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10.21608/pssrj.2020.20080.1039 

 

 مدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي في منطقتي الرياض والقصيم
The Extent to Which Saudi Men Wear Traditional Outfit in 

Riyadh and Qassim Regions 

 إعداد
 صالح العجاجي د. تياني بنت ناصر بن

كمية التصاميم  -أستاذ تاريخ المالبس والتطريز المشارك بقسم تصميم األزياء والنسيج 
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن-والفنون
  



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 
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 ارتداء الزي التقميدي في منطقتي الرياض والقصيمقبال الرجل السعودي عمى إمدى 
 إعداد

 العجاجي صالح بن ناصر بنت تياني. د
 جامعة-والفنون التصاميم كمية - والنسيج األزياء تصميم بقسم المشارك والتطريز المالبس تاريخ أستاذ

 الرحمن عبد بنت نورة األميرة
 

 :الممخص
الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي في منطقتي  إقبالمدى  التعرف عمىإلى  ىذا البحثييدف      

في العمل، ومقارنة بين ارتداء األزياء يوميًّا، أو ارتداء الزي التقميدي لمرجل  دوافعوتحديد  والقصيم،الرياض 
المنيج الوصفي  ىذا البحثيتبع و . وارتداء األزياء التقميدية في منطقة القصيم ،التقميدية في منطقة الرياض

أىم ومن . من الرجال 563وبمغ عدد أفراد العينة اإللكترونية  ةومن األدوات المستخدمة االستبانالتحميمي، 
وبين ارتداء الزي التقميدي  القطاع؛وع ة، ونميني، والمستوى التعميمر، والالعم بين توجد عالقةأنو  النتائج
وىي العادات وتوجد عالقة بين إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي وفًقا لدوافع محددة . لمرجل

ال توجد فروق ذات داللة و  وأخيرا بسبب االنتماء والتعريف باليوية. الراحة،والتقاليد، ومن ثم األصالة، وتمييما 
ومن أىم . منطقة القصيم الرياض وارتداء الزي التقميدي في إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي في منطقة

يد من توثيق ورصد التغيرات التي تطرأ عمى األزياء في المجتمع السعودي من خالل إجراء المز  :التوصيات
في ىا لألزياء التقميدية وتطور  امتحفً الييئة العامة لمسياحة والتراث نشاء ا  و . واألبحاث العممية ،الدراسات

ت، والمحافظة عمى األزياء التقميدية من خالل تشجيع ودعم ارتداء األزياء في المناسبا. المجتمع السعودي
دراج وزارة التعميم مقررً و . محافل المتنوعةوال  . الممبسي في التعميم العام ييتم بالتراث اا 

 :االفتتاحيةالكممات 
 .منطقة القصيم-منطقة الرياض-المممكة العربية السعودية-التغيرات-األزياء التقميدية
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Abstract 
     This research aims at identifying the level of adherence to wearing the 

traditional outfit for men on a daily basis in  Riyadh and Qassim regions, the 

reasons for wearing the traditional outfit  for men on a daily basis , at work, and 

to compare outfiting habits  Riyadh and Qassim. The paper followed a 

descriptive and analytical approach, and the tools used were questionnaire. 

Results show a relationship between age, educational level, occupation, sector 

type, and the wearing of traditional men's clothing. There is a statistical 

significance between the Saudi men's desire to wear traditional outfit according 

to specific reasons. There were no statistically significant differences between 

wearing traditional outfit in Riyadh and wearing traditional outfit in the Qassim 

region. Recommendations includes documenting monitor changes in fashion in 

Saudi society through further studies and scientific research. And the 

establishment of the Ministry of Tourism and Heritage Museum of traditional 

fashion and its development in the Saudi society. And the preservation of 

traditional costumes by encouraging and supporting the wearing of them in 

various events and forums. Including national heritage as a subject in public 

education. 
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 المقدمة:
عمى المجتمع في جميع مجاالت  رتأث  تغيرات السريعة التي ي، والالتكنولوج ميتميز العصر الحديث بالتقد       

وأبرز سمة يتميز بيا المجتمع العربي في . يمئوأزيا ،أفرادهالحياة، وانعكس ذلك عمى أسموب وطريقة معيشة 
أن األزياء تساىم في الحفاظ  (0223،خمف)وقد ذكر( 0202،01 أنو مجتمع متغير )استيتية، الحاضرالوقت 

اإلماراتيون مالبسيم، وبعض وظف  قد، فعولمةر، والوالتطو  ،عمى التميز ألفراد المجتمع في خضم التقدم
أبو  )وقد ذكر .ن اآلخرعالممارسات الثقافية األخرى؛ لرسم الحدود والمعاني الخاصة بيويتيم، والتي تميزىم 

واالجتماعية والثقافية كما انيا تعطي  االقتصاديةلة اترتبط بالح التقميديةأن األزياء ، (0201،00العينين، 
التقدم والتطور الحضاري واالجتماعي  مىفأن األزياء تعبر تعبيرا صادقا ع البعد الحضاري والفني لممجتمع لذلك

عصر من العصور وتعكس تقدم او تأخر المجتمع. وكثير من األزياء التقميدية في معظم مناطق العالم ما  ألي
، فالزي التقميدي عمى أنيا مالئمة لمبيئة المحيطة ع عمى مدى قرون عدة مما يدلزالت ترتدي في المجتم

)نصر، يتحدد  تبعا لممناخ والمواد الطبيعية المحمية المتاحة باإلضافة إلى عوامل دينية واجتماعية واقتصادية 
ا ا وثيقً تبط ارتباطً وار  ،في دول الخميج من الفنون التراثية التقميدية "البشت"ارتداء  يعتبرو  (،0991،01
مختمف عمى  بالرغم من تسارع المتغيراتو  ،خالقيةة، واألدينية، والتقاليد االجتماعيت، والعاداث، والبالترا

