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 الملخص:

 ت لممالب  من لمنونن لمتً لتتت ت مركال اممم فً مٌميٌن لمتممٌ  ممم مام من لرر كبٌر فً ظهامر ممم  ٌعتبر فن مكمال

لممتب  نأومقته ، نأٌضم الرتبمطام بمممنضة نلمتً شمع ت فٌام أوممط متعيية  نمعمممم ت تيٌرة  ممسمٌرة لألذنلق 

 (94 - 9999 –نلالبتكمرل ت نلمتغٌر لمسرٌع فً تممٌ  لممالب  ) وميٌه متمني 

نلممكمال ت عممة اً أشٌمء أن قطع تضمف ألشٌمء رئٌسٌة نتعم  عتً اٌمية تأرٌرام ، نبذمك تكنن مكمال ت لماي اً 

 (4 - 2192-ظضمفم ت  تممتن لماي نتمعته أكرر مممال ) أمموً متمي 

لمخمرمً ، ألوام تضٌف مام متمكمال ت ينر ام  فً تٌمة لممرأة تٌث ٌمكن عن  طرٌقام تغٌٌر لمشعنر لمكتً بمممهار ن

 - 2192-ممذبٌة نتعطٌام ظتسم  بممممم  نلمرلتة نلمرقة  بممون  ، نتعطً لممالب  شكال ميٌيل نممٌا ) أمموً متمي 

4) 

نأمبح تممٌ  مكمال ت لممالب  لآلن من لمنونن لمتً لتتت ت مركالً امممً فً مممال ت لمتممٌ   ممممام من أرر كبٌر فً 

ب  نأومقته نلمهانر بمهار متمٌا يلئممً , نأٌضمً لوعك  عتى لمونلتً لالقتمميٌة تٌث أمبح لممكم   ظهامر ممم  لممت

-من بٌن نسمئ  ترشٌي لالستاالك فً ممم  لممالب  , نبممتممً أمبح مه ممممنن متخممنن )ظسال  عبيلمموع  عبيهللا 

9995 )  

مممً عتى مر لمعمنر , نمن ر  فإوام ميٌرة بمستمرلرٌة لمبتث فً كمم أوام تعك  فتسنة لمممتمع ن معتقيلته نمنانمه لمم

  (9995-طرق نلإلمكموٌم ت لممتمتة متطنرام نفقمً ممتطتبم ت لمعمر لمتيٌث )ظسال  عبيلمموع  عبيهللا 

  لألاٌمء نتعتمي أرقً بٌن ت لألاٌمء  لمعمممٌة عتً أستنن لمتممٌ  عتً لممموٌكمن كأتي لألسممٌن لممامة نلمرئٌسٌة متممٌ

تٌث ٌتٌح لمعم  فً رالث أبعمي ممم ٌسمعي عتً لمنا  نلمتمنر لمكمم  متمهار لموامئً متتممٌ  بمنرته لموامئٌة ) ومني 

 (54 -2119-شكري ، سام لتمي 

فممتممٌ  من خال  لممموٌكمن ٌعتبر متعه متممم  فان لممقيرة عتً ظبرلا لمتعبٌرل ت لمخالقة نلالبتكمر تٌث ٌقن  عتً 

ؤٌة لمنومن نظتسمسه بممخممم ت نتممنرام  نلوسمممام  فً تومغ  نتممف إلوتمج تممٌمم ت تتمتع بمإلبيلع نلالبتكمر نلمت  ر

 لمنوً لممراف .

نتعي )أربطة لمعوق لمرمممٌة( من لممكمال ت لمتً ٌسا  لمتعمم  معام نتشكٌتام عتً لممموٌكمن نذمك متونعام نممم تمتما به 

نوة أرومء لمتشكٌ  نٌمكن لستخيلمام منري مبومء لمتممٌ  أن ٌمكن أن ٌت  لمممع بٌوام نبٌن أونلع من من مٌنوة عممٌة نمر

لألقمشة لممختتنة أن لالكسسنلرل ت لممختتنة لمتً تسما  فً يع  اذه لممكمال ت متنمن  ظمً تممٌمم ت تومسن مالب  

 ة مإلبيلع نلالبتكمرلموسمء من خال  أستنن لمتممٌ  عتً لممموٌكمن نلمذي ٌتٌح لمنرم

 تممٌ  لألاٌمء . –مكمال ت لممالب  لموسمئٌة  -أربطة لمعوق لمرمممٌة   :الكلمات المفتاحٌة:

mailto:shimaanasef@azhar.edu.eg
mailto:shimaanasef@azhar.edu.eg
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Abstract: 

The art of garment supplements is an important center in the fields of design because it has a 

great effect in showing the beauty and elegance of clothing, as well as its association with the 

fashion, which has a common variety of styles and new treatments to cope with the tastes and 

innovations and the rapid change in the design of clothing (Nadia Mahmoud – 1999).) 

General supplements are things or pieces that accompany major things and work to increase 

their effect, so the accessories of the outfit are any additions that accompany the outfit and 

make it more beautiful (Amani Mohamed-2012) 

Supplementation has an important role to play in women's lives where the overall feeling of 

the exterior can be changed, because it adds to it an attraction and gives it a sense of beauty, 

comfort and self-confidence, and gives the clothes a new and distinctive shape (Amani 

Mohammed-2012) 

The design of garment supplements has now become an important center in the field of design 

for its great effect in showing the beauty and elegance of clothing and appearing in a 

distinctive appearance always, and also reflected in the economic aspects where it became a 

complement among the means of rationalization in the field of clothing, and thus became a 

designer They are specialists (Islam Abdulal-Manamam-1995) and they reflect the 

philosophies of society and its beliefs and aesthetic concept throughout the ages, and therefore 

it is worth the continuation of research in the possibilities of its development according to the 

requirements of modern age (Islam Abdul-Manamam 

The finest international fashion houses are based on the design style of the as one and the 

main methods of fashion design where it allows work in three directions, which helps to 

understand and fully visualize the final appearance of the design in its final form. 

(Najwa Shoukry, Suha Ahmed-2009) 

The problem of research which lies in the following questions:  

1. Can the men's neckties be used to enrich women's clothing supplements? 

2. What is the degree of acceptance of clothing specialists for the proposed designs? 

Importance of research:  

1. Shed light on the role of discrete garment supplementation in rationalizing the economic 

aspect of ladies ' clothing. 

2. Take advantage of old things rather than dispense them, rebuild and synthesize them and 

make them keep up with modern fashion. 

Key Words : Men's neckties  -  women's clothing supplements- fashion design  

 فً التساؤالت اآلتٌة: ً تكمن مشكلة البحث والت

 ا  ٌمكن لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً ظررلء مكمال ت لممالب  لموسمئٌة؟ -9

 مم يرمة تقب   لممتخممٌن فً ممم  لممالب  متتممٌمم ت لممقترتة؟ – 9

 أهمٌة البحث 

 .لمسٌيل ت مالب م لالقتمميي لمممون ترشٌي فً لممونمتة لممالب  مكمال ت ينر عتى لمضنء ظمقمء .9

 .لمتيٌرة متمنضة منلكبة نمعتام نتنمٌنام بومئام نظعمية عوام لالستغومء من بيال لمقيٌمة لألشٌمء من لالستنمية .2

 لممسمامة فً تقيٌ  موتج أكرر لقتمميٌة نعتً يرمة عممٌة من لممنية . .3
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 أهداف البحث :

 تمم ت أخري ميٌيه. لمتعرف عتً كٌنٌه لستغال   لمقطع لممستاتكة فً لبتكمر مو -9

لمسٌيل ت بمستخيل  أربطة لمعوق لمرمممٌة بأستنن لمتممٌ   ممالب  لممونمتة لممكمال ت تممٌمم ت من مممنعة ظعيلي -2

 .عتً لممموٌكمن 

 .لممونذة من لمومتٌتٌن لمنهٌنٌة نلمممممٌة  متتممٌمم ت بمموسبة لممتخممٌن أرلء قٌم  -3

 -مصطلحات البحث :

 مكمالت المالبس:

عتبر فن لممكمال ت من لمنونن لمتً شمع ت فٌام أوممط نمعمممم ت ميٌيه ممسمٌرة لالبتكمرل ت نلمتغٌر فً تممٌ  لممالب  ، ٌ

 (.Claudia prpria – Roatzel B-2002) نكمن ذمك فً وامٌة لمقرن لمممضً نبيلٌة لمقرن لمتممً 

مبومء لمعضني متمس  لمبشري لممرتبطة بم لممكمال ت اً ظضمفم ت أن مشتمال ت نٌقمي بمكمال ت لممالب  لممكمال ت

 :نتشم 

 _لممكمال ت لمرمبتة : منريل ت مربتة بمممتب  نال تونم  عوة مر  لمكتف .9

_لممكمال ت غٌر لمرمبتة : منريل ت ٌمكن ظضمفتام أن ختعام عن لممالب  كمممنريل ت لمخممة بممرأ  نلمرقبة نلممير 2

 ( 9995ع  عبيهللا نلألذرع نلمخمر نلمقيمٌن )ظسال  عبيلممو

ناى ظضمفم ت أن قطع أن أينل ت تممتن أشٌمء رئٌسٌة نتعم  عتى اٌمية تأرٌرام نظن كمو ت فً ذلتام رمونٌة نمٌس ت 

 أسمسٌة عيل لألتذٌة .

