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 االستفادة من فن النحت كوسائل تعلیمیة بالتشكیل علي المانیكان لتنمیة مھارة رسم الدرابیھات في  مجال تصمیم األزیاء.

Sculpture as an educational means for developing darping skills in the field of 
fashion design 

  
  عبیر راغب االتربي ابراھیم

  جامعة دمیاط -قسم االقتصاد المنزلي ، س بكلیة التربیة النوعیة مدرس النسیج والمالب
  

  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
یعد تصمیم األزیاء من العلوم الحدیثة المعترف بھا في مجال الفنون، وھو فن متمیز یدور حول قوام  

تصمیم االزیاء یتطلب مھارات عالیھ  االنسان وابراز جمالھ واخفاء عیوبھ والتعریف عن ھویتة، والن
اتجاه البحث ھو العمل علي رفع   الیضاح الكثیر من تفاصیل الزي وصیاغتھا بشكل واضح فكان

شعبة االقتصاد المنزلي في رسم (تقنیة الدرابیة) التي تعد من أصعب  –مھارات طالبات الفرقة االولي 
ستخدام الظل والنور وتجسید البعد الثالث للتصمیمات، التقنیات في رسوم األزیاء لما یتطلبھ من اتقان ا

وذلك باالستعانة بفن النحت (عملیة التصلیب) في بناء مانیكانات ثابتھ واضحة التفاصیل لتحقیق أفضل 
تعلم في أقل وقت تدریسي. وتم تطبیق ثالثة مانیكانات مشكلة ومعالجتھا احصائیا من قبل الباحثة 

ت والمحكمین في مدى فعالیة الوسیلة التعلیمیة، ومدى توافر عناصروأسس واالستعانة بآراء الطالبا
التصمیم بھا. باالضافة الي وجود دالالت احصائیة علي قبول التصمیمات من قبل المحكمین سواء 
بعض التصمیمات المصوره المنقولھ من قبل الطالبات، وبعض التصمیمات المبتكرة في مشروع مادة 

  أسس تصمیم المالبس.
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   Introduction:مقدمة
یعد تصمیم المالبس من أھم الفنون األساسیة في الحضارة فھو    

یعرض العدید من مظاھر ثقافات الماضي ویوضح الخصائص 
التي تتصف بھا المجتمعات عبر القرون، والمالبس لیست وسیلة 
لستر بعض أجزاء الجسم أو لحفظھ من التقلبات الجویة أو رغبة 

لمالبس لھا جذور متأصلھ في حضارة كل في التزین فقط، بل أن ا
أمة ومدنیتھا وتقالیدھا وسائر شئونھا، وھي أیضا مرآة صادقة 
تعكس الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والدینیة عبر 

  ).2001.(یسري معوض ، العصور واألزمنھ
ولما كان فن تصمیم األزیاء من الفنون المرنھ المتطوره، والتي 

دید یظھر في عصر التكنولوجیا، كان من تستوعب كل ج
الضروري علي مصمم األزیاء االستفادة من كل ما یقدم لھ من 
أدوات وأجھزة حدیثة حتي یصل الي نتائج مبتكرة، وبأسلوب 
علمي منظم. ألن المصمم المبتكر بھذه الكیفیة انما یعایش ما یدور 

ا أوجب حولھ من متغیرات تتسع نطاق ابعادھا یوما بعد یوم، مم
علیھ ضرورة األخذ بأسالیب وأدوات العلم والتكنولوجیا الحدیثة 
عند ممارسة العمل التصمیمي، بھدف تنمیة الطاقة االبداعیة في 

  ).2011(وسام یاسین عبد الرحمن،ھذا المجال. 
ویمثل التصمیم علي المانیكان أسلوب تشكیل ینتمي الي الفنون     

أحد األسالیب المھمھ والرئیسیة  التشكیلیة ویصنف معھا، كما أنھ
لتصمیم األزیاء فھو وسیلة واقعیة وتطبیقیة عملیة البتكار وتصمیم 
األزیاء، والحكم بواقعیة علي صالحیة فكرة التنفیذ ومدى مالئمة 
التصمیم للجسم، والتعامل مع الخامة بحس مرھف بكل ماتحملھ من 

  )2009فار، سھام احمد عبد الغ –. (نجوي شكري امكانیات فنیة
وتلعب وسائط التشكیل التي تستخدم في العمل الفني دورا مھما    

في العملیة االبداعیة، خاصة في الحركات المعاصرة، فأصبح 
الكثیر من الفنانین یبتكرون خامات خاصة لتكون بمثابة المثیر 
الفني وأداة التعبیر في آن واحد، حیث تتحول الخامة من مجرد 

محرك وطاقة ابداعیة وتعبیریة كامنة، تلك وسیط تشكیلي الي 
الطاقة التي تعطي حسا خاص بالخامة وتخرجھا من دورھا المعتاد 
وشكلھا المتعارف علیھ الي وجود جدید، وكأنھا اكتشفت من خالل 

(عفیف بھنس رؤیة وابداع الفنان الذي اعطاھا طاقة خاصة. 
،1997(  

ع التصمیم في ویختلف التصمیم علي المانیكان عن باقي أنوا

األسلوب الفني، حیث یتضمن أشكاال مجسمة ذات أبعاد ثالثیة 
تكسبھ أھمیة من حیث االحساس بالكتلة والحركة المتجھھ الي 

(عمرو  الفراغات المطلقة والمحددة وكذلك بالملمس واللون.
  ).2013حسونھ ،

ویرى البحث الحالي أن التشكیل بالقماش علي المانیكان یعد من 
التعلیمیة السھل تطبیقھا في مجال تعلم تصمیم االزیاء.  الوسائل

فبتشكیل القماش یتكون البعد الثالث للتصمیم ویتضح ویتجسد شكل 
الظل والنور فیھ، خاصة في أماكن ثني القماش كالكسرات 

 والدرابیھات. فأصبحت كأنھا مجسمات أو منحوتات.
  : Statement of the problemمشكلة البحث
البحث في اكساب طالبات الفرقة األولي لشعبة  تكمن مشكلة

االقتصاد المنزلي مھارة رسم الدرابیھات من خالل دراسة مادة 
أسس تصمیم المالبس ومعالجة عنصر الوقت المعیق التمام  التعلم 

  بشكل جید.
  : Hypothesisفروض البحث

ھل توجد عالقة دالة احصائیا علي فعالیة المودیالت المانیكان  -
 تعلیمیة من خالل االستفادة من فن النحت. كوسیلة

ھل توجد عالقة دالة احصائیا علي توافر عناصر وأسس  -
التصمیم في المودیالت المشكلة علي المانیكان ( الوسائل 

 التعلیمیة).
ھل توجد عالقة دالة احصائیا علي توافر عناصر وأسس  -

التصمیم في التصمیمات المصورة المنقولة من قبل الطالبات 
 تصمیمات). 9(

ھل توجد عالقة دالة احصائیا علي توافر عناصر وأسس  -
التصمیم في التصمیمات المبتكره كمشروع لمادة أسس التصمیم 

  تصمیم). 12من قبل الطالبات (
  :Objectivesھدف البحث 

یھدف البحث الي اكساب الطالبات مھارة رسم الدرابیھات في 
نظرا لصعوبة رسم ھذه تصمیم األزیاء لطالبات الفرقة األولي. 

التقنیة التي تعتمد علي توافر مھارة التلوین واستخدام الظل والنور 
  وصیاغة الرسوم لتعطي شكل ثالثي االبعاد.

  : Significanceأھمیة البحث
  تتلخص أھمیة البحث في النقاط التالیة:

االستفادة من الفنون كفن النحت في تثبیت ثنیات القماش  -1
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لة تعلیمیة ثابتھ یمكن استخدامھا والدرابیة لعمل وسی
 وقت الحاجھ الیھا.

االستفادة من التشیكیل علي المانیكان في انسدال القماش  -2
وعمل الدرابیة بحیث تأخذ شكل الجسم االنثوي. فیعطي 

 صیاغة معبره عن الدرابیة وأبعاد الجسم.
توضیح مناطق الظل والنور في مناطق الثنیات  -3

 رسمھا والتعبیر عنھا. والدرابیھات وبالتالي یسھل
توفیروسیلة تعلیمیة ثابتة یساعد الطالبات باختالف  -4

فروقھن الفردیة لالستعانھ بھا وبالتالي القضاء علي 
مشكلة الوقت في تطبیق التقنیة حیث متاح للطالبات في 

 اي وقت رسم التصمیمات. 
  : Methodologyمنھج البحث

  یتبع البحث المنھجین التالیین:
 :Descriptive analyticalصفي التحلیلي المنھج الو -1
 Expert mentalالمنھج التجریبي التطبیقي   -2

method لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث ومدي تحقیق :
  فروضھ.

  :Delimitationsحدود البحث 
حدود البحث الزمانیة : استغرق تطبیق الدراسة علي مدارعام 

 –البس ) من خالل تدریس مادة أسس تصمیم الم2018-2019(
  الفصل الدراسي الثاني.

شعبة  –حدود البحث المكانیة : معامل الخیاطة كلیة التربیة النوعیة 
  االقتصاد المنزلي.

الفرقة األولي  –حدود البحث البشریة : طالبات االقتصاد المنزلي 
) طالبة  كعینة لمعرفة مدي فائدة 50كلیة التربیة النوعیة. عدد ( –

  االعمال المشكلة.
 :Theoretical Frame Workار النظري االط

  :Terminologyالمصطلحات  
  Sculpture:فن النحت

ً من فروعالنحت ھو فن توقف اللحظة، وھو  الفنون  فرعا
، كما أنھ یرتكز الفنون التشكیلیة نفس الوقت أحد أنواع وفي المرئیة

ْصل، كان .على إنشاء مجسمات ثالثیة األبعاد ( أي  النقش ففي األ
إزالة جزء من المادة) و التشكیل (أي إضافة المواد كالصلصال). 

