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ABSTRACT 
 

Formation on the manicans is one of the fine arts. It is a distinctive art based on the perfect 

harmony between design and cloth with its characteristics, in addition to skill, experience, 

technical sense and imagination. It is one of the arts in which the artist uses his mental 

abilities and his handicrafts together with his experience and imagination in order to achieve 

artistic composition, Using elements and foundations of art to produce designs that highlight 

artistic touches and the ability to innovate. 
 

The current research aims to: 

    The present research aims to identify the technical difficulties of the course of the 

formation of the mechanics of the mechanics, by identifying: 
 

1- Identifying the difficulties facing the students during the formation of the manicans. 

2 - Study and refutation of the course of the formation of the mechanics of manicans and 

analysis of skills to overcome the technical difficulties. 

3 - Determine the most appropriate ways to overcome these difficulties, which facilitates the 

educational process and reflected on raising the efficiency of female students. 

4 - Identify the differences between the sample members in the preparation and preparation of 

manicans depending on the variables of the study "age, level of study." 

5 - Identification of the differences between the sample members in the formation of models 

according to the variables of the study, "age, level of study." 
 

Search results: 

1 - There are differences of statistical significance between the average scores of the sample 

in the processing and preparation of manicans depending on the variables of the study. 

2 - There are differences of statistical significance between the average scores of sample 

members in the formation of models according to the variables of the study. 

3- There is a correlation between the axes of the questionnaire of the technical difficulties and 

the variables of the study. 

4. The views of the students differ in the technical difficulties of the course of the formation 

of the mechanics of the mechanics. 
 

I recommend searching on: 

1 - Emphasize the role of universities in the service of society to urge them to conduct 

research and studies on state institutions. 

2 - The need to hold sessions and organize international conferences and to familiarize with 

the new in the formation of the Germanic to provide expertise, scientific and artistic. 

3- Conducting reciprocal studies between the college and some foreign colleges and some 

international fashion houses to enrich the educational process and to take note of the 

developments in the field of formation on the manicans. 

4 - openness to the world to learn about modern methods of education to meet the difficulties 

of learning knowledge and skills. 
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 المقدمة:
 

فاإلنتاج كالبصمة يحمل فى طياته  الفني،الفن أداة تعبير تمكن من معرفة خصوصية الفنان من خالل إنتاجه     

وبموجبها تتحدد وتتميز  المميزة،كما يؤكد على أن كل فرد له شخصيته  بالفرد،زات الخاصة تلك الصفات والممي

 (.م2111 عطية،قدراته من شخص آلخر )محسن 
 

لما له من خصائص توفر للمصمم تحرر الفكر والتعبير  المانيكان،ومن الفنون التشكيلية المهمة التشكيل على     

 الجسم،ميمات فنية مبتكرة تتواءم مع كل من مواصفات القماش وخصائص وتمكنه من إنتاج تص أحاسيسه،عن 

متميزة ويحتاج إلى مهارة عالية وقدرة على االبتكار إلنتاج تصميمات  النماذج،فهو أسلوب راقي للتصميم وإعداد 

  (.م2112 ثابت، )كرامة
 

لى االنسجام الكامل بين التصميم والقماش فهو فن متميز يعتمد ع الراقية،والتشكيل على المانيكان أحد الفنون     

الفنون التي يبدع  أحدفهو  واالبتكار،والقدرة على التخيل  الفنيبخصائصه باإلضافة إلى المهارة والخبرة والحس 

 فني،قدراته العقلية ومهاراته اليدوية الي جانب خبراته وخياله بهدف الوصول الى تكوين  فيها الفنان مستخدما  

 الدين،ناصر وأسس الفن إلنتاج تصميمات تبرز اللمسات الفنية والقدرة على االبتكار )عمرو جمال ع مستخدما  

 (.م2117
 

ويقصد بها عالقات الخطوط والمساحات والمالمس  التشكيلي،فاللغة التشكيلية هي أساس رؤية العمل الفني     

فالفن التشكيلي يكشف عن القوانين البصرية بلغة  ني،الفوالكتل واأللوان نظم التوافق واإليقاع المتوافرة في العمل 

وهذه اللغة البصرية هي محور العالقات التشكيلية التي  والخامات،الخطوط واألشكال واأللوان ومالمس السطوح 

 ثابت،)كرامة  يتمرن عليها ممارس الفن ليستطيع بهذه اللغة نقل معاني وانفعاالت من خالل أشكال تصميمية

 (.م2112
 

 إجرائييعد التشكيل على المانيكان من المجاالت التخصصية الدقيقة التى تعتمد على أداء الفرد كسلوك و    

األسس العامة للتشكيل على المانيكان ومراحله المختلفة ف يدوية،لبعض األعمال الخاصة التى تحتاج إلى مهارات 

 ابتكاريفعملية التشكيل نشاط  مرضية،رة عملية عمليات تتطلب الفهم الكامل لتفاصيلها حتى يمكن تطبيقها بصو

عملية تتطلب الجمع بين القدرة  فهي الحركي،بين القدرة العقلية واألداء  أي الحركي،يجمع بين العقل واألداء 

 (.م2115 على،سمر دمحم والمهارة )
 

كما يجمع هذا األسلوب بين  ان،وإتقالتشكيل على المانيكان من المهارات اليدوية الخاصة التي تحتاج إلى دقة ف    

فهو فن تجميع العناصر المكونة منه وتنسيقها  (،م2115 الغفار،المهارات البسيطة والمهارات المعقدة )عبد 

فهو عملية مزج كامل بين كل العناصر  التصميم،لتحقيق متطلبات  ووظيفي جماليوتنظيمها وتشكيلها بشكل 

 (.م2113 حسن، ربابالتعبير عن المهارة الفردية للمصمم ) فهو أسلوب متحرر يسمح بحرية السابقة،
 
 

مستعينا بمجموعة عناصر  األبعاد، ثالثيتشكيل على جسم اليعتمد على اليد الماهرة للفنان فى  تطبيقيفن فهو      

 واحد،وفى عالقات وظيفية وجمالية فى آن  تنسيق تلك العناصر فى تكوين موحدوعن طريق ترتيب و التشكيل،

 (.م1333 نبيه،)حنان على المانيكان فى صورة تصميمات تتسم باإلبداع  التشكيليفنان الوتتجسد فكرة 
 

 باالبتكارل على المانيكان عمل فني يحتاج الى مصمم ذو شخصية فريدة نادرة تتمتع وتتميز يويعتبر التشك    

التشكيل على المانيكان  أسلوبستخدم م أماموالفكر المرن ومهارة في كيفية صياغة عناصر التصميم المتاحة 

- إيقاع –ترديد –اتزان  –)سيطرة  التصميم أسسعليه  ( مسيطرا  الخطوط-األلوان  –الخامة  –)جسم بشري 

 (.م2111)محسن عطية ، ( ليخرج عمل فني يشعر بجماله بصورة مباشرة.تماثل
 

لصعوبات والمشاكل التي تؤثر على عملية وتمر عملية التشكيل بعدد من المراحل التي قد يواجهها بعض ا    

 التعلم.
 

