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 :مستخمص
التعرؼ على المهارات الالزمػ  لرمػـ المة ػ  وةطػةة يهدؼ البحث الحالى إلى 

 .تثػـ تحليػؿ هػال المهػارات إلػى أدا ات مػلةوي  ةتػدريبا .لتصػميـ اززيػا أةلي  ةأمامي  
مجػػاؿ ةصصػػيف  ػػى ةقػػد تػػـ إعػػداد قالمػػ  بتلػػؾ المهػػارات ةالتػػدريبات ةعر ػػها علػػى المت

ةللتأود مف  اعليػ  تلػؾ التػدريبات  ػى ت ميػ  مهػارات رمػـ المة ػ  لػد   تصميـ اززيا .
بقمػـ تـ تطبيؽ تلؾ التػدريبات علػى عي ػ  مػف طالبػات الارقػ  الثا يػ   طالب التةصص 
جامعػػػ  ج ػػػةب الػػػةاد  .ةقػػػد بلػػػ  عػػػددهـ  –بوليػػػ  التربيػػػ  ال ةعيػػػ   –اإلقتصػػػاد الم زلػػػى 

ةقد امتةدمت الباحث  الم هج الةصاى  (.7308- 7307امى )( طالب  .للعاـ الدر 03)
باإل ػػا ى إلػػى المػػ هج   ػػى ااطػػار ال ظػػر  ةجمػػا البيا ػػات المطلةبػػ  ةتحليػػؿ المهػػارات.

اإلحصػػػالى عػػػف  ةقػػػد و ػػات  تػػػالج التحليػػؿ التجريبػػى  ػػػى التطبيػػؽ علػػػى عي ػػ  البحػػػث.
طبيػؽ القبلػى ةالبعػد   رةؽ دالػ  إحصػالياب بػيف متةمػطى درجػات الطالبػات  ػى التةجةد 
 رةؽ دال  إحصالياب بيف المهار  لصالح التطبيؽ البعد ، ة التحصيلي ةااةتبار ر لالةتبا

متةمػػػػطى درجػػػػات الطالبػػػػات  ػػػػى التطبيػػػػؽ القبلػػػػى ةالبعػػػػد  لالةتبػػػػار التحصػػػػيلى لرمػػػػـ 
 الطالبػػات درجػػات متةمػػط بػػيف إحصػػالياب  دالػػ   ػػرةؽة الما يوػػاف لصػػالح التطبيػػؽ البعػػد  

 التطبيػػػؽ لصػػػالح الما يوػػػافتلبػػػيس لي التحصػػػيل لالةتبػػػاري ةالبعػػػدي القبلػػػ التطبيػػػؽ  ػػػى
 رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمػطى درجػات الطالبػات  ػى التطبيػؽ القبلػى ، ةتةجد البعد 

تةجػػد  ػػرةؽ دالػػ  إحصػػالياب بػػيف ومػػا  ةالبعػػد  لرمػػـ الما يوػػاف لصػػالح التطبيػػؽ البعػػد .
التطبيػػػػؽ القبلػػػػى ةالبعػػػػد  لتلبػػػػيس الما يوػػػػاف لصػػػػالح متةمػػػػطى درجػػػػات الطالبػػػػات  ػػػػى 

 التطبيؽ البعد .
  تلبيس الما يواف.  –رمـ الما يواف  الكممات المفتاحية:
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Abstract                                                                                                
This research aims to identify the necessary skills for fashion 

illustration as a primary and basic step towards fashion design. Then 

analyze these skills into exercises and behavioral performances. A 

list of those skills and drills have been prepared and presented to 

Fashion-design specialists. To make sure of the effectiveness of 

these drills in developing the skills of fashion illustration for 

specialized students, the drills were applied on a sample of 30 

students of the second year of Home-economics department in 

Faculty of Specific Education- South Valley University-Academic 

year (2017-2018). The researcher used the descriptive approach in 

the theoretical framework, the collection of the required data and the 

analysis of skills, in addition to the experimental method in the 

application on the sample search. The results of the statistical 

analysis revealed statistically significant differences between the 

student grades in the pre-test and post-test in both achievement test 

and skills test in favor of the post-test, and statistically significant 

differences between the grades of the students in the pre-test and 

post-test in the achievement test for Manikan drawing in favor of the 

post-test, and statistically significant differences between the average 

grades of students in the pre-test and post-test in sketching in favor 

of the post-test.  

Keywords: Fashion drawing (Body-Clothes) 
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 :مقدمةال
 الرغب   ى ال ظاـ تعد مم  إ ما ي   يعد التصميـ عمؿ أمامى لوؿ إ ماف،

قدراب مف التصميـ ةيتمثؿ   ما يت مفةـ به اإل ماف مف أعماؿ إ معظـ ما يق أمامي ،
الؾ  ى ازملةب الا  يرتد  به مالبمه ةي ظـ به م زله أة يعد به طعامه أة ي مؽ به 

ةمف  مف   ةف التصميـ المت ةع   ف تصميـ  (44 ،7337: )امماعيؿ  ةقى أ وارل.
 المجتما تقدـ إظهار  ي تماهـ التي  اززيا  الاي يعد أحد المجاات ازمامي 

 الؾ ا راد ةالملةؾ الاور تعوس صةرة اززيا  تصميـ اف حيث( ةثقا يا   يا) ح اريا
 المجتما  وؿ  ي تؤثر التي الهام  ااواديمي  المجاات مف  هة لالؾ. المجتما
 .ةالص اع 

الاي يحمؿ أغلب  ةالح اري ةالثقا ي أف تصميـ اززيا  هة الؾ الوياف الا ي
العصةر  تيج  لةعى اإل ماف بأهمي  المالبس، المعا ي اإل ما ي  بؿ ةيجمدها عبر 

 ااهتماـ بعلةـ ة  ةف المالبس  ى العصر الحديث لـ يأت مف  راغ، بؿ هة امتداد 
يحمؿ  ى طياته حياة اإل ماف بجةا به ااجتماعي  ةالتاريةي  ةااقتصادي  ةالتو ةلةجي . 

   مثؿ  ر ما يتبيف ةب ظرة  احص  إلى البالد المعتمدة اقتصاديا على ص اع  المة 
أهمي  الؾ المجاؿ الاي له صل  ةثيق  بوثير مف المجاات ازةر  مثؿ الاف ةالص اع  

 (9-7338)إيهاب  ا ؿ : ةااقتصاد.
الوثير مف المهارات التي  تةيه مف مراحؿ عملي تصميـ اززيا  ةما يح ةيتطلب

ر العديد مف از وار تبدأ بإتقاف رمـ الةطةط ةاز واؿ ةت تهي باإلبداع مف ابتوا
الجديدة. ةعلى الممتة  ازواديمي تهتـ المؤممات التعليمي  المتةصص  بمقررات 
تصميـ اززيا   ي مرحلتي البوالةريةس ةالدرامات العليا حتى أ ها تةصص لها أوثر 
مف مقرر للمرحل  الةاحدة ةمما هة جدير بالاور أف ااهتماـ بتصميـ اززيا  يع ي 

 لمهارات العقلي  ةالا ي  التي تعيف هاا التةصص ةتةاوب مةؽ العمؿ.ااهتماـ با
المهؿ الدقيؽ القالـ على الاهـ لما يتعلمه اإل ماف أف المهارات تع ي ازدا  

 ت مؿ مهارات عقلي . ةتص ؼ إلى حرويا ةعقليا ما تة ير الةقت ةالجهد ةالتواليؼ
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صدار الدرام  ةالبحث ةحؿ الم والت ةالتاوير ال اقد ةا بدا  الرأي ةا  لعلمي ةالتحليلي ةا 
عدادرمـ الصةر ة ترتبط ب مهارات حروي ، ة أحواـ ال مااج ةامتةداـ ازجهزة ةالمعدات  ا 

ااتصاؿ باآلةريف تتمثؿ  ي  مهارات اجتماعي ، ة ةت اةؿ ازدةات ةحروات ازطراؼ
ةااتصاؿ  ت ميؽ التعبير بالصةتترتبط ب مهارات لغةي ةأةيرا  .ةالم ارو  الجماعي 

 (7337على :)ممر  .اللاظي
تعتمد على عادات ة  مف مقةمات ال جاح ز ها  المهارات بحياة الاردةترتبط 

ااهتماـ بمهارات الارد هة  ي الحقيق  . ة  طري  ةا تحتاج إا إلى تطةير ةممارم 
 .ةممااهتماـ بتطةير الاات ةما يترتب عليه مف الثق  بال اس التي هي أماس أي  جاح

هة جدير بالاور أف مهارات تصميـ اززيا  تبدأ برمـ جمـ اإل ماف ةأبعادل ةحرواته 
 ي  -ةأة اعه الم امب  ما تة يح الجا ب الةظياي لوؿ جز  ةما يتطلبه مف ب اليات 