-Arnlad bury 1987 ) نمكمال ت لممالب  تتمر  فً : ]لألتذٌة _ لألتامة _ أغطٌة لمرأ  _ لمتقمئن _ لمتتى [

63) 

 :مالبس ]ملبس[ 

نري فً تعرٌف لممتب  ممطتح لممتب  مرليفم ت مغنٌة فاً لمتبم  أن لمريلء  ن لمرٌمن نممء فً مسمن لمعرن البن 

 ( 9998 -موهنر أن لمريلء ان لمشًء لمذى ٌتب  فممريلء ان لمغطمء نك  مم ٌاٌن لإلوسمن ان ريلء )وميٌة متمني ختٌ 

من لممنف أن لمقطن نغٌرام أن متي لمتٌنلن  نتغطى لممس  كتة  نتعرف عتٌة عمبيٌن لممالب  بأوام لمشًء لمموسنج

 (.9995 -بأونلعام لممختتنة لميلختٌة نلمخمرمٌة نمكمالتام )ٌسرى معنض

نلممالب  اً أقمشة موسنمة أن غٌر موسنمة ]أن مم ٌقن  مقممام [ ٌت  تشكٌتام عتى لممس  نفق مقم  لمتممٌمم ت نوممذج 

 (9994مٌكموٌكٌمً منري أن أكرر نذلمك أليلء نهمئف عممة أن خممة )سوٌة خمٌ  مبتى  معٌوة نتٌمكتام ٌينٌمً أن

 :التصمٌم علً المانٌكان

ان عت  مه أمنمه لمعتمٌة بمإلضمفة ظمً لممامرة لممطتنن لكتسمبام إلتقموه متنمن  ظمً عم  ٌتمف بمممنية نلمممم  

 (2113-مممممٌة )ظٌممن عبي لمسال  نآخرنن نلإلتقمن إلوتمج  تممٌمم ت تؤيي نهٌنتام لمونعٌة نل

 :العنق أربطة

 لستخيم ت لمعوق أربطة أن لممؤرخٌن ،نٌتنق ألسن  تتيمى لمرقبة تن  لممعقني لمقممش من قطعة اى

 (2118-)نفمء بي لمرلضً  لمرسمٌة لممالب  من ماء تممٌمً  تعتبر ،ناى مكرف بشك  (
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 منهج البحث:

 منمنً نلمتطبٌقً نذمك ممالئمته ماذل لمبتث نمإلممبة عتً تسمؤال ت لمبتث نتتقٌق لألايلف.لستخي  لمبتث: لممواج ل

 عٌنة البحث: 

( متخمص، نذمك بايف لمتعرف عتً آرلء  95مممنعة من لألسمتذة لممتخممٌن فً لممالب  نلموسٌج نعييا  )   

 متممٌ  عتً لممموٌكمن.( مكمال مونذ بأستنن ل28لممتخممٌن فً لمتممٌمم ت لممونذة نعييا  )

 :.أدوات البحث

 لستبٌمن متتعرف عتً آرلء لممتخممٌن فً لممكمال ت لممونذة. -9 

ٌتكنن لالستبٌمن من رالث متمنر رئٌسٌة ، متنر تتقٌق عوممر لمتممٌ ، متنر تتقٌق أس  لمتممٌ ، متنر تتقٌق 

 أخري . لمممون لالبتكمري فً لمتممٌ  نقي ت  تقسٌ  ك  متنر ظمً عية بوني

 فروض البحث

" تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت لممقترتة فى ميى تتقق  -9

 لمعوممر نلألس  نلمقٌ  لالبتكمرٌة متتممٌ ".

مكموٌة " تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت لممقترتة فى ميى ظ -2

 لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة ".

" ٌمكن لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة  بمستخيل  لستنن لمتشكٌ   -3

 عتً لممموٌكمن .

 ات:المعامالت اإلحصائٌة التى استخدمت فً تحلٌل البٌان

الستخرلج لموتمئج نفٌمم ٌتً بعض لألسممٌن  spssت  تتتٌ  لمبٌموم ت نظمرلء لممعممال ت لإلتممئٌة بمستخيل  بروممج 

 لإلتممئٌة لممستخيمة :

 : متسمن ميق لممتتنى ) لمتممو  لميلختً ( مالستبٌمن. معامل ارتباط بٌرسون .9

بر من أشار معممال ت لمربم ت تٌث ٌعتمي عتى تسمن : متسمن لمربم ت نمالتٌة لأليلة نٌعت معامل ألفا كرونباخ .2

 لالرتبمط لميلختً مإلممبة عتى لمعبمرل ت

تٌث ٌعتبر من أفض  أسممٌن قٌم  لالتممام ت متتعرف عتى مستنى ): المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح  .3

 منية ك  عبمرة من نماة وهر لممتكمٌن نٌستخي  فً مقمٌٌ  نلستبٌموم ت لمتيرج ( .

 فً ٌنٌي أوه كمم ، لمتسمبً نسطام عن تشت ت لمبٌموم ت ميى ممعرفة لممامة لممقمٌٌ  أتي ان :  المعٌاري االنحراف .4

 أق . لممعٌمري لوترلفام لمتً متنقرة لألفض  لمرتبة تعطى تٌث ، تسمني بعضام عوي لممتنسطم ت ترتٌن

ان ظتيى لالختبمرل ت لممعمتٌة نٌستخي   : One - Way ANOVAاختبار تحلٌل التباٌن األحادي فً اتجاه واحد  .5

 فً تممة نمني أكرر من عٌوتٌن مستقتتٌن 

 -السابقة : الدراسات

ظضمفة  عتً تعتمي متمرأة مبتكرة مالب  تنفٌر أهدافها اهم من )م 2002 -محرم إبراهٌم فرج رباب (دراسة-1

 لممالب  نمكمالتام من لمونعٌة اذه تونٌذ فً لممستخيمة لألسممٌن مونمته نمتمتة ( نتنضٌح ( بونعٌام لممكمال ت

 ممكمال ت لألمر  لالستخيل  خال  من متمرأة لممالب  لمخمرمٌة عتً لإلونمق نٌرشي نأوٌق مومسن مهار مًظ متنمن 

 . بونعٌام لممالب 
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 لألاٌمء  تممٌ فً لبتكمرل لكرر بشك  نلممونمتة لممتمتة بونعٌام لممالب  مكمال ت لستخيل  إلً الدراسة توصلت وقد

 عتً نلمتركٌن لمنك قمب  مونم  مكم  ظمً لممتم  لممكم  تتنٌ  ظمً أٌضم نتنمت ت نلمتقتٌيٌة لممأمنفة لألشكم  عن

أٌهاب فاضل أبو  دراسة ) - 2لممختتنة، بأونلعام نلمسنس ت نلمعرلني كمألارلر مختتنة تونٌذ مستتامم ت بمستخيل  لماي

 لستتيلث خال  من لمرمممٌة لمعوق أربطة متممٌمم ت نلمممممً لمنوً لمررلء تتقٌق من اهم أهدافها م(2006 -موسً 

 مممنعة أن ظمًقد توصلت الدراسة و لآلمً لمتمسن تقوٌم ت بمستخيل  لمكنفً لمخط من مستمية منتنتة ممممٌة تشكٌال ت

 فً تتم  لمعوق ألربطة معممره تممٌمم ت خال  نمن ، لمطبمعة فً لمتيٌرة لمطرق ظتيى عرض ظمى تنمت ت لمبتث

 .  نلإلسالمٌة لمعربٌة لمتضمرة من ماء أمممة طٌمتام

 :راسة النظرٌةالد

 .: مكمالت المالبسأوال

 مكمالت المالبس : -

ظن لستخيل  خممم ت لمطبٌعة متنفمء بمتطتبم ت لماٌوة تقتٌيل مه مذنر عمٌقة فً تمرٌخ لمتضمرة لإلوسموٌة , فقي لرتبط ت وشأة 

لألمر بممرغبة لمنطرٌة مإلوسمن لمبيلئً فً لمتممٌ  , نظضمفة بعض لمتمسم ت لمممممٌة متاٌٌن مسيه سنلء لمتاٌٌن فً بميئ 

 بممتتنٌن بمألمبمغ لممختتنة أن لمنش  ,نعتى ذمك قي تكنن معرفته منسمئ  لمتاٌٌن أقي  من معرفته متمالب  .

شأ ت عالقة نرٌقة بٌن لإلوسمن نلممكمال ت موذ لمقي  , نلمتقٌقة متممتمع ينر كبٌر فً تتيٌي ونعٌة لممكم  نشكته تٌث و

نيفعته ظمى مٌمغة تتك لمخممم ت فً قنلمن فوٌة تتومسن مع لتتٌمممته ن ميركمته لمتسٌه نلمرقمفٌة , ممرلً فً ذمك بمرلت  

 متتمبعة من لمتطنر خال  لمعمنر لمتمرٌخٌة لممتعمقبة .

معمنر لممختتنة تتى ٌنموم اذل ب  ظوه فً نقتوم لمتمضر لستخيم ت خممم ت نلستمر لاتمم  لإلوسمن بتاٌٌن ونسه بتتمبع ل

متعيية نغٌر مأمنفة فً موع مكمال ت لممتب  , نأيى ذمك ظمى لمتونع لمذى ال ٌبعث عتى لممت  , نبممتممً ٌعطى فرمة 

خممة بمنريل ت مكمال ت أكبر مالختٌمر بمم ٌتومسن مع هرنف لمنري نطبٌعة لماى , نمع لمتطنر هار ت لبتكمرل ت كرٌرة 

 لممالب  .

نأمبح تممٌ  مكمال ت لممالب  لآلن من لمنونن لمتً لتتت ت مركالً امممً فً مٌيلن لمتممٌ   ممممام من أرر كبٌر فً 

ظهامر ممم  لممتب  نأومقته نلمهانر بمهار متمٌا يلئممً , نأٌضمً لوعك  عتى لمونلتً لالقتمميٌة تٌث أمبح لممكم   

 لمترشٌي فً ممم  لممالب  , نبممتممً أمبح مه ممممنن متخممنن . من بٌن نسمئ 

نتعك  مكمال ت لممالب  فتسنم ت لمممتمع ن معتقيلته نمنانمه لمممممً عتى مر لمعمنر , نمن ر  فإوام ميٌرة 

 (9995بمستمرلرٌة لمبتث فً ظمكموم ت تطنرام نفقمً ممتطتبم ت لمعمر لمتيٌث  )ظسال  عبيلمموع  عبيهللا _ 

   أنواع مكمالت المالبس: -

 مكمال ت غٌر رمبته : –نتوقس  أونلع مكمال ت لممالب  ظمً مكمال ت رمبته 

  المكمالت الثابتة )المتصلة( -

ٌقمي بام "لمكتنة" ناً عميه مربته بمممتب  نال تونم  عوه ، أي أوام ك  مم ٌضمف ظمً لمقطعة لممتبسٌة من تتٌه سنلء 

لألقمشة لممضمفة  –لمتطرٌا لمٌيني نلآلمً بنونوه لممتعيية  -لممخرمم ت –تٌمكتام مر  لمشرلئط موعام أن بعي لالوتامء من 

لألارلر بأونلعام) ظٌرٌوً سمٌر  -لمكرلوٌش نلمنرلء –نلمكسرل ت لممضغنطة لممتتممٌة  –بأونلعام كممترٌكن نلمكرنشٌه 

