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  -: ملخصال

المقطع( في مناطق المملكة  –هدفت الدراسة الى التعرف على اشكال ومسميات المالبس التقليدية )الثوب 

لنموذج االساسي المسطح باالسلوب الصناعي بما لالعربية السعودية ومحاولة الوصول الى افضل الطرق 

لمالبس التقليدية في المملكة يتوفر بها من قدر من الضبط والمالئمة لجسم المرأة السعودية ، للحفاظ على ا

العربية السعودية ومعالجة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض مصانع المالبس الجاهزة التي تنتج 

المالبس التقليدية وتحتاج له هذا النوع من النماذج لما توفره من وقت وجهد للوصول الى النماذج التي تساعد 

 نتاج المالبس التقليدية النسائية.بمستوى جيد من الجودة والكفاءة لال

وقد اتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، واشتملت أدوات البحث على: نماذج ورقية مسطحة 

مقترحة تمثل النماذج األساسية للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي في مناطق المملكة العربية 

، ونموذجين ورقي مسطح  S,M,Lسات أساسية كبير، متوسط، صغير المقطع( بثالثة قيا –السعودية )الثوب

مقترح يمثل النموذج األساسي للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي في مناطق المملكة العربية 

، واستمارة مقياس S,M,L المقطع( بمتوسط ثالثة قياسات أساسية كبير، متوسط، صغير –السعودية )الثوب 

( مفردة من طالبات المستوى السابع 22لتحكيم النماذج المنفذة بالطريقتين، وتم التطبيق على عدد )التقدير 

(، وتوصل t-Testجامعة جدة، وتمت المعالجة احصائياَ باستخدام اختبار ) –والثامن لقسم تصميم االزياء 

مناطق المملكة العربية، وكذلك  البحث إلى: أشكال ومسميات المالبس التقليدية النسائية )الثوب والمقطع( في
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وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات ضبط النموذج بالطريقة االولى والطريقة الثانية عند مستوى 

 لصالح الطريقة االولى. 0.0.

ومن أهم التوصيات تدريس طرق بناء النموذج االساسي للمالبس التقليدية للنساء في المملكة العربية السعودية  

مناهج التدريس في الكليات والمعاهد والمدارس المتخصصة باالسلوب الصناعي تماشياً مع رؤية  ضمن

 ..2.0المملكة العربية السعودية 

 .الثوب  –المقطع  –صناعي  –نموذج مسطح  -باترون -تقليدية –مالبس   -الكلمات المفتاحية:

 

 

Abstact: 

The study aimed to identify the shapes and names of traditional clothes (almuqtaa - 

althawb)in Saudi Arabia and try to reach the best ways to basic flat model in an 

industrial style with what is available from a set of appropriate and appropriate for 

the body of Saudi women, to preserve traditional clothing in the Saudi Arabia and to 

address some of the difficulties and problems facing some ready-made garment 

factories that produce traditional clothes and need this type of model because of the 

time and effort they provide to reach models level of quality and efficiency for the 

production of imitation clothing Of women.. 

The research followed the descriptive approach and the experimental approach, and 

the research tools included: proposed flat paper models that represent the basic 

models of traditional women's clothes in an industrial style in the regions of Saudi 

Arabia (muqtaa -thawb) with three basic measurements S, M, L, and two models A 

suggested flat paper that represents the basic model of traditional women's clothing 

in an industrial style in the regions of Saudi Arabia (muqtaa - thawb) with an 

average of three basic measurements, S, M, L, and an estimate scale form to 

arbitrate the models implemented in the two methods, and has been applied to a 

number (22) Single from the Department of Fashion Design - University of Jeddah, 

and was statistically processed using the t-Test, 
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and the research found: the shapes and names of traditional women's clothing 

(muqtaa - thawb) in the regions of Saudi Arabia, as well as the presence of 

statistically significant differences between the average levels of model control The 

first method and the second method are at 0.01 level in favor of the first method. 

One of the most important recommendations is to teach ways of building the basic 

model of traditional clothing for women in Saudi Arabia within the curricula of 

colleges, institutes and schools specialized in industrial style in line with the vision 

of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 . 

althawb -almuqtaa –industrial  -flat  -pattern  -traditional  -clothing  : Keywords 

 

 

 -المقدمة:  -1

تعد المالبس التقليدية ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها الستمرارها ألجيالنا القادمة كونها هوية وطنية 

وهي شكل من أشكال اإلبداع التشكيلي ، تشكلت في إطار التقاليد والقيم االجتماعية السائدة واسالمية؛

وصاغت مفرداتها المعارف والمهارات واإلمكانيات االقتصادية المتاحة في بيئة معينة ومجتمع واحد ، 

 (.2.0)عمار و صبحي،  لألفراد وتواصلت وتناقلت عبر األجيال.

وحيث أن النماذج المسطحة لمخططات المالبس ودراسة القواعد األساسية وطرق بناؤها من 

وخاصة في توثيق المالبس التقليدية (2..2)سليم،  .متخصصين فيهااألساسيات الضرورية الالزمة لل

مقاسات دقيقة تمثل أبعاد الجسم :فإن بناء النموذج المسطح ينبغي أن يتوفر به عنصرين أساسين هما

من حيث  واإلضافات التي يحتاجها الجسم إلعطائه الراحة الالزمة ليعطي الملبس التأثير الجيد

؛ والبنسات تعمل على تكسيم المالبس لتناسب البروز في الجسم في مناطق عدة  اإلنسدال والضبط

وعلى الرغم من أهمية البنسات إال أن هناك أنواع من المالبس تحتاج لمقدار ثابت من الراحة مع عدم 

لي من البنسات أكثر وجود بنسات في النموذج مثل المالبس التقليدية حيث أن النموذج المسطح الخا

 مالءمة إلنتاج المالبس في مصانع المالبس الجاهزة لسهولة وسرعة التصنيع وبالتالي زيادة اإلنتاج.

تعد مرحلة إعداد النماذج من أدق المراحل التي تعتمد عليها صناعة المالبس حيث يتوقف عليها مدى 

 نجاح التصميم واإلنتاج،
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تنفيذ النماذج درجة عالية من الكفاءة والخبرة لتطويع النماذج بكافة  لذا يجب أن تتوافر لدى القائم على 

الطرق الفنية الخاصة بها وفقاً لمتطلبات التصميم واألشكال المتنوعة للجسم البشري بأبعاده الثالثة 

  (2.02)السرحان، 

في المملكة العربية السعودية ولندرة المصادر في إنتاج النماذج المسطحة لمخططات المالبس التقليدية 

تقليدية النسائية تالئم األسلوب الصناعي، مسطحة للمالبس الفقد سعت الدراسة الحالية إليجاد نماذج 

المقطع( -لنسائية )الثوب وكذلك استحداث طريقتين لعمل قياسات للباترون الصناعي للثياب التقليدية ا

 في مناطق المملكة العربية السعودية.

 -مشكلة البحث وتساؤالته:  -1-2

ساسية األالتي تحتاج لنماذج مسطحة ومقننة ومختلفة عن النماذج  النسائية نظراً لتنوع المالبس التقليدية

نماذج المسطحة فقد قامت خرى ولندرة الدراسات العلمية التطبيقية التي توضح طريقة تنفيذ تلك الاأل

–)الثوب الدراسة الحالية الستحداث طرق تنفيذ النماذج األساسية المسطحة للمالبس التقليدية النسائية 

روعي فيها الضبط الجيد ولقد باألسلوب الصناعي في مناطق المملكة العربية السعودية، المقطع( 

ودة ومنافسة اج الصناعي لرفع مستوى الجاإلنتلإلنتاج الفردي أو اوالراحة واإلنسدال، ومالئمته

( ولتنمية صناعة المالبس التقليدية .2.0وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية )المنتجات العالمية ،

اإلنتاج بجودة وكفاءة عالية  زيادةالجاهزة بالمملكة العربية السعودية ،التي تعمل جاهدة إلى رفع 

االستفادة منها في مجال التعليم كمادة علمية من الناحية النظرية والتطبيقية وانخفاض األسعار وكذلك 

 وفي مصانع المالبس الجاهزة، ومجال األبحاث المستقبلية .