وصعوبات التعلّم هي المشاكل التي تُواجه األشخاص في اكتساب المعرفة والمهارات لتصل إلى المستوى     

تشكيل على المانيكان صعوبات خاصة منها ممارس ال هومن ابرز صعوبات التعلم التى تواج ،الطبيعي الُمتوقّع 

لبصرية "إدراك البعد الثالث على المانيكان ، نسب المانيكان ، الشعور بالفرق بين التشكيل على فهم المعلومات ا

والغير سليم ، اإلحساس البصرى بالتكامل بين نسب  السليمالمانيكان والمسطح ، معرفة الفرق بين التشكيل 

يق حركة اليدين مع العين  ،صعوبة عدم القدرة على تنس" الحركي، وفهم األداء التصميم المشكل على المانيكان" 

 م( .2112نقل األفكار التصميمية على المانيكان مباشرة" )كرامة ثابت ، 
 

وهي سلسلة منن الحركنات واألعمنال  أكبر،والمهارة أمر تراكمي يبدأ بمهارات صغيرة ثم يبنى عليها مهارات     

 (.م2113 عبود،تناسقا  بين الرؤية والتفكير )دعاء  وتتطلب الفنون،المتناسقة التي تنجح في أداء مهمة معينة في 
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والننذي يجننب التركيننز عليننه واالهتمننام بننه فننى  التعليميننة،وتعلننم المهننارة يمثننل أحنند األبعنناد المهمننة فننى العمليننة     

 اكتسابها.التدريس مع مراعاة خصائص المهارة وشروط ومراحل 
 

 ودراسة ، م"2117 ، عمر منى ، العمرانيكان مثل دراسة "الم ىوتنوعت الدراسات التي تناولت التشكيل عل    

 رفع الي هدف وجميعها م"2111، وآخرون ، منى ، "شنب ودراسة ، م"2117 ، أحمد سهى ، الغفار "عبد

 ، المطلوب الضبط يحقق الطالب مع يتناسب تشكيل أسلوب أفضل إلى والوصول للطالب المهاري المستوى

 السالم "عبد ودراسة ، "م2113 ، دمحم دعاء ، "عبود ودراسة ، م"2111، احمد يسه ، الغفار عبد" دراسة كذلك

 شرح إلى هدف وجميعها م"1333 ، أحمد سهى ، الغفار "عبد ودراسة ، م"2113 ، حسن رباب ، دمحم ، إيمان ،

 في الطالب مهارات مستوي لرفع مبسطة بطرق المانيكان على التشكيل أسلوب في المستخدمة التقانات وتوضيح

 "م2112نبيه ، حنان الزفتاوي ،" ودراسة ، م"1332، نجوى ، "شكري دراسة وأيضا ، المانيكان على التشكيل

 هدف وجميعها م"2112، الدين نظام ثريا ، "روزي ودراسة ، م"2113، وجيه دمحم وفية ، زيد "أبو ودراسة ،

، والتعرف على أكثر  على المانيكان للطالبإلى التعرف على أفضل طرق التدريس لتعليم مهارات التشكيل 

كذلك دراسة  طرق التدريس المالئمة لمستويات التشكيل على المانيكان من حيث المهارات البسيطة أو المركبة ،

عبد السالم م" ، ودراسة "2117عمرو دمحم جمال الدين ، م" ، ودراسة "٥٠٠٢"السيد ، سوزان أحمد حجازي ، 

م" ، ودراسة "دمحم ، سمر على 2115أحمد ، سهي عبد الغفار ، م" ، ودراسة "2112سن ، ، إيمان عبد القادر ح

وتحديد  وجميعها هدف الي معرفة متطلبات التشكيل على المانيكان واالحتياجات المهنية للطالب ، م"2115، 

 القدرات العقلية والنواحى المهارية المرتبطة بالتطبيقات التشكيلية على المانيكان .
 

 الكتسابهأسلوب التشكيل على المانيكان هو علم وفن له أصوله العلمية باإلضافة إلى المهارة المطلوبة ف    

ويسمح  الجسم،إلبراز التغيرات الفنية المبدعة فى التعامل مع  واالبتكارفيتطلب قدرة على التخيل  وإتقانه،

 الرقى والجمالبالمصمم إلنتاج أزياء تتصف كل هذه العناصر إلظهار إبداعات الفنان  استخدامبالتحرر فى 

 (.م2117 وآخرون، ي)نجوى شكر
 
 

هناك ندرة في الدراسات التي  أن إال المانيكان، ىفعلي الرغم من تنوع الدراسات التي تناولت التشكيل عل     

مهارية لدى دراسة الصعوبات ال ىمما دعا الباحثة إل، ى المانيكانتناولت الصعوبات المهارية للتشكيل عل

 المانيكان. في مقرر أسس التشكيل علىالطالبات 
 

 البحث:مشكلة 
 

من خالل المانيكان  ىالصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل عل ىعل التعرفتتبلور مشكلة البحث في     

 اآلتية:اإلجابة على التساؤالت 
 

 حث؟البلدي طالبات عينة  في تجهيز وإعداد المانيكان ما هي الصعوبات -1

 البحث؟لدي طالبات عينة  في تشكيل النماذج ما هي الصعوبات -2

 الصعوبات؟هذه  ىما هي أنسب الطرق للتغلب عل -7

المستوي  العمر،هل هناك فروق بين أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغيرات الدراسة " -4

 "؟الدراسي

المستوي  العمر،"لمتغيرات الدراسة  هل هناك فروق بين أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا -5

 ؟"الدراسي
 

 البحث:أهداف 
 

من وذلك  المانيكان، ىالصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل عليهدف البحث الحالي إلى التعرف على     

 على:خالل التعرف 
 

 المانيكان. ىتحديد الصعوبات التي تواجه الطالبات أثناء التشكيل عل -1

 .المهاريةالصعوبات  ىالمانيكان وتحليل مهاراته للتغلب عل ىسس التشكيل علدراسة وتفنيد مقرر أ -2

رفع كفاءة  علىهذه الصعوبات مما يسهل العملية التعليمة وينعكس  علىتحديد أنسب الطرق للتغلب  -7

 الطالبات.