 . (2111-سمٌتة 
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 المكمالت الغٌر ثابته ) المنفصلة( -

ال ت لممالب  لمغٌر رمبته كمم  أوام ممونعه من خممم ت مختتنة  ٌمكن ظضمفتام أن ختعام عن لممالب  ، لممقمني بمكم

لتذٌه (  –تال   –تقبه ٌي  –شم   –نتعيي ت أونلع مكمال ت لممالب  غٌر لمرمبتة موذ لقي  لمعمنر نتتً لآلن  ) طرتة 

  (9995 –) ظسال  عبي لمموع  

 :ا المرأة عند اختٌار الوان مكمالتها العوامل التً ٌجب أن تراعٌه -

 مالئمة منن لممكم  متنن لممتب  نمنن لمبشرة . -9

 لرتيلء لمتنن لممومسن فً لمنق ت لممومسن نلمسن لممومسن. -2

 .  (2192-) أمموً متمي  أن ٌت  لختٌمر لمتنن فً لمضنء لمذي سنف ترتيي فٌه لماي )ضنء طبٌعً أن ضنء مومعً( -3

 ت المالبس : أهمٌة مكمال -

 _تضٌف ممهار لمشخص برٌقمً نممذبٌة 9

 _تمذن لالوتبمه ظمى لممهار لألوٌق من خال  تنلفق لمخطنط نلألمنلن نلممالم 2

 _تعطى لمتمسة لموامئٌة لمتً تمع  لمشخص مونريلً متكمم  لممهار 3

 _ٌمكوام تتنٌ  لممالب  لمبسٌطة ظمى مالب  مذلبة أوٌقة 4

ب  ررلء نبشك  لقتمميي سا  تٌث تمع  لمنري كمم من كمن ٌمتتك لمعيٌي من لممالب  بنض  _تانٌي ينالن لممال5

 (.2199-لمتبيٌ  نلمتغٌٌر فً أونلع لممكمال ت )رضم عٌي 

 ثانٌا: أربطة العنق الرجالٌة :

 التعرٌف بأربطة العنق :  -1

لمٌ  عتى أوام قطعة من لمقممش لممعقني تن  أربطة لمعوق اً أتي مكنوم ت مالب  لمرمم  نتعرف أربطة لمعوق فً لمقن

لمرقبة نتتيمى ظمى أسن .، نقي ربط قيممء لمممرٌنن قطعة مستطٌتة من لمقممش  تن  لمرقبة نتوسي  ألسن  نكمو ت من 

لألمالء لممتبسٌة لماممة ألوام تتيي لممكموة لالمتممعٌة نفى لممٌن كمو ت لمتممرٌ  تن  قبر لإلمبرلطنر )شى اٌنوج( 

م  قطعة قممش تن  رقمبا  ، نٌعتبر )عمني ترلممن( فً رنمم أن  يمٌ  مسم  عتى لستخيل  أربطة لمعوق تٌث ٌتف تت

تن  لمعوق قطعة من لمقممش ، كمم قم  متمربنن لمرنممن لمقيممء بتف قطع من لمقممش تن  عوقا  فً بيلٌة لمقرن لمرموً 

 ( Bernhard Roetzel-  1999متممٌة ) لممٌاليي ظال أوام تختتف كتٌمً عن أربطة لمعوق ل

نتستقر تت ت  لمرقبة تتب  ألغرلض لماٌوة نتكنن تن  لمقممش اً قطعة طنٌتة من معنقة أن الكرافت أن َرْبَطة الُعُنق

نلمنتٌمن فً لمعمم  ربطم ت لمعوق كماء من لماي لمعميي أن  لمرمم  نتعقي عوي لمتتق. غممبمً مم ٌرتيي لمقمٌص ٌمقة

  https://ar.wikipedia.org/wiki .لممالب  لمرسمٌة كمم أتٌمومً ترتيٌام لموسمء نلمنتٌم ت

 بطة العنق )أصلها(:نشأه أر -2

كمو ت اومك فئم ت من لمرنممن ترتيي أربطة لمعوق كماء من اي أن كرما لوتممء ممممعة معٌوة نكذمك بممت  لمشٌنخ 

ربطة لمعوق  أمم Fascalia أطتقنل عتٌام لس  ، فً رنمم كمونل لمخطبمء ٌرتينن أربطة عوق كممنشمح ألم  تيفئة لمتتق

 )1618-نبممتتيٌي فً لمنترة بٌن 96ٌرمع تمرٌخام ظمى بيلٌم ت لمقرن  ) eNeckti (بمإلومتٌاٌة )لمتيٌرة أن لمَكَرَفتَّة

لمتً نقع ت بٌن ين  شمم  ننسط أنرنبم لستخي  لمموني لمكرنلتٌنن بممتتيٌي اذه  ترن لمرالرٌن عممم ناً فترة1648 (

متننف عتى لمعوق نبون  لمطرٌقة لمتً ٌتف بام ربطة لمعوق لمٌن  تٌث كمو ت تعتقام لموسمء  شم  نلمربطة نكمو ت عبمرة ع

فً أعومق أانلمان نأتبمئان أرومء سنقا  ممبام ت لمقتم ، كعالمة عتى لمتن ، نظن أم  كتمة )كرلفم ت( لمنروسٌة اً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1618
https://ar.wikipedia.org/wiki/1648
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84
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شيٌية نعوٌنة ميرمة أن طرٌقة ظعيل  لمكرنلتٌٌن كمو ت بتعتٌقا  بربطم ت  لمترن نقي كمو ت ، مشتقة من لمكتمة "كرنل ت

 .ربطة عوق ( نلمتً تعوً بممعربٌةneck tieلمعوق لمتً ٌرتينوام، نمن اوم ممء أم  لمكتمة لإلومتٌاٌة) 

أرمرنل لممرتاقة لمكرنلتٌنن لاتمم  لمبمرٌسٌٌن باذل لمربطة نت  ظيرلمام من ضمن لماي لمرسمً متسمسة نلمقمية لمكبمر فً 

(،  (Cravateلمتي لستخيل  ربطة لمعوق مٌشم  عممة لمشعن نأطتق عتٌام لمنروسٌنن لس   منٌ  لمسمي  عشر امن

أومقة لمشخص، تٌث تنمي مام عية طرق، فاومك ربطة لمعوق لموسٌمٌة نربطة لمعوق نتتيي طرٌقة ربط ربطة لمعوق أتٌمومً 

نتسمى عوي لمبعض )لمبمبٌنوة( نربطة ” لممقنسة“نموام ربطة لمعوق لإلومتٌاٌة نربطة لمعوق لمموتوٌة ” لممخططة“لممقتمة 

 .نٌويسنر، ن فنر ظن اموي

بيأ ت اذه لمممية لمميٌية من لممالب  ظرمرة  9646عوق فً عم  نبيأ لممبً لممتك منٌ  لمرلبع عشر بمرتيلء ربطة لم

لالاتمم  فً فروسم نلرتيى كرٌر من كال لمرمم  نلموسمء قطعة من لمقممش تن  أعومقا  لمتً تأخذ كمٌة كبٌرة من لمنق ت 

 .نلمماي متترتٌن

ق منضة متميية قمسممً مشتركمً فً نفً عمم  ربطم ت لمعوق تشتار لمممركم ت لإلٌطممٌة، ر  لمنروسٌة، نتعي ربطة لمعو

عرنض لألاٌمء لمعمممٌة، نقي يخت ت فً لمسونل ت لألخٌرة ظمى عمم  أاٌمء لممرأة، فقي  ممممنن منيٌال ت وسمئٌة تعتمي 

 .عتى ربطة لمعوق

 أكتنبر فً كرنلتٌم نفً مين مختتنة تن  لمعمم  98ٌت  لالتتنم  بٌن  ربطة لمعوق لمينمً ٌن  

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 أبعاد ربطة العنق: -3

تأتى ربطم ت لمعوق بأتمم  نأطنل  مختتنة، نمكن عرض ربطة لمعوق ان مم ستالتهه ظذل تغٌر بمنرة الفتة، فً لمعمن  

 . ن تكنن متومسقة مع عرض لمٌمقم ت بنمة 48-45من  ٌترلنح بنمة، نطنمام 3.5ظمى  3ٌمن مقم  ربطة لمعوق بٌن 

https://www.sayidy.net/article/18946 

 :العنق أربطة أنواع -4

 : Tie  الكرافت  -أوال

 ناى (Lace Cravet) لممطرا نموام ٌينٌمً  لمممونع فموام موعام نطرٌقة لممستخيمة لمخممم ت فً لمكرلف ت  تتونع

 أوام ظال لمعرٌض ن لمضٌق بٌن لمامن مرنر مع عرضام فً لمكرلف ت ونع تت نقي .بممممكٌوة لمممونع نموام لمرمن غممٌة

 . وميرل معتي  مقم  ذل ت أمبت ت تممٌمً 

 تطور موضة الكرافت عبر التارٌخ 

  (Ascot Tie) ظهور ربطة اسكوت -

ٌُطتق عتٌام "ربطة لسكن ت" أن "لسكن ت" ُتطنى عتى لمرقبة أعتى لممير 

، هار (Tailcoat) معطف لمنستمننترب ت بيبن  نتتب  فً لموامر مع 

اذل لمونع من ربطم ت لمعوق فً أنلئ  لمقرن لمتمسع عشر تٌن لبتكرام 

، نفً فترة لمرمموٌوم ت "Beau Brummell" ممم  لألاٌمء لمبرٌطموً

من لمقرن لمتمسع عشر أمبت ت ُتتب  من قب  رمم  لمطبقة لمعتٌم 

أمم فً  مبمتٌةنلممتنسطة نلرتبط ت بشك  عم  بمألتيلث لمرسمٌة لم

برٌطموٌم، فكمو ت ُتتب  متتخنٌف من لمطمبع لمرسمً لمذي تعطٌه لمكرلف ت 

 
 رابطة اسكوت

https://www.babonej.com7-
1268.html 

 (1صورة رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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عوي لرتيلئام، فكمو ت تنضع أمم  لممير، فنق لمقمٌص أن أسنته، كمم 

لستخيم ت ربطة لسكن ت فً لمكتٌة لمبترٌة فً لمنالٌم ت لممتتية لألمرٌكٌة 

ت ت كذمك لألمر فً بتنن أارق يلكن مع لمتبم  لألبٌض بممكمم ، نلستعم

 انمويل كماء من لماي لمرسمً متمٌش

 https://www.babonej.com . 