" Fashion Illustrationةهة ما يطلؽ عليه تعبير "رمـ المة    -التصميـ المقترح 
لاف؛  هة بجا ب أ ه يهتـ بدرام  جمـ اإل ماف ةأبعادل صل  ةثيق  ةقديم  با الاي له

ةحرواته ةأة اعه الم امب   هة ية ح الجا ب اا ما ى مف ةالؿ إ اا  الحياة 
ةالةاقا على از ةاص المرمةم  ما ااهتماـ بطرؽ التلةيف بامتةداـ ةامات مةتلا  

 ه يترجـ أ وار ةتق يات متعددة  ي محاةل  لرمـ الةامات ةازقم  . باإل ا   ز
ةتةيالت المصمـ مف حيث يقـة الم تج بعد الؾ بتحةيلها الى مالبس بعد مرةرها على 

 الةطةات الت اياي  للعمؿ. 
ةهة علـ له تاريةه  ف ةعلـ قالـ بااته ةليس مجرد رمـ.ةرمـ المة   هة  

 ةأصةله ةتقاليدل ةمر بمراحؿ تطةر عديدة. وما أف له تطبيقات تجاري   ي مجاؿ
ص اع  المالبس. ةيةتص  ف رمـ المة    ي ازماس بالمالبس، ير  "جة متااف" 
أف  ف رمـ المة   ا يقتصر على رمـ أة تة يح ال ميج  قط.  اف رمـ المة   
المعاصر هة أوثر مف مجرد رمـ للمالبس. حيث يةتلؼ رمـ المة   عف التصةير 

يؿ الز  ةوؿ مايتعلؽ به مف الاةتةغرا ي لألزيا   ي أ ه يماعد  ي تة يح تااص
يحا ات الةجه ةوؿ ما  ظهار الم اعر ةا  ةطةط ةتااصيؿ ةألةاف ةوالؾ تة يح ةا 



 ميارات رسم الموضة
 أمل جابر حسن عبد الاله      د. كريمة أحمد الحسين محمود           أ.د. سمر عمي محمد عمي   

 9102ابريل                                   - 512 -                          ثالثىنلوا التاسعالعدد 

أي ا يعد بمثاب  مجؿ تاريةي ية ح تطةر اززيا  عبر العصةر.  يحيط بالعار  .
 هة ةميل  تةاصؿ  عال  ةمؤثرة، هة أحد الةمالؿ ازمامي  ةالمهم  لعرض اززيا  

(Thames & Hudson:2004-8) . 
" احد أهـ ازدةات التي تمهؿ Fashion Illustration" ةيعد رمـ المة  

التةاصؿ بيف مصممي اززيا  ةالقالميف على ص اع  المالبس الجاهزة. وما اف الرمـ 
 الرمـ الجيد يظهر التصاميـ  ةتصميـ اززيا  يرتبطاف ببع هما البعض ارتباطاب ةثيقاب.

 (.Kathryn Hagen:2005-6)ب وؿ جيد ةالعوس صحيح 
لالؾ واف مف ال رةري تعلـ مهارات الرمـ ةالتدريب على رمـ ةطةط 
التصميـ الرليم  ةالتي تعطى ال وؿ العاـ للز  ةالتدريب على رمـ التااصيؿ الدقيق  

 للتصميـ ةالتي تماعد  ي إبراز صةرة التصميـ ب وؿ متوامؿ. 
على رمـ  مةاج الجمـ تبعاب ل مب على أهمي  التدريب  ةتؤود بعض الدرامات

القياس المتعارؼ عليها  ي عالـ اززيا  ةالمة   بأة اع ةحروات مةتلا ، حتى 
يتموف المتةصص  ي مجاؿ التصميـ مف اةتيار هيل  ةحروات الجمـ التي ت امب 

 (7-7333ال ا عي –)تروي  الاورة العام  للتصميـ المطلةب ت ايال.
إظهار التصميمات المتعلق  بالمالبس  إلىوما يهدؼ  ف رمـ المة   

ةراج الز  بال وؿ ال اجح المقبةؿ مةا  مف ازماـ أة الجا ب أة الةلؼ  ةممتلزماتها ةا 
بأ واله المةتلا  ةتاصيالته الدقيق  مهما وا ت حرو  المةديؿ. ةهال الةطةط ا تظهر 

ـ على المةديؿ. ةلو ها مهم  ع د البد   ي رمـ ا  تصمي عادة  ي العمؿ ال هالي،
 (7،044-7336 ة ا  قر ي: - )عبد العزيز جةدة

 :Research Problemوتساؤالتو  مشكمة البحث 

تتمثؿ م ول  البحث الحالي  ي محةريف أمامييف: ازةؿ موا   تةصص 
ةالمحةر الثا ي أهمي  رمـ  على الممتةييف الص اعي ةازواديمي ـ اززيا تصمي

المة   وةطةة أمامي  لبداي  تعلـ تصميـ اززيا . ةقد ظهرت الحاج  إلى ااهتماـ 
بهاا المجاؿ ع دما احظت الباحث  اهتماـ ولي  التربي  ال ةعي  جامع  ج ةب الةادي 



 ميارات رسم الموضة
 أمل جابر حسن عبد الاله      د. كريمة أحمد الحسين محمود           أ.د. سمر عمي محمد عمي   

 9102ابريل                                   - 513 -                          ثالثىنلوا التاسعالعدد 

 مف  بق ا بهاا التةصص حيث ةصصت مقرر "درام  متقدم   ي تصميـ اززيا "
ةواف  مف تةصيؼ  اإلجباري  لمرحل  الماجمتير لقمـ ااقتصاد الم زليالمقررات 

ميامات اإل تاج المةتلا  )اإل تاج الومي، الاردي، المقرر درام  أ ةاع التصميـ تبعا ز
ةاإل تاج المتةمط( ةوؿ  ةع مف اإل تاج يحتاج إلى مةاصاات ةاص  للمالبس المقترح  

 الاردي ا ت امب اإل تاج الومي ةهواا.  ةصالص مالبس الم امبات  ي اإل تاج 
ةمما هة جدير بالاور أف تلؾ الةصالص ةالتارق  بي ها توةف مهل  على 
طالب الدرامات العليا ومااهيـ  ظري  إا التعبير ع ها عمليا قد يوةف مف الصعةب  
ازمر الاي قد ا يحقؽ وؿ أهداؼ المقرر المطلةب . ةالؾ زف التعبير عف از وار 
التصميمي  ةترجم  المااهيـ ال ظري  إلى تصميـ مرلي يحتاج إلى مهارات الرمـ التي 
تتمثؿ  ي رمـ الجمـ ب مبه العلمي  الم بةط ؛ ةرممه بأة اع متعددة تماعد  ي 
إبراز الةطةط الب الي  للتصميـ ةالتي تحقؽ الةظيا  التي ة عت مف أجله، أي ا 

ر عف تااصيؿ المقترح التصميمي ةالاي ي بغي أف تتمثؿ مهارات الرمـ  ي إتقاف التعبي
يوةف ةا حا لمراحؿ الت ايا التالي  مةا  وا ت داةؿ المصا ا أـ الةرش ةالؾ حتى 

 يتحقؽ الغرض مف المقررات الدرامي  المتةصص  ةهي ةدم  مةؽ العمؿ.
ةبال ظر إلى البرامج الم ابه   ي بعض الوليات المتةصص  ةجد أف المقرر 

 – ما   –رجاؿ  –ميامات اإل تاج تمبقه ةمم  مقررات تمهيدي  )أطااؿ المع ي ب
تعبيري( هاا بجا ب مقررات الطبيع  الحي  التي تهتـ برمـ الجمـ.ة ظرا  –م امبات 

لما احظته الباحث  مف قصةر  ى الح  البوالةريةس ةالح  الدرامات العليا بولي  
ترابط الاللحتيف مما يمثؿ عب  على الطالب  التربي  ال ةعي  بق ا ةالاي يتمثؿ  ي عدـ

ةالقالـ بالتدريس ةقصةر  ى  اتج العملي  التعليمي   ةزف ميام  الجةدة التي تمعى 
إليها المؤممات التعليمي  تتطلب إعادة ال ظر  ي برامجها على ممتة  وؿ مف 

الب ةمةؽ البوالةريةس ةالدرامات العليا ةما تحتةيه مف مقررات ةالؾ بما يايد الط
العمؿ لهاا واف مف ازهمي  ةجةد مقررات درامي  تمهيدي   ي مرحل  البوالةريةس 
تماعد على ت مي  المهارات ازمامي  للتصميـ ةالتي توةف الةطةة ازةلى لها رمـ 
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 التربي  ولي  تةص حال  درام  هي ثـ ةمف المة   ةت مي  المهارات المرتبط  بها.
 ةتلحؽ المجاؿ هاا  ي التعليمي التطةر ةتماير لتةاوب الةادي ج ةب بجامع  ال ةعي 
  .المحلي  الجامعات  ي بمثيالتها