 ر،العمتجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغيرات الدراسة "أفراد العينة في التعرف على الفروق بين  -4

 ."المستوي الدراسي

المستوي  العمر،التعرف على الفروق بين أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغيرات الدراسة " -5

 ."الدراسي
 



 

 
731 

 

 البحث:أهمية 
 

تشكيل النماذج" وفقا   المانيكان،تحديث المعارف والمهارات التي تتطلبها عملية "تجهيز وإعداد  -1

  ومتغيراته.لمتطلبات العصر 

 المانيكان. ىالبحث إضافة جديدة فى حيث تناوله للصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل عليعد  -2

 .ى المانيكانلمقرر أسس التشكيل علقد يساهم هذا البحث في حل المشكالت التقنية  -7

تتوافر فيها القدرات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم لمواكبة التطور التكنولوجي خريجات إعداد  -4

 المالبس.ي مجال صناعة السريع ف
 

 البحثي:األسلوب 
 

 البحث:فروض 
 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا   -1

 الدراسة.لمتغيرات 

 .الدراسةتبعا لمتغيرات  تشكيل النماذجتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -2
 .الدراسةاستبيان الصعوبات المهارية ومتغيرات  توجد عالقة ارتباطية بين محاور -7

 المانيكان. علىالطالبات في الصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل تختلف أراء  -4
 

 البحث:مصطلحات 
 

  المهارة: ـ
 حسن:)إبراهيم نحو منسق وبدقة مع السرعة واالقتصاد في العمل  ىمقصود عل أثرإحداث  ىالقدرة عل  -

 (.م2113

مجموعة استجابات الفرد األدائية المتناسقة التي تنمو بالتعلم والممارسة حتى تصل إلى درجة عالية من   -

 (.م2115 زيتون:اإلتقان )حسن 
 

 البحث:ـ المقصود بالمهارة في هذا 

 ممكن.أداء عمل ما وإنجازه بدقة دون أخطاء في أسرع وقت وبأقل جهد   -
 

  يكـان:المانـ 
أداة من األدوات الرئيسية المستخدمة في التشكيل والتي تمثل شكل الجسم البشري في صورة قالب ثالثي  -

داد النماذج كما يستخدم في التصميم وإع وتصميماته،ويعتبر مصدر إلهام لمصمم األزياء بأفكاره  األبعاد،

 (.م2112 الزفتاوي:)حنان  وتشكيل وضبط المالبس

، ويطابقه من حيث الهيئة وشكل القوام، ويصنع وفقا للمقاسات المقننةثل الجسم البشري هو قالب يم -

، وله أنواع متعددة ويصنع من الخشب أو وتشكيل المالبس مباشرة عليةويستخدم في تصميم النماذج 

 (.م2111 شكري: )نجوىالورق المقوي أو المعدن أو السلك أو من مادة مطاطة 
 

  نيكان:الماـ التشكيل على 
أحد األساليب المستخدمة في إنتاج المالبس الراقية التي تعتمد على و العلمية،هو علم وفن له أصوله  -

المستوى الفني العالي في التنفيذ والخامات الممتازة من األقمشة والكلف واإلكسسوارات ذات القيمة 

 (.م2117 وآخرون،المرتفعة )عبد القادر 

، ويستخدم في الحصول لمانيكان أو الجسم البشري مباشرةا ىطويع القماش علهو األسلوب المتبع في ت -

ويسمي هذا األسلوب بأسلوب الحياكة  المسطحة،، أو في تعديل النماذج التي صنعت بالطرق ى النماذجعل

 (.م2112 شكري: نجوىقدرة ومهارة عالية لتحقيق متطلبات التصميم ) ىويحتاج ال الراقية،
 

 البحث:شكيل على المانيكان في هذا ـ المقصود بالت

هو أحد الفنون التشكيلية التي ف مباشرة،وفيه يتم تشكيل القماش على المانيكان  األزياء،أحد أساليب تصميم   -

 التخيل.تحتاج الى حس فني وقدرة على 

 
 

 

 



 

 
732 

 

 البحث:منهج 
 

أو الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم يعتمد على دراسة الواقع  الذيالتحليلي  الوصفياتبع هذا البحث المنهج     

وال يقتصر على جمع البيانات بل يتضمن قدرا  من التفسير  (،م2114 وآخرون:عبيدات ) دقيقا  بوصفها وصفا  

لحصول على نتائج علمية يتم تفسيرها بطريقة موضوعية بما ينسجم مع لوذلك  دقيقة،لحصول على حقائق ل

 .(م2113 الرفاعي:أحمد المعطيات الفعلية للظاهرة )
 

 البحث:حدود 
 

  البحث:عينة * 
 

بكلية  والنسيج السابع" قسم تصميم األزياء السادس، الخامس،من طالبات المستوى " طالبة( 32تكونت من )    

تم اختيارهم بطريقة  هـ،1441-1473/ هـ 1473-1473للعام الدراسي  األميرة نورةجامعة بوالفنون التصاميم 

 ومناقشتها.لتطبيق أدوات الدراسة عليهم واستخالص النتائج  عشوائية وذلك
 

 البحث:أدوات 
 

 العامة:استمارة البيانات  -1
 

تفيد في تحديد خصائص عينة البحث واشتملت هذه  التيبهدف الحصول على بعض المعلومات  إعدادهاتم     

 ".الدراسيالمستوي  العمر،"االستمارة على 
 

 .سنة فأكثر 27من  سنة، 27سنة ألقل من  21من  سنة، 21سنة ألقل من  13من  تقسيمه:تم  :العمر-أ

 السابع.المستوي  السادس،المستوي  الخامس،المستوي  تقسيمه:تم  الدراسي: المستوي-ب
 

 ":"إعداد الباحثةالصعوبات المهارية استبيان  -2
 

، وأشتمل ى المانيكانالتشكيل عل الصعوبات المهارية لمقرر أسستم إعداد هذا االستبيان بهدف التعرف على     

 هي: محورينعلى 
 

 المانيكان:وإعداد  تجهيز-أ
 .ى تجهيز وإعداد المانيكانمدي قدرة الطالبات علتقيس عبارات ( 5وأشتمل على )    

 

  النماذج: تشكيل-ب
 .ى تشكيل النماذجتقيس مدي قدرة الطالبات عل عبارة( 12وأشتمل على )    

 