 -وتتلخص تساؤالت البحث في النقاط التالية: 

سلوب ماهي الفروق بين الطريقتين المقترحة لتنفيذ النموذج المسطح للمالبس التقليدية النسائية باأل -

 المقطع( في المملكة العربية السعودية  –الصناعي )الثوب 

ما أفضل الطريقتين المقترحة للحصول على نموذج اساسي مسطح للمالبس التقليدية النسائية  -

 باألسلوب الصناعي من حيث الضبط والراحة.

 أهداف البحث -1-3

والمقطع( في مناطق المملكة  التعرف على أشكال ومسميات المالبس التقليدية النسائية )الثوب -

 العربية السعودية.
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بسط طريقة للحصول على النموذج األساسي المسطح للمالبس وأفضل ألى إمحاولة الوصول  -

باألسلوب الصناعي في مناطق المملكة العربية السعودية يتوفر المقطع( -)الثوبالتقليدية النسائية 

 .السعودية قدر من الضبط والمالئمة لجسم المرأة ابه

 أهمية البحث -1-4

 الحفاظ على المالبس التقليدية النسائية في مناطق المملكة العربية السعودية بدراستها وتوثيقها.   -

في معالجة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه بعض مصانع المالبس الجاهزة  يساهم البحث -

ة السعودية وتحتاج لهذا النوع من النماذج في التي تنتج المالبس التقليدية النسائية في المملكة العربي

واالرتقاء بمستوى جيد من الجودة والكفاءة إلنتاج المالبس ، تنفيذها لما توفره من وقت وجهد 

 التقليدية النسائية.

النسائية علمية مقننة لطريقة تنفيذ النموذج األساسي المسطح للمالبس التقليدية  يعد البحث إضافة -

( في مناطق المملكة العربية السعودية، واالستفادة منها في الجوانب التطبيقية المقطع –)الثوب 

 وفي مصانع المالبس الجاهزة. 

لمالبس التقليدية النسائية بالمملكة العربية اطرق سهلة لتنفيذ المكتبة العربية ب تذويدالمساهمة في  -

 السعودية والتي تندر تواجدها.

 حدود البحث : : تضمنت حدود البحث  -1-5      

 : الحدود الموضوعية  

 قطع ملبسية تراثية أصلية للنساء)الثوب والمقطع( في بعض مناطق المملكة العربية السعودية  -

النماذج المسطحة للمالبس التقليدية النسائية في المملكة العربية السعودية ، وتنفيذها باألسلوب  -

 الصناعي

 م.2.02إلى  2.02والثاني للعام الجامعي من : الفصل الدراسي األول الحدود الزمانية 

 :جامعة جدة . -كلية التصاميم والفنون  -قسم تصميم األزياء  الحدود المكانية 

 عينة البحث  -1-6        

لقسم تصميم األزياء وذلك في مقرر والثامن ( مفردة من طالبات المستوى السابع 22تم التطبيق على عدد )   

 التقليدية ومقرر تكنولوجيا تصنيع المالبس.زخارف المالبس 
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 فروض البحث  -1-7     

a)  الطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجاتS ، "

المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية للمالبس التقليدية  الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(

 ." المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

b)  الطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجاتM ، "

ج المسطحة األساسية للمالبس التقليدية المستخدمتان لتنفيذ النماذ الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(

 ." المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

c)  الطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجاتL ، "

التقليدية  المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية للمالبس الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(

 " المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

  منهج البحث -1-8

إتبع البحث المنهج التاريخي والمنهج الوصفي للمالبس التقليدية النسائية لمناطق المملكة العربية         

المقطع(. والمنهج شبه التجريبي وذلك لمالءمته لتحقيق أهداف البحث والتحقق من  -السعودية )الثوب

 فروضة.

 أدوات البحث  -1-9  

  األساسية للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي في نماذج ورقية مسطحة مقترحة تمثل النماذج

 S,M,Lيرمتوسط، صغ( بثالثة قياسات أساسية كبير،الثوب، المقطعمناطق المملكة العربية السعودية )

   نموذجين ورقي مسطح مقترح يمثل النموذج األساسي للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي

متوسط، قياسات أساسية كبير، بمتوسط ثالثةالمقطع( ،العربية السعودية )الثوبفي مناطق المملكة 

 S,M,L )صغير ) 

  .مقياس التقدير لتحكيم النماذج المنفذة بالطريقتين 

 

 إجراءات البحث  -1-11

 -مر تنفيذ البحث باإلجراءات التالية :

  والمقطع( بمناطق المملكة العربية السعودية مراجعة للدراسات السابقة للمالبس التقليدية النسائية)الثوب

 والدراسات التي تضمنت تنفيذها باستخدام النماذج المسطحة.

 إعداد مقياس التقدير 
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  التحقق من صالحية أدوات البحث وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين من

أعضاء هيئة التدريس بمستويات مختلفة من جامعات داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد تم 

حسين التي اشاروا اليها في تصميم وتطبيق االداة المقترحة بهدف الت والمقترحاتتنفيذ أغلب التعليقات 

 والتطوير للوصول الى نتائج البحث.

  كالتالي: تطبيق التجربة بالمقاسات والنماذج المقترحة- 

رسم النماذج الورقية المسطحة للمالبس التقليدية النسائية حيث تم تنفيذ الطريقة المقترحة األولى:  .0

ودية بثالثة قياسات أساسية مناطق المملكة العربية السع والمقطع( فياألسلوب الصناعي )الثوب ب

  S,M,L، صغير كبير، متوسط

رسم النموذج الورقي المسطح للمالبس التقليدية النسائية حيث تم  الثانية:تنفيذ الطريقة المقترحة  .2

مناطق المملكة العربية السعودية باستخدام متوسط ثالثة  والمقطع( فياألسلوب الصناعي )الثوب ب

 . S,M,L ، صغير قياسات أساسية كبير، متوسط

  تقويم النماذج المنفذة بالطريقتين وعرضها علي لجنة التحكيم المكونة من أعضاء هيئة التدريس

 المتخصصين .

  تحليل نتائج التقويم إحصائيا للتوصل إلى أفضل طريقة لتنفيذ النموذج المقترح المسطح للمالبس

من خالل  مناطق المملكة العربية السعوديةوالمقطع( ب التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب

 .للفروق بين المتوسطات (T. Test)-اختبار )ت(عن طريق المعامالت اإلحصائية تطبيق 

 مصطلحات البحث   -1-11

  : النموذجPattern  

ويقصد بالنموذج :رسم أو تخطيط على الورق يتكون من خطوط طولية وعرضية تتضمن وصف 

  (2.02)ابراهيم و مهران،  انتقلت إليه من المقاسات.ألبعاد الجسم التي 

والمضاف  عبارة عن محاولة محسوبة ودقيقة لتحويل النموذج المسطح المرسوم على الورقكما انه 

 (Aldrich, 2008) إليه خطوط التصميم إلى قطعة ملبسية ثالثية األبعاد .