 (The Bow Tie)    ظهور الببٌون

قممش لممتننف بطرٌقة أن مم ٌسمى بممببٌنن، ناً عبمرة عن قطعة من لم

متومهرة مع عقية فً لمنسط، متأخذ شكالً أشبه بممنرلشة، غممبمً مم ُتموع 

من عية أونلع من لألوسمة مر : لمترٌر، لمقطن، لمبنمٌستر، لممنف أن 

بٌن مقمطعة برنسٌم نكرنلتٌم فً لمقرن لمسمبع  لمترن لممخم ، وشأ ت أرومء

ٌُتب  فقط من قب  لمماويسٌن،  عشر، نكمو ت لموهرة لمسمئية بأن لمببٌنن 

ظال أوام كمو ت ُتتب  أٌضمً .لممتممٌن، لألطبمء، أسمتذة لممممعم ت نلمسٌمسٌٌن

من قب  لممنسٌقٌٌن لمكالسٌكٌٌن، نكذمك لألمر فً تنال ت لمافمف 

نلممومسبم ت لمرسمٌة، نفً لمرمموٌوم ت من لمقرن لمعشرٌن، أمبت ت لمعيٌي 

من لموسمء ترتيٌن لمببٌنن فً لألعمم  لمتممرٌة نأعمم  لممممرف 

 "Charvet" :نلمشركم ت، نقم  بعض ممممً لمببٌنن مر 

أسممٌن ميٌية فً تممٌمام، إلوشمء شك  ختٌط من أموتة   بمخترلع

 https://www.babonej.com7-1268.html.لمنرلشة نلمخنمش

 
 

 
 الببٌون

https://www.hiamag.com 
 (2صورة رقم )

 (A Bolo Tie) تاي  ربطة بولو

ناً عبمرة عن تب  من لممتي أن ممية أخرى تنضع عتى لمرقبة، مع 

نمني قن  اٌوة، اذل لمونع ٌسمح بأن تضع أي شك  ترغبه من لماٌوة، 

أن غٌرام، تٌث كمو ت ُتتب   ممنارل ت كممعمتة لموقيٌة، أتممر ممقنمة،

من قب  لمرمم  نلموسمء كأستنن فرٌي من لممالب  كمن سمئيلً فً لمغرن 

 ٌن .لألمرٌكً من قِب  رعمة لمبقر نلمسكمن لألمتٌ

            https://www.babonej.com7-1268.htm 

 

 

 
 ربطة بولو تاي

https://ar.aliexpress.com/item/Go
-Tie-Bola-Accessories-od

 -Style-Cowboy
elry/32657466903.htmlJew 

 (3صورة رقم )

https://www.babonej.com/
https://www.babonej.com/war-643.html
https://www.babonej.com/war-643.html
https://www.babonej.com/imitation-jewellery-864.html
https://www.babonej.com/imitation-jewellery-864.html
https://ar.aliexpress.com/item/Good-Accessories-Bola-Tie-Cowboy-Style-%20Jewelry/32657466903.html
https://ar.aliexpress.com/item/Good-Accessories-Bola-Tie-Cowboy-Style-%20Jewelry/32657466903.html
https://ar.aliexpress.com/item/Good-Accessories-Bola-Tie-Cowboy-Style-%20Jewelry/32657466903.html
https://ar.aliexpress.com/item/Good-Accessories-Bola-Tie-Cowboy-Style-%20Jewelry/32657466903.html
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  (Cravat)  ظهور الكرافت

لمكرلف ت لمتقتٌيٌة ناً عبمرة عن شرٌط من لمقممش ممم  مع عقية فً 

لألعتى، وشأ ت فً لمقرن لمسمبع عشر، نكمو ت ُتموع فً لمبيلٌة من لمكتمن 

لألبٌض، كمم كمو ت لمكرلف ت منضة ستٌوم ت لمقرن لمسمبع عشر فً عاي 

لمنروسً "منٌ  لمرممث عشر"، تٌث كمن لمموني لمنروسٌٌن ٌرتينن  لممتك

 لمكرلف ت كماء أسمسً من لمتبم  لمعسكري.

. https://www.babonej.com7-1268.html 

 
 الكرافته التقلٌدٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki 
 (4صورة رقم )

 طة العنق الرجالٌة فً نصف قرن :تطور أرب 

 :الخمسٌنات-1

لتخذ ت لمكرلف ت شكال ممٌال فً لمخمسٌوم ت تٌث كمو ت 

تسمى منضة "سكٌوى" أن لمرفٌعة نكمن ٌرتيٌام أا  لمميٌوة 

نلمطالن فً لممرتتة لممممعٌة فً اذل لمنق ت نهار ت رفٌعة 

 متغمٌة نخممٌة من لموقنش

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 

 
 الكرافته فً الخمسٌنات

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (5صورة رقم )

 :الستٌنٌات-2

أمم فً لمستٌوٌم ت بيأ ت لمكرلف ت تتمه وتن لمتم  لمضخ  

متتنهة نبيأ ت تتنلمي بخممم ت متونعة نأشكم  بمنرة 

  متنوة نوقنش كرٌرة.

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 

 
 الكرافته فً الستٌنات

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (6صورة رقم )

   :السبعٌنٌات، الثمانٌنات-3

ذ ت تقبة لمسبعٌوٌم ت لتممًام مشمبًام متستٌوٌم ت فً شك  لمكرلف ت تٌث تنلمي ت لمكرلف ت بتم  أكرر ضخممة نهار ت لتخ

م  ٌتطنر شك  لمكرلف ت فً لمرمموٌوٌم ت ، وقنش أكرر تونًعم بأشكم  لموبمتم ت كمم هار ت لمكرلفم ت لمممونعة من لممتني 

غمٌة نتطرٌال ت المعة نت  طرح لألشكم  لمقيٌمة من لمكرلف ت فً ب  بيأ ت أشكممام تهار بوقنش أكرر نأمنلن غرٌبة مت

 https://www.youm7.com/story/2017/8/7 لمسونل ت لمتً سبق ت تتك لمتقبة

 
 الكرافته فً السبعٌنات

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (7صورة رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
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أمم فً لمتسعٌوٌم ت كمو ت لمكرلف ت تتونع بٌن  :التسعٌنٌات -4

 مسمية نلمموقنشة بأشكم  اويسٌة ضخمة لمتم ل

https://www.youm7.com/story/2017/8/7.  

 
 الكرافته فً التسعٌنات

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (7صورة رقم )

: تغٌر شك  لمكرلف ت تغٌر مذري الوقت الحالً  -5

مي ت لمرقة فً لمتمممٌ  مرة أخرى عتى شك  نع

لمكرلف ت نتقتص تممام تتى عمي ت تقترن ممم كمو ت 

عتٌه فً لمخمسٌوٌم ت نهار ت أمنلن اميئة موام نمومسبة 

متبي  لمرمممى كمنضة لألمنٌة لمميٌية. 

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 

 
 الكرافته فً الوقت الحالً

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (8صورة رقم )

 
 

:  أمم فً لمنترة لألخٌرة تطنر شك  لمكرلف ت 2017 -7

بشك  امئ  نأمبت ت لألشكم  لماويسٌة تسٌطر عتى وقنش 

لمكرلف ت، نأمبت ت تنمي فً شك  أوٌق مومسن ممنضة 

 .لممالب  لمرمممى منضة اذل لمعم 

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 

 
 م2017الكرافتات فً 

https://www.youm7.com/story/2017/8/7 
 (9صورة رقم )

 

موام لمسميه نلممقت   : شكل للكرافته الحدٌثة  - 8 

مق كمم تتونع نلمموقط كمم تتعيي أمنلوام موام لمنمتح نلمغم

فممترٌر نلمكشمٌر امم لألغتى رمومً، نلألعتى خمممتام 

رفماٌة، نمكن لمرخٌص من ربطم ت لمعوق كممقطن 

          منرة  نلمبنمٌستر ٌؤيٌمن غرضامم

 
 أشكال وانواع اربطة العنق

https://www.sayidy.net/article/18946 
 (10صورة رقم  ) 

 ق ] الكرافت [هناك ثالث طرق لربط رابطة العن 

 . Four – in – handأنال _ طرٌقة 

 .  Windsorطرٌقة  رموٌم _

 . Half Windsorرممرم_ طرٌقة  ومف نٌويسنر 

https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7
https://www.youm7.com/story/2017/8/7


 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

332 

 أوالً :

 Four – in – handطرٌقة 

 هً أبسط وأصغر عقدة وربطها كاالتً:

_تنضع لمكرلف ت تن  لمرقبة بتٌث ٌكنن طرف لمكرلف ت 9

أعتى لمطرف لألخر ]  [ فى لمٌي لمٌموى نٌمررAلمعرٌض ]

B. لمضٌق ] 

[ مرة أخرى من أمم  A_ نٌت  ظعمية لمطرف لمعرٌض ]2

 [ .Bلمطرف لمضٌق ] 

_ ٌستن لمطرف لمعرٌض ألعتى نٌمرر خال  لمعقية بٌن 3

 لمقمٌص نرلبطة لمعوق .

_تمسك لمعقية بممٌي نٌمرر لمطرف لمعرٌض خال لمعقية من 4

 لألمم  .

 (Bernhard Roetzel 1999-84 ) 

 
 Four – in – handطرٌقة 

-in-tie/four-a-tie-to-https://www.ties.com/how

hand 

 (1شكل رقم )

 

 

 

 

 ثانٌا:

 Windsorطرٌقة 

تبدو هذه الرابطة غرٌبة بسبب كبر حجم العقدة وٌفضل أن 

قة الكبٌرة وخطوات ربطها كاالتً ترتدى مع القمٌص ذو الٌا

: 

_ تنضع لمكرلف ت تن  لمرقبة بتٌث ٌكنن لمطرف 9

لمعرٌض أطن  من لمطرف لمضٌق نٌمرر لمطرف لمعرٌض 

 أعتى لمطرف لمضٌق  .

 _ ٌمرر بٌن ٌمقة لمقمٌص نلمعقية .2

_ ٌشي لمطرف لمعرٌض ظمى لمٌسمر ر  ٌتف فنق لمطرف 3

 لمضٌق ظمى لمٌمٌن .