ن عمى ومحافظو بأصالتيم  الرجال متمسكونن سكان الخميج إف ،عمرانيةة، والجتماعية، واالاألصعدة االقتصادي
يرتدى في الوقت  ما زالالذي  التقميديذا يتضح من خالل زييم وىم، كد ىويتيؤ تقاليد التي تت، والالعادا
 .(011 ،0222)خميس، ر الحاض

 مشكمة البحث:
في المجتمع  الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي إقبالا لعدم وجود دراسات سابقة تناولت مدى نظرً     

قديما من ضمن  السعودية وكانتاوبما أن منطقتي القصيم والرياض تقعا في وسط المممكة العربية  السعودي،
الرجل عمى ارتداء الزي  إقبالالتعرف عمى فإن ىذا البحث ييتم ب الوسطى،إقميم نجد وحاليا من ضمن المنطقة 

رصد األزياء ب السعودية وذلكفي المنطقة الوسطى من المممكة العربية  في منطقتي الرياض والقصيمالتقميدي 
 وتتضح مشكمة البحث في التساؤالت التالية: ارتداءىا. دوافعوتحديد تقميدية التي يرتدييا الرجل ال

 ماىي األزياء التقميدية قديما في المنطقة الوسطى من المممكة العربية السعودية؟ -
 السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي في منطقتي الرياض والقصيم؟ما مدى إقبال الرجل  -
 ارتداء الزي التقميدي لمرجل يوميًّا، أو في العمل؟ دوافعماىي  -
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ما الفرق بين ارتداء األزياء التقميدية في منطقة الرياض، وارتداء األزياء التقميدية في منطقة  -
 القصيم؟

 ىل ىناك رجال ال يرتدون الزي التقميدي؟ -
 ىمية البحث:أ

عمى ارتداء القصيم و الرياض الرجل السعودي في منطقتي  إقبالالتعرف عمى مدى  ترجع أىمية البحث إلى     
واستمرارىا  ،مما يساىم في المحافظة عمى األزياء التقميدية ،عمى ذلك رتأث  عوامل التي ة، والاألزياء التقميدي

وذلك لتأكيد اليوية الوطنية من  ا؛مع االحتفاظ بأصالتي ،من خالل تطويرىا بما يتناسب مع الحياة المعاصرة
في جمع معمومات عن المجتمع السعودي وتطور لمجيات المختصة ، واالستفادة من ىذه الدراسة خالل األزياء

المساىمة وباإلضافة من الممكن  .بالعوامل المحيطة هتأثر الحاصل في األزياء التقميدية التي يرتدييا ومدى 
 المزيد من البحوث في ىذا المجال. إجراء

 أىداف البحث:
 في العمل.يوميًّا، أو ارتداء الزي التقميدي لمرجل  دوافعتحديد  -
 تحديد مدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي في منطقتي الرياض والقصيم. -
 تداء األزياء التقميدية في منطقة القصيم.ض، وار ارتداء األزياء التقميدية في منطقة الريامقارنة بين  -

 فروض البحث:
 وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل. بين العمر ذات داللة إحصائية توجد عالقة 
 بين المستوى التعميمي وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل. ذات داللة إحصائية توجد عالقة 
 بين المينة وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل. ذات داللة إحصائية عالقة توجد 
  نوع القطاع)عام، خاص(  وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل. ذات داللة إحصائية بين عالقةتوجد 
  بين الدخل الشيري وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل. ذات داللة إحصائية توجد عالقة 
 بين الحالة االجتماعية وبين ارتداء الزي التقميدي لمرجل.ذات داللة إحصائية  توجد عالقة 
 محددة. دوافعبين إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي التقميدي وفًقا لعالقة  توجد 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي لمرجل في منطقة الرياض، وارتداء الزي

 رجل في منطقة القصيم.التقميدي لم
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 حدود البحث:
وتقع منطقتي الرياض والقصيم  العربية السعودية. لمممكةا وسط فيالقصيم والرياض  امنطقت :حدود جغرافية

 (.00-02، 0225العربية السعودية )وزارة المعارف،في نجد من المممكة 
 . لمرجال في المنطقة الوسطى حدود مادية: المالبس التقميدية

 . العربية السعودية لمممكةاوسط حدود بشرية: الرجال في منطقتي القصيم والرياض في 
 .0209/ 0/0إلى  0201/ 0/1الفترة من البحث خالل  إجراءنية: تم احدود زم

 مصطمحات البحث:
 :الزي التقميدي

ىو نمط من األزياء ليس لو بداية وليس لو مصمم وتتوارث داخل المجتمع وتمثل عاداتو وتقاليده، 
( ويقصد اجرائيا في ىذا 1، 0223كما أنو يكشف نمط الحياة وتطورىا في المجتمع، واتجاىاتو)العجاجي، 
 البحث الزي التقميدي الذي يرتديو لمرجل السعودي في الوقت الحاضر.  