 

 :النماذج الصناعية المسطحة Flat industrial Pattern  

هو النموذج المستخدم لإلنتاج الكبير في مصانع المالبس الجاهزة، ويشمل مكونات النموذج كاملة 

اإلرشادات الالزمة للقص والضبط واتجاه البيانات وجميع مزود بمضاف إليه مقدار زيادات الحياكة و

 (2.02)السرحان، .بشريط معدني لحماية أجزائه أثناء القص بالمقص الكهربائيالنسيج، تقوى حوافة 
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 :المالبس التقليدية Traditional Clothes   

هي أنماط المالبس التي تتوارث داخل جماعة من الجماعات ليس لها بداية وليس لها مصمم وتعكس 

كما أنها تعكس أنماط الحياة وتطورها وتكشف روح العصر  إليه،ع الذي تنتمي عادات وتقاليد المجتم

وعموم الحياة المادية واالجتماعية والفكرية ومالمح الحياة بصفة عامة وذوق الشعوب بصفة خاصة . 

 (2.02)العجاجي، 

 -التالية :تم االطالع علي الدراسات الدراسات السابقة:  -1-12

 (دراسة لتقنيات النموذج االساسي للكورساج الخالي من البنسات للنساء)بعنوان (2.02)السخاوي، دراسة 

 (الهام تصميمات مبتكرة للعباءة النسائيةلتراث السعودي كمصدرادور)(2.02)خضراوي و بخاري، دراسة 

بعنوان )فاعلية الوسائط المتعددة في تعلم مهارات رسم الموديالت المختلفة  (2.02)الدريدي، دراسة 

 للبلوزة باستخدام الباترون األساسي( 

ابتكار لتصميم هدايا الوفود جماليات التراث السعودي الملبسي كمصدر )بعنوان  (2.02)خصيفان، دراسة 

  (الرسمية من خالل نظرية جيلفورد

  (ازياء النساء التقليدية في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية)(2.02، -)البسام و العجاجي، دراسة

 ( لتسطيح النموذج االساسي وضبطة على الجسمرؤية مقترحة )(2..2)سليم، دراسة 

 (السعودية طقةالشرقية من المملكة العربيةنمالبس النساء في اللمالتراث التقليدي)(2..2، -)البسام، دراسة

 ( للمالبس التقليدية في المدينة المنورةدراسة تحليلية )بعنوان  (2..2)فرغلي و إسكندراني ، دراسة 

إمكانية تدريس برامج إنتاج المالبس باستخدام الكمبيوتر بأسلوب التعلم )بعنوان  (2..2)يشار، دراسة 

 (الذاتي لرفع المستوى المهاري لدارسي مقرر المالبس الخارجية بكليات التربية النوعية 

 بعنوان ) أساليب زخرفـة المالبـس التقليدية للنساء في الحجاز (  (2..2)فدا،، دراسة 

 -اإلطار النظري:  -2

لكل شعوب العالم تراث حافظت عليه ودونته منذ القدم ، وقد بدأت الشعوب االهتمام بتراثها بعد تيقنها    

الوطنية ، ووضعت خطط لمستقبلها عن طريق ربط أصالتها بالمعاصرة حيث بأحوالها االجتماعية وقضاياها 

أن تراثها قديم منذ األزل ، وإن أزياء هذه الشعوب هي إحدى عناصر التراث الشعبي الذي يعكس أهميته في 

األزياء الشعبية لها فيه مظاهر كل عصر من العصور ، و التغيرات السريعة للزي ألنها تعتبر سجال تحفظ

اليدها التي تميزت بكل مكان وجدت فيه ألنها نابعة من الحياة التقليدية وروح العصر التي تعيش فيه من تق

لحياة نواحي عدة منها االقتصادية واالجتماعية والفكرية والثقافية كما أنها تنقل إلينا معاني رمزية مختبئة 
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األمة ودليل حضارتها  مفتاح شخصية لباسالواإلنسان وبيئته التي يعيش فيها من خالل زخارفها وتطريزها،

  (2..2)مؤمن و جرجس،  .ألن العين تقع عليه قبل سماع لغة األمة وقبل تفهم العقل لثقافتها وحضارتها

الشعوب، فمما ال شك فيه أن المالبس التقليدية مصدراً وثائقياً يعكس مظهر الحياه التقليدية ألي شعب من    

ة بطبيعة المنطقة ومناخها وتتميز المالبس التقليدية في المملكة العربية السعودية بخصائص وأشكال ذات عالق

وله سكانها من أعمال وأساليب للحياة، مما جعل المالبس التقليدية النسائية تأخذ طابعاً خاصاً ومميزاً من وما يزا

لكة العربية موأساليب الزينة، وهي من مالمح الهوية الثقافية للمحيث الشكل العام ونوع الزخرفة وأماكنها 

المقطع ( اللذان يعتبران من  –السعودية وتتطرق هذه الدراسة إلى المالبس التقليدية النسائية ممثلة في )الثوب 

في في المملكة العربية السعودية ولكل منطقة مسمي تقليدي خاص بهما وقد يختلف  الخارجية ألبسة البدن

تصميمهما وألوانهما وأساليب زخرفتهما من منطقة ألخرى، بحسب التضاريس الجغرافية ونمط الحياة والنشاط 

حيث استخدمت أجزاء  والعادات والتقاليد ، هذا وقد استخدمت أنواع مختلفة من القياسات قديما لقياس الطول

ي تفصيل المالبس سواء للرجال أو النساء في جسم اإلنسان كالذراع والكف والقدم وتم استخدام هذه الوحدات  ف

 (.0وشكل رقم ) (0موضحة في صورة ) جميع مناطق المملكة العربية السعودية قديما

  

 (1صورة رقم )

(-, https://twitter.com/ from https //matveychev-oleg.livejournal.com , 2019)  

 

 

(1)شكل رقم   

(-, https://fa.wikipedia.org/wiki/, 2019) 

 عليها تعتمد التي المراحل أهم عد منت تيوال)الباترونات(اسات في إعداد النماذجولقد استخدمت هذه القي   

 منها المالبس النتاج حديثة طرق استخدام تم وقد ككل، واألداء التصميم نجاح فيها يتوفر حيث المالبس صناعة

 وبقية الصدر محيط بين العالقة تقوم بحيث النسب على يبنى الذي الصناعة في المستخدم المسطح الباترون

 مقننة نسب على بنى الذي الباترون يعتبر حيث والرقبة، واألرداف الوسط مثل القياسية األخرى محيطاتال

 .العمل في والتبسيط السرعة حيث من الجاهزة المالبس صناعة احتياجات تلبية على ساعد المرأة لجسم
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 وهناك عدد من األنواع المختلفة من النماذج)الباترونات( كاألتي:

 .النموذج المسطح 

 .)النموذج المشكل على الجسم الصناعي)المانيكان 

 .طريقة المزج بين النموذج الورقي المسطح والمشكل على المانيكان 

  .النموذج التجاري 

  .(2.02)عجالن و الشمراني، النموذج المعد باستخدام الكمبيوتر 

ويعتبر فن صناعة المالبس من أقدم الفنون وقد الزم اإلنسان في جميع مراحل حياته منذ بدء الخليقة ،    

الطبيعة ، بل لها جذور فالمالبس ليست أداة خارجية لستر بعض أعضاء الجسد  ووسيلة لحفظه من عوامل 

متأصلة في نفسية كل أمة وحضارتها و تقاليدها  لذلك تعد المالبس التقليدية وزخارفها من أهم العناصر الفنية 

 (0220)مبروك، . التي تشكل الفن الشعبي ، حيث تظهر أهميتها في كونها سجل تاريخي يرجع إليه

وفيما يلي  (المقطع والثوب)وقد تعددت مسميات المالبس التقليدية للنساء في المملكة العربية السعودية ومنها 

 تلك المناطق:لهما في  استعراض

 -:المقطع : أوال  -2-1 

وهو لباس تقليدي للمرأة السعودية، تعددت مسمياته البعض يطلق عليه )الثوب والبعض اآلخر المقطع أو    

الدراعة( وهو زي فضفاض يصل طوله حتى الكعبين وله أكمام طويلة يشبه في شكله العام )الثوب الرجالي( 

واألكمام و)التخراصة(   (البدن) رئيسية هي:المستخدم حاليا في المملكة العربية السعودية ويتكون من أجزاء 

 والجنوب أو )البنيقة(  

وفيما يلي عرض للمقطع ومسمياته المختلفة في مناطق المملكة العربية 

 -السعودية: 

 المقطع )أو الدراعة( في المنطقة الوسطى )نجد(: -2-1-1

يصل طوله حتى  هو اللباس الرئيسي التقليدي للمرأة النجدية وهو فضفاض   

ويشبه في شكله العام الثوب الرجالي المستخدم في  ،طويلةالكعبين وله أكمام 

  والمقطع يتكون من:المملكة العربية السعودية حاليا. 