 التدريبات ةازدا ات المهاري ة ظرا ل درة البحةث ةالدرامات التي ت اةلت تحديد 
الالزم  لمهارات رمـ المة  . ةزف ت مي  المهارات تتطلب تدريبات عملي  م ظم  على 

الالزم  لت مي  أةؿ مرحل   ي تصميـ المهارات مليم ؛ رأت الباحث  تحديد  أمس علمي 
 :ة   ةالؾ بطرح التماؤؿ اآلتىاززيا  ةهي رمـ الم

  ما المهارات الالزم  لرمـ المة   ؟ 

 ما التدريبات ةازدا ات المهاري  الالزم  لرمـ المة   ؟ 
 :Objectives ىدف البحث

   وةطةة أةلي  ةأمامي  لتصميـ اززيا . لرمـ المة  التعرؼ على المهارات الالزم 
 رات رمـ المة   لد  طالب التةصص )طالب قمـ اإلقتصاد ت مي  مها

 جامع  ج ةب الةاد ( –الم زلى بولي  التربي  ال ةعي  
 :Importance أىمية البحث
 -ص أهمي  البحث  ي ازتي:ةلتت

  التةصص.يمهـ  ي ت مي  مهارات رمـ المة   لد  طالب 
  يمهـ  ي ت مي  المهارات ازمامي  لمجاؿ المالبس ةال ميج والدق   ي رمـ

 الباترة ات.
 . يعيف الطالب على التعبير عف از وار التصميمي  بصةرة مريع  ةدقيق 
 الحس ةالتاةؽ الا ي ظرا اعتمادل على ازمس الا ي . لت مي  له مردةد إيجابي 
   .يمهـ  ي تحميف ممتة  أدا  الال  المعاة   داةؿ التةصص 
 تب  العربي   ي مجاؿ رمـ المة  .إثرا  المو 

 :Methodologyمنيج البحث 
 التجريبي ةالم هج الةصاى التحليلى :لةصؼ المهارة ةتحليلها. الم هج  به
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 :The limits of Researchحدود البحث 
 تقتصر حدةد البحث على:

 :وال مف درام  . أ
  . الما يواف الحريمى وامال؛ ةازجزا  الت ريحي  لوؿ جز 
  مـ الامتاف بمرد ةوةؿ بييه ةوـر. 

–قمـ اإلقتصاد الم زلى –( طالب  مف طالب الارق  الثا ي  03عي   قةامها ) . ب
 جامع  ج ةب الةاد .–بولي  التربي  ال ةعي  

 :Toolsأدوات البحث 
 ت م ت أدةات البحث مايلي:

 ؿ عمؿ لتحديد مهارات رمـ المة  .امتمارة تحلي 
 .امتبياف هد ه إبدا  الرأي حةؿ تلؾ المهارات 
  بعد ( لقياس مد  تحصيؿ المتدربيف للمعارؼ  –اةتبار تحصيلي )قبلي

 المت م   للةحدة التدريمي .
  بؿ ةبعد بعد ( لقياس ازدا  المهار  للمتدربيف ق –اةتبار مهار  )قبلي

 التدريمي .تطبيؽ الةحدة 
 -فروض البحث:

تةجد  رةؽ دال  إحصاليا بيف متةمطي درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلي ة  .0
 .ار المهاري لصالح التطبيؽ البعديالبعدي لالةتبار التحصيلي ة ااةتب

تةجد  رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى  .7
 .لصالح التطبيؽ البعد ر التحصيلى ةالبعد  لالةتبا

 القبلى التطبيؽ  ى الطالبات درجات متةمطى بيف إحصالياب  دال   رةؽ تةجد .0
 .البعد  التطبيؽ لصالحلرمـ الما يواف  ةالبعد 

تةجد  رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى  .4
 الما يواف لصالح التطبيؽ البعد .لتلبيس ةالبعد  
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 رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى تةجد  .5
 لصالح التطبيؽ البعد .لالةتبار المهاري  ةالبعد 

 :Research Termsمصطمحات البحث 
 :Skillالميارة 

قد جا  تعريؼ المهارة  ى معجـ المصطلحات التربةي  بأ ها هى ازدا  المهؿ 
يتعلمه اإل ماف حرويا ةعقليا ما تة ير الةقت ةالجهد الدقيؽ القالـ على الاهـ لما 

 (.087-0996)اللقا ى، الجمؿ : ةالتواليؼ.
المهارة هى  ى ازصؿ أف يؤد  اإل ماف أ  عمؿ بدق  ةمرع  ةتقاس المرع  

)عبد المةجةد  .ةالدق  عف طريؽ معايير أة أحواـ يحددها المةتصةف  ى وؿ مجاؿ
 (7337 :ةأةرةف

ةرمـ أجزا  القطا  لحريميا الما يواف اتقاف رمـ هى -:ئيالتعريف اإلجرا
 بدق  ةمهارة ة ى أقؿ ةقت مموف. ةتااصيلها الملبمي  ال رةري 

 : Fashion Illustrationرسم الموضة
(  ف رمـ المة   بأ ه مةطط (ZeshuTakamura" 2012-4" يعرؼ

 الى  ةعيف:للمالبس يمتةدـ بةامط  ص اع المالبس ةيموف بصا  عام  تقميمه 
 ةهة المعرةؼ برمةمات التصاميـ أة رمـ المة   ةهة يعالج النوع األول :

 ا   إلى التصميـ الت امؽ العاـ اة الولى ةاإلحماس بالملبس أة الم تج باإل
 .ةقطع  المالبس

 هة الؾ الرمـ المتعلؽ باإل تاج ةهة ببماط  يعالج ال وؿ النوع الثاني  :
 ةتااصيؿ قطع  المالبس.

رمـ الما يواف الحريمى وامال؛ ةازجزا  الت ريحي  لوؿ جز   :التعريف اإلجرائي
 ةازجزا  التاصيلي  لها. الملبمي  ازمامي ةالقطا 
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 :Previous studies الدراسات السابقة
ةحدة تعليمي  لت مي  المهارات ةمة ةعها " Pelphn (0984:) "درام  "بيلاف .0

تصميـ المالبس" ةقد هد ت الدرام  إلى تعليـ الطالب المااهيـ  اامامي   ى
ةالمهارات اامامي  المت م   بالةحدة المقترح  )مبادئ ةقةاعد تصميـ اززيا ، 

ةقد تةصلت الدرام  إلى ةجةد  التطبيقات العملي  (. ،مهارات رمـ تصميـ اازيا 
ااةتبار المعر ى   رةؽ اات دال  احصالي  بيف متةمطى درجات العي    ى

ةالمهار  قبؿ ةبعد التطبيؽ لصالح التطبيؽ البعد  مما يؤود على  اعلي  الةحدة 
ةتايد هال الدرام  البحث  المقترح   ى ت مي  معارؼ الطالب  حة مة ةعاتها.

الحالى  ى معر   المهارات ازمامي   ى تصميـ اززيا . ةهال ال قط  هام   ى 
 الجا ب ال ظر .

"  اعلي  امتةداـ املةب  ( ةمة ةعها:0993 جة   ور  ) –وااي  مليمافدرام   .7
البرمج   ى تعلـ رمـ الجمـ ازمامى للمة   )الما يواف( "ةقد هد ت الدرام  إلى 
ادةاؿ املةب التعليـ المبرمج  ى تدريس ةحدة تعلـ مف م هج تصميـ اززيا  

س تصميـ اززيا  بالمقار   ةالتعرؼ على  اعلي  املةب التعليـ المبرمج  ى تدري
بازملةب المعتاد. ةقد تةصلت الدرام  إلى تاةؽ المجمةع  التجريبي  بال مب  
إلجرا  البر امج لوؿ على حدل ةبال مب  للبر امج ووؿ عف ازملةب المعتاد  ى 

ةتايد هال الدرام  البحث الحالى  ى  ال رح. ةبالتالى  اعلي  البر امج المقترح.
احد  طرؽ رمـ الجمـ )الما يواف الحريمى( ةتلييف ةطةطه، وما التعرؼ على 

أةصت هال الدرام  بأهمي  إجرا  المزيد مف الدرامات  ى تلؾ المجاؿ مما د ا 
الباحث  للبحث أوثر  ى مجاؿ رمـ المة   للتعرؼ على ااحتياجات التدريبي  

 .هارات رمـ المة  الالزم  إلوتماب م
( ة مة ةعها "مقار   بيف طريقتي 7337) Drago sherryدرام  دراجة يري  .0

التدريس التجريبي ةالتدريس القالـ علي ال رح ةالتغيير  ي تدريس ةحدة رمـ 
الما يواف ال وؿ الب ري التة يحي لرمـ المة  " ةهد ت الدرام  الي اةتبار 
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رح مدي  اعلي  التدريس بأمتةداـ طريق  التدريس التجريبي للتدريس القالـ على ال 
ةالتغيير  ى تدريس ةحدة رمـ الما يواف. ةتايد هال الدرام  البحث الحالي  ى  

 التعرؼ على الطرؽ المةتل  الممتةدم   ى تدريس رمـ الما يواف.
" اعلي  امتةداـ الحامب اآللى  ى  ةمة ةعها: (7337درام   عيم  ميرغال ي ) .4

لبات ااقتصاد الم زلى ت مي  مهارات الرمـ ازمامي   ى تصميـ اززيا  لد  طا
بجامع  الملؾ عبد العزيز "ةهد ت الدرام  إلعداد بر امج تعليمى إلحد  ةحدات 
مقرر تصميـ اززيا  ب عب  المالبس ةال ميج ومحاةل  للتغلب على الصعةبات 

، مف ةالؿ التعرؼ على تأثير الطالبات  ى تعليـ تصميـ اززيا التى تةاجه 
ت مي  مهارات الرمـ ازمامي   ى تصميـ اززيا   امتةداـ الحامب اآللى  ى

بامتةداـ الحامب اآللى. ةقد تةصلت الدرام  إلى  اعلي  امتةداـ الحامب اآللى 
  ى ت مي  مهارات الرمـ ازمامي   ى تصميـ اززيا  بامتةداـ الحامب اآللى.