  الخشب  و  خزف و  والمعادن  الصخور  ویمارس ھذا الفن على
سمات ثالثیة فھو فن تجسیدي یرتكز على إنشاء مج.  أخرى ومواد 

األبعاد إلنسان، حیوان، أو أشكال تجریدیة. ویمكن 
، أو نقش الصخور أو األخشاب. فن الشمع  أو الجص استخدام

ت ھو أحد جوانب اإلبداع الفني كما ینتج مجسمات ثالثیة النح
  )  kleiner, Fred-2009( .األبعاد

  : Drapeالدرابیھ 
قطعة قماش كاملة ال یتم قصھا كما ھو الحال في المالبس الجاھزة 
یمكن تثبیتھا علي الجسم عن طریق الدبابیس والمسامیر والمشابك، 

بطھ فقط واالعتماد علي والزنانیر أو األحذمة، أو حتي یمكن ر
االحتكاك والجاذبیة وحدھا لتعطي االنثناءات و الكسرات الناعمة 

 -Anne Hollander )للثوب.كما ھو موضح بالشكل 
Summer 1975) 

  
   Fashion Design:تصمیم األزیاء

خبرات  –خبرات عملیة  –ھي ما یقوم بھ المصمم (خبرات علمیة 
جسم بشري {لنقاط شتي عدیدة  نفسیة) من عملیات إدراك عقلي

 –مواد مساعدة  –خامات (أقمشة  –سیكولوجیا"  –"فسیولوجیا 
 –عالقات )  –عناصر  –قواعد فنیة تشكیلیة (أسس  –مكمالت) 

تعني  }اقتصادیة) - سیاسیة  -فنیة  -اتجاھات سائدة (اجتماعیة 
بمشكلة ما (المنتج المصمم) البتكار حل لھا من خالل منھج علمي 

ً في االعتبار إشكالیات التنفیذ (تقنیات اإلنتاج الكمي وا  –ضعا
  ).2013(عمرو حسونھ،تقنیات التنفیذ الیدوي) لھذا الحل المصمم. 

  : Dress- Stand المانیكان
ھو قالب أو ھیكل یمثل الجسم البشري ویطابقھ من حیث الھیئھ 

دة من وشكل القوام تبعا للقیاسات التابعة للتوحید القیاسي والمعتم
الدولة المنتجة لھ، ویتم اعداده بطریقة خاصة بحیث یماثل قیاسات 
وشكل الجسم الذي یراد عمل النماذج لھ، ویستخدم في تصمیم 
األزیاء باستخدام القماش مباشرة او اعداد النماذج باستخدام خامات 

وسھا أحمد عبد  -.( نجوى شكري محمد مؤمنالتشكیل 
 ).2009الغفار،

  :Design on the dress-standالمانیكانالتشكیل علي 
ھو أحد الفنون التشكیلیة التي تحتاج لحس فني وتذوق جمالي 
وقدرة علي التخیل باستخدام خامات االقمشة للتعبیر عن االبداعات 

الفنیة في شكل االزیاء وھو أحد أسالیب تصمیم االزیاء الذي یتم 
ص حتي تتضح فیھ تشكیل القماش علي المانیكان مباشرة بدون ق

(نجوي شكري محمد مؤمن، سلوي ھنرى، نجوى  فكرة التصمیم.
، و احیانا Drapingویطلق علي ھذه الطریقة ). 1996حجازى(

بمعني تشكیل القماش بحیث یغطي الجسم و  Modelingتسمي
  یكون مطابقا لھ مع ترك مقدار كافي لراحة الجسم.

(Mee, Janice and purdy michal-1987)  
 Education Tools:التعلیمیة الوسائل 

الوسیلة التعلیمیّة ھي كّل أداة یستخدمھا المعلم من أجل تحسین  
ّم، أو تنمیة االتجاھات أو تعوید التالمیذ على  عملیّة التعلیم والتعل
العادات الصالحة، وغرس القیم المرغوب فیھا دون أن یعتمد 

ً على األرقام واأللفاظ والرموز، وتشم ل ھذه الوسائل المعلم أساسا
جمیع الوسائط التي یستخدمھا المعلم لتوصیل األفكار أو الحقائق أو 
ً وإثارة،  المعاني للتالمیذ؛ وذلك من أجل جعل الدرس أكثر تشویقا

  ولجعل الخبرة التربویّة خبرة مباشرة 
  ) Susan Rickey- 2018(وھادفة في نفس الوقت.

  الدراسات السابقة:
دفت التصمیم وربطھ بالتقنیات التكنولوجیة من الدراسات التي استھ

(اسمھان و -)2016-(رانیا شوقي محمد غازيالحدیثة دراسة 
الي نشر الوعي  األوليحیث ھدفت  الدراسة ) 2012-محمد النجار
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والثقافة والمھارة الخاصة بمجال تصمیم المالبس باالضافة الي 
ي الخطوات دعم العملیة التعلیمیة بالبرامج المتخصصة التي تراع

المسلسلة لعملیات التصمیم. عن طریق اعداد موقع تعلیمي یضم 
شرح للخطوات التعلیمیة لتصمیم القطع الملبسیة المختلفة.( تلبیس 

اعطاء ظل ونور) لكل قطعة علي حدى. وأكدت النتائج  -تلوین –
نجاح األداء الوظیفي للموقع التعلیمي في تحقیق الھدف ودعم 

بموقع متخصص في مجال تصمیم المالبس عن  العملیة التعلیمیة
بحثت في تأثیر استخدام الخرائط الذھنیة  الثانیةبعد بینما الدراسة 

في اكساب المعارف والمھارات في مقرر تصمیم االزیاء لطالب 
الفرقة الرابعة تربوي . واثرت ھذه التقنیة في العملیة التدریسیة 

تقلیدیة. وكذلك دراسة بشكل كبیر حیث فاقت الطرق التدریسیة ال
حیث اھتمت باستخدام التقنیات  )2016-(رانیا نبیل زكي عطیھ

الثالثیة األبعاد علي مرحلتین ھما تصمیم وانتاج المالبس كمثیر 
البداع الطالبات في مجال التصمیم من خالل مقرر التصمیم علي 
المانیكان لمرحلة الماجستیر. وعن طریق معالجة التصمیمات التي 

وكانت النتائج أن  3DMAXشكیلھا علي المانیكان باستخدام تم ت
ھناك عالقة بین استخدام التقنیات الثالثیة األبعاد و ابداع الطالبات 
في مجال التصمیم علي المانیكان. ووجود مصممین یتمیزوا 

 أمیره(باالبداع و التمیز ومواكبھ التكنولوجیا. باالضافة الي دراسة 
التي  )2018 - رحاب طھ حسین شریدحالھندوم ، أحمد محمد 

ھدفت الي امكانیة االستفاده من الوسائط المختلفة وما توفره من 
حلول ومتغیرات تشكیلیة ابداعیة البتكار تصمیمات ملبسیة 
معاصره باعمال تصویریة مبنیة علي القیم الجمالیة والتقنیة 
 للوسائط المختلطھ بأسلوب التصمیم علي المانیكان مع استطالع

مجموعة من المستھلكات)  –آراء الفئات المعنیة (اساتذه الجامعات 
  ومن بعد معالجة النتائج احصائیا تبین نجاح التصمیمات المنفذه.

و من الدراسات القائمة علي التشكیل علي المانیكان دراسة كل من 
) و( دعاء 2018 -(نرمین عبد الرحمن عبد الباسط و اخرون

)و( صافیناز محمد 2015 -أحمد محمد عبود و نجالء محمد
) ودراسة ( دعاء محمد عبود أحمد و ھالة سلیمان  2016 -النبوي

   ).2017 -السید سلیمان
دراسة وتحلیل فن األویجامي والتعرف  االوليفتناولت الدراسة 

علي خصائصة الفنیة والجمالیة واالستفادة منھ في تقدیم مالبس 
المانیكان. وحققت الدراسة  السھرة للفتیات باسلوب التصمیم علي

رؤیة المتخصصین في االستخدام العلمي لعناصر واسس التصمیم 
واألداء الوظیفي والجمالي للتصمیمات باالضافة الي تحقیق رؤیة 
المنتجین من حیث سھولة تنفیذ وانتاج تصمیمات مقبولة للمستھلك 

قامتا  الثانیة وتوفر الراحة وموائمتھا للموضة.وفي الدراسة
لباحثتنان ابتكار تصمیمات معاصره لمالبس السیدات بثالثة ا

)من ثالثة أقمشة منفذة باسلوب المرقعات 44الي  40مقاسات من(
وقد حازت تصمیمات األقمشة علي قبول المتخصصین في مجال 

دراسة الفن و المالبس والقت قبول المستھلكات. بینما ربطت 
یم علي المانیكان وفن ) بین اسلوب التصم 2016-(صافیناز النبوي

الجرافیك لتصمیم أزیاء تصلح للمرأة العاملة لفترة المساء 
) تصمیمات نالت القبول من قبل المتخصصین 5والسھرة. بتنفیذ (

و المستھلكبن من حیث (عناصر واسس التصمیم والجانب 
 االبتكاري واالسلوب التقني المنفذ بھ القطعة. وھدفت الدراسة