                                                                                                                  (2صورة رقم )                                                                                                                        
(-, http://mansoojat.org/costume21. , 2019 ) 

 :من الكتف لنهاية المقطع والخلفية من )المقطع(وهي القطعة الموجودة في المنطقة الوسطى األمامية  البدن                  .                     

 :يساعد على حرية الحركة ويخفى معالم الجسم.لالمقطع االتساع  يوتوجد على جانبي البدن وتعط البنيقة 

  الشكل تسمىتبدأ من الكتف باتساع مناسب وهي طويلة وتتصل من تحت اإلبط بقطعة مربعة  األكمام 

 )التخراصة(ثم تضيق األكمام تدريجيا حتى تصل إلى الرسغ.
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 :قطعة اإلبط "عبارة عن قطعة صغيرة مربعة الشكل تركب في منطقة اإلبط بحيث تثنى على  التخراصة"

 خط الورب فتشكل مثلثين أحدهما إلى األمام واألخر إلى الخلف. 

 :ما يسمى حاليا بالجيب، قطعة مستطيلة الشكل في)البنيقة("قطعة الجنب" في الجهة اليمنى غالبا،  المخبأة

 تعمل بها فتحة طويلة تسمح بإدخال اليد. وتستخدم لحفظ األغراض الشخصية.

  :هي كسرة داخلية غير ظاهرة تعمل بالعرض الالزم في المنطقة التي تعلو الركبتين أي في منتصف الخبنة

وهناك مسميات كثيرة للمقطع كانت تشتق من مسمى القماش مثل: مقطع جز)قز( ونوع ع تقريبا. المقط

 (0222، -)البسام، التطريزالموجود فيه مثل: مقطع أبو ورده، والمكان الذي صنع فيه مثل: مقطع  هند. 

 ( توضح المقطع في نجد2وصورة رقم )

  :المنطقة الشرقيةالمقطع في -2-1-2

تعددت المالبس التقليدية للنساء في المنطقة الشرقية ومن أنواع المالبس التي استخدمتها المرأة في المنطقة     

 الشرقية المالبس الخارجية ومنها : 

يشبه تماما المقطع في منطقة نجد ليس هناك اختالف بينهما حيث  المقطع )أو الدراعة(:

حيث الشكل العام وأيضا القماش ومواضع وطريقة التطريز وقد يكون أنهما يتشابهان من 

صورة رقم  )معصي( هناك اختالف في نوع الزخارف ومن أشهر أنواع الدراريع دراعة

وتصنع من الحرير الطبيعي )البريسم( وهناك  وهي تشبه دراعة )أم عصا( في نجد( 0)

                                                      (.022، -)مبروك،  .وأيضا تصنع من الحرير )درب الهيل( دراعة

 (3صورة رقم )                                                                                                                      

ويعتبر المقطع أو "الدراعة" الملبس األساسي لدي المرأة في المنطقة الشرقية ويختلف قماشها واالعتناء    

بزخرفتها بحسب مناسبة ارتدائها؛ وتتعدد أسماء المقطع " الدراعة " بحسب طريقة زخرفتها، فمنها: المزينة 

 (.2.0)نادر و مقالن، مام. بقطع األقمشة  الملونة حول فتحة الرقبة، وتحت االبطين وحافة االك

 -المقطع في المنطقة الغربية :-2-1-3

أنه قد تعددت مالبس النساء في المنطقة الغربية نظرا ألن هذه المنطقة بها الحرم المكي بمكة  الباحثتان وتري   

من المسلمين الذين أقاموا بهما منذ مئات السنين ا الكثيرمالمكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة حيث يفد إليه

وأصبحوا من النسيج السكاني بهذه المنطقة وجلبوا إليها عاداتهم وتقاليدهم الملبسية التي أصبحت جزء منها 

وكذلك لتعدد القبائل في هذه المنطقة ؛ومن تلك المالبس المقطع والذي سمي بمسميات مختلفة بحسب المدينة أو 

 -ومنها:  قبيلةأو الالمركز
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  :محافظة جنوب الطائف (مركز بني سعد(  

العروس  ترتديه أيضاو)ثوب الديرة(ركز السحن ببني سعد ترتدي المرأة في م

، -)عمار، ( من مقتنيات 2موضح في صورة رقم )ثوب متسع نوعا ما وهو 

 ،التخراصة ،الكم(.البدن ،الجنوب )جزاء األمن  يتكون(2.02

قطعة مستطيلة تبدأ من خط الكتف إلى نهاية الثوب، ويطرز من الخلف من  البدن : -

 . األمام فيالركبة إلى القدم، خالي من الوحدات الزخرفية 

   البدن                                              ضيقة نسبياً واالتساع يكون في الجنوب: -

                                                                                                        (4صورة رقم )                                             .مستطيلة تصل بين الجنوب والكم قطعة:التخراصة -

ينزل باتساع ويضيق في منطقة الرسغ يصل طوله إلى ثلثي الذراع وعادة ما تكون حردة اإلبط مربعة  :الكم

بالخرز  ويطرز الثوب بـخرز الرصاص )الصب أو القشاش(واستبدل حديثاالشكل ضيقة ملتصقة بالذراع ،

ويكون الصدر  (0222)عبدة،  الصدر والكم. وتضاف األقمشة الملونة في منطقة الزجاجي الفضي )الخريان(

فقدارتدت المرأة ثوب )الُصْدَرة(،وفي  :أما في مركز الهدا والشفا. بدون اضافة كما في ثوب مركز السحن 

 .(0222)ميمني، الثوب )الناصري( أو كما يطلق عليه )القميص الناصري(   المرأةارتدي  مركز بني مالك

وب بأنواعه، واألزياء التقليدية في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة شملت أزياء خارجية، مثل الث

والكرته والبرنسيس والفستان ويطلق عليه )الكرتة( لدي المرأة الحجازية، وهو ثوب طويل يغطي والزبون،

 .(2..2)إسكندراني،  .األمام البدن ومقفول من

 -. المقطع في المنطقة الشمالية :-2-1-4

                   مالبس البادية وهي ية للنساء في المنطقة الشمالية شملت المالبس التقليد   

)المحوثل والشرش أو المدرقة والزبون(،أما المالبس التقليدية في الحضر فقد 

يمثل اللباس الرئيسي للمرأة وأيضا المرودن وهو ( 2صورة رقم )شملت المقطع 

  (.2.0)نادر و مقالن،  لمقطعلوالثوب والكرتة وهي تطور

 (5صورة رقم )                            -:وتشمل عدة مناطق هيالمقطع في المنطقة الجنوبية:   -2-1-5

 (2.00)الحارثي،،                                                                                                         :منطقة الباحة 
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في المقطع ويطلق عليه )الثوب( وهو يرتدي  وترتدي المرأة قطع ملبسية متعددة منها المالبس الخارجية متمثلة