– تقريبا – نعم"المقياس المتدرج من ثالث درجات " الصعوبات المهارية" ستبيانالباحثة ال توقد استخدم    

وأيضا استخدمت الباحثة المقياس  ،”1 ،2 ،7درجات "الباحثة لكل استجابة من هذه االستجابات  أعطتوقد  "،ال

وقد أعطت  "،سهلة الصعوبة،منخفضة  –الصعوبة متوسطة  –المتدرج من أربع درجات " عالية الصعوبة 

 ”.1 ،2 ،7 ،4الباحثة لكل استجابة من هذه االستجابات درجات "
 

 النظري:اإلطار 
 

الطريقة الوحيدة التى يتم عن طريقها عمل  وهي فرنسا،التشكيل على المانيكان طريقة فرنسية ابتدعت فى     

المانيكان أو الجسم البشرى ويتم التشكيل على  وسريعة،طريقة سهلة  وهي بالقماش،نموذج بتشكيلة مباشرة 

كما أنه أسلوب دقيق يستخدم فى تصميم النماذج أو المالبس  كبيرة،ويتطلب ذلك مهارة فائقة وخبرة  مباشرة،

  (.م2111، شكري)نجوى ويعطى نتائج مضمونة من حيث درجة الضبط  مباشرة،
 

 )المانيكان مباشرة المجسمة لألشكال الثالثة ةالهندسي األبعاد مع التعامل يتم ولكن الباترون، لعمل أسلوب فهو     

 باترون لعمل الدمور أقمشة وتستخدم عليه، مباشرة التصميم لعمل أو معين نموذج إلنتاج البشـري( الجسم أو

 منها كل وتميز مطبوعة، متقاطعة خطوط ذو أملس شفاف ورق التشكيل في يستخدم وقد المطلوب، التصميم

 (.م2113، وآخرون القادر )عبد به التشكيل لةوسهو النسيج اتجاه بوضوح
 

 التشكيل:أهمية 
 العمق(. العرض، الطول،) الثالثة الجسم بأبعاد اإلحساس يعطى 

 النماذج. على للحصول وسريعة سهلة طريقة 

 (.م2111، احمد ا)سه الحياكة عملية أثناء للملبس والبروفات الضبط عمليات من يقلل 
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 يكان:المانمميزات التشكيل على 
 

مثله كمثل  والعمق،االرتفاع والعرض  اتجاهات،التشكيل على المانيكان يعتمد على العمل فى ثالثة  -1

يصنع لكل جسم  الذيجميع األشكال المجسمة وعلى ذلك فالقائم بعملية التشكيل يكون بمثابة )النحات( 

ن مباشرة أو الجسم البشرى حيث يتم التشكيل على المانيكا وشكله،ما يالئمه عن طريق إحساسه بالحجم 

 نفسه.

 والخبرة.طريقة سهلة وسريعة للحصول على النماذج لمن تتوافر لديهم الدراسة  -2

مثل الدرابيه والكسرات  يستخدم لعمل التصميمات المركبة التى يصعب عملها بالطريقة المسطحة -7

 والكشكشة.

نجالء )متنوعة على المانيكان  جديدة من خالل الممارسة لتشكيل تصميمات إكساب خبراتيساعد على  -4

 .(م2113 الثبيتي،
 

 الجيد:العوامل األساسية للضبط 

  النسيج: اتجاه-1
وهننو مننن أكثننر العوامننل أهميننة فننى عمليننة  النسننيج،يشننير اتجنناه النسننيج إلننى الخطننوط الطوليننة والعرضننية فننى     

 النزي ويوضنح منا إذا كنان ال،واألنسندوينؤثر بشنكل مباشنر علنى عوامنل الضنبط األخنرى مثنل االتنزان  الضبط،

 ال.ينسدل بطريقة صحيحة أم 
 

  الراحة: مقدار-2
نسبة متفق عليها من السنتيمترات تضاف إلى القياسات الفعلية خالل مرحلة إعداد النماذج وذلك إلتاحة  هي    

 (.م2113 دمحم، دعاء عبود،)لجسم وراحته  الفرصة لحركة ا
 

  الخط:-7
، وهننو يشننمل كننل وانسننجامه مننع تكننوين الجسننمالمننؤثرة علننى جمننال الملننبس وتوافقننه  مننن أهننم عوامننل الضننبط    

منع  النزي، وخطنوط تناسنق يللنز الخنارجيالتكوينات البنائية والجمالية فى الملبس ويندرج تحتها خطنوط الشنكل 

 البعض.وخطوط تناسق أجزاء الرداء المختلفة مع بعضها  القامة،
 

  االتزان:-4
فالرداء المتوازن  معا،لى التناسق بين أجزاء الثوب وبين التصميم بشكل كلى فى تناغم وانسجام يشير االتزان إ    

 إليه.يعطى الشعور بالراحة عند النظر  يهو الرداء الذ
 

  االنسدال:-5
تجعدات أو طيات طولية  أياالنسدال هو تطابق وتوافق المالبس مع بنية الجسم بحيث تنسدل على القوام دون     

ثريا نظام الدين  روزي،)اتجاه نتيجة للشد أو االرتخاء مما يسئ إلى المظهر العام للملبس  أيعرضية أو فى  أو

      (.م2112،

 والثبات:الصدق 
 

 المهارية:الصعوبات  صدق استبيان
 لقياسه.يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع     

 

 الداخلي:صدق االتساق 
والدرجنة الكلينة للمحننور  محننور،ط بنين درجنة كننل عبنارة منن العبننارات المكوننة لكنل معنامالت االرتبننا حسناب-1

 باالستبيان.