 التقاليد:العادات و  
ظيرت لخدمة أغراض معينة، فأصبحت ذات أىمية وتفرعت ، و  والعودة إلييا مرارا العادات ىي سموك متكرر   

ويمكن  منيا التمقائية واإللزام والجبرية والتنوع والنسبية والرغبة في التمسك بيا، وتميزت بجممة من الخصائص
التقميدية ، وعادات جديدة .والتقاليد مجموعة من السموك تصنيفيا إلى عادات قديمة متوارثة وتسمى العادات 

التي تخص طبقة معينة وترتبط ببيئة محددة ، وعكس العادات التي يجسدىا األفراد في مختمف طبقات 
 (.56-53، 0201المجتمع ومستوياتو وأنماطو الحضري والريفي )لزىر، 

 :التغيرات
وضع طبيعي ويقصد بو ذلك التحول الذي يطرأ عمى  تعد ظاىرة التغيير مالزمة لوجود اإلنسان فيي

ويقصد اجرائيا في ىذا البحث التغيرات في ارتداء  (.0019، 0205ين فترة وأخرى )أبو تبينة،  حياة البشر ب
 .لمرجل السعودي الزي التقميدي

 :في وسط المممكة العربية السعوديةاألزياء التقميدية لمرجل 
الزي التقميدي ىو التعبير عن السموك التقميدي الذي يميز الفرد في ضوء التقاليد المحمية لطبقتو أو       

(.ويقصد الزي التقميدي لمرجل في ىذا 03، 0202فيو ينتقل من جيل إلى جيل )العنجري، نوعو،جنسو أو 
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يرتديو الرجل السعودي المكون من الثوب وأغطية الرأس الطاقية و الغترة  يالذالتقميدي المطور البحث الزي 
 بعض االختالفات بينيما وىي تشبو الشكل العام لمزي التقميدي القديم لمرجل اال أنو ىناك أو الشماغ والعقال 

 .سواء في الخامة أو فتحة الرقبة أو الشكل العام
ومالبس  ،إلى أغطية الرأسفي نجد األزياء التقميدية لمرجل ( 052-000، 0911، البساموقسمت )

 ،وطاقية الجنينة ،الطاقية البيضاء :ن أىم أنواعياة، ومالطاقي :ومن أغطية الرأس. البس داخميةة، ومخارجي
أو ، "ءالغترة البيضا" ،"البيضاء" :ومن أنواعيا ،رتدي فوقيا "الغترة"يو . "طاقية المنطية"و ،"طاقية الشالكي"و
 ،"العقال األسود"نو س، وملتثبيتيا عمى الرأ "العقال" ويمبس فوق الغترة ،"الشال"أو ،(الشماغالغترة الحمراء")“
جال ل، ور قبائر، والالعشائ مشايخويرتدي "العمامة" بعض . (ة)الشطف "العقال المقصب" ،"العقال األبيض"

مع األزياء تتشابو أزياء الرجال التقميدية في بادية نجد أن  (11-15، 0205العجاجي ،ذكرت)و  .الدين
ي مربعة الشكل تثنى عمى ، وى"ةالغتر "الرجل في بادية نجد من أغطية الرأس  يرتديحيث  ؛التقميدية في الحضر

واستخدم . أو أسود المون ،صنع من قماش قطن خام أبيضت، وتوتستخدم في جميع المناسبا ،شكل مثمث
 ."الطاقية"و ،ا بالباديةو من أغطية الرأس التي ظيرت حديثً ت، وىويمبس في جميع األوقا ،"الشماغ" أيًضا

والذي يسمى  ،أو "الدراعة" ،"المقطع" :ومن المالبس الخارجية التقميدية التي ارتداىا الرجل في منطقة نجد
وىي ويرجع سبب التسمية إلى تعدد القطع التي يتكون منيا  ،اولكنو أكثر اتساعً  و،وىو يشبي ،"الثوب" حاليًّا

 ،ت تستخدم في الثوب الحاليما زالو  ،"الخشتق"وقد استبدلت بقطعة تسمى  ،و"التخراصة" ،والبنائق ،"ندالب"
أنو ، إال "المقطع" في خطوطو، وىو يشبو ن"دوأو "أبو ر  ،"الثوب المرودن" :أيًضاومن المالبس . "األكمام"و

، "الثوب المبقش" يشبو الثوب المرودن. األرض إلى تي يتدلى طرفيال، والبأكمامو الواسعة المثمثة الشك يتميز
أنو مفتوح من األمام فتحة إال  "الشكارة" يشبو ثوب مرودن. ا عرف في منطقة القصيمأن أكمامو أكثر عرضً إال 

عن "الثوب المرودن" بأن قطعة الكم  " يختمفةأو "أبو السن ،"الثوب المموسن". كاممة عرف بمنطقة حائل
و من المالبس التي ترتدى في ، وىماممفتوح من األ ،"الزبون" وىو رداء طويلو .ومستطيمة ،المضافة صغيرة

 أيًضاوعرفت . يمبسو عمية ووجياء القوم(، و وأثناء أداء الرقصات الشعبية )العرضة عياد،ت، واألالمناسبا
وىي عباءة  و"البشت" أو"المشمح". و"الصديرية" و"الزخمة" "، و"الدامر"ة"، و"الجوخةو"الدقمة"، و"الجب ،"الصاية"

 "الشمالي"، "المزوية"، "البرقاء"، ،"المرينة" ،دربوجة" "بشت ،ويوجد منيا أنواع مثل "بشت مكسر" ،من الصوف
 أو "المكمم" أووفي البادية عرف الرجل "المرودن"   (.015-052، 0911)البسام ، "البيدي" ،"الفروة"

. (12-11، 0205، )العجاجي "السديري" أو و"الجبة" "الردن"، و"الثوب" أو "المقطع"، و"الزبون" أو "الصاية"،
العجاجي )وعرف الحزام  ،"العباءة البرقة أو البرقاء"، "الفروة"، "البيدي" ،ومن أردية الخروج في البادية "البشت"
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 ،ا استخدمت بشكل محدودن المالبس الداخمية قديمً أ(011-015، 0911، البسام)وذكرت  .(12، 0205،
أنو إال  ،ضيق ذات اليد إلى باإلضافة ،وقد يكون السبب أنيم كانوا يرتدون عدة قطع من المالبس الخارجية