 قية نٌمقة لمقمٌص ظمً أعتى ._ٌمرربٌن لمع4

_ٌمرر خال  لمعقية من لألمم  نتستخي  كتتم لمٌيٌن إلتكم  5

 لمعقية 

 
 Windsorطرٌقة 

https://www.pinterest.com/pin/580682945680

001478/?lp=true 

 (2شكل رقم )

https://www.ties.com/how-to-tie-a-tie/four-in-hand
https://www.ties.com/how-to-tie-a-tie/four-in-hand
https://www.pinterest.com/pin/580682945680001478/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/580682945680001478/?lp=true
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 ثاً:ثال

 Half Windsorطرٌقة  نصف وٌندسور 

ناى أكرر لمعقي لممعرنفة مٌيلً ميى معه  لمرمم  ناى ذل ت 

 عقية أمغر من طرٌقة نٌويسنر نخطنل ت ربطام كمالتً :

_ تنضع لمكرلف ت تن  لمرقبة نٌكنن لمطرف لمعرٌض 9

 أعتى لمطرف لمضٌق .

_ ٌمرر لمطرف لمعرٌض أسن  لمطرف لمضٌق ر  ٌمرر 2

 . ألعتى

_ نٌشي نٌمرر خال  لمنرلغ بٌن ٌمقة لمقمٌص نرلبطة 3

 لمعوق .

نٌمرر من أعتى لمطرف لمضٌق من لمٌسمر متٌمٌن ر  _4

تستخي  خال  لمنرلغ بٌن لممس  نرلبطة لمعوق ر  ظمى لألمم  ن

 كتتم لمٌيٌن إلتكم  لمعقي

 

 Half Windsorطرٌقة  نصف وٌندسور 

-windsor-http://janoubia.com/2018/09/04/half

knot 

 (3شكل رقم )

 

 األسماء الشائعة لربطة العنق فً بعض اللغات : 

 لإلومتٌاٌة: Neck 

Tie. 

 لمممرٌة: Kravat. 

 لمبرتغممٌة: Gravata. 

 لمكرنلتٌة: Kravata. 

 

 لألممموٌة: Krawatte. 

 لمرنسٌة: Галстук. 

 لألنكرلوٌة:Краватка. 

 ربطة لمعوق،  :لمعربٌة

 .لمكرلف ت، لمغرلفة، معوقة

 لألسبموٌة: 

Corvatta. 

 لمبنمويٌة: Krawat. 

 لمنروسٌة: Cravate. 

 لإلٌطممٌة: 

Cravatta. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%82 

 

  : Bowtieثالثا :البٌبٌون

 بٌن لممسمفة ٌسمني معقنية ناى لمبمٌبٌنن ،عرض تممٌمً  لالستخيل  قتٌتة ناى لمعميٌة أربطة لمعوق تشبه مم تي ظمى ناى

 أنلئ  تتى عشر لمتمسع لمقرن أنلخر فً رلئمة ،نكمو ت أسني منوام لمستمن أن لمترٌر من عمية نتكنن لمعٌوٌن وامٌتً

 كمنهنٌن لممبمح فً لممتنسطة لمطبقة فً موتشرة كمو ت ،كمم لمعتٌم لمطبقة مومسبم ت فً ُتتب  ،نكمو ت لمعشرٌن لمقرن

 لممممعة نطتبة لمينمة

( Naguib Mahfouz –1989). 

لمقممش تطنى ظمى شك  مرتث ر  تعقي بطرق تتً لمقرن لمتمسع عشر كمو ت أربطة لمعوق تتكنن من قطعة مربعة من  

 9871متونعة نمن قطع لمقممش لممغٌرة نلمضٌقة أت ت رلبطة لمعوق لمبمبٌنن نم  ٌشاي شكتام تغٌٌرلً كبٌرلً موذؤ عم  

نخال  اذه لمنترة لرتيٌ ت رلبطة لمعوق لمبمبٌنن مر  أربطة لمعوق لألخرى ] لمكرلف ت [ رلبطة لمعوق لالسكن ت نقي ق  

http://janoubia.com/2018/09/04/half-windsor-knot
http://janoubia.com/2018/09/04/half-windsor-knot
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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لئام لآلن بشك  متتنه نٌرمع ذمك ظمى أن معه  لمرمم  ال ٌعرفنن كٌف ٌربطنوام لال لن رلبطة لمعوق لمبمبٌنن ال لرتي

تال  ترتيى مع مالب  لممسمء خممة لمتمكسٌين نلممعطف لممذٌ  ناومك بعض لمرمم  ٌنضتنن رلبطة لمعوق لمبمبٌنن 

 (. Bernhard Roetzel 1999مأمنفة ) مكوا  أقتٌة نلمٌن  أمبت ت رلبطة لمعوق لمبمبٌنن غٌر 

 : خطوات ربط البابٌون https://lookarabia.com  

 

 . اثنً البابٌون حول العنق-1

فً نضع لمٌمقة لممنرني , ضع لمبمبٌنن تن  لمعوق بتٌث 

تكنن طرفمام ميمٌمن ظمى لألسن  , ن ٌكنن اومك طرف 

   ( .4شك  رق  )  خر بمسمفة ظوشأطن  من لآل

 
 ثنً البابٌون حول الرقبة

https://lookarabia.com 

 (4شكل رقم )

بدل اماكن األطراف بحٌث ٌكون الطرف األطول  -2

 باألعلى

ضع لمطرف لألطن  فنق لمطرف لألقمر ن لشبكه قرن 

 (.5شك  رق  ) رفمننلماة لمعوق, تٌث ٌتشمبك لمط

 
 تبدٌل اماكن االطراف

https://lookarabia.com 

 (5شكل رقم )

 

 

لف الطرف الطوٌل تحت الجزء المتشابك ثم وجه  -3

 ناحٌة الذقن

ضع لمطرف لمطنٌ  مننق ر  أسن  لمتنة لمتً تكنو ت بنع  

 وعة عقيةتبيٌ  لألممكن , ومتٌة لمذقن , مم

ضع لمطرف لمطنٌ  فنق لمكتف متبعيه عوك بٌومم  إضافة:

 (.6تعم  عتى لمماء لمقمٌر شك  رق  ) 

 
 لف الطرف الطوٌل تحت الجزء المتشابك ثم وجه ناحٌة الذقن

https://lookarabia.com 

 (6شكل رقم )

 

 

 نع شكل قوساستخدم الجزء القصٌر لص -4

لمسك بممطرف لمقمٌر , ن لموع لمتنة لألنمى متقن , 

لمسك به بطرٌقة أفقٌة أمم  لمذقن فتبين مر  بمبٌنن بينن 

عقية لمموتمف . لشبك لمقن  بطرٌقة مرتخٌة تٌث 

بتٌث تضع ظمبعك ختف لمعقية كيعممة ن  ستكنن لمعقية 

 (.7تماٌيلً متخطنة لألخٌرة شك  رق  )

 
 زء القصٌر لصنع شكل قوساستخدم الج

https://lookarabia.com 

 (7شكل رقم )

https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
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 اثنً الطرف الطوٌل فوق أعلى البابٌون -5

لمسك لمطرف لمطنٌ  ن لستبه ألسن  من فنق لمماء 

لألمممً متقن  . اذل سنف ٌمبح موتمف لمبمبٌنن شك  

 (8رق  )

 

 

 

 
 طوٌل فوق أعلى البابٌونتثً الطرف ال

https://lookarabia.com 

 (8شكل رقم )

لف الطرف الطوٌل من خالل المكان الممسوك   – 6

 بإصبعك

لمسك لمطرف لمطنٌ  من لألسن  , لبيأ بتشكٌته عتى اٌئة 

أوشنطة بتٌث تأرمته ختف لمقن  لممنمني فً لممكمن 

فٌه لألطرلف سنٌمً. مرر اذه لمتنة من خال   لمذي شبك ت

لمنتتة بٌن لمعقي ن لمعقية لمتً بممختف , اذه لمنتتة اً 

 (.9شك  رق  ) 4لممكمن لمذي قم ِت بيعمه فً لمخطنة 

 
 لف الطرف الطوٌل من خالل المكان الممسوك بإصبعك

https://lookarabia.com 

 (9كل رقم )ش

 

 اإلطار العملً :

قمم ت لمبمترة بمستخيل  مممنعة من لربطه لمعوق مختتنة لمطن  نلمعرض نكذمك مختتنة لألمنلن نلمتممٌمم ت متممٌ    -

 ( مكم  ت  تممٌمام عتً لممموٌكمن .28مممنعة ممٌاة من مكمال ت لممالب  لموسمئٌة نعييا  )

 رلبطم فً بعض لمتممٌمم ت لمتً تطتب ت ذمك.لميمج  بٌن لألمنلن لألكرر تومغمم نت -2

تنكه  –يبمبٌ   -لستخيل  عوممر مسمعية فً لمتممٌمم ت إلبرلا لمونلتً لمممممٌة بام مر  ) أشكم  مختتنة من لمتؤمؤ -3

 سنس ت( -ت   –فرن  –أقمشة مختتنة  –تال  

الرة نٌهار لمتممٌ  بمهارة لموامئً فان ٌتمكً ت  لستخيل  لممموٌكمن فً لمتممٌمم ت ألوه ٌسا  لمتعمم  مع لألبعمي لمر -4

 لمطبٌعة.

بعي ذمك ت   تتكٌ  لمتممٌمم ت بنلسطة لمسميه أعضمء اٌئة لمتيرٌ  لممتخممٌن متتكٌ  لممكمال ت من لربطه لمعوق  -

 لمرمممٌة. 