 باالستبيان.معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبيان والدرجة الكلية  حساب-2
 

 المانيكان:تجهيز وإعداد  :األولالمحور 
 

بين  ارتباط بيرسون( )معاملالداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط تم حساب الصدق باستخدام االتساق     

 ذلك:والجدول التالي يوضح  (،درجة كل عبارة ودرجة المحور )تجهيز وإعداد المانيكان
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 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور )تجهيز وإعداد المانيكان(1جدول ) 

 الداللة االرتباط م

1- 1.321 1.11 

2- 1.347 1.11 

7- 1.213 1.15 

4- 1.341 1.11 

5- 1.313 1.11 
 

القترابها من الواحد الصحيح  (1.15 – 1.11)يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى     

    االستبيان.مما يدل على صدق وتجانس عبارات 

 
       

 :النماذجتشكيل  الثاني:المحور 
بين  ارتباط بيرسون( )معاملتم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط      

 ذلك:والجدول التالي يوضح  (،درجة كل عبارة ودرجة المحور )تشكيل النماذج

 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة 2جدول )

 كل عبارة ودرجة المحور )تشكيل النماذج(

 الداللة االرتباط م

1- 1.324 1.11 

2- 1.273 1.15 

7- 1.333 1.11 

4- 1.332 1.11 

5- 1.312 1.11 

2- 1.324 1.11 

3- 1.215 1.15 

3- 1.373 1.11 

3- 1.325 1.11 

11- 1.353 1.11 

11- 1.241 1.15 

12- 1.313 1.11 

القترابها من الواحد  (1.15 – 1.11)يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى      

    االستبيان.الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات 
      

 لالستبيان:الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية 
 

بين  ط بيرسون(ارتبا )معاملتم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط       

تشكيل النماذج( والدرجة الكلية لالستبيان )الصعوبات  المانيكان،الدرجة الكلية لكل محور )تجهيز وإعداد 

 ذلك:والجدول التالي يوضح  (،المهارية
 

 

 محور )تجهيز وإعداد( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 7جدول )

 الكلية لالستبيان )الصعوبات المهارية(تشكيل النماذج( والدرجة  المانيكان، 

 الداللة االرتباط 

 1.11 1.373 تجهيز وإعداد المانيكان :األولالمحور 

 1.11 1.313 تشكيل النماذج الثاني:المحور 
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( القترابها من الواحد الصحيح مما  1.11)يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى          

 صدق وتجانس محاور االستبيان .          يدل على
 

 الثبات:
فيما  واتساقه واطراده نفسه،وعدم تناقضه مع  والمالحظة،دقة االختبار في القياس  reabilityيقصد بالثبات     

وهو النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان التي تشير إلى األداء  المفحوص،يزودنا به من معلومات عن سلوك 

 طريق:وتم حساب الثبات عن  للمفحوص،لي الفع

 Alpha Cronbachالفا كرونباخ      معامل-1

    Split-halfالنصفية التجزئة  طريقة-2

 Spearman-Brownالتصحيح لسبيرمان براون      معادلة-7

 Guttman   جيوتمان-4

 ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان الصعوبات المهارية4جدول )

 مل الفامعا المحاور
التجزئة 

 النصفية

سبيرمان 

 براون
 جيوتمان

 1.327 1.313 1.375 1.332 تجهيز وإعداد المانيكان :األولالمحور 

 1.315 1.343 1.337 1.317 تشكيل النماذج الثاني:المحور 

 1.341 1.333 1.312 1.352 ثبات استبيان الصعوبات المهارية ككل
    

 براون،سبيرمان  النصفية،التجزئة  الفا،معامل  الثبات:جميع قيم معامالت يتضح من الجدول السابق أن     

 االستبيان.يدل على ثبات  مما 1.11جيوتمان دالة عند مستوى 
 

 

 العامة:البيانات 
 
 

 :العمر-1
 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر1( والشكل البياني رقم )5يوضح الجدول )  

 

 

 راد عينة البحث تبعا  لمتغير العمرأف توزيع (5جدول )

 النسبة% العدد العمر

 %74.3 72 سنة 21سنة ألقل من  13من 

 %44.2 41 سنة 27سنة ألقل من  21من 

 %21.2 13 سنة فأكثر 27من 

 %111 32 المجموع
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا  لمتغير العمر1شكل )

      

 27سنة ألقل من  21من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهن من  41( أن 1( وشكل )5يتضح من جدول )    

سنة بنسبة  21سنة ألقل من  13من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهن من  72بينما  %،44.2سنة بنسبة 

 %.21.2سنة فأكثر بنسبة  27من أفراد عينة البحث كانت أعمارهن من  13و %،74.3
 

 : الدراسي المستوي-2
 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوي الدراسي2( والشكل البياني رقم )2يوضح الجدول )  

 

 

 أفراد عينة البحث تبعا  لمتغير المستوي الدراسي توزيع (2جدول )

 النسبة% العدد المستوي الدراسي

 %73.1 72 المستوي الخامس

 %23.2 25 المستوي السادس

 %77.3 71 المستوي السابع

 %111 32 المجموع
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 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا  لمتغير المستوي الدراسي2شكل )

 

     

 71بينما  %،73.1من أفراد عينة البحث بالمستوي الخامس بنسبة  72( أن 2( وشكل بياني )2يتضح من جدول )

من أفراد عينة البحث بالمستوي السادس بنسبة  25و %،77.3ة البحث بالمستوي السابع بنسبة من أفراد عين

23.2.% 
 

 البحث: نتائج
 

        :األولالفرض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغيرات       

 الدراسة 
 

ا الفرض تم حساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان والجداول وللتحقق من هذ     

 ذلك:التالية توضح 
 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير العمر3جدول )         

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر
درجات 

 الحرية
 الداللة ()فقيمة 

 2 1241.237 2431.735 بين المجموعات
 دال 1.11 71.523

 33 73.711 7433.333 داخل المجموعات

   31  5333.124 المجموع
     

مما يدل  (،1.11قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ) وهي( 71.523( كانت ))ف( إن قيمة 3يتضح من جدول )    

ولمعرفة اتجاه الداللة  العمر،ينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير على وجود فروق بين درجات أفراد الع

 ذلك:تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 
 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة3جدول )

 العمر
سنة ألقل من  13من 

 سنة 21

 14.527م = 

سنة ألقل من  21من 

 سنة 27

 3.221م = 

 سنة فأكثر 27من 

 3.117م = 

   - سنة 21سنة ألقل من  13من 

  - **5.712 سنة 27سنة ألقل من  21من 

 - *2.213 **3.511 سنة فأكثر 27من 
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 ( فروق درجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير العمر7شكل )

 

    

( وجود فروق في تجهيز وإعداد المانيكان بين أفراد العينة الالتي تراوحت 7( وشكل )3يتضح من جدول ) 

سنة ألقل من  21سنة وكال من أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن "من  21سنة ألقل من  13أعمارهن من 

سنة عند  21ن سنة ألقل م 13سنة فأكثر" لصالح أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من  27سنة ، من  27

 27سنة ألقل من  21( ، بينما توجد فروق بين أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من 1.11مستوى داللة )

 21سنة فأكثر لصالح أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من  27سنة وأفراد العينة الالتي كانت أعمارهن من 

يث بلغ متوسط درجة أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن ( ، ح1.15سنة عند مستوى داللة ) 27سنة ألقل من 