فادة من اسلوب االسموكنج في عمل تصمیمات الي االست الرابعة
لفترة المساء و السھرة تنفذ باسلوب التصمیم علي المانیكان وتالئم 

) تصمیم علي المانیكان 18جسم القوام النحیف، وقد تم تنفیذ عدد(
من غرز متنوعة لالسموكنج وكانت آراء المتخصصین في 

ي مجال التصمیم علي المانیكان كانت أفضل من المتخصصین ف
التطریز. في محوري االبتكار والجانب الوظیفي، في حین كان 
رأي المتخصصین في التطریز أفضل في محور التصمیم، وكذلك 

حیث ھدفت الي توظیف فن )2018-(سوزان حجازيدراسة 
المكرمیة فنیا وجمالیا في تنفیذ تصمیمات باسلوب التشكیل علي 

منفذة من وجھة نظر المانیكان وقیاس مدي نجاح التصمیمات ال

  ) تصمیمات للتحقق من أھداف البحث. 5المتخصصین وتم تنفیذ (
-(منال مرشد الحربيومن الدراسات المرتبطة بفن النحت دراسة 

حیث ألقت الضوء علي اقتصار النحت علي الخامات  )2018
الخشب) والبعد عن  -المعدن -حجر –الصلبة مثل (الرخام 

الخیوط) فتضمنت الدراسة  –اللباد  –الخامات اللینة (القماش 
محورین: األول وھو ممارسات النحت عبر تاریخ الفن المعاصر 
وایضاح الفرق بین النحت الناعم والفنون الیدویة، بینما تناول 
المحور الثاني تصنیف التقنیات واألسالیب المستخدمة توضیح و 

 (طھانتاج وتشكیل النحت الناعم وكذلك من الدراسات دراسھ 
حیث تناول البحث الخامة كوضع لبحث  )2017-حسن الغباشي

اي فنان، فھي المحققھ لفكرتھ المادیھ وایضاح الخواص الملمسیة 
والتركیبیة لقماش القطن في تحقیق ھیئات نحتیة مبتكره. وتزوید 
طالب التربیة الفنیة بمھارات تقنیھ تسھم في تأكید الجانب التعبیر 

(ھبھ جمال لخامھ المستخدمة. ودراسة في مجال النحت باختالف ا
حیث تناولت الي تصمیم  )2018-عبد الحلیم، ھبھ محمد حمادة

) عام مستوحاه من فن 40-20مالبس للمحجبات بأعمار من (
النحت علي البیض و التي تفي باحتیاجاتھن الوظیفیة والجمالیة وتم 

قبل  تصمیمات ملبسیة و تنفیذھا و معالجتھا احصائیا من 10اعداد 
(االكادیمین والمنتجین والمستھلكین) في الجوانب البنائیة 
والوظیفیة والجمالیة واالنتاجیة والتسویقیة وعناصر وأسس 

  التصمیم.
  اجراءات البحث:
  Experimental:الدراسة العملیة 

من خالل مالحظة أداء طالبات الفرقة االولي في مادة أسس  -
ئیة لمشروع المادة تصمیم المالبس وتقدیر المنتجات النھا

واالستعانھ بالتحكیم  من قبل  أ.م.د/ رضوي مصطفي رجب و 
أ.م.د/ رباب طاھر لمصداقیة التحكیم. توصلت الباحثة لوجود 
مشكلة في تقنیة رسم الدرابیة في المالبس وصیاغتھا بشكل 
صحیح بوضع الظالل وایضاح مناطق الضوء بحیث تظھر 

 بشكل متجسد وثالثي االبعاد. 
تشكیل قماش (الجیرسیھ) علي المانیكان وذلك للیونتھ العالیھ تم  -

وانسدالیتھ الناعمھ. وتصمیم الدرابیة في مناطق مختلفة عند 
الرقبة واالكتاف ومنطقة الخصر واالرداف مع مراعاة عنصر 

 حركة القماش و تفاعلھ مع الجاذبیة االرضیة .
 تم تشكیل المودیل األول وعرضھ علي الطالبات لرسمھ -

باعتباره وسیلھ تعلیمیھ ثابتة األبعاد لیظھرالدرابیة علي جانب 
واحد للصدر والكتف ومنطقة الوسط واألرداف. وألن وقت 
التطبیق العملي ساعتان. فظھر عنصر الوقت كمشكلة ثانویة 
وبالتالي لزم تطبیق عملیة تصویر المانیكان علي جلستین. 

ان  كالمنحوتات  وبالتالي توجب تثبیت المودیل علي المانیك
  للمحافظة علي شكل الدرابیة وتفاصیلھ وأبعاده  كالتالي:

  یغطي المانیكان كامال بشفاف تغلیف األطعمة لحمایتھ
 والمكانیة ازالة المودیل المصلب.

  یغطي القماش كامال بمادة البولي استر المضاف الیھ الماده
المصلبھ لتحویل الخامة  من الحالة اللینة الي الحالة 

 الصلبة.
 .یشكل القماش علي المانیكان بالتصمیم المراد تشكیلھ 

تم تشكیل المودیل الثاني موضح الدرابیة علي علي منطقة الرقبة و 
الصدر، وكذلك المودیل الثالث یوضح الدرابیة  علي منطقة الكتف 

  والوسط مع اختالف حركة القماش التي تظھر في نھایات الثوب.
یر المودیالت بالرسم لقیاس مدي ثم طلب من الطالبات تصو

االستفادة من الوسیلة التعلیمیة. ولتشابھ المودیالت عرضت الباحثة 
تصمیمات فقط، ثم طلب منھن تصمیمات مختلفة تحتوي علي  9

تقنیة الدرابیة المشروع لمادة اسس تصمیم المالبس حیث علي 
تصمیم لنفس عینة  12تحتوي علي تقنیة الدرابیة وتم عرض 

 لبات.الطا
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  ) و بعض من صور التصمیمات المنقولة من قبل الطالبات.1المانیكان رقم (

                               
  ل                   التصمیم الثاني                    التصمیم الثالثالتشكیل األول عالمانیكان        التصمیم األو

  مات المنقولة من قبل الطالبات.وبعض من صور التصمی) 2التصمیم رقم(

           
 التصمیم الثاني            التصمیم الثالثالتشكیل الثاني علي المانیكان               التصمیم األول               

  ) وبعض من صور التصمیمات المنقولة من قبل الطالبات.3التشكیل الثالث علي المانیكان رقم (
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  التصمیم الثالث                  التصمیم الثاني                    التصمیم األول             التشكیل الثالث علي المانیكان            

التصمیمات مرتبة تصمیمات الطالبات المرسومة المحتویة علي تقنیة الدرابیھ بعد تطبیق الوسیلة التعلیمیة المشكلة علي المانیكان.*(
  حسب معالجتھا االحصائیة)

  توصیف التصمیمات:
  التصمیم االول:

  
فستان سواریة للمساء (أو كوكتیل نھارا) الفستان مكشوف من 
الظھر غیر منتظم الطول، یحتوي علي درابیھات كثیرة مختلفة 
االنسدالیة واالشكال الختالف اتجاه خیاطة الدرابیة، من األمام 

  لتصمیم من قماش حریر عالي االنسدالیة.قماش سادة. ا
  

  التصمیم التاسع:

  
تصمیم فستان سواریة (أو كوكتیل نھارا) نظرا أللوانھ الزاھیة 
ویمكن ارتداؤه باللیل. التصمیم یجمع بین القماش الصلب في 
الكورساج والجیب. وقماش لین خفیف مقصقص بشكل شرائط 

تھ،یضم أیضا خطوط منسدلة علي الجسم تظھر فیھا لیونتھ وحرك
الدرابیة باختالف اتجاھتھا علي حسب مكان تواجدھا علي خط 

  الوسط والصدر.
  التصمیم الثاني:  التصمیم الثامن:
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تصمیم (زي كاجوال). بنطلون جینز أزرق یحتوي علي درابیة 
علي خط الجنب، توب كت مع شال شیفون یظھر فیھ شفافیھ 

ركة الخامة وانسدالیتھا ووضوح الدرابیة و حركتھ وفقا لح
  المودیل. 

  
تصمیم فستان سواریھ یصلح للمساء والسھره یتمیز بخلیط من 
االلوان الفاتحھ الشفافة مع اللون االصفر الصریح، یحتوى 
التصمیم علي الكثیر من الثنیات والطبقات في الجزء السفلي.الكثیر 

  منطقة البطن والجنب مع ظھر عالي.من خطوط الدرابیة علي 
  التصمیم الثاني عشر:

  
فستان سواریة للمساء والسھره. التصمیم یتسم بالفانتازیا واختالف 
مكمالت الزي عن استایل المودیل نفسھ (فالبوت كاجوال غني 
بخطوط الدرابیھ كذلك الشابوه مع طبقة خفیفة من الشیفون الناعم). 
تواجد خطوط درابیھ متمركزه علي خط الوسط و متفرعھ عند 

  ر وخط االرداف.الصد

  التصمیم الحادي عشر:

  
التصمیم یتسم بالفانتازیا. عبارة عن جاكت غیر متماثل االتزان 
یحتوي علي مزیج من قماش الجبردین السادة الرمادي واالخضر 
والكثیر من قماش الساتان. یتمركز الدرابیھ علي خط الوسط 

حتوي والھنش بأطوال مختلفة. مع بنطلون بنفس نوع القماش و ی
  ایضا علي الدرابیھ.

