیب المودیل معامل الجودة االنحراف المعیاري  طالمتوس  المودیل  العمر

  ) سنوات4(

 1 99.11 1.15 74.33 1المودیل  
 3 98.11 2.23 73.58 2المودیل  
 5 91.89 1.73 68.92 3المودیل  
 6 91.44 2.15 68.58 4المودیل  

  ) سنوات5(

 2 99.00 1.06 74.25 5المودیل  
 4 97.00 2.18 72.75 6المودیل  
 6 91.44 2.15 68.58 7المودیل  
 7 90.89 1.85 68.17 8المودیل  
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یة في ) معامل الجودة لتقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخص4شكل (

 تحقیق جوانب التقییم (ككل)
  ) یتضح أن:4)  والشكل (14من الجدول (

 ذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما أفضل نمو
یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وذلك في 
تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء أولیاء األمور ھي 

سنوات)، وتفسر الباحثة  ذلك  4، في عمر 1(المودیل: رقم 
ھي لقیاسات الطفلة القصیرة النحیفة  1بأن: المودیل رقم 

% واقلھم تقدیر ھو 99.11حصلت علي معامل جودة  والتي
سنوات وھو للطفلة الطویلة  5في عمر  8المودیل رقم 

% مما یؤكد علي قبول جمیع 90.89الممتلئة بمعامل جودة 
 التصمیمات المنتجة بالبحث.

  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض االول من فروض
حصائیة البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إ

بین  تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة 
بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في 

  تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء أولیاء األمور "
الفرض الخامس:  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور  

وضة بما یتناسب تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الر
مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء 

 األمور 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط محاور 
تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب 

الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور  الغرضمع 
  ) یوضح ذلك:6وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط محاور تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 15جدول(
  وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور

 الداللة  قیمة "ف" متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 98.010 2 196.021  بین المجموعات

11.777 
 

.000 
 8.322 93 773.938  داخل المجموعات 

  95 969.958  الكلي
) وھي 11.777) إلي أن قیمة (ف) كانت (15تشیر نتائج جدول (

قیمة دالة إحصائیا مما یدل علي وجود فروق بین محاور تقییم 
نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع 

رض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور، الغ
والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل الجودة وترتیب 
محاور تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما 
یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء 

  أولیاء األمور.
  

تبین أن  المحور األول "مناسبة  )16) والجدول (5من الشكل (
القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة" یمثل أفضل المحاور 
في ضوء آراء أولیاء األمور، بالتساوي مع المحور الثاني "مناسبة 
المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة"، یلیھ المحور 

  ة العمریة للطفلة.الثالث: مناسبة المودیل وااللوان المقترحة للمرحل
ویمكن ترتیب نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما 
یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء 

  :17في جدول األمور في ضوء محاور التقییم كما 

حلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي ):  المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مر16جدول(
  وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور

  ترتیب المحاور  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط  المحور
 1 96.21 2.30 72.16  مناسبة القیاسات المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة 

 1 96.21 2.68 72.16  لطفلة مناسبة المودیل المقترح لالحتیاجات الوظیفیة ل
ة  ة العمری ة للمرحل وان المقترح ل واالل بة المودی مناس

 2 92.17 3.54 69.13  للطفلة 
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) یوضح معامل الجودة لتقیمات نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 5شكل (

  .وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور

) ترتیب المودیل المقترح من نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 17جدول(
  الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور

  المودیل  العمر
مناسبة القیاسات 
المقترحة للمرحلة 

  العمریة للطفلة

مناسبة المودیل 
المقترح 

لالحتیاجات 
  ةالوظیفیة للطفل

مناسبة المودیل 
وااللوان المقترحة 

  للمرحلة العمریة للطفلة
ترتیب  ككل

  المودیل

  ) سنوات4(

.99 97.33 100.00 100.00 1المودیل   1  1   
   3 98.1 95.00 99.33 100.00 2المودیل  
   5 91.8 89.00 93.33 93.33 3المودیل  
   6 91.4 87.67 93.33 93.33 4المودیل  

  وات) سن5(

   2 99.0 99.33 99.67 98.00 5المودیل  
   4 97.0 93.33 99.33 98.33 6المودیل  
   6 91.4 87.67 93.33 93.33 7المودیل  
   7 90.9 88.00 91.33 93.33 8المودیل  

  

  
) أفضل المودیالت المقترحة لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي 6شكل (

  سنوات) 4عند عمر  1وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور (رقم :

  
) أقل المودیالت المقترحة لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم 7شكل (

  سنوات) 5عند عمر  8الشخصیة وفقا آلراء أولیاء األمور (رقم :
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فرض الخامس من فروض البحث وفي ضوء ما سبق یمكن قبول ال
والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور  

تقییم نموذج مقترح لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب 
مع الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء 

األمور،  ویمكن تفسیر ذلك بأن التصمیمات التي تم انتاجھا بالبحث 
اسات المختلفة وھي اربعة قیاسات لكل مرحلة عمریة بالقی

سنوات قد وجدت نجاح واقبال من قبل أولیاء االمور 5سنوات و4
  حیث انھا تغطي جمیع االحتیاجات العمریة من زي الروضة.

 : Results النتائج
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح  . 1

یتناسب مع الغرض لزي االطفال في مرحلة الروضة بما 
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة القیاسات المقترحة 

  للمرحلة العمریة وفقا آلراء أولیاء األمور "
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح  . 2

لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 
المقترح الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة المودیل 

  لالحتیاجات الوظیفیة للطفلة وفقا آلراء أولیاء األمور"
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح  . 3

لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في مناسبة المودیل وااللوان 

 أولیاء األمور"المقترحة للمرحلة العمریة للطفلة وفقا آلراء 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  تقییم نموذج مقترح  . 4

لزي االطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع الغرض 
الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) 

 وفقا آلراء أولیاء األمور.
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور تقییم نموذج  . 5

الطفال في مرحلة الروضة بما یتناسب مع مقترح لزي ا
الغرض الوظیفي وقیاساتھم الشخصیة وفقا آلراء أولیاء 

 األمور.
  :Recommendations التوصیات

محاولة االستفادة من البحث في التعرف مشكالت مراحل  .1
الطفولة المختلفة وما یناسبھا من مالبس وخاصة مرحلة 

سمیة كثیرة لدي الطفولة المبكرة لما بھا من تغییرات ج
 االطفال..

تشجیع المھتمین بصناعة المالبس بتوفیر قیاسات مختلفة  .2
 لنفس العمر في مرحلة الطفولة المبكرة.
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