تصميـ ةتايد هال الدرام  البحث الحالى  ى التعرؼ مهارات الرمـ ازمامي   ى 
 ةاإلمتاادة مف إجرا ات البحث ة تالجه  ى تدعيـ البحث الحالى. . اززيا

"تق يات رمـ اززيا  وةميل  عرض  ( ةمة ةعها:7330درام  ة ا  قر ى ) .5
لتصميـ المالبس الجاهزة للميدات" ةقد قدمت الدرام  م ظةم  لرمـ مةديؿ المرأة، 

لمةديؿ اةتيار ا مب الطرؽ تعر ت لمجمةع  مف الطرؽ التعليمي  لرمـ جمـ ا
للطالب، وما ربطت بيف طبيع  ة وؿ مالبس المرأة ةاز ماط الب ري  لجمـ المرأة 
ة ةصيتها وما أتاحت الدرام  لمصمـ اززيا  حري  التعبير عف أ وارل الملبمي  

، ةأي ا ة حت إموا ي  اامتاادة مف بعض ااتجاهات الا ي  ةةاززيا  المبتور 
ةتايد هال الدرام   ى التعرؼ  الحديث   ى تطةير رمـ مةديؿ المرأة.ةالت ويلي  

ةالتاويد على أهمي   ف  على بعض الطرؽ الممتةدم   ى رمـ الما يواف الحريمى.
 رمـ المة   وةطةة أمامي   ى مجاؿ تصميـ اززيا .

المااهيـ اامام  "(: ةمة ةعها 7334) Donald Kagenدرام  دة الد واجيف  .6
جمـ الب ري ةالما يواف" ةهد ت الدرام  الى درام  طبيع  الب ا  الهيولي لرمـ ال
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ةمط ال مب المثالي  لوال مف الجمـ الب ري ةالما يواف تةالع لي لجمـ الرجؿ ةم
ةحدة بجا ب درام  طبيع   07الى  9ب مب مبالغ  ةةحدات رأس تراةح مف 

. ةتايد هال الدرام  ةط ازتزافة عالقتها بتحميؿ ال قؿ ة اادالات الحروي  للما يواف 
 البحث الحالي  ى ب ا  ازطار ال ظري.

(: ةمة ةعها "درام  مقار   زهـ الطرؽ 7308درام  محمد عبدالحميد حجاج ) .7
المتبع   ى عملي  رمـ الما يواف" ةقد هد ت  الي درام  اهـ الطرؽ المتبع   ى 

على ا  ؿ الطرؽ المتبع  رمـ الما يواف الةاص بتصميـ اازيا  اليدةي للةقةؼ 
 ى رمـ الما يواف مف حيث الدق  ةالجةدة  ى ةطةط الرمـ ةالةقت الممتهلؾ 
اتماـ عملي  الرمـ حتي ال هاي  ةقد و ات  تالج التحليؿ اإلحصالى عف ةجةد 

ةجا ت   رةؽ اات دال  إحصالي  بيف الثالث طرؽ المتبع   ى رمـ الما يواف.
بى التالى مف حيث جةدة ةطةط الرمـ ةالةقت الممتهلؾ ال تالج على ال حة الترتي

  مماطر رمـ عإلتماـ عملي  الرمـ لصالح طريق  رمـ الما يواف بامتةداـ مجمة 
الما يواف  ى المروز ازةؿ ثـ تالها طريق  رمـ الما يواف بالطريق  اله دمي  ثـ 

لحالى  ى التعرؼ ةتايد هال الدرام  البحث ا طريق  رمـ الما يواف بازملةب الحر.
ةالتاويد على أهمي   ف رمـ  على بعض الطرؽ الممتةدم   ى رمـ الما يواف.
 المة   وةطةة أمامي   ى مجاؿ تصميـ اززيا .

 -تعميق عام عمى الدراسات السابقة:
 -مما مبؽ يت ح للباحث  أف الدرامات المابق  أودت على ما يلى:

 المهم  لص اع  المالبس.أهمي  تصميـ اززيا  وأحد المجاات  .0

تعتمد درام  تصميـ اززيا  على الجا ب ال ظري ةالمهار  على حد مةا  على  .7
اعتبار أف أ  مهارة يدةي  تحتاج ل رح  ظري ةب ا  على هاا ال رح يتـ 

 التطبيؽ العملى.

 اقتصرت الدرامات على رمال  ةاحدة  ى رمـ المة  . .0
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 ى أ ها تت اةؿ المهارات  ات المابق ةلوف الدرام  الحالي  تةتلؼ عف الدرام 
ز  مبتدأ  ى مجاؿ رمـ المة    أ  الةطةات ازمامي  الالزم  ل ازمامي 

 . تصميـ اززيا 
   تـ تطبيؽ الدرامات المابق   ى صةرة برامج تعليمي  تطبؽ على طلب

التةصص بغرض تحميف ممتة  ازدا  لديهـ  ى مادة تصميـ اززيا أ  
ازمامي  ةلوف يحتاجةف إلى ت ميتها . ةلوف الدرام  الحالي   لديهـ المهارات

هى درام  ةصاي  لمماعدة أ  مبتدأ  ى مجاؿ تصميـ اززيا  مةا  واف 
متةصص أة غير متةصص  متوةف بمثاب  مر د اوتماب المهارات 
ازمامي   ى رمـ المة   . مما يؤود على اةتالؼ الدرام  الحالي  عف 

، ةهاا يدؿ على أف الدرامات المابق  لـ محتة مف حيث ال الدرامات المابق 
 تتعرض إلى مة ةع البحث الحالي.

 اإلطار التطبيقى لمبحث:
         -إجراءات البحث:

بعد اإلطالع على الدرامات المابق  ةالبحةث المرتبط  بمة ةع البحث مار 
 -البحث  ي الةطةات التالي :

ةاةتيار طريق  ةاحدة توةف هي ازمهؿ  التعرؼ على طرؽ رمـ الما يواف .0
 ةتحديد الةطةات اإلجرالي  لها. 

 تـ تحديد المهارات الالزم  لوؿ ةطةة.  .7
 -وما يلى: تحليؿ المهارة المروب  إلى مهارات أةلي . .0

 ميارات رسم المانيكان  -:أوالً 
للتعرؼ على التدريبات الالزم  لرمـ المة   ي بغى اةاب تحديد المهارات 

م  مف ةالؿ تحليؿ العمؿ ةالمتمثؿ  ى رمـ الما يواف الحريمى الةاص برمـ الالز 
 -المة   ةترجم  وؿ ةطةة مف ةطةات العمؿ إلى مهارات أمامي  وما يلى:
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 -مهارات أمامي  وما يلى:
 رمـ ةط اارتواز. .0
 تقميـ طةؿ الما يواف إلى ثما ي  أجزا  )ةحدات ( متماةي . .7
 أجزا  الجمـ ةأبعادل وما يلى:التعرؼ على مةقا وؿ جز  مف  .0
 ترمـ الرأس  ى أةؿ جز  مف الثما ي  اجزا  ةيبل  طةلها ةحدة رأس  -:الرأس

 ةحدة رأس. 7/0ةاحدة ةعر ها 
 لجز  الثا ىترمـ بداي  مف  هاي  الرأس ةيوةف مةقعها  ى بداي  ا -:الرقبة، 

 ةحدة رأس اي اب. 0/0ةحدة رأس ةعر ها  0/0يبل  طةلها 
  ةحدة  0.5يرمـ  ى الثلث ازةؿ مف الجز  الثا ى ةيبل  طةله  -:األكتافخط

 رأس.
 يرمـ  ى الجز  الثالث ةيبل  طةله ةحدة رأس ةاحدة ،ةعر ه مف  -:الجذع

( ةحدة رأس ةمف أماؿ ع د م طق  الةمط 0 0/0أعلى ع د م طق  الصدر )
 ( ةحدة رأس .7/0)