  
  التصمیم الرابع:

  
تصمیم فستان سواریھ من قماش الساتان الناعم شدید االنسدال، 
یحتوى التصمیم علي كورساج درابیھ علي منطقة الصدر و 

  التصمیم السابع: 

  
تصمیم فستان سواریھ غیر متماثل االتزان و االطوال. یحتوي 
علي خطوط درابیھ في منطقة الزراع و أعلي الكتف والصدر و 
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الوسط واالرداف مجمعة بقطعة من االكسسوار الذھبي علي خط 
الجنب. وجیب من طبقات الساتان االزرق واالصفر مختلفة 

  االطوال والطیات.

اسفلھ في اتجاه خط الكتف. التصمیم من قماش الساتان المتوسط  
وان السمك واللمعان. الدرابیھ من قماش الشیفون المتعدد االل

  (الجانجاه) مع شال طویل منسدل علي الذراع الي الشفافیة.
  التصمیم العاشر:

  
تصمیم فستان قصیر. یصلح لفترة مع بعد الظھر والمساء، یمكن 
ارتداؤه علي بنطلون جینز. التصمیم من قماش متوسط السماكھ 
یغطي منطقة الكتفین و الصدر(بولورو) قصیر من قماش لیكرا 

  رابیھ والثنایات مع جوارب بتصمیم شبكي.مطاطي كثیر الد

  التصمیم الثالث:

  
تصمیم كاجوال شتوي. بنطلون جینز متسع من أسفل الركبة بلوزه 
ساده باللون البني یعلوھا كوفیھ عریضھ كاروھات من القماش 
الصوف الناعم. منسدلھ علي منطقة االكتاف و الصدر تحتوي 

باالضافة الي غطاء  علي خطوط درابیة نیجة طریقة االرتداء
  رأس من نفس الخامة تحتوي علي ثنیات خفیفة .

  التصمیم السادس:

  
تصمیم یتسم بالفانتازیا یحتوي علي قماش متماسك متعدد االلوان 
(جانجاه) متكثل في الجیب والصدر یحتوي علي الدرابیھ المختلف 
االتجاه عند اكسسوار الرقبھ. و كذلك یحتوي علي درابیھ مع 

  وار علي خط الكتف والكم.اكسس

  التصمیم الخامس:

  
تصمیم سالوبیت. یصلح التصمیم لفتره النھار و مابعد الظھر 
لبساطھ تصمیمھ و ألوانھ الفاتحھ الباستیل. یحتوي علي خطوط 
الدرابیھ في منطقة الظھر والكتفین. وتظھر حركة القماش 

  المنسجمة مع حركة المودیل.
 

  تفسیرھا)نتائج البحث (تحلیلھا و
فى ھذا البحث سیتم تحلیل آراء أفراد عینة البحث من السادة        

مجال النسیج المحكمین من أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین فى 
تخصص  –ومجموعة من طالبات قسم االقتصاد المنزل  والمالبس
" كلیة التربیة النوعیة بدمیاط فى استبانات حول  –مالبس 

ت كوسائل تعلیمیة بالتشكیل علي المانیكان االستفادة من فن النح

  ."لتنمیة مھارة رسم الدرابیھات في  مجال تصمیم األزیاء
وقامت الباحثة بتحلیل آراء أفراد عینة البحث وفقا 

  لمقیاس لمقیاس ثالثى متدرج على النحو التالى:
تم التصحیح على مقیاس "موافق، موافق إلى حد ما، غیر موافق" 

) على الترتیب، وتم حساب المدى، وذلك 1،  2،  3بأوزان ( 
)، ثم 2=  1 – 3بطرح أصغر وزن من أعلى وزن فى المقیاس (

) بھدف تحدید الطول الفعلى لكل مستوى،  3) على (2قسمة المدى (
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ً)، وھذا یعنى أن المستوى   3  =0.67 2وكانت ( "غیر تقریبا
ن المستوى )، وأ0.67+  1) وأقل من (1یقع بین القیمة ( موافق"

+  1.67) وأقل من (1.67یقع بین القیمة ( "موافق إلى حد ما"
  ).3.0) إلى (2.34بین القیمة ( "موافق")، ویقع المستوى 0.67

وبذلك یكون الوزن المرجح الجابات كل عبارة من العبارات على 
  النحو التالى:

 – 1.67(غیر موافق)                              1.66 – 1
  وافق إلى حد ما)(م    2.33
  (موافق)    3 – 2.34

  ملحوظة: األرقام مقربة ألقرب رقمین عشریین
أوالً: استبانة الطالبات                                                                                           

  طالبة 50عینة الدراسة = 
 میة (تقنیة التحقق من مدى مالئمة كالً من الوسیلة التعلی

  الدرابیة) والمودیالت الُمشكلة على المانیكان.
ً من الوسیلة التعلیمیة (تقنیة الدرابیة)     وللتأكد من مدى مالئمة كال

والمودیالت (الُمشكلة على المانیكان)، قامت الباحثة بحساب 
التكرارات والمتوسط المرجح والنسبة المرجحة لكل عنصر من 

 ً الستجابات الطالبات عینة البحث وحسب عناصر االستبانة وفقا
المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج على النحو 

  التالى:
o (تقنیة الدرابیة) الوسیلة التعلیمیة  

  ): التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعناصر العامة باالستبانة وفقاً الستجابات الطالبات عینة البحث.1جدول (

 ناصر التقییمع
مجموع  اإلستجابة

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  المرجحة

(%) 

درجة 
موافق  موافق الموافقة

 إلى حد ما
غیر 
 موافق

 موافق %84.67 2.54 127 8 7 35 تقنیة الدرابیة یكفى تدریسھا بالبیان العملى
الوسیلة التعلیمیة (الُمشكلة على المانیكان) 

 موافق %84.67 2.54 127 4 15 31 التقنیة مناسبة لتعلم ھذه

الوسیلة التعلیمیة (الُمشكلة على المانیكان) 
 موافق %80.67 2.42 121 5 19 26 وفرت فى وقت تعلم ھذه التقنیة

 موافق %83.33 2.50 الوسیلة التعلیمیة 
  

  
  البات عینة البحث.): المتوسطات المرجحة للعناصر العامة باالستبانة وفقاً الستجابات الط1شكل (

) اتفاق طالبات 1) والشكل البیانى (1یتبین من الجدول (
عینة البحث حول العناصر العامة الخاصة بالوسیلة التعلیمیة (تقنیة 
الدرابیة) ، حیث وقعت استجاباتھم فى مستوى (موافق) لجمیع 
ً على التدرج الثالثى للوزن المرجح،  العناصر العامة بناءا

)، 2.54 – 2.42المتوسطات المرجحة لھا  ما بین (وتراوحت قیم 
%)، مما 84.67  - %  80.67وتراوحت النسب المرجحة ما بین (

ً الستجابات  یوضح مالئمة الوسیلة التعلیمیة (تقنیة الدرابیة) وفقا
الطالبات عینة البحث.وأنھ كلما تنوعت واختلفت الوسائل التعلیمیة 

ت  فاعلیة التعلم ، و ھذا یتفق وارتبطت بالتكنولوجیا الحدیثة زاد
  مع دراسة (رانیا شوقي غازي، اسمھان النجار،رانیا نبیل عطیھ ).

o (الُمشكلة على المانیكان) المودیالت  

  ): التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر تقییم المودیالت وفقاً الستجابات الطالبات عینة البحث.2جدول (

الت
ودی

الم
 

 راتالعبا
مجموع  اإلستجابة

 األوزان
المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  المرجحة

(%) 

درجة 
موافق  موافق الموافقة

 إلى حد ما
غیر 
 موافق

ول
األ

ل 
ودی

الم
 

المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 

 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق 93.33% 2.80 140 - 10 40

شكل على المانیكان المودیل المُ 
 موافق %86.67 2.60 130 2 16 32 واضح بحیث یسھل صیاغتھ

المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %83.33 2.50 125 9 7 34 یتوفر فیھ عنصر الظل والنور
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المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %90.67 2.72 136 1 12 37 معبر عن الخامة المستخدمة.

ل ا
ودی

الم
نى

لثا
 

المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 

 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق 88.00% 2.64 132 1 16 33

المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %81.33 2.44 122 3 22 25 واضح بحیث یسھل صیاغتھ

المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %80.67 2.42 121 6 17 27 لنوریتوفر فیھ عنصر الظل وا

المودیل الُمشكل على المانیكان 
 موافق %86.00 2.58 129 3 15 32 معبر عن الخامة المستخدمة.

لث
لثا

ل ا
ودی

الم
 

المودیل الُمشكل على المانیكان 
معبر عن اتجاھات الدرابیة على 

 حسب الشكل وأبعاد الجسم
 موافق 83.33% 2.50 125 6 13 31

ودیل الُمشكل على المانیكان الم
موافق إلى  %75.33 2.26 113 9 19 22 واضح بحیث یسھل صیاغتھ

 حد ما
المودیل الُمشكل على المانیكان 
موافق إلى  %76.67 2.30 115 10 15 25 یتوفر فیھ عنصر الظل والنور

 حد ما
المودیل الُمشكل على المانیكان 

 موافق %82.00 2.46 123 8 11 31 معبر عن الخامة المستخدمة.