 

 

 

 

 

https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
https://lookarabia.com/
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 وفٌما ٌلً عرض التصمٌمات:

 أوال : الجٌلٌهات

 
 أمام

 
 خلف

 (1التصمٌم رقم )

 

 
 امام

 

 
 جنب

 

 (2التصمٌم رقم )



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

337 

 
 أمام

 (3التصمٌم  رقم )

 

 

 
 

 امام

 
 

 خلف

 (4التصمٌم رقم )
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 أمام

 (5التصمٌم رقم )

 

 ثانٌا : الكولٌهات

 

 
 (6تصمٌم رقم )

 
 (7تصمٌم رقم )

 

 
 (8تصمٌم رقم )
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  (9م )تصمٌم رق

 (10تصمٌم رقم )

 
 

 (11تصمٌم رقم)

 
 (12)تصمٌم رقم 

 
 (13تصمٌم رقم )

 
 (14تصمٌم رقم )
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 (15تصمٌم رقم )

 
 

 

 (16تصمٌم رقم )

 
 

 

 (17تصمٌم رقم )

 
 (18تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 

 
 (19تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 

 
 (20تصمٌم رقم )
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 ثالثا : األحزمة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (21تصمٌم رقم )

 

 

 
 

 (22تصمٌم رقم )

 

 
 

 (23تصمٌم رقم )

 

              
 

 (25تصمٌم رقم )                                                       (24تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 



 العدد السادس عشر                                         مجلة العمارة والفنون                                                

342 

 

 رابعا : حقائب الٌد

 

 

 
 

 (26تصمٌم رقم )

 
 

 (27تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (28تصمٌم رقم )

 

 

 

 

 

متتكٌ  لمتممٌمم ت لممونذة منضح بمممتتق  –قمم ت لمبمترة بإعيلي لستبٌمن منمه متمتخممٌن بممم  لممالب  نلموسٌج 

 متمنر: ( تممٌمم ت نلشتم  لالستبٌمن عتً رالث28،  نلشتم  لالستبٌمن عتً تقٌٌ  )  (3رق  )

 ( عبارات.5تضمن )تالمحور األول: تحقٌق أسس التصمٌم و

 ( عبارات.5المحور الثانً: تحقٌق عناصر التصمٌم وتتضمن )

 ( عبارات.5المحور الثالث: تحقٌق القٌم االبتكارٌة وتتضمن )

تقيٌر رالرً لممستنٌم ت بتٌث تعطً لالممبة مالئ  )رالث يرمم ت( نمالئ  ظمً تي مم )يرمتٌن(، غٌر  نقي لستخي  مٌالن

(، 95( يرمة، نلممتنر لمرممث )95( يرمة، نلممتنر لمرموً )95مالئ  )يرمة نلتية(، نكمو ت يرمة لممتنر لألن  )

 .مة( ير61( يرمة،  نكمو ت لميرمة لمكتٌة مالستبٌمن )95لممتنر لمرلبع )

 

 النتائج

 أوال : وصف أدوات الدراسة : 

 إن دقة األداة وصحتها للحصول على بٌانات أساس لنجاح أهداف الدراسة . 

 أدوات الدراسة :

استبٌان مدى إمكانٌة االستفادة من أربطة العنق الرجالٌة فً عمل تصمٌمات لمكمالت المالبس النسائٌة باستخدام  .1

 اسلوب التصمٌم علً المانٌكان: 

  : ) تجرٌب وتقنٌن االستبٌان ) ضبط االستبٌان 

 ت  تقوٌن لالستبٌمن نذمك بممتتقق من ميقام نربمتام:
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 أوالً : صدق االستبٌان : 

 . الصدق الظاهري ) صدق المحكمٌن ( :1

 ( متك  نذمك إلبيلء أرلءا  فٌمم ٌتى : 95ت  عرض لالستبٌمن فً منرته لألنمٌة عتى لممتكمٌن نعييا  )

 ٌي لوتممء ك  عبمرة من عبمرل ت لالستبٌمن متمتنر لمذي نري ت ضموه أن عي  لوتممئام .تتي .أ 

 مالتٌة لمعبمرل ت مقٌم  مم نضع ت من أمته . .ن 

 شمنمٌة لالستبٌمن مك  منلون لميرلسة . .ج 

 كنمٌة عيي لمعبمرل ت متنضٌح لممتنر لمذى ٌتضموام . .ي 

غة أن تذف أن ظضمفة بوني ميٌية مٌمبح لالستبٌمن نضنح مٌمغة ك  عبمرة ألفرلي لمعٌوة نظمكموٌة تعيٌ  مٌم .ه 

 أكرر قيرة عتى تتقٌق لمغرض لمذي نضع من أمته .

% فأكرر( من عيي لممتكمٌن ، 81نفى ضنء لتنمق لممتكمٌن لستبق ت لمبمترة عتى لمبوني لمتً تمت ت عتى وسبة لتنمق )

 عتً مالتهم ت لممتكمٌن. نأيخ  بعض لمتعيٌال ت عتٌام بومءلً نت  ظعمية مٌمغة بعض لمعبمرل ت 

  -. الصدق البنائى ) التجانس الداخلً ( :2

الختبمر ميى تممسك منريلته. ناى تعي كمفٌة متتأكي  Internal Consistencyنلمميق لمبومئً ٌقم  بممتممو  لميلختً 

 من ميق لالستبٌموم ت لمميٌية.

 والدرجة الكلٌة لالستبٌان الخاص بالمحكمٌن  ( ٌوضح معامالت ارتباط التوافق بٌن درجات كل عبارة 1جدول )  

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

1 813**. 0.000 9 0.761** 0.000 

2 882**. 0.000 10 0.810** 0.000 

3 971**. 0.000 11 0.910** 0.000 

4 889**. 0.000 12 0.822** 0.000 

5 988**. 0.000 13 0.871** 0.000 

6 0.862** 0.000 14 0.802** 0.000 

7 0.763** 0.000 15 0.780** 0.000 

8 0.771** 0.000  

 (  0.05(          * دال إحصائٌا عند مستوى )0.01** دال إحصائٌا عند مستوى )                      

ٌة يلمة ظتممئٌمً مع لميرمة لمكتٌة مالستبٌمن نممٌعام ٌتبٌن من لممين  أن ممٌع عبمرل ت لالستبٌمن ٌتمتع بعالقة لرتبمط

( ، نبممتممً فإن عبمرل ت لالستبٌمن لمخمص بمممتكمٌن متممسكة ممم ٌي  عتى 1.15( ، )1.19يلمة عوي مستنى يالمة )

 لمتممو  لميلختً مالستبٌمن ، نلالستبٌمن ٌقٌ  مم نضع من أمته.
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كل عبارة والدرجة الكلٌة للمحور الذى تنتمً إلٌه العبارة الخاص  ( ٌوضح معامل االرتباط بٌن درجة 2جدول ) 

 بالمحكمٌن

 العبارة
 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 العبارة الداللة

 معامل

 االرتباط
 الداللة

 المحور الثالث  المحور الثانى  المحور االول 

1 0.782** 0.000 1 0.790** 0.000 1 0.830** 0.000 

2 0.802** 0.000 2 0.882** 0.000 2 0.790** 0.000 

3 0.824** 0.000 3 0.903** 0.000 3 0.769** 0.000 

4 0.910** 0.000 4 0.871** 0.000 4 0.845** 0.000 

5 0.892** 0.000 5 0.790** 0.000 5 0.589** 0.000 

                         (        0.01** دال إحصائٌا عند مستوى )           

ٌتبٌن من لممين  أن ممٌع عبمرل ت لالستبٌمن تتمتع بعالقة لرتبمطٌة يلمة ظتممئٌمً مع يرمة لممتنر لمتً توتمى ظمٌه 

( نبممتممً فإن عبمرل ت لالستبٌمن متممسكة نتوتمً ك  عبمرة ظمى لممتنر لمذي 1.19نممٌعام يلمة عوي مستنى يالمة )

 تممو  لميلختً مالستبٌمن ، نلالستبٌمن ٌقٌ  مم نضع من أمته .ٌتضموام ممم ٌي  عتى لم

 -ثانٌاً : ثبات االستبٌان:

نقي ممء ت لموتمئج كمم  Alphaمتتأكي من ربم ت لالستبٌمن ت  تسمن معمم  لالتسمق لميلختً بنلسطة معميمة أمنم كرنوبمخ 

 ( . 3فً مين  )  

 استبٌان المحكمٌن معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور(   3جدول ) 

 قٌمة معامل الثبات المحاور 

 0.783 المحور األول 

 0.931 المحور الثانً 

 0.850 المحور الثالث 

 0.983 ثبات األداة الكلً

نفً ضنء وتمئج معممال ت لمربم ت ممتمنر لالستبٌمن لمرالرة لمرئٌسة لممنضتة بمممين  لمسمبق، م  ٌت  تذف أي متنر من 

، كمم ٌتضح من   1.939ن   1.783كمو ت معممال ت لمربم ت مرتنعة فً ك  لممتمنر، نترلنت ت ممبٌن   لممتمنر، تٌث

 ، نممٌعام يلمة . 1.983( أن معمم  ربم ت لالستبٌمن لمكتً  3لممين  رق  ) 

 
 المعامالت اإلحصائٌة التى استخدمت فً تحلٌل البٌانات:

الستخرلج لموتمئج نفٌمم ٌتً بعض لألسممٌن  spssمستخيل  بروممج ت  تتتٌ  لمبٌموم ت نظمرلء لممعممال ت لإلتممئٌة ب

 لإلتممئٌة لممستخيمة :

 : متسمن ميق لممتتنى ) لمتممو  لميلختً ( مالستبٌمن. معامل ارتباط بٌرسون .6
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: متسمن لمربم ت نمالتٌة لأليلة نٌعتبر من أشار معممال ت لمربم ت تٌث ٌعتمي عتى تسمن  معامل ألفا كرونباخ .7

 بمط لميلختً مإلممبة عتى لمعبمرل تلالرت

تٌث ٌعتبر من أفض  أسممٌن قٌم  لالتممام ت متتعرف عتى مستنى ): المتوسط المرجح والمتوسط المئوي المرجح  .8

 منية ك  عبمرة من نماة وهر لممتكمٌن نٌستخي  فً مقمٌٌ  نلستبٌموم ت لمتيرج ( .

 فً ٌنٌي أوه كمم ، لمتسمبً نسطام عن تشت ت لمبٌموم ت ميى ممعرفة لممامة لممقمٌٌ  أتي ان :  المعٌاري االنحراف .9

 أق . لممعٌمري لوترلفام لمتً متنقرة لألفض  لمرتبة تعطى تٌث ، تسمني بعضام عوي لممتنسطم ت ترتٌن

: ان ظتيى لالختبمرل ت لممعمتٌة نٌستخي   One - Way ANOVAاختبار تحلٌل التباٌن األحادي فى اتجاه واحد  .91

 أكرر من عٌوتٌن مستقتتٌن فً تممة نمني 

 

اذل لمماء ٌتضمن وتمئج لميرلسة لمتطبٌقٌة بايف لمنقنف عتى ميى ظمكموٌة لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  

 تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة بمستخيل  أستنن لمتممٌ  عتً لممموٌكمن.