علي الخصوص فإنه يسمي في كل األوقات والمناسبات،والمقطع أوالثوب كما يطلقون عليه في منطقة الباحة 

 (2.02، -)عمار، من مقتنيات ( 6صورة رقم ) كما هو موضح في )الثوب المكلف(أو)الثوب المحبوك(

 عبارةعن ثوب متسع فضفاض طويل يتميز بمنطقة)الجيب( الشق الموجود فيوهو 

 

األمام والكم طوله ثالث  من فتحة الرقبة حيث يصل التطريز به إلى نصف البدن 

منطقة  أرباع ويكون مطرز بغرزة السلسة وهو متسع من األعلى ويضيق في

تتوضأ السيدة  تستطيع أن وذلك حتىاإلسورة وتوجد فتحة في منطقة اإلسورة 

                                         (0..2)السالمي،  براحتها

                                                                                              

                                                                                                        

 

 (6صورة رقم )                                                                                                   

ارتدت المرأة العسيرية الثوب العسيري وهو يتكون من عدة   منطقة عسير:اما 

قطع جانبية تأخذ في االتساع كلما امتدت إلى نهاية الثوب ، ويزداد االتساع بازدياد 

عددها )تتراوح في كل جنب من ست قطع فأكثر حسب الرغبة والمقاس(، ويسمى 

إلي منطقة حيث تنزل التخراصة باتساع وتصل « المورك أو المًجنب»الثوب 

                                                                               (2) رقم صورة في موضح هو كما  (...2)الصويان،  لورك

 (7صورة رقم )                                                                                          -ثانيا: الثوب: -2-2

  (mansoojat.org/costume16.html, 2019 ,-)      ويطلق الثوب على "اللباس وهوما يلبسه الناس من الكتان   

ويتصف الثوب باالتساع حيث يتوافق  (0220)البستاني،  والقطن والصوف والحرير ،وجمعه أثواب وثياب . 

تمام مع الجو الحار الذي يسود المنطقة كما أن النساء ترتديه تقريبا في كل دول الخليج العربي ،ويطلق على 

الخليج اسم )ثوب( وهي كلمة عربية قديمة كانت تدل على القماش وعلى الزي الرئيسي التقليدي في منطقة 

                                                                             (.022، -)مبروك،  عامة.  اللباس

 -مناطق المملكة العربية السعودية:  يف لثوبأنواع لوفيما يلي 

 الثوب في المنطقة الوسطي )نجد( :  -2-2-1
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يلبس فوق "المقطع" ويعتبر من المالبس التقليدية األساسية التي كأنت المرأة النجدية ال و وهو ثوب متسع

ويتكون الثوب من نفس األجزاء التي يتكون منها " المقطع"  ،في ذلك الوقت اتستغني عنه

إال أنه يتصف باالتساع الشديد مما يجعله مربع الشكل. وأحيانا يزيد اتساعه فيظهر في 

 و يتكون من:شكل مستطيل. 

 :في كل من األمام والخلف  البدن. 

 قطعة الجنب( وهو عبارة عن مستطيل مثني مثبت في خط البدن  :البنيقة(. 

 :وهي أهم ما يميز "الثوب" عن المالبس األخرى وذلك التساعها الشديد  األكمام

 (8صورة رقم )                                                               .الذي يعادل ثلثي طول البدن 

 هي قطعة مربعة الشكل تثنى فينتج مثلثان تثبت أضالعها في كل من الجزء المتبقي من "البنيقة  :التخراصة

 من قماش مخالف للون  )الثوب(. "و" الكم" وتصنع )التخراصة( في ثياب الزينة والمناسبات

فهي عبارة عن فتحة دائرية بمقاس الرقبة ولها فتحة طويلة في منتصف األمام تسمح  فتحة الرقبة " الجيب":

"دركه" ويختلف الطول الكلي للثوب من بمرور الرأس ويغلقها زر واحد فقط له عروة خيط خارجية تسمى 

ين أما الطول الطبيعي للقامة على أن يغطي القدم عن الخلف حيث ال يزيد طوله من األمام  األمام عنه في

بالثوب السحابي( خلف المرأة لهذا يسمى أحيانا)  الخلف فيزيد طوله عن الطول األمامي مشكال يجر ذيال

حسب الرغبة والعادة المتبعة في المنطقة ويسمى هذا الطول بأسماء مختلفة حسب اختالف  ،وتختلف الزيادة

 المناطق ومن أسمائه: ) الهدفة ،السحبة ( 

 الحوض. كسرة داخلية بالعرض المطلوب ومكانها عادة في منطقةعن عبارة  : الخبنة 

 :إال أنها توجد أحيانا في ثياب المنزل على شكل كيس داخلي يسمى "مصالته" ،يندر استخدامها  المخبأة

يثبت في الجهة اليمنى من األمام على الصدر وهذا الكيس ال يستخدم مطلقا في ثياب المناسبات أو الزينة ألنها 

 (0222، -)البسام،  (8صورة رقم ) ما تكون مصنوعة من نسيج شفاف. غالبا

 :الثوب في المنطقة الغربية -2-2-2

 -منها:  المنطقة الغربية أنواعا من الثيابمدن ومحافظات ارتدت المرأة في 

تعددت األثواب التقليدية للنساء في مكة المكرمة وكان الثوب    -مكة المكرمة :

 الثوب والصديرية والزبون، ويتكون وطويل يلبس فوق السروال واسع  لديهم

صورة رقم  جدا من : البدنه و"التخراصة" أو "الخشتق"و يتميز بأكمام واسعه

وهو  الشفاإرتدت المرأة الثوب "المسدح" بمركزفقد أما في مركز الشفا:  (9)

 (9) صورة رقم              ألي سيدة ال يختلف واحدة ومقاساته كلها ثوب فضفاض ال يظهر معالم الجسم
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                                                                    (.022، -)عمار،   بعضها    مع اجزاءمختلفة المقاسات تثبت ويتكون من خمس سوى من ناحية الطول

عبارة عن  البدنة: وهي تعطي في النهاية االتساع والشكل المطلوبين البعض بحيث 

ويقفل  قطعة مستطيلة يوصل بها مستطيل األكمام وتحتهما مستطيال الجانبين،

وتثبت به الجانبان ، أما مستطيل األكمام من أسفل حتى قبل النهاية بمسافة بسيطة، 

فتحة الرقبة فتكون على شكل )سبرينة( ولها شقان على الكتفين يغلقان من كل جهة 

موضح  (0222)عبدة،  .بزر كروي يسمى )قلقة(،ويصنع من الفضة أو الصدف

االختالف في هذا وقد تشابه الشكل العام للثوب في المناطق مع . (11صورة رقم )

                                                                                                              .(11صورة رقم ) .                                                                      االتساع والزخرفة والخامات واأللوان

  (-, mansoojat.org/costume05.html , 2019) 

 

 الجزء التطبيقي :  -3

 -:الثوب (–) المقطع  جراء النماذج المسطحة الصناعية لبعض المالبس التقليديةخطوات إ -3-1

 :التجربة خطوات 

  كما المقطع(  –تم تطبيق الطريقتين المقترحة للنماذج المسطحة الصناعية لبعض المالبس التقليدية )الثوب

اختيار تصميمات خاصة بالثوب فئة العينة حيث تم على ( 2( و شكل )0هو موضح في كال من شكل )

 وذلك كما يلي:والمقطع 

 يط أكبر حجم، طول ، مح الصدر، محيط الوسطمحيط )ياسات قاسات الطالبات كآل على حده وتشمل اخذ قي

 ( الكتف من عند الظهر، محيط الكم، طول الكم، محيط األسورة، طول الصدر، طول الجنب، الطول الكلي

 وتدوينها بجدول للقياسات المطلوبة.

