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Title 

 فاعلية استخدام المانيكان بنصف المقاس كوسيلة تعليمية في تدريس مادة التشكيل علي المانيكان ع

E 

Effectiveness of half scale dress form as a Media Learning for 
Teaching Modeling on the Dress stand 

 

 الموضوع
Subject 

 نالمانيكان بنصف مقاس وتدريس التشكيل على المانيكا ع

E Lace Fabrics Characteristics 

 إنجليزي عربي        :لغة الوثيقة

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن فاعلية استخدام المانيكان بنصف المقاس في تدريس مهارة التشكيل 

و الكشف عن اثر استخدام المانيكان بنصف المقاس في تقليل وقت تعلم مهارة التشكيل .علي المانيكان

لم مهارة التشكيل والكشف عن اثر استخدام المانيكان بنصف المقاس في تقليل تكلفة تع.علي المانيكان

إكساب الطالبات مهارة التشكيل علي المانيكان بمجهود ووقت : علي المانيكان وتكمن أهمية الدراسة فى

وتكلفة اقل من المبذول في اكتسابهن مهارة التشكيل علي المانيكان باستخدام المانيكان بالمقاس الكامل، 

ر األداء قبل دراسة التدريبات التي تكسب وكانت اهم النتائج ان تساوت مجموعتي البحث في اختبا

الطالبات مهارة التشكيل علي المانيكان ،وتساوت المجموعتين في اختبار األداء بعد دراسة التدريبات 

التي تكسب الطالبات مهارة التشكيل علي المانيكان وهذا يدل علي اكتساب طالبات المجموعتين 

مانيكان بشكل متساوي ، كما اكدت النتائج على فاعلية التجريبية والضابطة مهارة التشكيل علي ال

المانيكان بنصف المقاس في تقليل زمن تعلم مهارة التشكيل علي المانيكان و تقليل تكلفة تعلم مهارة 

التشكيل علي المانيكان كما كانت اتجاهات طالبات المجموعة التجريبية ايجابية بمستوي داللة إحصائي 

 .ن بنصف المقاس في تعلم مهارة التشكيل علي المانيكاننحو استخدام المانيكا

E 

The research is aiming at measuring the effectiveness of half scale 
dress form for learning modeling on dress stand in relation to: 

skillfulness performance – students' opinions about use half scale dress 
form in learning this subject. The related tools were prepared , their 

validity and stability were verified. They include the following: 
skillfulness test - a questionnaire of exploring students opinions about 
the media The search was applied on a sample of the seventh level’s 

student, branch of clothing & textile, faculty of home economics, 
King Abd Alaziz University. The research results supported validity of 
the search hypotheses’ verification, which indicates that there is no 

existence of statistically significant differences between the score 
means of the experimental group and the control group at : the 

skillfulness test , and there are existence of statistically significant 
differences between the score means of the experimental group and 

the control group at: learning time and learning coasting twords 
control group 

 رمص -القاهرة  –شعبة النسيج  –المركز القومى للبحوث  ع الناشر 
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