لمتوسط المئوي المرجح واالنحراف المعٌاري وترتٌب التصمٌمات وتقدٌرها ٌوضح المتوسط المرجح وا(   4  جدول )

 طبقاً الستجابات السادة المتخصصٌن لجمٌع المحاور

ت
ما

مٌ
ص

لت
ا

 

 مستوٌات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عٌ
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

ب 
تٌ
تر

ت
ما

مٌ
ص

لت
ا

 

 مستوى التصمٌم
 مناسب

مناسب 

 إلى حد ما

غٌر 

 مناسب

 مناسب الثالث 94.3% 0.37 2.83 510 0 30 150 1

 مناسب الرابع 93% 0.41 2.79 502 0 38 142 2

 مناسب األول 100% 0 3 540 0 0 180 3

 مناسب الثانى 98.3% 0.22 2.95 531 0 9 171 4

 مناسب الخامس 92.7% 0.42 2.78 500 0 40 140 5

 مناسب العاشر 79.3% 0.51 2.38 429 2 107 71 6

 مناسب التاسع 79.7% 0.49 2.39 431 0 109 71 7

 مناسب إلى حد ما الثامن عشر 77% 0.50 2.31 416 3 118 59 8

 مناسب إلى حد ما السادس عشر 77.3% 0.55 2.32 420 7 109 65 9

 مامناسب إلى حد  السابع عشر 77% 0.48 2.31 416 1 122 57 10

 مناسب السادس 90.3% 0.46 2.71 487 0 53 127 11

 مناسب إلى حد ما الخامس عشر 77.3% 0.49 2.32 418 2 118 60 12

 مناسب السابع 89.3% 0.47 2.68 483 0 57 123 13

 مناسب الثامن 82.3% 0.50 2.47 445 0 95 85 14

 ما مناسب إلى حد الثانى عشر 78.3% 0.49 2.35 423 1 115 64 15

 مناسب الحادى عشر 79% 0.54 2.37 426 5 104 71 16

 مناسب إلى حد ما التاسع عشر 76.3% 0.50 2.29 413 4 119 57 17

 مناسب إلى حد ما العشرون 76.3% 0.54 2.29 412 8 112 60 18

19 50 123 7 403 2.24 0.51 74.7% 
الثالث 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما
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ت
ما

مٌ
ص

لت
ا

 

 مستوٌات المؤشرات

مجموع 

 األوزان

ط 
س

تو
لم

ا

ح
ج
مر

ال
ف  

را
ح
إلن

ا

ى
ار

عٌ
لم

ا
 

المتوسط المئوى 

 المرحج

 )معامل الجودة(

ب 
تٌ
تر

ت
ما

مٌ
ص

لت
ا

 

 مستوى التصمٌم
 مناسب

مناسب 

 إلى حد ما

غٌر 

 مناسب

20 54 121 5 409 2.27 0.51 75.7% 
الحادى 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

21 45 128 7 398 2.21 0.50 73.7% 
الرابع 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

22 44 135 1 403 2.24 0.44 74.7% 
الثانى 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

 مناسب إلى حد ما الثالث عشر 78% 0.47 2.34 421 0 119 61 23

 مناسب إلى حد ما الرابع عشر 77.7% 0.48 2.33 420 1 118 61 24

25 36 144 0 396 2.20 0.40 73.3% 
الخامس 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

26 25 155 0 385 2.14 0.35 71.3% 
الثامن 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

27 28 152 0 388 2.16 0.36 72% 
السادس 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

28 29 151 0 389 2.16 0.37 72% 
السابع 

 والعشرون
 مناسب إلى حد ما

 

( عتى 3ترتٌن لمتممٌمم ت لممقترتة نفق لستممبم ت لمسمية لممتخممٌن بمموسبة مممٌع لممتمنر فقي تم  لمتممٌ  )

( تم  عتى مستنى مومسن 4%( نترتٌبه لألن  ، ٌتٌه لمتممٌ  )911( نوسبة )3مستنى مومسن بمتنسط مرمح )

( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح 9%( نترتٌبه لمرموً ، ٌتٌه لمتممٌ  )98.3) ( نوسبة2.95بمتنسط مرمح )

( 2.79( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )2%( نترتٌبه لمرممث ، ٌتٌه لمتممٌ  )94.3( نوسبة )2.83)

سبة ( نو2.78( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )5%( نترتٌبه لمرلبع ، ٌتٌه لمتممٌ  )93نوسبة )

( نوسبة 2.79( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )99%( نترتٌبه لمخمم  ، ٌتٌه لمتممٌ  )92.7)

( نوسبة 2.68( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )93%( نترتٌبه لمسمي  ،  ٌتٌه لمتممٌ  )91.3)

%( 82.3( نوسبة )2.47)( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح 94%( نترتٌبه لمسمبع ، ٌتٌه لمتممٌ  )89.3)

%( نترتٌبه 79.7( نوسبة )2.39( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )7نترتٌبه لمرممن ، ٌتٌه لمتممٌ  )

%( نترتٌبه لمعمشر، ٌتٌه 79.3( نوسبة )2.38( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط مرمح )6لمتمسع، ٌتٌه لمتممٌ  )

%( نترتٌبه لمتميي عشر، ٌتٌه لمتممٌ  79( نوسبة )2.37رمح )( تم  عتى مستنى مومسن بمتنسط م96لمتممٌ  )

%( نترتٌبه لمرموً عشر، ٌتٌه 78.3( نوسبة )2.35تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح ) (95)

%( نترتٌبه لمرممث عشر، ٌتٌه 78( نوسبة )2.34( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )23لمتممٌ  )

%( نترتٌبه لمرلبع عشر، 77.7( نوسبة )2.33( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )24)لمتممٌ  

%( نترتٌبه لمخمم  77.3( نوسبة )2.32( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )92ٌتٌه لمتممٌ  )

%( نترتٌبه 77.3وسبة )( ن2.32( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )9عشر، ٌتٌه لمتممٌ  )
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%( 77( نوسبة )2.39( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )91لمسمي  عشر، ٌتٌه لمتممٌ  )

%( 77( نوسبة )2.39( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )8نترتٌبه لمسمبع عشر، ٌتٌه لمتممٌ  )

( نوسبة 2.29مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )( تم  عتى 97نترتٌبه لمرممن عشر، ٌتٌه لمتممٌ  )

( 2.29( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )98%( نترتٌبه لمتمسع عشر، ٌتٌه لمتممٌ  )76.3)

( 2.27( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )21%( نترتٌبه لمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )76.3نوسبة )

( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح 22رتٌبه لمتميي نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )%( نت75.7نوسبة )

( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط 99%( نترتٌبه لمرموً نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )74.7( نوسبة )2.24)

عتى مستنى مومسن ظمى تي مم  ( تم 29%( نترتٌبه لمرممث نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )74.7( نوسبة )2.24مرمح )

( تم  عتى مستنى مومسن 25%( نترتٌبه لمرلبع نلمعشرنن،  ٌتٌه لمتممٌ  )73.7( نوسبة )2.29بمتنسط مرمح )

( تم  عتى 27%( نترتٌبه لمخمم  نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )73.3( نوسبة )2.21ظمى تي مم بمتنسط مرمح )

( 28%( نترتٌبه لمسمي  نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  )72( نوسبة )2.96مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )

%( نترتٌبه لمسمبع نلمعشرنن، ٌتٌه لمتممٌ  72( نوسبة )2.96تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )

 %( نترتٌبه لمرممن نلمعشرنن.79.3( نوسبة )2.94( تم  عتى مستنى مومسن ظمى تي مم بمتنسط مرمح )26)

( حٌث 11، 5، 2، 1، 4، 3لً تكون أفضل التصمٌمات المقترحة وفق إتفاق أراء المتخصصٌن التصمٌمات)وبالتا

 %(.90.3% إلى 100حصلوا على مستوى مناسب بنسب تتراوح ما بٌن )

لكل المقترحة  ( تحلٌل التباٌن لدراسة معنوٌة الفروق بٌن استجابات السادة المتخصصٌن على التصمٌمات  5جدول )  

 ور من محاور االستبٌانمح

 مصدر التباٌن محاور االستبٌان
درجات 

 الحرٌة

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
F الداللة 

مستوى 

 الداللة

مدى تحقٌق أسس 

 التصمٌم

 17.222 464.988 27 بٌن التصمٌمات

47.219 0.000 
دالة عند 

(0.05) 

داخل 

 التصمٌمات
308 112.333 .365 

  577.321 335 اإلجمالً

مدى تحقٌق عناصر 

 التصمٌم

 20.176 544.747 27 بٌن التصمٌمات

49.614 0.000 
دالة عند 

(0.01) 

داخل 

 التصمٌمات
308 125.250 .407 

  669.997 335 اإلجمالً

 القٌم االبتكارٌة

 19.675 531.223 27 بٌن التصمٌمات

36.745 0.000 
دالة عند 

(0.01) 

داخل 

 التصمٌمات
308 164.917 .535 

 - 696.140 335 اإلجمالً
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 ٌوضح الجدول )    ( :

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

ونٌة نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممع 47.299لممقترتة فى ميى تتقق أس  لمتممٌ  تٌث بتغ ت قٌمة )ف( 

 ( ، ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى ميى تتقق أس  لمتممٌ  .1.19)

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

ستنى لممعونٌة نمستنى لميالمة أق  من م 49.694لممقترتة فى ميى تتقٌق عوممر لمتممٌ  تٌث بتغ ت قٌمة )ف( 

 ( ، ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى ميى تتقٌق عوممر لمتممٌ .1.19)

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

( ، 1.19ق  من مستنى لممعونٌة )نمستنى لميالمة أ 36.745لممقترتة فى لمقٌ  لالبتكمرٌة عتى تٌث بتغ ت قٌمة )ف( 

 ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى لمقٌ  لالبتكمرٌة.