  للمقطع والثوب : توزيع القياسات على طريقتين 

 لى:والطريقة األ -

على قياسات متقاربه وهي  كل مجموعه حتويمجموعات للقياس تتوزيع قياسات الطالبات على ثالث  -

       .(L,M,Sكبير ) –وسط  -كالتالي: صغير 
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 ( 2شكل رقم )

 من تصميم الباحثة

 

 

 (3شكل رقم )

 من تصميم الباحثة

 

                                                                                                              طريقة التنفيذ :

                      السعودية.  المراد تنفيذه حسب مناطق المملكة العربيةالثوب  -اختيار المقطع -

 ح الصناعي الخاص به لموديل الثوبالمسط الورقي كبر في كل مجموعه ورسم النموذجأخذ القياس األ -

 .(L,M,S) كبير( وسط  -، وذلك حسب القياس )صغير  المقطع

الكم  –البدن )وهي ة األساسيجزاء األحيث يحتوي على التقليدي والمقطع للثوب  األساسيرسم النموذج  -

 .)بحسب المنطقة( (البنيقة – التخراصة –

عادة ، وإوالبنيقة ،والتخراصة ،لبدن لجميع الخطوط الداخلية  صناعي والغاءتحويل النموذج لنموذج  -

م والخلف بدون خياطة في ماجزاء النموذج ، األانحناءات الجسم وإكمال جميع أضبط خط الجنب ليالئم 

نموذج الكم طول تكمله وزيادات الحياكة،  خياطة الجنب فقط والكم، وإضافةالكتف، واالعتماد على 

 الرقبة.عمل سفره لتنظيف حردة ثم وذلك لعدم كفاية عرض القماش مع النموذج كامل ، 

 .الحياكة( -القص –ومن ثم التنفيذ باألسلوب الصناعي من حيث )فرد القماش  -

 :الثانيةالطريقة  -

 .(L,M,Sوسط  كبير( ) -)صغير مها واخذ المتوسط لكل قياسياخذ قياسات الطالبات المطلوبة، وتقس -

 -:طريقة التنفيذ

 .لكل قياسات الطالبات المتوسط الصناعي على المقاس الورقي تم رسم النموذج -

 المراد تنفيذه حسب مناطق المملكة العربية السعودية.والثوب التقليدي  -المقطع ختيار إ -

 -البدن )ة األساسيجزاء النموذج حيث يحتوي على ألثوب التقليدي وللمقطع وا األساسيرسم النموذج  -

 ( )بحسب المنطقة(.الكم -البنيقة -التخراصة 
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والخلف بدون خياطة م ماجزاء النموذج ، األنموذج صناعي بإكمال جميع أالتقليدي الى نموذج تحويل ال -

البنيقة، و، ، خراصةالتالبدن، و -لثوب للمقطع واجميع التفاصيل للخطوط الداخلية  في الكتف، والغاء

لعدم كفاية  نموذج الكم وذلكطول ، تكمله  زيادات الحياكة ة الجنب فقط والكم، إضافةطياواالعتماد على خ

 .عمل سفره لتنظيف حردة الرقبة ثم ،  عرض القماش مع النموذج كامل

 –)فرد القماش لى، من عمل والموديل المطلوب كما هو مذكور بطريقة التنفيذ في الطريقة األتنفيذ  -

 .  (الحياكة –القص 

 الصدق والثبات  -3-2

 –التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب مقياس تقدير لقياس دقة وضبط النموذج المسطح للمالبس 

   المقطع( :

 صـدق المقياس :

تصميم مقياس تقدير وتم عرضه علي مجموعة من األساتذة المتخصصين ، بهدف التحقق من صدق تم      

محتوى المقياس وبنوده المقترحة ، وإبداء الرأي في مدى مالئمة بنود المقياس للمحتوى ، وكان لهؤالء 

ذلك  وتم مراعاةلمحكمين بعض المقترحات بزيادة بعض العبارات والتوضيحات بالرسوم في بنود المقياس ، ا

 األمام ، الخلف ،) رئيسيةمحاور  ستعلى المقياس ، وقد احتوى  أثناء كتابة مقياس التقدير في صورته النهائية

تقدير خماسي بموجب أربعة درجات لألداء ( ، وقد تضمن المقياس ميزان الجنب ، الكم ، الضبط ، الراحة

ودرجة واحدة  المضبوط تماماً ، وثالث درجات لألداء المضبوط ، ودرجتين لألداء المضبوط إلى حد ما ،

 لألداء غير المضبوط ، وصفر لألداء غير المضبوط على اإلطالق .

 ثبات المقياس : 

تم حساب ثبات مقياس التقدير وذلك بتصحيح النماذج المسطحة بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين      

باستخدام مقياس التقدير فى عملية التقويم ، وقام كل مصحح بعملية التقييم بمفرده ، حيث تم حساب معامل 

ص ، ع( باستخدام معامل ارتباط الرتب لكل  االرتباط بين الدرجات الثالث التى وضعها المصححين )س ،

 يوضح ذلك .(  1جدول ) عينة على حده والجدول التالي 

 ( معامل االرتباط بين المصححين للنماذج المسطحة 1جدول ) 

 المجموع الكلي الراحة الضبط الكم الجنب الخلف األمام 

 17741 17851 17837 17912 17716 17818 17771 ص –س 

 17782 17925 17758 17816 17882 17942 17863 ع –س 

 17825 17715 17793 17736 17764 17841 17914 ع –ص 
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ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين ، وهى قيم دالة عند مستوى  (1) يتضح من الجدول السابق    

 مما يدل على ثبات مقياس التقدير.القترابها من الواحد الصحيح ،  1711

 ينص على ما يلي :الفـرض األول : : نتائج البحث -3-3

" ، Sالطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات   

المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية للمالبس التقليدية  الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(

 هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"  منوللتحقق  "المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

 "األمام""S( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   2جدول ) وضح ذلك : ت ةول التالياوالجد

 Sمقاس 

 "األمام"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 37611 367621 الطريقة األولي  

12 11 77111 
 الطريقة األوليلصالح  1711

 27517 287111 الطريقة الثانية   

 
 " "األمام"S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   4شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة لألمام ،" .2000أن قيمة "ت" تساوي "(  4( والشكل )  2يتضح من الجدول )     

الطريقة حيث كان متوسط درجات ،الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." .22000"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020220"األولي "القياس األساسي" 

 " "الخلف"S"القياس األساسي  ن ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتا 3جدول ) 

 Sمقاس 

 "الخلف"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 37118 327254 الطريقة األولي 
12 11 97635 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 27611 247469 الطريقة الثانية  
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40

"متوسط القياسات"الطريقة الثانية  "القياس األساسي"الطريقة األولي  

36.621

28.11

األمام
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 "الخلف" S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   5شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للخلف ، " 20202أن قيمة "ت" تساوي "(  5( والشكل )  3يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 220222"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020222"األولي "القياس األساسي" 

 "  "الجنب"S( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   4جدول ) 

 Sمقاس 

 "الجنب"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 17521 147436 الطريقة األولي
12 11 57217 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 17358 117111 الطريقة الثانية 

 

 "  "الجنب"S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   6شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للجنب ، " 202.2أن قيمة "ت" تساوي "(  6( والشكل )  4يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." ..0.00"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020202"األولي "القياس األساسي" 

 " "الكم"S( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   5جدول ) 

 Sمقاس 

 "الكم"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 27446 257578 الطريقة األولي 
12 11 77116 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 17217 197391 الطريقة الثانية  
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 " "الكم"S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   7شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للكم ، " 2..20أن قيمة "ت" تساوي "(  7( والشكل )  5يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." .02002"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 220222"األولي "القياس األساسي" 