 موافق %88.50 2.66 المودیل األول

 موافق %84.00 2.52 المودیل الثانى

 موافق %79.33 2.38 المودیل الثالث

  
  ): المتوسطات المرجحة لعناصر تقییم المودیالت وفقاً الستجابات الطالبات عینة البحث.2شكل (

  
  ودیالت الثالث وفقاً الستجابات الطالبات عینة البحث.): المتوسطات المرجحة للتقیم الكلى للم3شكل (

  
) اتفاق طالبات 3) و(2) والشكلین البیانیین (2یتبین من الجدول (

ً على التدرج  عینة البحث حول عناصر تقییم المودیالت بناءا
  الثالثى للوزن المرجح والتى جاءت كالتالى:

بحث وقعت استجابات الطالبات عینة ال المودیل األول: -
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فى مستوى (موافق) لجمیع عناصر التقییم، وتراوحت 
)، 2.80 – 2.50قیم المتوسطات المرجحة لھا  ما بین (

 -% 83.33وتراوحت النسب المرجحة ما بین (
%)، وجاء التقییم الكلى للمودیل األول فى 93.33

) ونسبة 2.66مستوى (موافق) بمتوسط مرجح (
ودیل األول %)، مما یوضح مالئمة الم88.5مرجحة (

ً الستجابات الطالبات عینة  (الُمشكل على المانیكان) وفقا
 البحث.

وقعت استجابات الطالبات عینة البحث  المودیل الثانى: -
فى مستوى (موافق) لجمیع عناصر التقییم، وتراوحت 

)، 2.64 – 2.42قیم المتوسطات المرجحة لھا  ما بین (
 -%  81.33وتراوحت النسب المرجحة ما بین (

%)، وجاء التقییم الكلى للمودیل الثانى فى مستوى 88.0
) ونسبة مرجحة 2.52(موافق) بمتوسط مرجح (

%)، مما یوضح مالئمة المودیل الثانى (الُمشكل 84.0(
ً الستجابات الطالبات عینة البحث.   على المانیكان) وفقا

وقعت استجابات الطالبات عینة البحث  المودیل الثالث: -
ق) لعنصر التقییم األول والرابع فى مستوى (مواف

)، 2.46،  2.50وبلغت قیمة المتوسط المرجح لھما  (
%) 82.0%  ، 83.33وبلغت النسبة المرجحة لھما (

على الترتیب، فى حین وقعت استجاباتھم فى مستوى 
(موافق إلى حد ما) لعنصر التقییم الثانى والثالث وبلغت 

)، وبلغت 2.30،  2.26قیمة المتوسط المرجح لھما (
%) على 76.67%  ، 75.33النسبة المرجحة لھما (

الترتیب، وجاء التقییم الكلى للمودیل الثالث فى مستوى 
) ونسبة مرجحة 2.38(موافق) بمتوسط مرجح (

%)، مما یوضح مالئمة المودیل الثالث 79.33(
ً الستجابات الطالبات عینة  (الُمشكل على المانیكان) وفقا

  البحث.
  تبانة المحكمینثانیاً: اس

  عضو ھیئة تدریس 12عینة الدراسة = 
  التحقق من مدى مالئمة المودیالت المشكلة علي المانیكان

  (تقنیة الدرابیة) .
وللتأكد من مدى مالئمة الوسیلة التعلیمیة المستخدمة فى   

التصمیمات المقترحة، قامت الباحثة بحساب التكرارات والمتوسط 
كل عبارة من العبارات الخاصة المرجح والنسبة المرجحة ل

ً آلراء المحكمین عینة البحث وحسب  بالوسیلة التعلیمیة وفقا
المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج على النحو 

  التالى:

  حكمین عینة البحث.): التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة وفقاً آلراء الم3جدول (

ال
ت 

یما
صم

ت
حة

تر
مق

ال
  

 العبارات

 اإلستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  المرجحة

(%) 

درجة 
 موافق الموافقة

موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

ول
األ

یم 
صم

الت
 

 موافق %94.44 2.83 34 - 2 10 وضوح شكل الدرابیة في المودیل

 موافق %94.44 2.83 34 - 2 10 سم المختلفةمحاكاه الدرابیة لخطوط الج

 موافق %97.22 2.92 35 - 1 11 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش

نى
لثا

م ا
می

ص
الت

 

 موافق %80.56 2.42 29 1 5 6 وضوح شكل الدرابیة في المودیل

 موافق %83.33 2.50 30 - 6 6 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة

 موافق %88.89 2.67 32 - 4 8 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش
لث

لثا
م ا

می
ص

الت
 

 موافق %80.56 2.42 29 2 3 7 وضوح شكل الدرابیة في المودیل

 موافق %80.56 2.42 29 1 5 6 محاكاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفة

 موافق %83.33 2.50 30 - 6 6 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش

 موافق %95.37 2.86 التصمیم األول

 موافق %84.26 2.53 التصمیم الثانى

 موافق %81.48 2.44 التصمیم الثالث

  
  ): المتوسطات المرجحة للعبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.4شكل (
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) اتفاق 4) والشكل البیانى (3یتبین من الجدول (

كمین عینة البحث حول العبارات الخاصة بالوسیلة التعلیمیة المح
المستخدمة فى التصمیمات المقترحة ، حیث وقعت آرائھم فى 
ً على التدرج الثالثى للوزن  مستوى (موافق) لجمیع العبارات بناءا

 – 2.42المرجح، وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة لھا ما بین (
  -%  80.67ا بین ()، وتراوحت النسب المرجحة م2.83

%)، وجاء التقییم الكلى للمودیالت الثالث (األول ، الثانى ، 94.44
،  2.53،  2.86الثالث) فى مستوى (موافق) بمتوسط مرجح (

%) على 81.48% ، 84.26% ، 95.37) ونسبة مرجحة (2.44
الترتیب، مما یوضح مالئمة الوسیلة التعلیمیة المستخدمة فى 

ً آلراء المحكمین عینة البحث. و ھذا ما  التصمیمات المقترحة وفقا
یتفق مع دراسة"أمیرة أحمد الھندوم و رحاب طھ شریدح") و 
كذلك دراسة فریال سعید أحمد سلوم التي ھدفت الي اعداد وحدة 

تعلیمیة مستحدثة لمقرر التشكیل علي المانیكان لتنمیة مھارات 
سھرة و اسفرت الطالبات االبداعیة في تجدید مالبس المساء و ال

 النتائج عن وجود فروق دالة احصائیا لصالح التطبیق البعدي.
  التحقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات

  المقترحة.
وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات   

المقترحة، قامت الباحثة بحساب التكرارات والمتوسط المرجح 
العبارات الخاصة بعناصر  والنسبة المرجحة لكل عبارة من

ً آلراء المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى  التصمیم وفقا
 المتدرج المستخدم، وجاءت النتائج على النحو التالى:

 
 
  

  .): التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة بعناصر التصمیم وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث4جدول (

ت 
یما

صم
ت

حة
تر

مق
ال

  

 العبارات 

 اإلستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  المرجحة

(%) 

درجة 
 موافق الموافقة

موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

ول
األ

یم 
صم

الت
 

مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %97.22 2.92 35 - 1 11 التصمیمات المشكلة

 موافق %100.0 3.00 36 - - 12 ةمالءمة الخامة لنوع الدرابی

 موافق %97.22 2.92 35 - 1 11 انسدالیة الخامة

الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %97.22 2.92 35 - 1 11 المشكلة

نى
لثا

م ا
می

ص
الت

 

مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 التصمیمات المشكلة

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 ةمالءمة الخامة لنوع الدرابی

 موافق %94.44 2.83 34 - 2 10 انسدالیة الخامة

الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 المشكلة

لث
لثا

م ا
می

ص
الت

 

مناسبة الخطوط المستخدمة في 
 موافق %86.11 2.58 31 1 3 8 التصمیمات المشكلة

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 مالءمة الخامة لنوع الدرابیة

 موافق %88.89 2.67 32 1 2 9 انسدالیة الخامة
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الظل و النور في التصمیمات 
 موافق %86.11 2.58 31 - 5 7 المشكلة

 موافق %97.92 2.94 التصمیم األول

 موافق %92.36 2.77 التصمیم الثانى

 موافق %88.19 2.65 التصمیم الثالث

  
  المرجحة للعبارات الخاصة بعناصر التصمیم وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.): المتوسطات 5شكل(

  
) اتفاق 5) والشكل البیانى (4یتبین من الجدول (

المحكمین عینة البحث حول العبارات الخاصة بعناصر التصمیم 
فى التصمیمات المقترحة ، حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) 

ً عل ى التدرج الثالثى للوزن المرجح، لجمیع العبارات بناءا
)، 3.0 – 2.58وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة لھا ما بین (

%)، وجاء 100  -%  86.11وتراوحت النسب المرجحة ما بین (
التقییم الكلى للتصمیمات الثالث (األول ، الثانى ، الثالث) فى 

) ونسبة 2.65،  2.77،  2.94مستوى (موافق) بمتوسط مرجح (
%) على الترتیب، مما 88.19% ، 92.36% ، 97.92ة (مرجح

ً آلراء  یوضح تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المقترحة وفقا
  المحكمین عینة البحث.

  التحقق من مدى تحقق أسس التصمیم فى التصمیمات
  المقترحة.

وللتأكد من مدى تحقق أسس التصمیم فى التصمیمات   
تكرارات والمتوسط المرجح المقترحة، قامت الباحثة بحساب ال

والنسبة المرجحة لكل عبارة من العبارات الخاصة بأسس التصمیم 
ً آلراء المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج  وفقا

  المستخدم، وجاءت النتائج على النحو التالى:
  بأسس التصمیم وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث. ): التكرارات والمتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للعبارات الخاصة5جدول (

ال
ت 

یما
صم

ت
حة

تر
مق

ال
  

 العبارات

 اإلستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
  المرجحة

(%) 

درجة 
 موافق الموافقة

موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

ول
األ

یم 
صم

الت
 

 موافق %88.89 2.67 32 - 4 8 التوازن بین عناصر التصمیم

 موافق %91.7 2.75 33 - 3 9 التوافق واالنسجام.