 طةلها ةحدة رأس ةاحدة ، ةعر ها مف ترمـ  ى الجز  الرابا ةيبل   -:األرداف
 ( ةحدة رأس. 0 0/0ةحدة رأس، ةمف أماؿ ) 7/0أعلى ع د م طق  الةمط 

 ( ةحدة 0 0/7دس ةيبل  طةلها )ترمـ  ى الجز يف الةامس ةالما -:الفخذ
( 7/0، ةمف أماؿ ع د ةط الروب  )ةحدة رأس ( 0 0/0،ةعر ها مف أعلى )رأس

 ةحدة رأس.
 ةحدة رأس، ةعر ها  7الجز يف المابا ةالثامف ةيبل  طةلها ترمـ  ى  -:الساق

 .( ةحدة رأس0/0( ةحدة رأس .ةمف أماؿ )7/0مف أعلى ع د ةط الروب  )
 ترمـ  ى بداي  مف الثلث ازةير مف الجز  الثامف ةيبل  طةلها ةحدة  -:القدم

 رأس ،ةعرض القدميف معا ةحدة رأس.
 مف ةط ازوتاؼ  ى الجز  الثا ى يرمـ وؿ مف الاراعيف بداي   -:الذراع

 ( ةحدة رأس.0 0/0ةي تهى  ى الثلث ااةؿ مف الجز  الةامس ةيبل  طةلها )
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بعد الؾ تة ا قالم  بالمهارات ازمامي  التى تقمـ بدةرها إلى أجزا  ةتحليلها 
 -إلى ةطةات ملةوي  بميط  وما بالجدةؿ التالى:

  وؿ جز  يصؼ آدا  وؿ ةطةة مف إلى اجزا ةبالؾ تـ تقميـ المهارات الرليم 
 :ةطةات ملةوي  بميط  ةالؾ وما يلىالرمـ ثـ تحليؿ تلؾ المهارات إلى 

 (1جدول )
 قائمة بميارات رسم المانيكان

األداء )الميارة 
 (الرئيسة

 األداء السموكى الميارة

 رسم خط االرتكاز   تقدير المسافات
  تقسيم المانيكان الى ثمان

 وحدات رأس متساوية 

 رسم خطوط مستقيمة متعامدة ومتوازية

رسم شكل بيضاوى قمتو  رسم الرأس 
 عريضة والعكس من أسفل

رسم الخط األيمن من الوجو قوس من دائرة 
ثم  متوسطة ثم قمة الرأس قوس من دائرة أصغر،

الخط االيسر مثل االيمن ثم رسم الذقن وىو 
 قوس من دائرة صغيرة. 

رسم الخط األيمن واأليسر كل منيما قوس من  رسم أسطوانة قصيرة غميظة  رسم الرقبة 
 دائرة صغيرة.

رسم خط منحنى نصفو منحنى ألسفل والنصف  رسم الخط المنحنى  رسم األكتاف 
 اآلخر منحنى ألعمى.

رسم  الجزء العموى من الجذع قوس من دائرة   رسم الخط المنحنى  رسم الجذع
 متوسطة.

 فمى من الجذع قوس من دائرة رسم الجزء الس
 كبيرة 

 رسم الشكل شبو منحرف  رسم األرداف 
  رسم الخط المنحنى 

 رسم قوس من دائرة كبيرة 

 رسم شكل المخروط الناقص  رسم الفخذ 
 رسم الخط المنحنى 

  قوس من دائرة كبيرة جدا 
  قوس من دائرة متوسطة 
 قوس من دائرة كبيرة جدا 
  قوس من دائرة صغيرة 
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األداء )الميارة 
 (الرئيسة

 األداء السموكى الميارة

 رسم شكل المخروط الناقص   رسم الساق 
  رسم الخط المنحنى 

 قوس من دائرة كبيرة جدا 
  قوس من دائرة صغيرة 
  قوس من دائرة كبيرة جدا 
 قوس من دائرة صغيرة جدا 

 قوس من دائرة متوسطة   رسم الخط المنحنى رسم القدم
 قوس من دائرة صغيرة 

 رسم الشكل االسطوانى   رسم الذراع
  المنحنىرسم الخط 

 قوس من دائرة صغيرة جدا 
 قوس من دائرة كبيرة 

 -( وما يلى:03ةبالؾ توةف المهارات ازمامي  ةعددها )
 -مهارات:
 ازرداؼ. .7 تقدير المما ات.                           .0
 الاةا. .4 الرأس.                                    .0
 الماؽ. .6 الرقب .                                  .5
 القدـ. .8 ازوتاؼ.                               .7
 الاراع .03 الجاع.                                .9

( مهارة  رعي  مرتب  ترتيبا م طقبا ة قا لةطةات العمؿ اة ازدا  06تتارع إلى )
الملةوى ةقد تـ عرض قالم  المهارات ازمامي  ةالارعي  على مجمةع  مف 

 لتحويمها.المتةصصيف 
 -ترجم  المهارة إلى تدريبات عملي  ازم  ة رةري : .4

ةبعد ترجم  المهارات الارعي  إلى أدا ات ملةوي  أموف ترجم  المهارات إلى 
  -تدريبات ازم  لتلؾ المهارات ةاعداد قالم  بتلؾ التدريبات وما يلى:
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 (2جدول )
 قائمة التدريبات

 األداء السموكى الميارة ة(األداء )الميارة الرئيس
 رسم خط االرتكاز  تقدير المسافات

تقسيم المانيكان الى ثمان 
 وحدات رأس متساوية 

رسم خطوط مستقيمة متعامدة 
 ومتوازية

رسم شكل بيضاوى قمتو  رسم الرأس 
 عريضة والعكس من أسفل

رسم الخط األيمن من الوجو قوس 
من دائرة متوسطة ثم قمة الرأس 
قوس من دائرة أصغر ،ثم الخط 
االيسر مثل االيمن ثم رسم الذقن 

 وىو قوس من دائرة صغيرة. 
رسم الخط األيمن واأليسر كل  رسم أسطوانة قصيرة غميظة  رسم الرقبة 

 منيما قوس من دائرة صغيرة .
رسم خط منحنى نصفو منحنى  رسم الخط المنحنى  رسم األكتاف 

ألسفل والنصف اآلخر منحنى 
 ألعمى .

رسم  الجزء العموى من الجذع  رسم الخط المنحنى  رسم الجذع
 قوس من دائرة متوسطة.

رسم الجزء السفمى من الجذع قوس 
 من دائرة كبيرة 

 رسم الشكل شبو منحرف رسم األرداف 
 رسم الخط المنحنى 

 س من دائرة كبيرة رسم قو 

 رسم شكل المخروط الناقص رسم الفخذ 
 رسم الخط المنحنى

 قوس من دائرة كبيرة جدا 
 قوس من دائرة متوسطة 
 قوس من دائرة كبيرة جدا
 قوس من دائرة صغيرة 

 رسم شكل المخروط الناقص  رسم الساق 
 رسم الخط المنحنى 

 قوس من دائرة كبيرة جدا
 قوس من دائرة صغيرة 
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 األداء السموكى الميارة ة(األداء )الميارة الرئيس
 قوس من دائرة كبيرة جدا 
 قوس من دائرة صغيرة جدا

 قوس من دائرة متوسطة  رسم الخط المنحنى رسم القدم
 قوس من دائرة صغيرة

 رسم الشكل االسطوانى  رسم الذراع
 رسم الخط المنحنى

 قوس من دائرة صغيرة جدا
 قوس من دائرة كبيرة

 .تلبيس الما يواف( ت الز  )مهاراتمهارات رمـ بعض ماردا تحديد ة تحليؿ .5

إعداد قالم  بالمهارات التي تـ التةصؿ إليها ةتحديد ما يقابلها مف تدريبات  .6
 ازم  إلتقاف هال المهارة.
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 ميارات تمبيس المانكيان  -ثانيا:
 (3جدول )

 قائمة بميارات تمبيس المانيكان
 األداء السموكى الميارة الفرعية الميارة الرئيسية

 :ومرد ببييو بكول الفستان
 

 
 

 رسم الكولة 
 

 اول موضع) الكولة عمق نحدد-
 .االرتكاز خط عمى(زرار

 التى النقطة من منحنى خط رسم -
 الكتف التقاء نقطة الى تحديدىا تم

 . بالرقبة
 بداية بين يصل منحنى خط رسم-

 . الرقبة وخط  لمكولة الرقبة فتحة
 مستقيم خط بمد الكولة عرض رسم -

 خط منتصف حتى الكولة بداية من
 نياية من مستقيم خط مد ثم الكتف
 بين نصل ثم الطول بنفس الكولة

 .منحنى بخط الخطين
 لشف االرتكاز خط عمى الورقة طى-

 .الكولة من االخر النصف

 رسم المرد 
 

 خط بمد لمفستان المرد خط رسم-
 الرقبة حردة نياية من يبدأ مستقيم
 .الذيل خط حتى لمكولة

 

 رسم الحزام 
 

 خط من مستقيمين خطين رسم -
 مع ، لمفستان الجنب خط وحتى المرد
 وطويمة قصيرة منحنية خطوط عمل
 الحزام لتمثل حوليا الكشكشة تمثل

 من بداية لمفستان الكتف خط رسم رسم الكورساج
 الكتف خط عمى الكولة نياية
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 األداء السموكى الميارة الفرعية الميارة الرئيسية
 .لممانيكان

 خط) لمفستان الخارجية الخطوط رسم
 طول حسب(  الذيل وخط الجنب

 عن قميال تبعد ان عمى الفستان
 .المانيكان خطوط

 رسم الكم 
 

 يكون ان عمى لمفستان الكم رسم
 .واسورة واسفل اعمى من بكشكشة

 رسم الزيل 

رسم خط مستقيم يمتد من نياية خط 
الجنب لمفستان الى خط الجنب األخر 

 مارا بخطى المرد.
 خطى المرد. ضبط خط الذيل مع

تعديل الخط الداخمى لمفستان عمى 
 شكل خط منحنى.