وىو  و"السروال" ،أو كم طويل ،وىي "الفنيمة" تصنع من قماش القطن األبيض بنصف كم ،ظير بعض األنواع
كن ىناك تمم فأما البادية  .و"الوزار" أو "الوزرة" ،وواسع من قماش القطن األبيض لوال طويعبارة عن سر 
 .(12، 0205)العجاجي، وقمة كانت ترتديو ،احيث عرف السروال حديثً  ،أزياء داخمية

 :ةالعوامل التي تؤثر عمى األزياء التقميدي
 أم لمرجال أكانت األزياء، سواء طبيعة تحديد في اميمًّ  اوخصائصيا دورً  معطياتيا بكل البيئة تمعب      

مباتيا طوبالبيئة وشروطيا ومت ،ارتبطت المالبس باإلنسان وفمسفتو من جية. (12، 0200الحميمي، )ء لمنسا
 تحديد في الجغرافية المنطقة في السائد المناخ يؤثرو . (016، 0203البسام ،) ومظيرىا من جية أخرى

 اإلنسان يرتدي الباردة المناطق ففي. ونوعيتيا، ونمطيا ،يرتدييا التي المالبس من اإلنسان جسم متطمبات
 في اخفيفً  المباس يكون المعتدلة العروض وفي. وجمد الحيوان والفرو الصوف من المصنوعة الثقيمة المالبس
 المصنوع الفضفاض المباس فيكون الجافة الحارة في المناطق أما. الباردة الفترات في وثقياًل  ،الحارة الفترات

 الرطبة الحارة المناطق وفي الشمس، أشعة تعكس التي الفاتحة األلوان ذي والكتان كالقطن خفيفة مواد من
 . ( 533، 0200مفتاح وىاشم ،)خفيفة مالبس عمى يقتصر

 اليواءحيث تسمح بمرور  ،مناخ الحار في المنطقةالالواسعة األكمام والفضفاضة التقميدية تناسب المالبس و  
إلى استخدام  باإلضافة ،وكذلك برد الشتاء ،ة الرأس تحميو من حرارة الشمسيداخل الجسم، كما أن أغط

وتدل  ،ويساير اتساع المالبس وطوليا عادة الجموس عمى األرض ،بشكل واسع البيضاءاألقمشة القطنية 
، 0223البسام ، ) ىاو مرتدا إليي طبقة االجتماعية التي ينتسبي، والأشكال األزياء عمى المستوى االقتصاد

عمى األزياء التقميدية لمرجل  أثرتمن العوامل التي أن ( 011، 0911)البسام، ذكرت و  .(011-019
ليذا  -منذ القدم-ذا يعود إلى ميميم ة، وىنسيابيع، واال اىم باالتسؤ حيث تميزت أزيا ،تقاليدت والالعادا :النجدي

أداء الصالة، باإلضافة إلى  أثناءو  ،لحركة أثناء الجموس عمى األرضفي احرية  يحيث تعط أزيائيم،النوع من 
نو يرتدي عدة قطع فوق بعض ليشعر إأما الشتاء ف ،وتبريد الجسم خالل الصيف ،سماح بدخول اليواءال

د كبير من تكونت من عدعند الرجل المكي أن المالبس الرجالية  (029، 0200سجيني) قد ذكرت، و بالدفء
 أما في الوقت الحاضر ،حسب الطبقة االجتماعية التي يعيش فييا مكمالتيا عمى واختمفت ،الممبسيةالقطع 
ن دخل إ(001،  0200ذكرت )سجيني ، و   في المجتمع. الممبس واحد في جميع الطبقات االجتماعيةفإن 

  .ةبيئة، والطبيعية، والينيوىي الد ،بينما يتأثر بالعوامل األخرى ،الفرد ال يؤثر عمى لبس الثوب وحب الرجل لو
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منطقة نجد ويتضح ما سبق أن الدراسات السابقة تناولت رصد وتوثيق األزياء التقميدية لمرجال في        
 وتختمف الدراسة الحالية عن الدراسات   وتحديد العوامل التي اثرت عمييا خالل تمك الفترة قديما  ومنطقة مكة 

وتحديد السابقة بأنيا ترصد مدى اقبال الرجل السعودي في منطقتا الرياض والقصيم عمى ارتداء الزي التقميدي 
مقارنة بين ارتداء األزياء التقميدية في منطقة الرياض، و . في الوقت الحاضر ارتداء الزي التقميدي دوافع

 وارتداء األزياء التقميدية في منطقة القصيم.
  البحث:منيجية  :العرض

   المنيج: 
 .التحميمي المنيج الوصفي   

 :عينة البحث
م، فوق في منطقتي الرياض والقصي وما 33إلى  01من عمر  ؛رجالالمن  563بمغ عدد أفراد العينة      
 ي عينة عشوائية.وى

 : أدوات البحث
المحور األول معمومات أفراد  وىي وقد تناولت عدة محاور ،في البحث اإللكترونيةستبانة الاستخدام ا

. حالة االجتماعيةل، والستوى الدخل، وموع العمون ة،ميني، والمستوى التعميمر، والعمة، والالمنطق ىي:العينة و 
 ،والزي الذي يرتدى في العمل ،الزي الذي يرتدى بشكل دائمالمحور الثاني ارتداء الزي التقميدي ويتضمن و 
قميدي: ارتداء الزي الت دوافع . المحور الثالثفي المنزلوالزي الذي يرتدي  ،المناسباتالزي الذي يرتدى في و 

  .في المناسبات ،بشكل دائم، في العمل
 األساليب اإلحصائية:

 لفا كرونباخ لحساب ثبات األداة.أمعامل  .1
 معامل ارتباط بيرسون لتحديد مدى االتساق الداخمي ألداة الدراسة. .2
 المئوية لوصف أفراد الدراسة.نسبة ت، والالتكرارا .3
 نحراف المعياري لمعرفة اتجاىات استجابات أفراد العينة.ي، واال المتوسط الحساب .4
 معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة اإلحصائية بين المتغيرات. .5
 ( لمعرفة الفروق اإلحصائية.Tاختبار ) .6

 اٌزثبعٟل١ُ اٌّزٛططبد اٌؾظبث١خ اٌخبصخ ثّم١بص ١ٌىزد  (2اٌغذٚي رلُ )
 درجة الموافقة المتوسط
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 درجة الموافقة المتوسط

 ادائم   5 – 4.37

 اأحيان   4.36 – 3.62

 انادر   3.62 – 7..2

 اأبد   6..2 – 2

 قيم المتوسطات الحسابية الخاصة بمقياس ليكرت الثالثي (2الجدول رقم )
 درجة الموافقة المتوسط

 نعم 4 – 3.45

 ماإلى حدٍّ  3.44 – .2.7

 ال 2.77 – 2

 والثبات:الصدق 
 صدق المحكمين: -

آرائيم  مالحظاتيم عمى  المختصين إلبداءولمتأكد من صدق االستبانة تم عرضيا عمى مجموعة من    
 االستبانة ومحاورىا ومدى وضوحيا وأىميتيا وتم االخذ بتعديالتيم قبل توزيع االستبانة. 

 صدق االتساق الداخمي:  -
الكمية لممحور الذي تنتمي إليو نقوم بقياس صدق االتساق لمتأكد من تماسك العبارات بالدرجة     

الداخمي لألداة من خالل بيانات استجابات أفراد الدراسة بحساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من 
 عبارات المحور، والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو.

 بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو( معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور 5جدول رقم )

َ 

 ِعبًِ االررجبغ

 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ
اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ  دٚافع

 ثشىً دائُ

اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ  دٚافع

 اٌعًّ

2 2.755** 2.759** 2.822** 

0 2.660** 2.594** 2.662** 

3 2.672** 2.785** 2.822** 

4 2.477** 2.648** 2.697** 

5 2.655**  2.484** 

 2020)**( دالة عند  
(، مما 2.20( أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًّا عند مستوى )5يتضح من الجدول رقم ) 

 يشير إلى االتساق الداخمي بين فقرات المحور، والدرجة الكمية لممحور.
 سة:اثبات أداة الدر  -
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( قيمة معامل الثبات لكل 1ويوضح الجدول رقم ) ،ألفا كرونباخ تم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة
 جزء من أجزاء االستبانة.

 

 

 ( ل١ُ ِعبِالد اٌضجبد ٌىً ِؾٛر ِٓ ِؾبٚر االطزجبٔخ4) رلُ عذٚي

 ِعبًِ اٌضجبد اٌّؾٛر

 2.823 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ

 2.845 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ثشىً دائُ دٚافع

 2.806 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ اٌعًّ دٚافع

مما يدل عمى أن االستبيان يتمتع  ،( أن قيم معامالت الثبات مرتفعة1ويتضح من الجدول رقم )
 بدرجة عالية من الثبات.

 والمناقشة:النتائج 
 اواًل: معمومات أفراد العينة:

 المنطقة: -
 حسب المنطقة معمومات أفراد العينة( 3جدول رقم )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار إٌّطمخ

 82.4 090 اٌز٠بض

 29.6 72 اٌمص١ُ

 222 363 اٌّغّٛع

% منيم من 09.6% من أفراد العينة من منطقة الرياض، وأن 12.1( أن 3يتضح من الجدول رقم )
ممكة العربية السعودية بمغ عدد السكان مفي ال م 0202 تعداد السكان والمساكن عاموبناء عمى    منطقة القصيم.

شخص  112192شخص أما في منطقة القصيم بمغ عدد  0002101السعوديين من الذكور في منطقة الرياض 
% تقريبا  وبمغ نسبة مجموع عدد الذكور من 10.6ونسبة مجموع عدد الذكور من السعوديين في منطقة الرياض 

شخص  0690001قريبا من مجموع عدد سكان المنطقتين البالغ  % ت01.110السعوديين في منطقة القصيم  
 لذلك فإن نسبة العينة مناسبة. .(0202المممكة العربية السعودية ،)الييئة العامة لإلحصاء 



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
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 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت إٌّطمخ.2اٌشىً رلُ )

 

 العمر: -
 اٌعّزؽظت  ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 6عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار اٌعّز

 03.2 84 طٕخ 05ألً ِٓ -27

 32.9 220 طٕخ 35ألً ِٓ -05

 27.6 64 طٕخ 45ألً ِٓ -35

 26.3 59 طٕخ 55ألً ِٓ -45

 20.2 44 طٕخ فأوضز 55

 222 363 اٌّغّٛع

وأن سنة،  53أقل من –03% من أفراد العينة أعمارىم من 52.9( أن 6يتضح من الجدول رقم )  
سنة،  13أقل من –53% منيم أعمارىم من 01.6سنة، وأن  03أقل من –01% منيم أعمارىم من 05.0
 سنة فأكثر. 33% منيم أعمارىم من 00.0سنة، وأن  33أقل من –13% منيم أعمارىم من 06.5وأن 

 
 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت إٌّطمخ.0اٌشىً رلُ )

 التعميمي:المستوى  -
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 سنة 25أقل من -17من 