 27سنة ألقل من  21( ، يليهم أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من 14.527سنة ) 21سنة ألقل من  13من 

( ، فيأتي 3.117سنة فأكثر بمتوسط ) 27( ، وأخيرا أفراد العينة الالتي كانت أعمارهن من 3.221سنة بمتوسط )

سنة حيث كانت صعوبات  21سنة ألقل من  13مرتبة األولى أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من في ال

سنة في  27سنة ألقل من  21تجهيز وإعداد المانيكان لديهم أكبر ، ثم أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من 

، ويتفق هذا مع دراسة أكثر في المرتبة الثالثة سنة ف 27المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة الالتي كانت أعمارهن من 

 رفع أهمية ىعل أكد وجميعها م"2111، وآخرون ، منى ، "شنب ودراسة ، م"2117 ، عمر منى ، العمر"

 . المطلوب الضبط يحقق الطالب مع يتناسب تشكيل أسلوب أفضل إلى للوصول للطالب المهاري المستوى
 

   

 أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير المستوي الدراسي ( تحليل التباين لدرجات3جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات المستوي الدراسي
درجات 

 الحرية
 الداللة ()فقيمة 

 2 1722.322 2245.251 بين المجموعات
 دال 1.11 52.323

 33 27.273 2123.134 داخل المجموعات

   31  4317.325 المجموع
     

    

مما يدل  (،1.11قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ) وهي( 52.323( كانت ))ف( إن قيمة 3يتضح من جدول )

ولمعرفة  الدراسي،على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير المستوي 

 ذلك:والجدول التالي يوضح اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 
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 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة11جدول )

 المستوي الدراسي
 المستوي الخامس

 12.475م = 

 المستوي السادس

 12.731م = 

 المستوي السابع

 3.333م = 

   - المستوي الخامس

  - **4.144 المستوي السادس

 - **7.217 **3.243 المستوي السابع
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 ( فروق درجات أفراد العينة في تجهيز وإعداد المانيكان تبعا لمتغير المستوي الدراسي4شكل )

 

    

( وجود فروق في تجهيز وإعداد المانيكان بين أفراد العينة بالمستوي الخامس 4( وشكل )11يتضح من جدول ) 

لصالح أفراد العينة بالمستوي الخامس عند مستوى داللة  وكال من أفراد العينة بالمستوي "السادس ، السابع"

( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة بالمستوي السادس وأفراد العينة بالمستوي السابع لصالح أفراد العينة 1.11)

( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالمستوي الخامس 1.11بالمستوي السادس عند مستوى داللة )

( ، وأخيرا أفراد العينة بالمستوي السابع 12.731يليهم أفراد العينة بالمستوي السادس بمتوسط ) ( ،12.475)

( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة بالمستوي الخامس حيث كانت صعوبات تجهيز وإعداد 3.333بمتوسط )

لثانية ، ثم أفراد العينة بالمستوي السابع في المانيكان لديهم أكبر ، ثم أفراد العينة بالمستوي السادس في المرتبة ا

وتري الباحثة أنه كلما أرتفع المستوي الدراسي كلما زادت مهارات الطالبات ، ويتفق هذا مع ، المرتبة الثالثة 

 الي هدفا حيث م"2112، الدين نظام ثريا ، "روزي ودراسة ، م"2113، وجيه دمحم وفية ، زيد "أبو دراسة

طرق التدريس المالئمة لمستويات التشكيل على المانيكان من حيث المهارات البسيطة أو  التعرف على أكثر

 المركبة .
 

 

       :الثانيالفرض 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغيرات الدراسة       
 

التباين لدرجات أفراد العينة في تشكيل النماذج والجداول التالية وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل      

 ذلك:توضح 
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغير العمر11جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر
درجات 

 الحرية
 الداللة ()فقيمة 

 2 1711.333 2217.333 بين المجموعات
 دال 1.11 43.533

 33 22.333 2734.325 داخل المجموعات

   31  4333.327 المجموع
     

  

مما يدل  (،1.11قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ) وهي( 43.533( كانت ))ف( إن قيمة 11يتضح من جدول )   

ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  العمر،تغير على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لم

 ذلك:اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة12جدول )

 العمر
سنة ألقل من  13من 

 سنة 21

 42.157م = 

سنة ألقل من  21من 

 سنة 27

 71.253م = 

 سنة فأكثر 27من 

 25.573م = 

   - سنة 21سنة ألقل من  13من 

  - **11.332 سنة 27سنة ألقل من  21من 

 - **5.313 **12.214 سنة فأكثر 27من 
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 ( فروق درجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغير العمر5شكل )

 

     

بين أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من ( وجود فروق في تشكيل النماذج 5( وشكل )12يتضح من جدول )

سنة ، من  27سنة ألقل من  21سنة وكال من أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن "من  21سنة ألقل من  13

سنة عند مستوى داللة  21سنة ألقل من  13سنة فأكثر" لصالح أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من  27

سنة وأفراد العينة  27سنة ألقل من  21بين أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من  ( ، كما توجد فروق1.11)

 27سنة ألقل من  21سنة فأكثر لصالح أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من  27الالتي كانت أعمارهن من 

سنة ألقل  13رهن من ( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة الالتي تراوحت أعما1.11سنة عند مستوى داللة )

سنة بمتوسط  27سنة ألقل من  21( ، يليهم أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من 42.157سنة ) 21من 

( ، فيأتي في 25.573سنة فأكثر بمتوسط ) 27( ، وأخيرا أفراد العينة الالتي كانت أعمارهن من 71.253)
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سنة حيث كانت صعوبات تشكيل  21سنة ألقل من  13من  المرتبة األولى أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن

سنة في المرتبة الثانية ،  27سنة ألقل من  21النماذج لديهم أكبر ، ثم أفراد العينة الالتي تراوحت أعمارهن من 

مد أح"، وتتفق هده النتيجة مع دراسة سنة فأكثر في المرتبة الثالثة  27ثم أفراد العينة الالتي كانت أعمارهن من 

أهمية معرفة متطلبات  ىم" حيث أكدا عل2115م" ، ودراسة "دمحم ، سمر على ، 2115، سهي عبد الغفار ، 

 التشكيل على المانيكان واالحتياجات المهنية للطالب .
 