دريس تقييـ المهارات مف ةالؿ امتمارة امتطالع لرأ  المادة أع ا  هيل  الت .7
 المتةصصيف  ى تصميـ اززيا .

دريس تقييـ التدريبات مف ةالؿ امتمارة امتطالع لرأ  المادة أع ا  هيل  الت .8
 المتةصصيف  ى تصميـ اززيا .

 تطبيؽ المهارات ةالتدريبات التى تةصلت لها الباحث  على عي   مف الطلب . .9
 تـ جما البيا ات ةتجهيزها لعمؿ المعالج  اإلحصالي  لها. .03
تـ تقييـ التطبيقات العملي  مف قبؿ لج   متةصص  موة   مف أربع  اماتاة  .00

-تةصص المالبس ةال ميج بقمـ الغقتصاد الم زلى بولي  التربي  ال ةعي  
 جامع  ج ةب الةاد .

" امتعدادا لعملي  "SPSSتـ إدةاؿ البيا ات إلى بر امج التحليؿ اإلحصالى  .07
 .المعالج  ةامتةالص ال تالج
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 -النتائج وتفسيرىا: 
  -:األولالفـرض 

 على ما يلي:  ازةؿي ص الارض 
الطالبات في التطبيق القبمي توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "

 " لصالح التطبيق البعديوالبعدي لالختبار التحصيمي واالختبار المياري 
 ةللتحقؽ مف هاا الارض تـ تطبيؽ اةتبار "ت" ةالجدةؿ التالي ية ح الؾ: 

 (4جدول )
 الطالبات في التطبيق القبمي والبعديداللة الفروق بين متوسطي درجات 

المتوسط  الفاعمية
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاىيا

 4.127 54.547 القبمــي
30 29 46.938 0.01 

 8.391 267.255 البعــدي لصالح البعدي
 

 
 والبعديالطالبات في التطبيق القبمي ( الفروق بين متوسطي درجات 1) شكل

" ةهي 46.908أف قيم  "ت" تماةي "( 0ةال وؿ )( 4يت ح مف الجدةؿ )
 ي الطالبات ، حيث واف متةمط درجات 3.30قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  

 ي التطبيؽ القبلي الطالبات ، بي ما واف متةمط درجات "767.755التطبيؽ البعدي "
 .التطبيقيف لصالح التطبيؽ البعدي بيف، مما ي ير إلى ةجةد  رةؽ حقيقي  "54.547"
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    ،46.908= قيم  )ت( =  tتأثير تـ تطبيؽ معادل  ايتا : الةلمعر   حجـ 
df  =  79= درجات الحري 

n
2
 = 

t
2
 3.987 

= 
t
2
 + df 

 n2= 3.987ةبحماب حجـ التأثير ةجد إف 

07.06  =
  √  

√    
  =d 

 -متةمطاب أة صغيراب وازتي:ةيتحدد حجـ التأثير ما إاا واف وبيراب أة 
 حجـ تأثير صغير = 3.7
 حجـ تأثير متةمط = 3.5
 حجـ تأثير وبير              = 3.8

 .ازةؿتأثير وبير، ةبالؾ يتحقؽ الارض الةهاا يع ى أف حجـ 
  -:الثانيالفـرض 

 على ما يلي:  الثا يي ص الارض 
التطبيق القبمي  فيالطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "
 " لصالح التطبيق البعديلالختبار التحصيمي  والبعدي

  -ة ح الؾ:ت  التالي ةالجداةؿةللتحقؽ مف صح  هاا الارض تـ تطبيؽ اةتبار "ت" 
 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 5جدول )

 "مانيكانالٍرسم لالختبار التحصيمي " القبمي والبعدي
االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاىيا
 مانيكانالٍرسم 

 0.01 16.443 29 30 1.105 6.718 القبمــي
 3.068 28.459 البعــدي لصالح البعدي
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لالختبار التحصيمي  التطبيق القبمي والبعديفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (2) شكل

 "مانيكانالٍرسم "
ٍرمـ ل" 06.440أف قيم  "ت" تماةي "( 7ةال وؿ )( 5يت ح مف الجدةؿ )

لصالح ااةتبار البعد ،  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، ما يوافال
"، بي ما واف متةمط 78.459 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتحيث واف متةمط درجات 

 ."6.708 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتدرجات 
 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 6جدول )

 "تمبيس المانيكانلالختبار التحصيمي " القبمي والبعدي
االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 قيمـة ت الحريـة"د.ح"

مستوى الداللة 
 واتجاىيا

 تمبيس المانيكان
 0.938 4.005 القبمــي

30 29 13.670 0.01 
 2.669 23.379 البعــدي لصالح البعدي
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لالختبار التحصيمي  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (3) شكل

 "تمبيس المانيكان"
تلبيس ل" 00.673أف قيم  "ت" تماةي "( 0ةال وؿ )( 6يت ح مف الجدةؿ )

لصالح ااةتبار البعد ،  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الما يواف
"، بي ما واف متةمط 70.079 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتحيث واف متةمط درجات 

 ."4.335 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتدرجات 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 7جدول )

 لممجموع الكمي لالختبار التحصيمي التطبيق القبمي والبعدي
االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
الداللة مستوى  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاىيا
 المجموع الكمي لالختبار التحصيمي

 1.663 10.723 القبمــي
30 29 28.401 0.01 

 4.153 51.838 البعــدي لصالح البعدي
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لممجموع الكمي  التطبيق القبمي والبعديفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (4) شكل

 لالختبار التحصيمي
للمجمةع الولي " 78.430أف قيم  "ت" تماةي "( 4ةال وؿ )( 7يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30متة  ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ملالةتبار التحصيلي ، 

، بي ما واف "50.808 ي التطبيؽ البعدي " الطالبات، حيث واف متةمط درجات البعد 
 الثا ي.يتحقؽ الارض  ةبالؾ، "03.770 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

  -:الثالثالفـرض 
   -:على ما يلي الثالثي ص الارض 

التطبيق القبمي في الطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "
 "مانيكان لصالح التطبيق البعديالٍرسم ل والبعدي

   -:الؾ ة حت  التالي ةالجداةؿةللتحقؽ مف صح  هاا الارض تـ تطبيؽ اةتبار "ت" 
 التطبيق القبميفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 8جدول )

 " باالختبار المياريميارة تقدير المسافاتلممحور األول " والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
 الحريـة"د.ح"

قيمـة 
 ت

الداللة مستوى 
 واتجاىيا

 ميارة تقدير المسافاتالمحور األول : 
 0.559 2.681 القبمــي

30 29 7.32
9 

0.01 
 1.080 10.732 البعــدي لصالح البعدي
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10.72351.838 مجموع  االختبار التحصيلي
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 التطبيق القبميفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (5) شكل

 
 المياري" باالختبار ميارة تقدير المسافاتلممحور األول " والبعدي

للمحةر " 7.079أف قيم  "ت" تماةي "( 5ةال وؿ )( 7يت ح مف الجدةؿ )
 3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، مهارة تقدير المما اتازةؿ : 

 ي التطبيؽ البعدي  الطالباتلصالح ااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."7.680 ي التطبيؽ القبلي " الطالبات، بي ما واف متةمط درجات "03.707"

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 8جدول )
 " باالختبار المياريالرأسلممحور الثاني "ميارة رسم  القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي"م"

 االنحراف
 المعياري"ع"

عـدد أفراد 
 العينـة"ن"

درجـات 
مستوى الداللة  قيمـة ت الحريـة"د.ح"

 واتجاىيا
 الرأسالمحور الثاني : ميارة رسم 

 1.010 3.355 القبمــي
30 29 9.551 0.01 

 1.845 14.441 البعــدي لصالح البعدي
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2.68110.732 مهارة تقدير المسافات
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 التطبيق القبميفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (6) شكل