 سنة 35أقل من -25من 

 سنة 45أقل من -35من 

 سنة 55أقل من -45من 

 سنة فأكثر 55من 

 ِعٍِٛبد افزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت اٌعّز
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 ؽظت اٌّظزٜٛ اٌزع١ٍّٟ ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 7عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار اٌّظزٜٛ اٌزع١ٍّٟ

 - - ثذْٚ رع١ٍُ

 2.3 2 اثزذائٟ

 2.7 6 ِزٛطػ

 20.9 47 صبٔٛٞ

 8.5 32 دثٍَٛ

 53.4 294 عبِعٟ

 03.2 84 دراطبد ع١ٍب

 222 363 اٌّغّٛع

% 05.0% من أفراد العينة مستواىم التعميمي جامعي، وأن 35.1( أن 1يتضح من الجدول رقم )
% منيم 1.3% منيم مستواىم التعميمي ثانوي، وأن 00.9منيم مستواىم التعميمي دراسات عميا، وأن 

% منيم مستواىم التعميمي 2.5% منيم مستواىم التعميمي متوسط، وأن 0.1مستواىم التعميمي دبموم، وأن 
 ابتدائي.

 
 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت اٌّظزٜٛ اٌزع١ٍّٟ.3رلُ )اٌشىً 

 المينة: -
 ؽظت إٌّٙخ ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 8عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار إٌّٙخ

 29.6 72 غبٌت

 58.2 022 ِٛظف

 22.6 40 أخزٜ

 22.7 39 ِزمبعذ

 222 363 اٌّغّٛع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 
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% منيم مينتيم 09.6% من أفراد العينة مينتيم موظف، وأن 31.0أن  (1يتضح من الجدول رقم )      
 % منيم مينتيم متقاعد.02.1% منيم مينتيم أخرى، وأن 00.6طالب، وأن 

 
 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت إٌّٙخ.4اٌشىً رلُ )

 :)القطاع( نوع العمل -
 اٌعًّ ؽظت ٔٛع ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 9عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار ٔٛع اٌعًّ

 29.8 70 ال ٠ٛعذ

 05.2 92 لطبع خبص

 55.2 022 لطبع ؽىِٟٛ

 222 363 اٌّغّٛع

% منيم 03.0% من أفراد العينة نوع عمميم قطاع حكومي، وأن 33.0( أن 9يتضح من الجدول رقم )    
 % منيم ال يوجد لدييم عمل.09.1نوع عمميم قطاع خاص، وأن 

 
 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت ٔٛع اٌعًّ)اٌمطبع(.5اٌشىً رلُ )
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 مستوى الدخل: -
 ؽظت ِظزٜٛ اٌذخً ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 22عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار ِظزٜٛ اٌذخً

 06.7 97 لاير 5222ألً ِٓ 

 28.7 68 لاير 22222ألً ِٓ -5222

 00.9 83 لاير 25222ألً ِٓ -22222

 32.7 225 لاير فأوضز 25222

 222 363 اٌّغّٛع

لاير فأكثر، وأن  03222% من أفراد العينة مستوى دخميم 50.1( أن 02يتضح من الجدول رقم )       
أقل من -02222% منيم مستوى دخميم من 00.9لاير، وأن  3222% منيم مستوى دخميم أقل من 06.1

 لاير. 02222أقل من -3222منيم مستوى دخميم من % 01.1لاير، وأن  03222

 
 .ِظزٜٛ اٌذخً( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت 6اٌشىً رلُ )

 الحالة االجتماعية: -
 ؽظت اٌؾبٌخ االعزّبع١خ ِعٍِٛبد أفزاد اٌع١ٕخ( 22عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار اٌؾبٌخ االعزّبع١خ

 59.5 026 غ١ز ِزشٚط

 42.5 247 ِزشٚط

 222 363 اٌّغّٛع

% من أفراد العينة حالتيم االجتماعية غير متزوجين، وأن 39.3( أن 00يتضح من الجدول رقم )     
 % منيم متزوجون.12.3

020406080100120140

 لاير 5000أقل من 

 لاير 10000أقل من -5000من 

 لاير 15000أقل من -10000من 

 لاير فأكثر 15000من 

 معلومات أفراد العٌنة حسب مستوى الدخل
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 ( اٌزطُ اٌج١بٟٔ رٛس٠ع ٔظجخ أفزاد اٌع١ٕخ عٍٝ ؽظت اٌؾبٌخ االعزّبع١خ.7اٌشىً رلُ )

 :الزي التقميديارتداء : ثانًيا
 :بشكل دائم يرتديو الرجل السعودي الزي الذي -

 ثشىً دائُ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞاٌشٞ اٌذٞ ٠ج١ٓ ( 20عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار اإلعبثخ

 38.3 239 اٌضٛة اٌظعٛدٞ فمػ

 30.0 227 ٚاٌطبل١خ عمبيغ ٚاٌشّبٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 6.6 04 ٚاٌطبل١خ عمبيح ٚاٌغززٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 6.3 03 فمػٚاٌطبل١خ شّبغ ٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 2.4 5 فمػ ٚاٌطبل١خ غززحٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 25.0 55 خزآسٞ 

 222 363 اٌّغّٛع

% من أفراد العينة يرتدون الثوب السعودي فقط، وأن 51.5( أن 00يتضح من الجدول رقم )
% 6.6منيم يرتدون زيًّا آخر، وأن % 03.0% منيم يرتدون الثوب السعودي والشماغ والعقال، وأن 50.0