        

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغير المستوي الدراسي17جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات راسيالمستوي الد
درجات 

 الحرية
 الداللة ()فقيمة 

 2 1222.327 2525.522 بين المجموعات
 دال 1.11 72.223

 33 74.473 7125.114 داخل المجموعات

   31  5531.571 المجموع
     

     

مما يدل  (،1.11د مستوى )قيمة دالة إحصائيا عن وهي( 72.223( كانت ))ف( إن قيمة 17يتضح من جدول )

ولمعرفة اتجاه  الدراسي،على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغير المستوي 

 ذلك:الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح 
 

 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة14جدول )

 المستوي الدراسي
 لمستوي الخامسا

 73.311م = 

 المستوي السادس

 23.325م = 

 المستوي السابع

 23.113م = 

   - المستوي الخامس

  - **3.332 المستوي السادس

 - *2.313 **11.334 المستوي السابع
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 وي الدراسي( فروق درجات أفراد العينة في تشكيل النماذج تبعا لمتغير المست2شكل )

 

    

( وجود فروق في تشكيل النماذج بين أفراد العينة بالمستوي الخامس وكال من 2( وشكل )14يتضح من جدول ) 

( ، 1.11أفراد العينة بالمستوي "السادس ، السابع" لصالح أفراد العينة بالمستوي الخامس عند مستوى داللة )

سادس وأفراد العينة بالمستوي السابع لصالح أفراد العينة بالمستوي بينما توجد فروق بين أفراد العينة بالمستوي ال
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( ، يليهم 73.311( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة بالمستوي الخامس )1.15السادس عند مستوى داللة )

( ، 23.113( ، وأخيرا أفراد العينة بالمستوي السابع بمتوسط )23.325أفراد العينة بالمستوي السادس بمتوسط )

فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة بالمستوي الخامس حيث كانت صعوبات تشكيل النماذج لديهم أكبر ، ثم أفراد 

هذه ، وتؤكد العينة بالمستوي السادس في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة بالمستوي السابع في المرتبة الثالثة 

 حيث "م2113 ، حسن رباب ، دمحم ، إيمان ، السالم "عبد ودراسة ، "م2113 ، دمحم دعاء ، "عبودالنتيجة دراسة 

 لرفع مبسطة بطرق المانيكان على التشكيل أسلوب في المستخدمة التقانات وتوضيح شرح أهمية على أكدا

 . المانيكان على التشكيل في الطالب مهارات مستوي
 

        :الثالثالفرض 

   استبيان الصعوبات المهارية ومتغيرات الدراسة توجد عالقة ارتباطية بين محاور    
استبيان الصعوبات المهارية ومتغيرات  وللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين محاور   

 االرتباط:الدراسة والجدول التالي يوضح قيم معامالت 
 

   

 ومتغيرات الدراسةاستبيان الصعوبات المهارية  ( مصفوفة االرتباط بين محاور15جدول )

تجهيز وإعداد  

 المانيكان
 تشكيل النماذج

الصعوبات 

 المهارية ككل

 **1.341 -  *1.211 -  **322 -  العمر

 **1.343 -  **1.317 -  **1.324 -  المستوي الدراسي

                       1.15عند  * دال                                1.11** دال عند 
 

   

استبيان الصعوبات المهارية ومتغيرات  ( وجود عالقة ارتباط عكسي بين محاور15تضح من الجدول )ي  

فكلما زاد العمر كلما قلت صعوبات تجهيز وإعداد المانيكان وقلت  ،1.15 ،1.11الدراسة عند مستوى داللة 

يز وإعداد المانيكان وقلت كذلك كلما ارتفع المستوي الدراسي كلما قلت صعوبات تجه النماذج،صعوبات تشكيل 

 ال النماذج.صعوبات تشكيل 
 

 

 الرابع:الفرض 
 المانيكان  علىتختلف أراء الطالبات في الصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل      

 

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألراء الطالبات في الصعوبات المهارية لمقرر     

 ذلك:المانيكان والجداول التالية توضح  علىل أسس التشكي
 

 

 يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء الطالبات في الصعوبات ( 12)جدول 

 المانيكان "تجهيز وإعداد المانيكان" علىالمهارية لمقرر أسس التشكيل 

 العبارات -م
 ال تقريبا نعم

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 هيز وإعداد المانيكانتج

1- 
هل طابق المانيكان قياسات وشكل الجسم بعد عملية حشو 

 المانيكان
71 77.31% 44 43.37% 13 13.43% 

 %73.17 72 %74.33 72 %22.13 24 تثبيته للقطنهل تثبيت الشريط الالصق كان مجديا  عند  -2

 %22.37 21 %73.17 72 %73.14 75 هل اثر تثبيت الشريط الالصق على القياس -7

 
 سهلة منخفضة الصعوبة متوسطة الصعوبة عالية الصعوبة

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
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4- 
حددي مقدار  الطولية:الخطوط 

الصعوبة التى واجهتك خالل 

 إعداد وتثبيت الخطوط الطولية
13 13.43% 21 22.37% 27 25.11% 71 77.31% 

5- 

حددي  العرضية:الخطوط 

مقدار الصعوبة التى واجهتك 

خالل إعداد تثبيت الخطوط 

 العرضية

22 27.31% 72 74.33% 13 21.25% 13 21.25% 

 

 المانيكان:( هل طابق المانيكان قياسات وشكل الجسم بعد عملية حشو 1للعبارة ) بالنسبة-1
من أفراد  44بينما  %،77.31جابتهم "نعم" بنسبة من أفراد عينة البحث كانت إ 71يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "ال" بنسبة  13و %،43.37عينة البحث كانت إجابتهم "تقريبا" بنسبة 

13.43.% 
 

 تثبيته للقطن:( هل تثبيت الشريط الالصق كان مجديا  عند 2للعبارة ) بالنسبة-2
من أفراد  72بينما  %،22.13عينة البحث كانت إجابتهم "نعم" بنسبة  من أفراد 24يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "ال" بنسبة  72و %،74.33عينة البحث كانت إجابتهم "تقريبا" بنسبة 

73.17.% 
 

 القياس:( هل اثر تثبيت الشريط الالصق على 7للعبارة ) بالنسبة-7
من أفراد  72بينما  %،73.14أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "نعم" بنسبة من  75يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "ال" بنسبة  21و %،73.17عينة البحث كانت إجابتهم "تقريبا" بنسبة 

22.37.% 
 

يت حددي مقدار الصعوبة التى واجهتك خالل إعداد وتثب الطولية:( الخطوط 4للعبارة ) بالنسبة-4

 الطولية:الخطوط 
من  21بينما  %،13.43من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  13يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  27و %،22.37أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.77.31البحث يرون أنها سهلة بنسبة  من أفراد عينة 71وأخيرا  %،25.11الصعوبة بنسبة 
 