 "الضبط" " S( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   6جدول ) 

 Sمقاس 

 "الضبط"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 17992 187182 الطريقة األولي 
 الطريقة األوليلصالح  1711 67237 11 12

 17124 137315 الطريقة الثانية 

 

 "الضبط" " S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   8شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للضبط ، " 20202أن قيمة "ت" تساوي "(  8( والشكل )  6يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 0000.2"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020.22"األولي "القياس األساسي" 

 

 "الراحة"" S( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  7جدول )

 Sمقاس 

 "الراحة"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األوليلصالح  1711 57114 11 12 17641 157151 الطريقة األولي 
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 17948 117196 الطريقة الثانية 

 

 "الراحة"" S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   9شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للراحة ، " 2..20أن قيمة "ت" تساوي "(  9( والشكل )  7يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 0.0022"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020.20"األولي "القياس األساسي" 

 "S" "المجموع الكلي مقاس Sسي  ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األسا8جدول )

 المجموع الكلي 

 Sمقاس 

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األولي 

 
1427122 97515 

12 11 317366 
 الطريقة األوليلصالح  1711

 الطريقة الثانية  

 
1157571 77311 

 

 "S" "المجموع الكلي مقاس S( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  11شكل )

وهي ،  Sللمجموع الكلي لمقاس " 0.0022أن قيمة "ت" تساوي "( 11( والشكل )8يتضح من الجدول )    

، حيث كان متوسط الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الطريقة الثانية "متوسط " ، بينما كان متوسط درجات 0220.22"الطريقة األولي "القياس األساسي" درجات 

 . وبذلك يتحقق الفرض األول، " .0.2022"القياسات" 

 على ما يلي :  الثانينص الفرض ي:  الثانيالفـرض 
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" ، Mالطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات   

المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية للمالبس التقليدية  الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(

 ." المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

 وضح ذلك : ت ةول التالياهذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجد منوللتحقق 

درجات " "األمام"المقطع( -للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب  ( داللة الفروق بين متوسطي 9جدول ) 

المستخدمتان لتنفيذ النماذج  "متوسط القياسات"(، الطريقة الثانية " Mالطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي  

 المسطحة األساسية

 Mمقاس 

 "األمام"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 37441 387147 الطريقة األولي 
 األوليالطريقة لصالح  1711 97116 11 12

 37136 317662 الطريقة الثانية 

 

، الطريقة الثانية " M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي   11شكل ) 

 المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية "متوسط القياسات"(

 " "األمام"المقطع( -للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب  

وهي قيمة ذات داللة لألمام ، " 20.02أن قيمة "ت" تساوي "( 11( والشكل )9يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 0.0222"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020022"األولي "القياس األساسي" 

 "الخلف"" M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   11جدول ) 

 Mمقاس 

 "الخلف"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األولي 

 
317161 37524 

12 11 117117 
 الطريقة األوليلصالح  1711

 الطريقة الثانية  

 
217251 27881 
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 "الخلف" " M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   12شكل ) 

وهي قيمة ذات للخلف ، " 000002أن قيمة "ت" تساوي "(  12( والشكل )  11يتضح من الجدول )     

، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.داللة إحصائية عند مستوى 

 ." 2.0220"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات .00002"الطريقة األولي "القياس األساسي" 

 "الجنب"" M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   11جدول ) 

 Mمقاس 

 "الجنب"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األولي 

 
137357 17525 

12 11 57812 
 الطريقة األوليلصالح  1711

 الطريقة الثانية  

 
77521 17117 

 

 "الجنب"" M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   13شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للجنب ، " 20202أن قيمة "ت" تساوي "(  13( والشكل )  11يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 20220"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 000022"األولي "القياس األساسي" 

 " "الكم"" M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   12جدول ) 

 Mمقاس 

 "الكم"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 27498 267444 الطريقة األولي 
12 11 87224 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 17334 187721 الطريقة الثانية  
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24 

 

 "الكم" " M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  14شكل )

وهي قيمة ذات داللة للكم ، " 20222أن قيمة "ت" تساوي "( 14( والشكل )21يتضح من الجدول )    

الطريقة حيث كان متوسط درجات األولي"القياس األساسي"الطريقة لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

الطريقة الثانية "متوسط القياسات" بينما كان متوسط درجات "،220222""القياس األساسي" األولي

"02022. ". 

 "الضبط"" M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  13جدول )

 Mمقاس 

 "الضبط"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 17711 197124 الطريقة األولي 
 الطريقة األوليلصالح  1711 67129 11 12

 17536 127551 الطريقة الثانية 

 

 "الضبط"" M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  15شكل )

وهي قيمة ذات داللة للضبط ، " 20022أن قيمة "ت" تساوي "(  15( والشكل ) 31يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 020220"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020.22"األولي "القياس األساسي" 

 "الراحة"" M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  14جدول )

 Mمقاس 

 "الراحة"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األوليلصالح  1711 47881 11 12 17532 147358 الطريقة األولي 
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 17341 97721 الطريقة الثانية 

 

 "الراحة"" M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  16شكل )

وهي قيمة ذات داللة للراحة ، " .2022أن قيمة "ت" تساوي "( 16( والشكل )41يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 20220"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020022"األولي "القياس األساسي" 

 "M" "المجموع الكلي مقاس M( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  15جدول )

 المجموع الكلي 

 Mمقاس 

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة 

 ت
 مستوى الداللة واتجاهها

 117471 1427491 الطريقة األولي 
 الطريقة األوليلصالح  1711 357241 11 12

 97352 997426 الطريقة الثانية 

 

 "M" "المجموع الكلي مقاس M( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  17شكل )

،  Mللمجموع الكلي لمقاس " 020220أن قيمة "ت" تساوي "( 17( والشكل )51يتضح من الجدول )    

، حيث كان الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات .022022"الطريقة األولي "القياس األساسي" متوسط درجات 

 . الثانيوبذلك يتحقق الفرض ، " 220222""متوسط القياسات" 

 على ما يلي :  الثالثينص الفرض :  الثالثالفـرض 

" ، Lالطريقتان )الطريقة األولي "القياس األساسي "توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات   

المستخدمتان لتنفيذ النماذج المسطحة األساسية للمالبس التقليدية  الطريقة الثانية "متوسط القياسات"(
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هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"  منوللتحقق   ." المقطع( -النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

 وضح ذلك : ت ةول التالياوالجد

 

 "األمام"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   16جدول ) 

 Lمقاس 

 "األمام"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 47127 357515 الطريقة األولي
 الطريقة األوليلصالح  1711 97334 11 12

 27663 267634 الطريقة الثانية

 

 "األمام" " L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   18شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة لألمام ، " 20002أن قيمة "ت" تساوي "( 18والشكل )( 61يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 220202"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020202"األولي "القياس األساسي" 

 "الخلف"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  17جدول )

 Lمقاس 

 "الخلف"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األولي 

 
297637 27511 

 الطريقة األوليلصالح  1711 77219 11 12
 الطريقة الثانية 

 
217443 27121 

 

 "الخلف"" L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  19شكل )
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وهي قيمة ذات داللة للخلف ، " 77219أن قيمة "ت" تساوي "( 19( والشكل )71يتضح من الجدول )    

، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  1711إحصائية عند مستوى 

الطريقة الثانية "متوسط بينما كان متوسط درجات " ،297637"الطريقة األولي "القياس األساسي" 

 ." 217443"القياسات" 

 "الجنب"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان )"القياس األساسي  18جدول )

 Lمقاس 

 "الجنب"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 17396 127558 الطريقة األولي 
 الطريقة األوليلصالح  1711 57411 11 12