 موافق %94.4 2.83 34 - 2 10 تحقیق االیقاع في التصمیمات

 موافق %97.22 2.92 35 - 1 11 تحقیق الوحدة في التصمیمات

 موافق %94.44 2.83 34 - 2 10 تحقیق التركیزفي التصمیمات

نى
لثا

م ا
می

ص
الت

 

 موافق %80.56 2.42 29 - 7 5 التوازن بین عناصر التصمیم

 موافق %80.56 2.42 29 - 7 5 التوافق واالنسجام.

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 تحقیق االیقاع في التصمیمات

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 تحقیق الوحدة في التصمیمات

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 تحقیق التركیزفي التصمیمات
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لث
لثا

م ا
می

ص
الت

 

موافق إلى  %75.00 2.25 27 2 5 5 التوازن بین عناصر التصمیم
 حد ما 

موافق إلى  %72.22 2.17 26 1 8 3 التوافق واالنسجام.
 حد ما

 موافق %80.56 2.42 29 2 3 7 تحقیق االیقاع في التصمیمات

 موافق %91.67 2.75 33 - 3 9 تحقیق الوحدة في التصمیمات

 موافق %83.33 2.50 30 - 6 6 یماتتحقیق التركیزفي التصم

 موافق %93.33 2.80 التصمیم األول

 موافق %87.22 2.62 التصمیم الثانى

 موافق %80.56 2.42 التصمیم الثالث

  ): المتوسطات المرجحة للعبارات الخاصة بأسس التصمیم وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.6شكل (                 

  
) اتفاق 6) والشكل البیانى (5ول (یتبین من الجد

المحكمین عینة البحث حول العبارات الخاصة بأسس التصمیم فى 
التصمیمات المقترحة، حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) 
ً على التدرج الثالثى للوزن المرجح،  لمعظم العبارات بناءا

)، 2.92 – 2.42وتراوحت قیم المتوسطات المرجحة لھا ما بین (
وقعت آرائھم فى مستوى (موافق إلى حد ما) للعبارتین  ینفى ح

األولى والثانیة الخاصة بالتصمیم الثالث حیث بلغ المتوسط 
%) 97.22% ، 75) والنسبة المرجحة (2.17،  2.25المرجح (

على الترتیب، وجاء التقییم الكلى للتصمیمات الثالث (األول ، 
،  2.80ط مرجح (الثانى ، الثالث) فى مستوى (موافق) بمتوس

% ، 87.22% ، 93.33) ونسبة مرجحة (2.42،  2.62
%) على الترتیب، مما یوضح تحقق أسس التصمیم فى 80.56

ً آلراء المحكمین عینة البحث.  التصمیمات المقترحة وفقا
  

 .التقییم الكلى للتصمیمات المقترحة  
وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المقترحة، قامت   

ب المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن طریق الباحثة بحسا
ً آلراء  حساب المتوسط العام لعبارات التقییم لكل تصمیم وفقا
المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، 

  وجاءت النتائج على النحو التالى:
  ت المقترحة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.): المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى للتصمیما6جدول (

  النسبة المرجحة المتوسط المرجح التصمیمات المقترحة
 درجة الموافقة (%)

 موافق %95.54 2.87 التصمیم األول

 موافق %87.95 2.64 التصمیم الثانى

 موافق %83.41 2.50 التصمیم الثالث

                  
  ): المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المقترحة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.7شكل (                   
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) اتفاق 7) والشكل البیانى (6یتبین من الجدول (

المحكمین عینة البحث حول التقییم الكلى للتصمیمات المقترحة 
الثالث (األول ، الثانى ، الثالث)، حیث وقعت آرائھم فى مستوى 

ً على التدرج الثالثى للوزن المرجح (مواف ق) لمعظم العبارات بناءا
) والنسبة 2.50،  2.64،  2.87وبلغ المتوسط المرجح لھا (

%) على الترتیب، مما 83.41% ، 87.95% ، 95.54المرجحة (
ً آلراء المحكمین  یوضح مالئمة التصمیمات المشكلة المقترحة وفقا

د من الدراسات كدراسة عینة البحث. وھو ما یتوافق مع العدی
نرمین عبد الرحمن عبد الباسط و اخرون، دعاء محمد عبود و 
نجالء محمد أحمد ، صافیناز محمد النبوي و دراسة سوزان 

  حجازي).
  ثالثاً: استبانة تحكیم التصمیمات المنقولة.

  عضو ھیئة تدریس 12عینة المحكمین = 
 التحقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات 

  المنقولة.
وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات   

المنقولة، قامت الباحثة بحساب المتوسط المرجح العام والنسبة 
ً آلراء  المرجحة العامة لكل عنصر من عناصر التصمیم وفقا
المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، 

  الى:وجاءت النتائج على النحو الت
  ): المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.7جدول (

المتوسط  العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعیارى

النسبة 
  المرجحة

(معامل الجودة 
(% 

درجة 
 الموافقة

رسم التصمیم المنقول یتضح فیھا  مدي اتقان الطالبات ل
 موافق %99.38 0.14 2.98 الدرابیھات 

التصمیم المنقول معبر عن لون التصمیم المشكل 
 موافق %97.84 0.25 2.94 عالمانیكان

 موافق %96.60 0.30 2.90 التصمیم المنقول یتضح فیھ خطوط الظل و النور
التصمیم المنقول معبر عن خامة التصمیم المشكل 

 موافق %96.30 0.32 2.89 عالمانیكان

التصمیم المنقول یتمیز بأبعاد مماثلة للتصمیم المشكل 
ارداف و  –وسط  -كتف  -عالمانیكان من خط ( رقبھ 

 عمود استاند المانیكان)
 موافق 96.91% 0.29 2.91

  
  ): المتوسطات المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.8شكل (

  
) اتفاق 8) والشكل البیانى (7ین من الجدول (یتب

المحكمین عینة البحث حول عناصر التصمیم فى التصمیمات 
المنقولة ، حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) لجمیع العبارات 
ً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم  بناءا

)، وتراوحت 2.98 – 2.89المتوسطات المرجحة لھا ما بین (

%)، مما یوضح 99.38  -%  96.30النسب المرجحة ما بین (
ً آلراء  تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات المنقولة وفقا

  المحكمین عینة البحث.
 .التقییم الكلى للتصمیمات المنقولة  

وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة ، قامت   
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طریق الباحثة بحساب المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن 
ً آلراء  حساب المتوسط العام لعناصر التصمیم لكل تصمیم وفقا

المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، 
  وجاءت النتائج على النحو التالى:

  البحث.): المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة وفقاً آلراء المحكمین عینة 8جدول (

المتوسط  التصمیمات
 المرجح

االنحراف 
 المعیارى

  النسبة المرجحة
 معامل الجودة (%)

درجة 
 الترتیب الموافقة

 1 موافق %99.44 0.13 2.98 1التصمیم المنقول 

 5 موافق %97.78 0.25 2.93 2التصمیم المنقول 

 3 موافق %98.33 0.22 2.95 3التصمیم المنقول 

 7 موافق %96.11 0.32 2.88 4التصمیم المنقول 

 8 موافق %95.00 0.36 2.85 5التصمیم المنقول 

 9 موافق %94.44 0.38 2.83 6التصمیم  المنقول 

 مكرر 1 موافق %99.44 0.13 2.98 7التصمیم المنقول 

 مكرر 3 موافق %98.33 0.22 2.95 8التصمیم المنقول 

 كررم 5 موافق %97.78 0.25 2.93 9التصمیم المنقول 

  
  ): المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المنقولة وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.9شكل (

  
) اتفاق 9) والشكل البیانى (8یتبین من الجدول (

المحكمین عینة البحث حول التقییم الكلى للتصمیمات المنقولة، 
ً حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) لجمیع التصمیمات بن اءا
،  1على التدرج الثالثى للوزن المرجح وجاء التصمیمین رقمى (

) ونسبة مرجحة 2.98) فى المرتبة األولى بمتوسط مرجح (7
) فى 8،  3%) لكل منھما، یلیھما  التصمیمین رقمى (99.07(

%) 98.33) ونسبة مرجحة (2.95المرتبة الثانیة بمتوسط مرجح (

) فى المرتبة الثالثة 9،  2لكل منھما، ثم التصمیمین رقمى (
%) لكل منھما ، 97.78) ونسبة مرجحة (2.93بمتوسط مرجح (

ویأتى بعد ذلك باقى التصمیمات المنقولة حسب المتوسط المرجح 
  لكل منھا.