 

التصمٌمات المقترحة  استجابات السادة المتخصصٌن على( تحلٌل التباٌن لدراسة معنوٌة الفروق بٌن   6جدول ) 

 لالستبٌان ككل

 مصدر التباٌن االستبٌان ككل
درجات 
 الحرٌة

مجموع 
 تالمربعا

متوسط 
 المربعات

F الداللة 
مستوى 

 الداللة

مدى إمكانٌة االستفادة 

من أربطة العنق الرجالٌة 

فً عمل تصمٌمات 

لمكمالت المالبس 

النسائٌة باستخدام أسلوب 

 التشكٌل علً المانٌكان

 170.066 4591.786 27 بٌن التصمٌمات

99.551 0.000 

دالة 

عند 

(0.01) 

داخل 

 التصمٌمات
308 526.167 1.708 

 - 5117.952 335 اإلجمالً

 
 ( :    ٌوضح الجدول ) 

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

تٌث  مدى إمكانٌة االستفادة من أربطة العنق الرجالٌة فً عمل تصمٌمات لمكمالت المالبس النسائٌة لممقترتة فى 

( ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت 1.19نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممعونٌة ) 99.559بتغ ت قٌمة )ف( 

 فى لإلستبٌمن كك  .

 تفسٌر النتائج المرتبطة باختبار صحة فروض الدراسة :

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة األول ومؤداه : .1

تممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت لممقترتة فى ميى تتقق لمعوممر " تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه بٌن ظس

 نلألس  نلمقٌ  لالبتكمرٌة متتممٌ ".

 وقد أثبتت النتائج ما ٌلى :  

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممعونٌة  47.299ممٌ  تٌث بتغ ت قٌمة )ف( لممقترتة فى ميى تتقق أس  لمت

 ( ، ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى ميى تتقق أس  لمتممٌ  .1.19)
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 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممعونٌة  49.694عوممر لمتممٌ  تٌث بتغ ت قٌمة )ف( لممقترتة فى ميى تتقٌق 

 ( ، ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى ميى تتقٌق عوممر لمتممٌ .1.19)

 ( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

( ، 1.19نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممعونٌة ) 36.745لمقٌ  لالبتكمرٌة عتى تٌث بتغ ت قٌمة )ف( لممقترتة فى 

 ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى لمقٌ  لالبتكمرٌة.

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثانً ومؤداه : .2

تى لمتممٌمٌم ت لممقترتة فى ميى ظمكموٌة " تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن ع

 لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة ".

  وقد أثبتت النتائج ما ٌلى :  

( بٌن ظستممبم ت لمسمية لممتخممٌن عتى لمتممٌمٌم ت 1.19تنمي فرنق ذل ت يالمة ظتممئٌه عوي مستنى يالمة )

ظمكموٌة لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة  تٌث بتغ ت  لممقترتة فى ميى

( ممم ٌي  عتى نمني فرنق بٌن لمتممٌمم ت فى 1.19نمستنى لميالمة أق  من مستنى لممعونٌة ) 99.559قٌمة )ف( 

 لإلستبٌمن كك  .

 النتائج المتعلقة بفرض الدراسة الثالث ومؤداه : .3

ٌمكن لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة  بمستخيل  لستنن لمتشكٌ  عتً " 

 لممموٌكمن .

 وقد أثبتت النتائج ما ٌلى :  

لمتشكٌ  لالستنمية من أربطة لمعوق لمرمممٌة فً عم  تممٌمم ت ممكمال ت لممالب  لموسمئٌة  بمستخيل  لستنن ٌمكن   -9

، 4، 3تً لممموٌكمن من نماة وهر لممتكمٌن  ن أفض  لمتممٌمم ت لممقترتة نفق لتنمق أرلء لممتخممٌن لمتممٌمم ت )ع

 %(.91.3% ظمى 911( تٌث تمتنل عتى مستنى مومسن بوسن تترلنح مم بٌن )99، 5، 2، 9

 ر فٌام لمممون لالقتمميي .لمنمن  لمً رؤٌم تشكٌتٌة ميٌية بطرٌقه ظبيلعٌة متتمن  عتً تممٌمم ت تيٌره ٌتنف -2

 توصٌات البحث:

 ظمرلء لمماٌي من لميرلسم ت لمخممة بمكمال ت لممالب  لمرمممٌة .-9

 لالاتمم  بنن لعميه لمتينٌر بإقممة لممعمرض لمتً تبرا لإلمكموم ت لمتشكٌتٌة مه . -2، 

 متممٌ  عتً لممموٌكمن . لمبتث عن لمميٌي من لمنونن فً متمنمة مالستنمية موام فً ممم  لمتشكٌ  نل -3

 المراجع

 أوال: مراجع اللغه العربٌة:

رسممة  –لالعتبمرل ت لمنهٌنٌة ألمٌمف لمترٌر لمطبٌعً نتطبٌقام فً ممم  مكمال ت لممالب   حسٌن،إسالم عبد المنعم : -1

 . 9995 -مممعه لممونفٌة  -كتٌة لالقتممي لمموامً  -مممستٌر 

 1- Hsyn ،eslam abd almnaem : alaatbarat alwozyfyto lalyaf alhryr altbyaey w ttbyqha fy 

mgal mkmlat almlabs – rsalto magstyr - klyto alaqtsad almnzly - gamaeh almnwofyto -1995.  
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لستتيلث أستنن وسمً ميٌي بمستخيل  لمخممم ت لممومعٌة لمتيٌرة نلالستنمية موه فً مكمال ت شاكر، أمانً محمد :  -2

( 3لممؤتمر لمينمً لمرممث مكتبة لمنونن لمتطبٌقٌة مممعة يمٌمط )لمنونن لمتطبٌقٌة نلمتنقعم ت لممستقبتٌة ) -أة لممتمبةاي لممر

  2192ونفمبر

2- Shakr ،amany mhmd - asthdath aslwob nsgy gdid bastkhdam alkhamat alsna3yto 

alhdythto w alastfadto mnh fy mkmlat zy almrato almhgbto- almoatmr aldwoly althalth lklbto 

alfnwon alttbyqyto gamaeto dmyat (alfnwon alttbyqyto w altwoqaat almstqblyto (3) 

nwofmbr-2012. 

مكمال ت لممالب  لممستنتمة من لماخمرف لمنرعنوٌة نميي لالستنمية موام فً ظررلء مالب  سمٌحة، اٌرٌنً سمٌر:  -3

 .  2111 -مممعه لممونفٌة  -قتممي لمموامً كتٌة لال -رسممة مممستٌر -لمطن 

3-smyhta ،ayryny smyr: mkmlat almlabs almstwohato mn alzkharf alfrawonyto w mada 

alastfadto mnha fy  ethraa mlabs altfl- rsalto magstyr- klyto alaqtsad almnzly - gam3h 

almnwofyto – 2000.   

 –عمم  لمكتن  – لمتشكٌ  عتً لممموٌكمن بٌن لألمممة نلمتيلرةاوي ،حنان نبٌه، آخرون : الزفت -عبد السالم ، أٌمان  -4

 م.2113 -لمقمارة   -9ط

4-3bd alslam  ،ayman - alzftawoy ،7nan nbyh ،a5rwon : alt4kyl 3ly almanykan byn 

ala9altowal7dathto – 3alm alktb – 61- al8ahrto  - 2003. 

 - لالستنمية من ممممٌم ت لمخط لمعربً ) لمكنفً ( فً ظررلء أربطة لمعوق لمرمممً -اب فاضل: أبو موسً ،إٌه -5

 .  2115بمستخيل  تقوٌم ت لمتمسن لآلمً ) مشترك ( 

5-abwo mwosy  ،eyhab fa'9l: - alastfadto mn gmalyat al56 al3rby ( alkwofy ) fy  ethra2 

arb6to al3n8 alrgaly - bast5dam t8nyat al7asb alaly ( m4trk ) 2005 . 

ظمكموٌة تونٌذ مالب  خمرمٌة لقتمميٌة نمبتكرة متمرأة بمستخيل  مكمال ت لممالب  نميى تأرٌرام " محرم، رباب فرج -6

   2112مممعة لممونفٌة   –كتٌة لالقتممي لمموامً  –رسممة مممستٌر  عتى لممهار لممتبسً "

6-m7rm ،rbab frg "  emkanyto tnfyz mlabs 5argyto a8t9adytowmbtkrto llmrato bast5dam 

mkmlat almlabswmdy tathyrha 3la almzhr almlbsy " rsalto magstyr – klyto ala8t9ad almnzly – 

gam3to almnwofyto - 2002. 

لبتكمر تممٌمم ت  "لستتيلث نتيل ت فوٌة من لمنونن لإلسالمٌة فً لمعمر لمنمطمً نتنهٌنام فً  عٌد ، رضا محمد -7

  .2199 -مممعة لممونفٌة –كتٌة لالقتممي لمموامً  –رسممة مممستٌر  ممممٌة ممكمال ت لألاٌمء "

7-3yd  ،r'9a m7md  "ast7dathw7dat fnyto mn alfnwon al eslamyto fy al39r 

alfa6mywtwozyfha fy abtkar t9mymat gmalyto lmkmlat alazya2 " rsalto magstyr – klyto 

ala8t9ad almnzly – gam3to almnwofyto- 2011. 

 2116 . –لمرٌمض  – 9ط –يلر عمم  لمكتمن  – تبسٌط لمتشكٌ  عتً لممموٌكمن خطنة خطنة البهلكً،صباح محمد: -8

8-albhlky،9ba7 m7md: tbsy6 alt4kyl 3ly almanykan 56woto 56woto – dar 3alm alktab – 61 – 

alrya'9 – 2006.    

  9999 –لمطبعة لالنمً  –يلر لمنكر لمعربً  –( مكمال ت لممالب  ) لإلكسسنلر فن لألومقة نلمممم : محمود ، نادٌه -9

9-m7mwod  ،nadyh: mkmlat almlabs ( al eksswoar fn alana8towalgmal) – dar alfkr al3rby – 

al6b3to alawoly – 1999.. 

  2119-لمقمارة  –يلر لمنكر لمعربً  –   عتً لممموٌكمنلمتشكٌ –شكري ،نجوي ، أحمد، سها  -10

10- 4kry ،ngwoy  ،a7md ،sha – alt4kyl 3ly almanykan – dar alfkr al3rby – al8ahrto -2009.    
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كتٌة  –رسممة يكتنرله   -معمٌٌر تممٌ  مالب  لمرمم  لممستمية من لمترلث لمشعبً  –قرشً ، وفاء عبد الراضً  -11

   2118 –لمتطبٌقٌة لمنونن 
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