% منيم يرتدون الثوب السعودي والشماغ فقط، وأن 6.5منيم يرتدون الثوب السعودي والغترة والعقال، وأن 
 فقط.والطاقية  % منيم يرتدون الثوب السعودي والغترة0.1
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 (اٌزطُ اٌج١بٟٔ ٌٍشٞ اٌذٞ ٠زرذٜ ثشىً دائُ.8اٌشىً رلُ)

 )حسب المنطقة(:الرجل السعودي بشكل دائمالزي الذي يرتديو  -
 )ؽظت إٌّطمخ(اٌشٞ اٌذٞ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞ ثشىً دائُ ٠ج١ٓ ( 23عذٚي رلُ )

 عبثخاإل
 اٌمص١ُ اٌز٠بض

 إٌظجخ )%( اٌزىزار إٌظجخ )%( اٌزىزار

 43.7 32 37 228 اٌضٛة اٌظعٛدٞ فمػ

 30.4 03 30.0 94 عمبيغ ٚاٌشّبٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 2.4 2 7.9 03 عمبيح ٚاٌغززٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 9.9 7 5.5 26 شّبغ فمػٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 2.4 2 2.4 4 غززح فمػٞ، ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 22.3 8 26.2 47 سٞ آخز

 222 72 222 090 اٌّغّٛع

بنسبة  ( أن النسبة األعمى لمنطقة الرياض كانت لزي الثوب السعودي فقط05يتضح من الجدول رقم )    
%، وأن النسبة األقل كانت لزي الثوب السعودي، والغترة فقط، وأن النسبة األعمى لمنطقة القصيم كانت 51

%، وأن النسبة األقل كانت لزي الثوب السعودي، والغترة، والعقال، ولزي 15.1لزي الثوب السعودي فقط بنسبة 
 .% لكل منيما0.1الثوب السعودي، والغترة فقط بنسبة 
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 الثوب السعودي فقط

 الثوب السعودي والشماغ والعقال والطاقٌة

 الثوب السعودي والغترة والعقال والطاقٌة

 الثوب السعودي والشماغ والطاقٌة فقط

 الثوب السعودي والغترة والطاقٌة فقط

 زي آخر

 الزي الذي ٌرتدى بشكل دائم:ثانٌاً ارتداء الزي التقلٌدي 



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 

    
- 538 - 

 
 .ؽظت إٌّطمخ اٌج١بٟٔ ٌٍشٞ اٌذٞ ٠زرذٜ ثشىً دائُ (اٌزط9ُاٌشىً رلُ)

 في العمل:الزي الذي يرتديو الرجل السعودي  -
 اٌشٞ اٌذٞ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞ فٟ اٌع٠ًّج١ٓ  (24عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار عبثخاإل

 26.5 62 اٌضٛة اٌظعٛدٞ فمػ

 49.3 279 عمبيغ ٚاٌشّبٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 7.0 06 عمبيح ٚاٌغززٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 9.2 33 شّبغ فمػٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 2.7 6 غززح فمػٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 26.3 59 سٞ آخز

 222 363 اٌّغّٛع

% من أفراد العينة يرتدون الثوب السعودي والشماغ والعقال، 19.5( أن 01يتضح من الجدول رقم )       
% منيم 9.0آخر، وأن يرتدون زيًّا % منيم 06.5% منيم يرتدون الثوب السعودي فقط، وأن 06.3وأن 

% 0.1% منيم يرتدون الثوب السعودي والغترة والعقال، وأن 1.0يرتدون الثوب السعودي والشماغ فقط، وأن 
 دون الثوب السعودي والغترة فقط.منيم يرت

108 

94 

23 

16 

4 

47 

31 

23 

1 

7 

1 

8 

020406080100120

 الثوب السعودي فقط

 الثوب السعودي والشماغ والعقال

 الثوب السعودي والغترة والعقال

 الثوب السعودي والشماغ فقط

 الثوب السعودي، والغترة فقط

 زي آخر

 (حسب المنطقة)الزي الذي ٌرتدى بشكل دائم : ثانٌاً ارتداء الزي التقلٌدي

 الرٌاض القصٌم



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 

    
- 539 - 

 
 اٌزطُ اٌج١بٟٔ اٌشٞ اٌذٞ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞ فٟ اٌعًّ. (22اٌشىً رلُ)

 في المناسبات:الزي الذي يرتديو الرجل السعودي   -
 اٌشٞ اٌذٞ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞ فٟ إٌّبطجبد٠ج١ٓ ( 25عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار عبثخاإل

 2.4 5 اٌضٛة اٌظعٛدٞ فمػ

 68.9 052 عمبيغ ٚاٌشّبٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 25.4 56 عمبيح ٚاٌغززٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 22.5 38 شّبغ فمػٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 3 22 غززح فمػٞ ٚاٌاٌضٛة اٌظعٛد

 2.8 3 سٞ آخز

 222 363 اٌّغّٛع

% من أفراد العينة يرتدون الثوب السعودي والشماغ والعقال، وأن 61.9( أن 03يتضح من الجدول رقم )     
% منيم يرتدون الثوب السعودي والشماغ 02.3% منيم يرتدون الثوب السعودي والغترة والعقال، وأن 03.1

 % منيم يرتدون الثوب السعودي فقط، وأن0.1% منيم يرتدون الثوب السعودي والغترة فقط، وأن 5فقط، وأن 
 آخر. % منيم يرتدون زيًّا 2.1
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 الثوب السعودي فقط