 المياري" باالختبار الرأسلممحور الثاني "ميارة رسم  والبعدي

للمحةر " 9.550أف قيم  "ت" تماةي "( 6ةال وؿ )( 8يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الرأسالثا ي: مهارة رمـ 

"، 04.440 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."0.055 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9جدول )
 " باالختبار المياريالرقبةلممحور الثالث " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الرقبةالمحور الثالث : 

 0.736 1.038 القبمــي
30 29 5.202 

0.01 
لصالح 
 1.508 7.523 البعــدي البعدي
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 البعــدي القبلــي

3.35514.441 مهارة رسم الرأس

3.355 

14.441 



 ميارات رسم الموضة
 أمل جابر حسن عبد الاله      د. كريمة أحمد الحسين محمود           أ.د. سمر عمي محمد عمي   

 9102ابريل                                   - 535 -                          ثالثىنلوا التاسعالعدد 

 
 التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (6) شكل

 " باالختبار المياريالرقبةلممحور الثالث " القبمي والبعدي

للمحةر " 5.737أف قيم  "ت" تماةي "( 6ةال وؿ )( 9يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الرقب الثالث: 

" ، بي ما واف 7.570 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 
 . "0.308 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

 
 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 10 جدول )

 " باالختبار المياريخط الكتفلممحور الرابع " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 خط الكتفالمحور الرابع : 
 29592 29990 القبمــي

02 09 690.8 
292. 

لصالح 
 9004. 79406 البعــدي البعدي
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لممحور الرابع  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (7) شكل

 " باالختبار المياريخط الكتف"

للمحةر " 6.708"ت" تماةي "أف قيم  ( 7ةال وؿ )( 03يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، ةط الوتؼالرابا: 

، بي ما واف "7.406 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."3.997 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 
 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 11جدول )

 " باالختبار المياريالجذعلممحور الخامس " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الجذعالمحور الخامس : 
 29665 .0946 القبمــي

02 09 .29.98 
292. 

لصالح 
 9498. 59090. البعــدي البعدي
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0.9927.436 خط الكتف
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لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (8) شكل

 " باالختبار المياريالجذعالخامس "

للمحةر " 03.098تماةي "أف قيم  "ت" ( 8ةال وؿ )( 00يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الجاعالةامس: 

، بي ما واف "05.790 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."0.460 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

 
 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 12جدول )

 " باالختبار المياريمنطقة األردافلممحور السادس " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 منطقة األردافالمحور السادس : 
 29409 09770 القبمــي

02 09 99880 
292. 

لصالح 
 9770. 09782. البعــدي البعدي
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لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (9) شكل

 " باالختبار المياريمنطقة األردافالسادس "

للمحةر " 9.887أف قيم  "ت" تماةي "( 9ةال وؿ )( 07يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، م طق  ازرداؼالمادس: 

"، 00.783 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."7.770 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 13جدول )
 " باالختبار المياريالفخذلممحور السابع " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الفخذالمحور السابع : 
 29000 9.98. القبمــي

02 09 8928. 
292. 

لصالح 
 09.56 9.29.. البعــدي البعدي
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2.77313.78 منطقة األرداف
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لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (10) شكل

 " باالختبار المياريالفخذالسابع "

للمحةر " 8.380تماةي "أف قيم  "ت" ( 03ةال وؿ )( 00يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الاةاالمابا: 

"، بي ما واف 00.039 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."0.098 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 14جدول )
 " باالختبار المياريالساقلممحور الثامن " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الساقالمحور الثامن : 
 .2949 .0957 القبمــي

02 09 .29.25 
292. 

لصالح 
 09205 49028. البعــدي البعدي
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لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (11) شكل

 " باالختبار المياريالساقالثامن "

" 03.035أف قيم  "ت" تماةي "( 00ةال وؿ )( 04يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الماؽللمحةر الثامف: 

، "04.038 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."0.570 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 

 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 15جدول )
 " باالختبار المياريالقدملممحور التاسع " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 القدمالمحور التاسع : 
 29550 09667 القبمــي

02 09 ..9654 
292. 

لصالح 
 095.8 .0999. البعــدي البعدي
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لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (12) شكل

 " باالختبار المياريالقدمالتاسع "

" 00.654أف قيم  "ت" تماةي "( 07ةال وؿ )( 05يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، القدـللمحةر التاما: 

، "00.990 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."7.667 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 

 
 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 16جدول )
 " باالختبار المياريالذراعلممحور العاشر " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الذراعالمحور العاشر : 
 298.9 094.9 القبمــي

02 09 89258 
292. 

لصالح 
 09.47 9.80.. البعــدي البعدي
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لممحور  التطبيق القبمي والبعديفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (13) شكل

 " باالختبار المياريالذراعالعاشر "
للمحةر " 8.358أف قيم  "ت" تماةي "( 00ةال وؿ )( 06يت ح مف الجدةؿ )

لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الاراعالعا ر: 
، بي ما واف "00.080 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 

 ."7.409 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 17جدول )
 مانيكانالٍرسم لممجموع الكمي ل التطبيق القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 مانيكانالٍرسم المجموع الكمي ل
 09096 049.55 القبمــي

02 09 069009 
292. 

لصالح 
 698.9 99796.. البعــدي البعدي
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لممجموع  التطبيق القبمي والبعدي فيالطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (14) شكل

 مانيكانالٍرسم الكمي ل

" 06.779أف قيم  "ت" تماةي "( 04ةال وؿ )( 07يت ح مف الجدةؿ )
 3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، ما يوافالٍرمـ للمجمةع الولي ل

 ي التطبيؽ البعدي  الطالباتلصالح ااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
، "74.055 ي التطبيؽ القبلي " الطالبات، بي ما واف متةمط درجات "009.796"

 الثالث.ةبالؾ يتحقؽ الارض 

  -:الرابعالفـرض 
  -على ما يلي: الراباي ص الارض 

التطبيق القبمي في الطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "
 ."تمبيس المانيكان لصالح التطبيق البعديل والبعدي

 ة ح الؾ :  تالتالي ةالجداةؿةللتحقؽ مف صح  هاا الارض تـ تطبيؽ اةتبار "ت" 
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 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 18جدول )
 " باالختبار المياريالكولةلممحور األول " القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الكولةالمحور األول : 

 9409. 79550 القبمــي
02 09 0095.8 

292. 
لصالح 
 096.6 069608 البعــدي البعدي

 

 
لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (15) شكل

 " باالختبار المياريالكولةاألول "

" 77.508أف قيم  "ت" تماةي "( 05ةال وؿ )( 08يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الوةل للمحةر ازةؿ: 

، "06.678 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."7.557 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 

 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 19جدول )
 " باالختبار المياريالمردلممحور الثاني " القبمي والبعدي
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االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 المردالمحور الثاني : 
 29962 ..095 القبمــي

02 09 .0954. 
292. 

لصالح 
 09094 89827. البعــدي البعدي

 

 
لممحور  التطبيق القبمي والبعديفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (16) شكل

 " باالختبار المياريالمردالثاني "

" 00.540أف قيم  "ت" تماةي "( 06ةال وؿ )( 09يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، المردللمحةر الثا ي: 

، "08.837 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."0.500 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 
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 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 20جدول )
 " باالختبار المياريالكملممحور الثالث " والبعديالقبمي 

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الكمالمحور الثالث : 
 29505 09609 القبمــي

02 09 ..9089 
292. 

لصالح 
 9088. 49405. البعــدي البعدي

 

 
لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (17) شكل

 " باالختبار المياريالكمالثالث "

" 00.089أف قيم  "ت" تماةي "( 07ةال وؿ )( 73يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، الوـللمحةر الثالث: 

، "04.405 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."7.679 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 
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 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 21جدول )
 " باالختبار المياريالكورساجلممحور الرابع " والبعديالقبمي 

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 الكورساجالمحور الرابع : 
 29880 49609 القبمــي

02 09 .09072 
292. 

لصالح 
 09204 79978. البعــدي البعدي

 

 
لممحور  القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (18) شكل

 " باالختبار المياريالكورساجالرابع "

" 00.773أف قيم  "ت" تماةي "( 08ةال وؿ )( 70يت ح مف الجدةؿ )
لصالح  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة   ،الوةرماجللمحةر الرابا: 

"، 07.978 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
 ."4.609 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتبي ما واف متةمط درجات 
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 التطبيقفي الطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 22جدول )
 " باالختبار الميارييلذالوالبعديمممحور الخامس "القبمي 

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 يلذالالمحور الخامس : 

 29705 9008. القبمــي
02 09 59550 

292. 
لصالح 
 .900. 79770 البعــدي البعدي

 

 
 القبمي والبعدي التطبيقفي الطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (19) شكل

 " باالختبار الميارييلذاللممحور الخامس "

للمحةر " 5.557أف قيم  "ت" تماةي "( 09ةال وؿ )( 77يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار البعد ،  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، يؿاالالةامس: 

"، بي ما واف متةمط 7.770 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتحيث واف متةمط درجات 
 ."0.008 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتدرجات 
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 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 23جدول )
 تمبيس المانيكانلممجموع الكمي ل التطبيق القبمي والبعدي

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 تمبيس المانيكانالمجموع الكمي ل

 09200 99669. القبمــي
02 09 0.95.. 