حددي مقدار الصعوبة التى واجهتك خالل إعداد تثبيت  العرضية:( الخطوط 5للعبارة ) بالنسبة-5

 العرضية:الخطوط 
من  72بينما  %،27.31من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  22يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  13و %،74.33أنها متوسطة الصعوبة بنسبة أفراد عينة البحث يرون 

 %.21.25من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  13وأخيرا  %،21.25الصعوبة بنسبة 

 
 

 يوضح التكرارات والنسب المئوية ألراء الطالبات في( 13)جدول 

 المانيكان "تشكيل النماذج" علىالصعوبات المهارية لمقرر أسس التشكيل  

 العبارات -م
 سهلة منخفضة الصعوبة متوسطة الصعوبة عالية الصعوبة

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

 تشكيل النماذج

1- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 بنسة الكتف
13 13.53% 13 13.43% 25 23.13% 72 74.33% 

2- 
عوبة تشكيل نموذج مقدار ص

 بنسة الوسط
15 12.71% 21 21.34% 13 21.25% 73 41.71% 

7- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 بنسة الجنب
12 13.73% 13 13.43% 22 23.22% 77 75.33% 

4- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الجونلة المستقيمة
14 15.22% 15 12.71% 13 13.53% 45 43.31% 
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5- 
موذج مقدار صعوبة تشكيل ن

 الجونلة الجوديهات
25 23.13% 23 23.75% 21 22.37% 13 21.25% 

2- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الجونلة القصات
23 71.52% 25 23.13% 24 22.13% 14 15.22% 

3- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الدرابيه الحر
21 22.37% 21 21.34% 13 13.43% 74 72.32% 

3- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الدرابيه المنتظم
41 47.43% 74 72.32% 3 3.31% 11 11.33% 

3- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الدرابيه الشعاعي
75 73.14% 23 71.52% 12 13.73% 12 17.14% 

11- 
مقدار صعوبة تشكيل نموذج 

 الكسرات الطولية والعرضية
21 22.37% 23 23.75% 15 12.71% 23 71.52% 

11- 
نموذج  مقدار صعوبة تشكيل

 العقدة
42 45.25% 25 23.13% 12 17.14% 17 14.17% 

 
 ال نوعا ما نعم

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

12- 
المحاضرة هل سهلت استخدام الفيديوهات التعليمية أثناء 

 الصعوبات التي تواجهك أثناء عملية التشكيل بعض
25 23.13% 73 41.22% 71 72.21% 

 

 الكتف:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج بنسة 1للعبارة ) لنسبةبا-1
من  13بينما  %،13.53من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  13يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  25و %،13.43أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.74.33من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  72وأخيرا  %،23.13سبة الصعوبة بن
 

 الوسط:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج بنسة 2للعبارة ) بالنسبة-2
من  21بينما  %،12.71من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  15يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  13و %،21.34طة الصعوبة بنسبة أفراد عينة البحث يرون أنها متوس

 %.41.71من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  73وأخيرا  %،21.25الصعوبة بنسبة 
 

 الجنب:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج بنسة 7للعبارة ) بالنسبة-7
من  13بينما  %،13.73أنها عالية الصعوبة بنسبة من أفراد عينة البحث يرون  12يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  22و %،13.43أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.75.33من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  77وأخيرا  %،23.22الصعوبة بنسبة 
 

 المستقيمة:ة تشكيل نموذج الجونلة ( مقدار صعوب4للعبارة ) بالنسبة-4
من  15بينما  %،15.22من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  14يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  13و %،12.71أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.43.31من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  45وأخيرا  %،13.53الصعوبة بنسبة 
 

 الجوديهات:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج الجونلة 5للعبارة ) بالنسبة-5
من  23بينما  %،23.13من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  25يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  21و %،23.75بة أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنس

 %.21.25من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  13وأخيرا  %،22.37الصعوبة بنسبة 
 

 القصات:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج الجونلة 2للعبارة ) بالنسبة-2
من  25بينما  %،71.52الصعوبة بنسبة  من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية 23يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  24و %،23.13أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.15.22من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  14وأخيرا  %،22.13الصعوبة بنسبة 
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 الحر:موذج الدرابيه ( مقدار صعوبة تشكيل ن3للعبارة ) بالنسبة-3
من  21بينما  %،22.37من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  21يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  13و %،21.34أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.72.32ة البحث يرون أنها سهلة بنسبة من أفراد عين 74وأخيرا  %،13.43الصعوبة بنسبة 
 

 المنتظم:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج الدرابيه 3للعبارة ) بالنسبة-3
من  74بينما  %،47.43من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  41يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  3و %،72.32أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.11.33من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  11وأخيرا  %،3.31الصعوبة بنسبة 
 

 الشعاعي:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج الدرابيه 3للعبارة ) بالنسبة-3
من  23بينما  %،73.14 من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة 75يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  12و %،71.52أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.17.14من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  12وأخيرا  %،13.73الصعوبة بنسبة 
 

 والعرضية:الطولية ( مقدار صعوبة تشكيل نموذج الكسرات 11للعبارة ) بالنسبة-11
من  23بينما  %،22.37من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  21يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث يرون أنها منخفضة  15و %،23.75أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.71.52البحث يرون أنها سهلة بنسبة من أفراد عينة  23وأخيرا  %،12.71الصعوبة بنسبة 
 

 العقدة:( مقدار صعوبة تشكيل نموذج 11للعبارة ) بالنسبة-11
من  25بينما  %،45.25من أفراد عينة البحث يرون أنها عالية الصعوبة بنسبة  42يتضح من الجدول أن     

عينة البحث يرون أنها منخفضة من أفراد  12و %،23.13أفراد عينة البحث يرون أنها متوسطة الصعوبة بنسبة 

 %.14.17من أفراد عينة البحث يرون أنها سهلة بنسبة  17وأخيرا  %،17.14الصعوبة بنسبة 
 

 المحاضرة بعض( هل سهلت استخدام الفيديوهات التعليمية أثناء 12للعبارة ) بالنسبة-12

 التشكيل:الصعوبات التي تواجهك أثناء عملية 
من أفراد  73بينما  %،23.13من أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "نعم" بنسبة  25يتضح من الجدول أن     

من أفراد عينة البحث كانت إجابتهم "ال" بنسبة  71و %،41.22عينة البحث كانت إجابتهم "نوعا ما" بنسبة 

72.21.% 
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