 17427 67349 الطريقة الثانية 

 

 "الجنب"" L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  21شكل )

وهي قيمة ذات داللة للجنب ، " .2020أن قيمة "ت" تساوي "( 21( والشكل )18يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 20022"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020222"األولي "القياس األساسي" 

 "الكم"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   19جدول ) 

 Lمقاس 

 "الكم"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 الطريقة األولي 

 
277124 27235 

 الطريقة األوليلصالح  1711 87211 11 12
 الطريقة الثانية 

 
197339 17327 

 

 "الكم"" L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  21شكل )
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وهي قيمة ذات داللة للكم ، " ..202أن قيمة "ت" تساوي "(  21( والشكل )  19يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 " 020002"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 220022"األولي "القياس األساسي" 

 

 "الضبط"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   21جدول ) 

 Lمقاس 

 "الضبط"

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 17541 187311 الطريقة األولي 
12 11 67214 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 17323 117352 الطريقة الثانية  

 

 "الضبط" L  األساسي( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان القياس  22شكل ) 

وهي قيمة ذات داللة للضبط ، " 202.2أن قيمة "ت" تساوي "(  22( والشكل )  12يتضح من الجدول )     

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." 000022"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات ..0200"األولي "القياس األساسي" 

 "الراحة"" L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي   21جدول ) 

 Lمقاس 
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االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 
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 العينـة
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درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 قيمـة 

 ت
 مستوى الداللة واتجاهها

 17571 147441 الطريقة األولي
12 11 57914 

 الطريقة األوليلصالح  1711

 17138 87521 الطريقة الثانية 

 

 "الراحة" " L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  23شكل )
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وهي قيمة ذات داللة للراحة ، " 20202أن قيمة "ت" تساوي "( 23( والشكل )12يتضح من الجدول )    

الطريقة ، حيث كان متوسط درجات الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.إحصائية عند مستوى 

 ." .2022"الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 020220"األولي "القياس األساسي" 

 

 "L" "المجموع الكلي مقاس L( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان "القياس األساسي  22جدول )

 المجموع الكلي 

 Lمقاس 

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

عـدد 

أفراد 

 العينـة

 "ن"

درجـات 

 الحريـة

 "د.ح"

 مستوى الداللة واتجاهها قيمـة ت

 117613 1377575 الطريقة األولي 
 الطريقة األوليلصالح  1711 387116 11 12

 87552 937637 الطريقة الثانية 

 

 "L" "المجموع الكلي مقاس L( يوضح الفروق بين متوسطي درجات الطريقتان )"القياس األساسي  24شكل )

،  Lللمجموع الكلي لمقاس " 0200.2أن قيمة "ت" تساوي "( 24( والشكل )22يتضح من الجدول )    

، حيث كان الطريقة األولي "القياس األساسي" لصالح  0.0.وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الطريقة الثانية " ، بينما كان متوسط درجات 0020222"الطريقة األولي "القياس األساسي" متوسط درجات 

 . الثالثوبذلك يتحقق الفرض ، " 200202""متوسط القياسات" 

 مناقشة نتائج البحث : -3-4

"ما أشكال ومسميات المالبس التقليدية النسائية )الثوب لإلجابة على التساؤل األول والذي نص على        

في مناطق المملكة العربية السعودية"،توصلت الباحثتان من خالل منهجية البحث وإجراءاته إلى  والمقطع(

السعودية ،وهذا ما أشكال ومسميات المالبس التقليدية النسائية )الثوب والمقطع( في مناطق المملكة العربية 

يه لألزياء التقليدية للنساء التي قدمت دراسة تحليل (2118دراسة خضراوي و بخاري )يتفق مع دراسة كل من 

في مناطق المملكة ،وأساليب تصميمها وما تتميز به من زخارف واألساليب الفنية في تصميمها الجمالي 

 كمصدر الهام وابتكار العباءة لتظهر بشكل يمثل التراث السعودي لمناطق المملكة المختلفة،

لى تناول وصف وتحليل بعض من األزياء توصلت الدراسة ا والتي( 2112دراسة خصيفان )أيضا دراسة 

التراثية السعودية لبعض مناطق المملكة ومسمياتها وتصميم عدد من الهدايا تتناسب مع طبيعة الوفود 
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التي توصلت الى ابراز أهمية األزياء التقليدية الداخلية ( 2112دراسة البسام و العجاجي )الرسمية،اما دراسة 

اعها ووصفها ومسمياتها وطرق استخدامها والخامات المستخدمة في صناعتها والخارجية واغطية الرأس وانو

توصلت إلى وصف وتحليل للقطع الملبسية النسائية والقطع االساسية  والتي( 2115دراسة البسام )، أيضا 

خدمة المكونه لها في المنطقة الشرقية وتسجيل انواعها من حيث مسمياتها وطرق تنفيذها وأنواع االقمشة المست

توصلت الى تحديد أنواع المالبس ( والتي 2112ودراسة فرغلي و اسكندراني، و الدباغ )في اعدادها، 

الداخلية والخارجية وأغطية الرأس وانواع األقمشة المستخدمة في صنعها كذلك األلوان المميزة لها في المدينة 

تطريزها،مع توضيح تلك االنواع ووصفها المنورة باإلضافة الى العناصر الزخرفية وخاماتها المستخدم في 

جمع وتسجيل مالبس النساء التقليدية لدى قبائل الحجاز  والتي توصلت الى( 2112دراسة فدا )و وتحليلها،

 . الحجاز مـن حيـث مكونات وأساليب زخرفتها بالخامات المختلفة، ومقارنة أساليب الزخرفة بين قبائل

ما الفروق بين الطريقتين المقترحتين لتنفيذ " لإلجابة على التساؤل الثاني والثالث والذان نصا على و      

المقطع( في المملكة العربية  –النموذج المسطح للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

األول وضع عدد من الفروض تم  السعودية ، و ما أفضل الطريقتين المقترحتين من حيث الضبط والراحة"

الطريقتان )الطريقة وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات "التي نصت على والثاني والثالث 

المستخدمتان لتنفيذ النماذج  " ، الطريقة الثانية "متوسط القياسات"( M,L,Sاألولي "القياسات األساسية 

والتي تحققت واتفقت  "المقطع( -المسطحة األساسية للمالبس التقليدية النسائية باألسلوب الصناعي )الثوب 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  والتي توصلت الى( 2118دراسة السخاوي )مع أيضا 

لبناء النموذج األساسي للكورساج الخالي من البنسات للنساء(  -طريقة ألدريتش ) ( ضبط النموذج بالطريقة ) أ

 )جـوسطي درجات ضبط النموذج بالطريقة)ايضا بين متوسط درجات ضبط النموذج بالطريقة ) ب ( ً وبين مت

الطريقة المقترحة لبناء النموذج األساسي للكورساج الخالي من البنسات للنساء( للمقاسات موضوع الدراسة 

اتفقت مع الدراسة الحالية للبحث في الوصول الى الطريقة األفضل (2118سليم )ودراسة ،( 50، 46،  42)

ومنهجية المقارنة فيما بين الطريقتين والتي توصلت الى وجود فروق دالة إحصائيا بين طريقتي تسطيح 

 الباترون لعدة مقاسات .

  -توصيات  البحث : -3-5

 مناهج ضمن في المملكة العربية السعودية للنساء للمالبس التقليدية األساسي النموذج بناء طرق تدريس .0

باالسلوب الصناعي تماشيا مع رؤية المملكة العربية المتخصصة والمدارس والمعاهد الكليات في التدريس

 -.2.0-السعودية  

 المالبس التقليدية الرجالية في المملكة العربية السعودية. تتناول مماثلة إعداد دراسات .2
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