292. 
لصالح 
 59446 .95960 البعــدي البعدي

 
لممجموع  التطبيق القبمي والبعدي فيالطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (20) شكل

 تمبيس المانيكانالكمي ل

للمجمةع " 00.500أف قيم  "ت" تماةي "( 73ةال وؿ )( 70يت ح مف الجدةؿ )
لصالح ااةتبار  3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  ، تلبيس الما يوافالولي ل

، بي ما واف "95.670 ي التطبيؽ البعدي " الطالباتالبعد ، حيث واف متةمط درجات 
 الرابا.ةبالؾ يتحقؽ الارض ، "09.669 ي التطبيؽ القبلي " الطالباتمتةمط درجات 

  -:الخامسالفـرض 
 على ما يلي:  الةامسي ص الارض 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

 البعــدي القبلــي
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التطبيق القبمي في الطالبات توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "
 "لصالح التطبيق البعدي لالختبار المياري والبعدي

  -ة ح الؾ:يالتالي  ةالجدةؿةللتحقؽ مف صح  هاا الارض تـ تطبيؽ اةتبار "ت" 
 فيالطالبات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 24جدول )

 لممجموع الكمي لالختبار المياري والبعديالتطبيق القبمي 

االختبار 
 التحصيمي

المتوسط 
 الحسابي

 "م"

 االنحراف
 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 المجموع الكمي لالختبار المياري
 49.26 409804 القبمــي

02 09 4.9880 
292. 

لصالح 
 79795 0.594.7 البعــدي البعدي

 
لممجموع  التطبيق القبمي والبعدي فيالطالبات الفروق بين متوسطي درجات  (21) شكل

 الكمي لالختبار المياري
" 40.880أف قيم  "ت" تماةي "( 70ةال وؿ )( 74يت ح مف الجدةؿ )

 3.30ةهي قيم  اات دال  إحصالي  ع د ممتة  للمجمةع الولي لالةتبار المهاري، 
 ي التطبيؽ البعدي  الطالباتلصالح ااةتبار البعد ، حيث واف متةمط درجات 
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، "40.874 ي التطبيؽ القبلي " الطالبات"، بي ما واف متةمط درجات 705.407"
 الةامس.ةبالؾ يتحقؽ الارض 

 خالصة النتائج والتوصيات:
 ى:أظهرت  تالج البحث ما يل

  ةجةد  رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى
 ةالبعد  لالةتبار المهار  لصالح التطبيؽ البعد .

  ةجةد  رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى
 ةالبعد  لالةتبار التحصيلى لرمـ الما يواف لصالح التطبيؽ البعد .

 القبلى التطبيؽ  ى الطالبات درجات متةمطى بيف إحصالياب  دال   رةؽ دة ةج 
 .البعد  التطبيؽ لصالح الما يوافتلبيس ل التحصيلى لالةتبار ةالبعد 

  ةجةد  رةؽ دال  إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى
 ةالبعد  لرمـ الما يواف لصالح التطبيؽ البعد .

   إحصالياب بيف متةمطى درجات الطالبات  ى التطبيؽ القبلى ةجةد  رةؽ دال
 ةالبعد  لتلبيس الما يواف لصالح التطبيؽ البعد .

 ة ى  ة  تلؾ ال تالج تةصى الباحث  بما يلى:
اامتاادة مف تلؾ المهارات ةالتدريبات التى تةصلت لها الباحث   ى ة ا 

  .مقرر مقترح لتصميـ اززيا  بالقمـ
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 :المراجع
 المراجع العربية -أواًل:

معجـ المصطلحات التربةي  المعر    ى الم اهج  :(0996)على الجمؿ أحمد اللقا ى،
 لقاهرة.ا عالـ الوتب، ،ةطرؽ التدريس

 .0الرياض، ط ،موتب  الملؾ  هد الةط ي  الاف ةالتصميـ، :(7337)  ةقى ،امماعيؿ

 ،مهارات ممؤلى التدريس ةالتطةير ت مي : (7300)المجمةع  العربي  للتدريب ةال  ر
 .الم هؿ، المعةدي 

 -ملحقاته –تطةرل  –تصميـ اززيا  ةتطةرها ماهةمه  :(7338)ؿ  ا  ،إيهاب
 .الرياض دار الزهرا ، ،أماليبه التطبيقي 

"اموا ي  تاعيؿ الةمالط المتعددة وةميل  اتصاؿ الوترة ي   :(7300)  ا ؿ ،ايهاب
تحميف ممتة  أدا  الدرةس العملي  للرمـ اليدة   ى مادة  للمماهم   ى

 ،حث م  ةر، مجل  ااقتصاد الم زلىتصميـ اززيا  )ممطح ما يواف(، ب
 بريؿ.إ العدد الثا ى، ،المجلد الحاد  ةالع رةف

دار المصري  ، الأماميات التدريس الاعاؿ  ى العالـ العربى: (0990)  حاته ،حمف
 .اللب ا ي  ،القاهرة

:  اعلي  امتةداـ الايدية التعليمى  ى ت مي  المااهيـ ازمامي   ى (7336) على ،محر
تصميـ أزيا  ال ما  لد  طالب قمـ المالبس ةال ميج، رمال  دوتةرال 

 ،ولي  ااقتصاد الم زلى، جامع  حلةاف.
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:  اعلي  بر امج مقترح  ى تصميـ اززيا  الحريمى ةقياس أثرل (7337) على ،محر
المااهيـ ةالمهارات ازمامي  لد  طالب قمـ المالبس ةال ميج،  على

 ولي  ااقتصاد الم زلى جامع  حلةاف. رمال  ماجمتير،
"ت مي  المهارات"،  دةة، مقر ولي  التربي  لالقتصاد الم زلي  (:7337) علي ،ممر

  .ةالتربي  الا ي  بجدة

 .، المعةدي ، الم هؿةالمبادئ : التدريب ازمس(7303) صالح ،صالح
، ،  دار الوتب العلمي  ف رمـ اززيا  ةالمة   :(7336)عبدالعزيز جةدة، ة ا  قر ى

 .7ط القاهرة،

 ، ى رمـ الما يواف ةتصميـ اززيا : التعليـ اإللوترة ى (7300) العيدرةس ، اطم 
 ، جامع  أـ القر .، ولي  الا ةف ةالتصميـ الداةلىرمال  دوتةرال

 اعلي  امتةداـ املةب البرمج   ى تعلـ رمـ  :(0993)  جة   ور  –وااي  مليماف 
ةف، مجل  علةـ ة   بحث م  ةر، (،الجمـ ازمامى للمة   )الما يواف

 . ، العدد الثا ىجامع  حلةاف
 القاهرة. ، موتب  از جلة المصري ،مهارات التدريس الاعاؿ: (0997) مجد  عزيز

بحث  درام  مقار   زهـ الطرؽ المتبع   ى رمـ الما يواف، :(7308) محمد حجاج
)العربى الثالث  المؤتمر الم ة   ةعي  بالم صةرة،ولي  التربي  ال م  ةر،
 إبريؿ. الدةلى العا ر(، –ع ر 
" اعلي  امتةداـ الحامب اآللى  ى ت مي  مهارات الرمـ  (:7337)  عيم   يض اهلل

تصميـ اززيا  لد  طالبات ااقتصاد الم زلى بجامع  المللؾ  ازمامى  ى
 ، جامع  الملؾ عبد العزيز.، ولي  التربي عبد العزيز"، رمال  ماجمتير
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: تق يات رمـ اززيا  وةميل  عرض لتصميـ المالبس الجاهزة (7330) ة ا  قر ى
 ، جامع  حلةاف.ولي  الا ةف التطبيقي  للميدات، رمال  ماجمتير،

 اعلي  بر امج مقترح لتعلـ تصميـ اززيا  بامتةداـ الحامب  :(7300) ل  محمدها
 .جامع  حلةاف  ااقتصاد الم زلى، رمال  دوتةرال، ولي  اآللى،

: اعداد م هج مقترح لتصميـ اززيا  ل عب  المالبس ةال ميج، (0993) يمر  معةض
 جامع  حلةاف. ،ولي  ااقتصاد الم زلى رمال  ماجمتير،

 ما يواف رمـ  ى اززيا  مصمـ ملةبأ تحليؿ :(7304) عيمى معةض يمر 
 ولي  مجل  للتصميـ، ال هالى ال وؿ على ةأثرل( ااموتش) المة  
 .القاهرة الوتاب، عالـ 0ط الم زلى، ااقتصاد
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