والشكل البیانى التالى یوضح معامالت الجودة للتصمیمات 
  المنقولة:

  راء المحكمین عینة البحث.وفقاً آل المنقولة): معامالت الجودة للتصمیمات 9شكل (
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  رابعا: استبانة تحكیم التصمیمات المبتكره من قبل الطالبات

  عضو ھیئة تدریس 12عینة الدراسة = 
  التحقق من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات

  المبتكره

وللتأكد من مدى تحقق عناصر التصمیم فى التصمیمات   
سط المرجح العام والنسبة المبتكره، قامت الباحثة بحساب المتو

ً آلراء  المرجحة العامة لكل عنصر من عناصر االستبانھ  وفقا
المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، 

  وجاءت النتائج على النحو التالى:
  اً آلراء المحكمین عینة البحث.): المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة لعناصر التصمیم فى التصمیمات المبتكره وفق7جدول (

المتوسط  العبارات
 المرجح

االنحراف 
 المعیارى

  النسبة المرجحة
 درجة الموافقة (معامل الجودة %)

صیاغة الدرابیھات في التصمیم معبره  -1
 موافق %99.07 0.04 2.97 وواضحة

توزیع الدرابیھات متنوع في التصمیم  -2
عن اماكن توزیعة في المودیالت المشكلة 

 ن قبل الباحثةم
 موافق 97.92% 0.05 2.94

 موافق %95.60 0.11 2.87 التصمیم یتمیز باالبتكاریة -3

 موافق %94.21 0.11 2.83 التصمیم یتماشي مع الذوق الشخصي -4

المانیكان المستخدم قیاسي لرسم  -5
 موافق %95.37 0.11 2.86 التصمیمات

تتنوع العناصر التصمیمیة المستخدمة في  -6
 موافق %94.68 0.11 2.84 التصمیم

 موافق %95.60 0.09 2.87 یتمیز التصمیم باالنسجام اللوني -7

 موافق %96.06 0.09 2.88 یتمیز التصمیم بوحدة عناصره -8

 موافق %97.22 0.08 2.92 یتمیز التصمیم باتزان عناصره -9

 
  المحكمین عینة البحث. ): المتوسطات المرجحة لعناصر االستبانھ فى التصمیمات المبتكره وفقاً آلراء8شكل (

  
) اتفاق 8) والشكل البیانى (7یتبین من الجدول (

المحكمین عینة البحث حول عناصر التصمیم فى التصمیمات 
المنفذة، حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) لجمیع العبارات 
ً على التدرج الثالثى للوزن المرجح، وتراوحت قیم  بناءا

)، وتراوحت 2.97 – 2.83ین (المتوسطات المرجحة لھا ما ب
%)، مما یوضح 99.07  -%  94.21النسب المرجحة ما بین (

ً آلراء  تحقق عناصر االستبانھ فى التصمیمات المبتكره وفقا

  المحكمین عینة البحث.
 .التقییم الكلى للتصمیمات المبتكره من قبل الطالبات  

وللوصول للتقییم الكلى للتصمیمات المبتكره، قامت   
ثة بحساب المتوسط المرجح العام لكل تصمیم عن طریق الباح

ً آلراء  حساب المتوسط العام لعناصر االسنبانھ لكل تصمیم وفقا
المحكمین عینة البحث وحسب المقیاس الثالثى المتدرج المستخدم، 

  وجاءت النتائج على النحو التالى:
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  للتصمیمات المبتكره وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.): المتوسطات المرجحة والنسبة المرجحة للتقییم الكلى 8جدول (

المتوسط  التصمیمات
 المرجح

االنحراف 
 المعیارى

  النسبة المرجحة
 (معامل الجودة %)

درجة 
 الترتیب الموافقة

 1 موافق %99.38 0.14 2.98 1التصمیم

 4 موافق %96.60 0.30 2.90 2التصمیم

 10 موافق %95.06 0.36 2.85 3التصمیم

 7 موافق %95.99 0.33 2.88 4التصمیم

 12 موافق %93.52 0.40 2.81 5التصمیم

 11 موافق %94.14 0.38 2.82 6التصمیم

 8 موافق %95.37 0.35 2.86 7التصمیم

 3 موافق %97.84 0.25 2.935 8التصمیم

 2 موافق %98.15 0.23 2.944 9التصمیم

 مكرر 8 موافق %95.37 0.35 2.86 10التصمیم
 6 موافق %96.30 0.32 2.89 11لتصمیما

 مكرر 4 موافق %96.60 0.30 2.90 12التصمیم

  
  ): المتوسطات المرجحة للتقییم الكلى للتصمیمات المبتكره وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.9شكل (

  
) اتفاق 9) والشكل البیانى (8یتبین من الجدول (

للتصمیمات المبتكره، المحكمین عینة البحث حول التقییم الكلى 
 ً حیث وقعت آرائھم فى مستوى (موافق) لجمیع التصمیمات بناءا

) فى 1على التدرج الثالثى للوزن المرجح وجاء التصمیم رقم (
) ونسبة مرجحة 2.98المرتبة األولى بمتوسط مرجح (

) فى المرتبة الثانیة بمتوسط 9%)، یلیھ التصمیم رقم (99.07(

) 8%)، ثم التصمیم رقم (98.15جحة () ونسبة مر2.944مرجح (
) ونسبة مرجحة 2.935فى المرتبة الثالثة بمتوسط مرجح (

%)، ویأتى بعد ذلك باقى التصمیمات المرسومة حسب 97.84(
  المتوسط المرجح لكل منھا.

والشكل البیانى التالى یوضح معامالت الجودة للتصمیمات 
  المبتكره.

  ت المبتكره وفقاً آلراء المحكمین عینة البحث.): معامالت الجودة للتصمیما9شكل (

 
  أوالً: استبانة الطالبات   التحقق من صدق وثبات أدوات البحث
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 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة  
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، قامت 
الباحثة بحساب معامل االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات 

عد الذى تنتمى إلیھ العبارة، وجاءت النتائج كما ھى مبینة الكلیة للبُ 
  ):1فى الجدول (

  ):  یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للبُعد الذى تنتمى إلیھ العبارة.1جدول (

معامل  العبارات األبعاد
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 عام

 دال 0.01 0.94 یكفى تدریسھا بالبیان العملى تقنیة الدرابیة-1

الوسیلة التعلیمیة (الُمشكلة على المانیكان) -2
 دال 0.01 0.93 مناسبة لتعلم ھذه التقنیة

الوسیلة التعلیمیة (الُمشكلة على المانیكان) -3
 دال 0.01 0.95 وفرت فى وقت تعلم ھذه التقنیة

الت
ودی

الم
 

نیكان معبر عن المودیل الُمشكل على الما-1
اتجاھات الدرابیة على حسب الشكل 

 وأبعاد الجسم
 دال 0.01 0.85

المودیل الُمشكل على المانیكان واضح  -2
 دال 0.01 0.83 بحیث یسھل صیاغتھ

المودیل الُمشكل على المانیكان یتوفر فیھ  -3
 دال 0.01 0.87 عنصر الظل والنور

ر عن المودیل الُمشكل على المانیكان معب-4
 دال 0.01 0.86 الخامة المستخدمة.

دول ( ین الج ل 1یب ات ك ین درج اط ب امالت االرتب ) مع
ث  ارة، حی ھ العب ى إلی ذى تنتم د ال ة للبُع درجات الكلی ارة وال عب

ین ( ا ب ت م ذلك 0.95 – 0.83تراوح ً وب ائیا ة إحص ا دال ) وجمیعھ
  تعتبر عبارات االستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

 البنائى لالستبانة. نتائج الصدق  

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، قامت 
الباحثة بحساب معامل االرتباط بین الدرجات الكلیة لكل بُعد 
والدرجات الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج كما ھى مبینة فى 

  ):2الجدول (

  بارة والدرجات الكلیة لالستبانة.):  یوضح معامالت االرتباط بین الدرجات الكلیة لكل بُعد ع2جدول (

معامل  األبعاد
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال 0.01 0.67 عام

 دال 0.01 0.75 المودیالت

) معامالت االرتباط بین الدرجات الكلیة 2یبین الجدول (
ت ( ث بلغ تبانة ، حی ة لالس ،  0.67لكل بُعد عبارة والدرجات الكلی

ى ا0.75 اد ) عل ر أبع ذلك تعتب ً وب ائیا ة إحص ا دال ب وجمیعھ لترتی
  االستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

 .نتائج ثبات استبانة الطالبات  
ة  الل طریق ن خ وقد تحققت الباحثة من ثبات االستبانة م

  ).3وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ( معامل ألفا كرونباخ

  ): یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة.3جدول (                                        

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 0.77 7 استبانة الطالبات

) معامل الثبات لالستبانة حیث بلغ 3یبین الجدول (
)، وھى نسبة ثبات مقبولة مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 0.77(

  االستبانة.
  اً: استبانة المحكمینثانی
 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة  

وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، قامت 
الباحثة باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل االرتباط 
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للمحور الذى تنتمى إلیھ 

  ):4نة فى الجدول (كل عبارة، وجاءت النتائج كما ھى مبی

  ):  یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة للمحور الذى تنتمى إلیھ كل عبارة.4جدول (

معامل  العبارات المحاور
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

لة 
سی

لو
ص ا

وا
خ

یة
یم

تعل
ال

 

 دال 0.01 0.94 وضوح شكل الدرابیة في المودیل

 دال 0.01 0.95 كاه الدرابیة لخطوط الجسم المختلفةمحا
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 دال 0.01 0.89 مدي تعبیر الدرابیة عن حركة القماش

میم
ص

الت
ر 

ص
عنا

 

مناسبة الخطوط المستخدمة في التصمیمات 
 دال 0.01 0.82 المشكلة

 دال 0.01 0.84 مالءمة الخامة لنوع الدرابیة

 دال 0.022 0.65 انسدالیة الخامة

 دال 0.01 0.87 و النور في التصمیمات المشكلةالظل 

میم
ص

الت
س 

أس
 

 دال 0.01 0.94 التوازن بین عناصر التصمیم

 دال 0.01 0.88 التوافق واالنسجام.

 دال 0.01 0.92 تحقیق االیقاع في التصمیمات

 دال 0.01 0.92 تحقیق الوحدة في التصمیمات

 لدا 0.01 0.78 تحقیق التركیزفي التصمیمات

دول ( ین الج ل 4یب ات ك ین درج اط ب امالت االرتب ) مع
ث  ارة، حی ل عب ھ ك عبارة والدرجات الكلیة للمحور الذى تنتمى إلی

ین ( ا ب ت م ذلك 0.95 – 0.65تراوح ً وب ائیا ة إحص ا دال ) وجمیعھ
  تعتبر عبارات االستبانة صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

 .نتائج الصدق البنائى لالستبانة  

دق البنائى لالستبانة، قامت الباحثة وللتحقق من الص
باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل االرتباط بین 
درجات كل محور والدرجات الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج كما 

  ):5ھى مبینة فى الجدول (

  ):  یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل محور والدرجات الكلیة لالستبانة.5جدول (

معامل  اورالمح
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال 0.012 0.88 خواص الوسیلة التعلیمیة

 دال 0.01 0.95 عناصر التصمیم

 دال 0.01 0.96 أسس التصمیم

دول ( ین الج ل 5یب ات ك ین درج اط ب امالت االرتب ) مع
ین ( ا ب  – 0.88محور والدرجات الكلیة لالستبانة حیث تراوحت م

تبانة  )0.96 اور االس ر مح ذلك تعتب ً وب ائیا ة إحص ا دال وجمیعھ
  صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

 .نتائج ثبات االستبانة  
ة  الل طریق ن خ وقد تحققت الباحثة من ثبات االستبانة م

  ).5وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ( معامل ألفا كرونباخ

  االستبانة.): یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات 5جدول (

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 0.95 12 استبانة المحكمین

) معامل الثبات لالستبانة حیث بلغ 5یبین الجدول (
)، وھى نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 0.95(

  االستبانة.
  

  قولةثالثا:التحقق من صدق وثبات استبانة تحكیم التصمیمات المن
  اً: استبانة تحكیم التصمیمات المنقولةلثثا

 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة  
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، قامت 
الباحثة باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل االرتباط 
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج 

  ):6مبینة فى الجدول (كما ھى 

  ):  یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة لالستبانة.6جدول (

معامل  العبارات
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة
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 دال 0.01 0.77 التصمیم المنقول یتضح فیھا  مدي اتقان الطالبات لرسم الدرابیھات 

 دال 0.017 0.67 عن لون التصمیم المشكل عالمانیكان التصمیم المنقول معبر

 دال 0.028 0.63 التصمیم المنقول یتضح فیھ خطوط الظل و النور

 دال 0.041 0.60 التصمیم المنقول معبر عن خامة التصمیم المشكل عالمانیكان

التصمیم المنقولة یتمیز بأبعاد مماثلة للتصمیم المشكل عالمانیكان 
 دال 0.01 0.83 ارداف و عمود استاند المانیكان) –وسط  - كتف  -من خط ( رقبھ 

دول ( ین الج ل 6یب ات ك ین درج اط ب امالت االرتب ) مع
 – 0.60عبارة والدرجات الكلیة لالستبانة، حیث تراوحت ما بین (

تبانة 0.83 ارات االس ر عب ذلك تعتب ً وب ائیا ة إحص ا دال ) وجمیعھ
  صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

 االستبانة. نتائج ثبات  
ة  الل طریق ن خ وقد تحققت الباحثة من ثبات االستبانة م

  ).7وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ( معامل ألفا كرونباخ
  

  ): یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة.7جدول (

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 0.82 5  قولةناستبانة تحكیم التصمیمات الم

) معامل الثبات لالستبانة حیث بلغ 7یبین الجدول (
)، وھى نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 0.82(

  االستبانة.
  : استبانة تحكیم التصمیمات المبتكرةرابعا
 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالستبانة  

 وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة، قامت
الباحثة باستخدام معامل ارتباط سبیرمان لحساب معامل االرتباط 
بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة لالستبانة، وجاءت النتائج 

  ):5كما ھى مبینة فى الجدول (

  ):  یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل عبارة والدرجات الكلیة لالستبانة.6جدول (

معامل  العبارات
 االرتباط

ى مستو
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال 0.01 0.76 صیاغة الدرابیھات في التصمیم معبره وواضحة -1

توزیع الدرابیھات متنوع في التصمیم عن اماكن  -2
 دال 0.011 0.70 توزیعة في المودیالت المشكلة من قبل الباحثة

 دال 0.010 0.88 التصمیم یتمیز باالبتكاریة -3

 دال 0.010 0.71 شخصيالتصمیم یتماشي مع الذوق ال -4

 دال 0.010 0.76 المانیكان المستخدم قیاسي لرسم التصمیمات -5

 دال 0.010 0.91 تتنوع العناصر التصمیمیة المستخدمة في التصمیم -6

 دال 0.037 0.61 یتمیز التصمیم باالنسجام اللوني -7

 دال 0.015 0.68 یتمیز التصمیم بوحدة عناصره -8

 دال 0.01 0.84 یتمیز التصمیم باتزان عناصره -9

دول ( ین الج ارة 6یب ل عب ات ك ین درج اط ب امالت االرتب ) مع
) 0.91 – 0.61والدرجات الكلیة لالستبانة، حیث تراوحت ما بین (

ا  ادقھ لم تبانة ص ارات االس ً وبذلك تعتبر عب وجمیعھا دالة إحصائیا
  وضعت لقیاسھ.

 .نتائج ثبات االستبانة  
ة وقد تحققت الباحثة من ثبات االستبا الل طریق ن خ نة م

  ).7وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول ( معامل ألفا كرونباخ

  ): یوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االستبانة.7جدول (
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 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات أداة البحث

 0.93 9 استبانة تحكیم التصمیمات المبتكره

ستبانة حیث بلغ ) معامل الثبات لال7یبین الجدول (
)، وھى نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 0.93(

  االستبانة.
  التوصیات:

االھتمام بربط فن تصمیم األزیاء بالفنون المختلفة  -
 الظھار قیم تشكیلیة فنیة جدیدة ذات طابع جدید.

االستعانة بالوسائل التعلیمیة الممیزة یزید من فعالیة  -
 میة لالرتقاء بمستوي الطالب المتعلم.العملیة التعلی

امكانیة تطبیق الجانب التطبیقي للبحث في علوم و  -
 مجاالت فنیة اخري مشابھھ.

امكانیة اجراء التشكیل بتقنیة التصلیب علي خامات  -
اخري مثل الخیوط والحبال األوراق لتثري ابداعیة 

 الطالب المتعلم الفكار جدیدة.
  المراجع:

):أثر تطبیق الخرائط 2012،(اسمھان محمد النجار -1
الذھنیة في تعلیم مبادئ تصمیم األزیاء.مجلة التصمیم 

 -كلیة االقتصاد المنزلي - 2العدد  - 2المجلد  - الدولیة
  جامعة المنوفیة.

): 2018أمیرة احمد الھندوم، رحاب طھ حسین شریدح( -2
 -الوسائط المختلفة كمصدر للتصمیم علي المانیكان

كلیة  -2العدد  -8المجلد -الدولیة مجلة التصمیم  -یولیو 
 جامعة االسكندریة. –التربیة النوعیة 

 )2015دعاء محمد عبود و نجالء محمد أحمد،( -3
"توظیف االمكانات التشكیلیة للمرقعات في ابتكار 

 –تصمیمات حدیثة باسلوب التصمیم علي المانیكان" 
المؤتمر القومي الثالث والدولي األول  –بحث منشور 

القومیة للنھوض بالصناعات النسجیة " التنمیة للحملة 
البشریة و تكنولوجیا التصنیغ و االدارة في الصناعات 

 المركز القومي للبحوث. -النسجیة
دعاء محمد عبود أحمد ،ھالة سلیمان السید  -4

): "االسموكنج و دوره في بناء 2017سلیمان(
تصمیمات للقوام النحیف باسلوب التصمیم علي 

 –لمؤتمر السنوي (العربي الثاني عشر المانیكان" ا
الدولي التاسع) تطویر مخرجات التعلیم العالي النوعي 

 في مصر والعالم العربي في ضوء التنافسیة العالمیة.
): انشاء موقع تعلیمي 2016رانیا شوقي محمد غازي( -5

-4العدد  - 6المجلد -لتصمیم المالبس الحریمي للمبتدئین
 لقري.جامعة أم ا - كلیة التصامیم

): تقنیات ثالثیة االبعاد 2016رانیا نبیل زكي عطیھ ( -6
المعھد  -4العدد - 6المجلد - في تصمیم وانتاج المالبس

 مدینة السادس من اكتوبر. -العالي للفنون التطبیقیة 
): امكانیة توظیف فن 2018سوزان السید حجازي( -7

المكرمیة فنیا و جمالیا في تنفیذ تصمیمات باسلوب 
التعلیم  –المؤتمر الدولي الثالث  -المانیكانالتشكیل علي 

تربیة  - 2030النوعي و دوره في تحقیق رؤیة مصر 
 جامعة االسكندریة. –نوعیة 

"استخدام فن الجرافیتي  :)2016صافیناز محمد النبوي( -8
 - في التصمیم و التشكیل علي المانیكان بأسالیب مختلفة"

قسم  -كلیة االقتصاد المنزلي -دكتوراه غیر منشوره
 جامعة المنوفیة.  -المالبس والنسیج
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: "أثر االقتباس واالستلھام في 2013عمرو حسونھ ، -11

تصمیم األزیاء" ، بحث غیر منشور، قسم المالبس 
 الجاھزة، كلیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان.

): وحدة تعلیمیة 2018فریال سعید احمد سلوم ( -12
تجدید مستحدثة لتنمیة معارات الطالبات االبداعیة في 

مالبس السھرة المستخدمة باسلوب التشكیل  علي 
الجریدة الدولیة  لالبتكار و الدراسات  -المانیكان
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