 الثوب السعودي والشماغ والعقال

 الثوب السعودي والغترة والعقال

 الثوب السعودي والشماغ فقط

 الثوب السعودي والغترة فقط

 زي آخر

 الزي الذي ٌرتدى فً العمل:ثانٌاً ارتداء الزي التقلٌدي 



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 

    
- 542 - 

 
 (اٌزطُ اٌج١بٟٔ ٌٍشٞ اٌذٞ ٠زرذ٠ٗ اٌزعً اٌظعٛدٞ فٟ إٌّبطجبد.22اٌشىً رلُ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غطبء اٌزأص اٌّىْٛ ِٓ ٚ "اٌضٛة"( رٛظؼ 23، اٌشىً رلُ)"اٌضٛة"( رٛظؼ 20اٌشىً رلُ )

ٚغطبء اٌزأص اٌّىْٛ  "اٌضٛة"٠زرذٞ  رعً ( رٛظؼ 24، اٌشىً رلُ ) "اٌعمبي"ٚ "اٌشّبغ""اٌطبل١خ"ٚ

 ."اٌعمبي"ٚ "اٌغززح"ٚ "اٌضٛة"ٚا٢خز ٠زرذٞ  "اٌعمبي"ٚ "شّبغاٌ"ِٓ "اٌطبل١خ" ٚ
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 الثوب السعودي فقط

 الثوب السعودي والشماغ والعقال

 الثوب السعودي والغترة والعقال

 الثوب السعودي والشماغ فقط

 الثوب السعودي والغترة فقط

 زي آخر

 الزي الذي ٌرتدى  فً المناسبات: ثانٌاً ارتداء الزي التقلٌدي



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 
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 :البشت عند حضور المناسباتالرجل السعودي ارتداء  -
 البشت عند حضور المناسباتارتداء الرجل السعودي ( 06جدول رقم )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار عبثخاإل

  ّ  3.6 23 بدائ

 28.0 66 بأؽ١بٔ  

 08.2 220 أبدر  

 52.2 280 اأثذ  

 222 363 اٌّغّٛع

% 01.0% منيم ال يرتدون البشت عند حضور المناسبات، وأن 32.0( أن 06يتضح من الجدول رقم )     
 % منيم دائًما يرتدونو.5.6% منيم أحياًنا يرتدونو، وأن 01.0منيم نادًرا ما يرتدونو، وأن 

 
 (اٌزطُ اٌج١بٟٔ اررذاء اٌزعً اٌظعٛدٞ اٌجشذ عٕذ ؽعٛر إٌّبطجبد.25رلُ)اٌشىً 
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 أحٌاًنا
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 أبًدا
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 ارتداء البشت عند حضور المناسبات: ثانٌاً ارتداء الزي التقلٌدي

 (26اٌشىً رلُ )

 رعً ٠زرذٞ "اٌضٛة"

 ٚ"اٌجشذ" ٚغطبء اٌزأص اٌّىْٛ

 ِٓ اٌطبل١خ" ٚ"اٌشّبغ" ٚ"اٌعمبي".



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 
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 في المنزل: فانيمةالزي التقميدي المكون من سروال و ارتداء  -
 اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ اٌّىْٛ ِٓ طزٚاي ٚفب١ٍٔخ فٟ إٌّشياررذاء ( 27عذٚي رلُ )

 إٌظجخ )%( اٌزىزار عبثخاإل

  ّ  30.0 227 بدائ

 09.8 228 بأؽ١بٔ  

 02.4 74 أبدر  

 27.6 64 اأثذ  

 222 363 اٌّغّٛع

% من أفراد العينة يرتدون الزي التقميدي المكون من سروال 50.0( أن 01يتضح من الجدول رقم )     
% منيم يرتدون الزي التقميدي المكون من سروال وفانيمة في المنزل 09.1وفانيمة في المنزل دائًما، وأن 

% 01.6% منيم يرتدون الزي التقميدي المكون من سروال وفانيمة في المنزل نادًرا، وأن 02.1أحياًنا، وأن 
 منيم ال يرتدون الزي التقميدي المكون من سروال وفانيمة في المنزل.

 
 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ اٌّىْٛ ِٓ طزٚاي ٚفب١ٍٔخ فٟ إٌّشي. (اٌزطُ اٌج١ب27ٟٔاٌشىً رلُ)

 :بشكل دائما وفي العمل والمناسبات والمنزل الزي التقميديالرجل السعودي ارتداء  -
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 ارتداء الزي التقلٌدي المكون من سروال وفانٌلة فً المنزل

Series1



 التقميدي في منطقتي الرياض والقصيممدى إقبال الرجل السعودي عمى ارتداء الزي 
 اٌعغبعٟ صبٌؼ ثٓ ٔبصز ثٕذ رٙبٟٔ. دإعذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ٠0202ٕب٠ز  –اٌعذد اٌضبٌش عشز  –ِغٍخ اٌززث١خ إٌٛع١خ 
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 اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ثشىً دائّب ٚفٟ اٌعًّ ٚإٌّبطجبد ٚإٌّشياررذاء ( ٠ج١ٓ 28عذٚي رلُ )

 اٌعجبرح َ
 درعخ اٌّٛافمخ

 اٌّزٛطػ
االٔؾزاف 

 اٌّع١برٞ
 اٌززر١ت

ب  ّ ا أؽ١بٔ ب دائ ا ٔبدر   أثذ 

2 
ً٘ رزرذٞ اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ؟اٌظعٛدٞ ثشىً دائُ

 22 00 97 033 ن
3.50 2.744 4 

% 64.0 06.7 6.2 3 

0 
ً٘ رزرذٞ اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ؟اٌظعٛدٞ فٟ اٌعًّ

 43 25 22 095 ن
3.53 2.20 3 

% 82.3 0.8 4.2 22.8 

3 
ً٘ رزرذٞ اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ؟اٌظعٛدٞ فٟ اٌش٠براد ا١ِٛ١ٌخ

 5 8 82 072 ن
3.69 2.583 0 

% 74.4 00 0.0 2.4 

4 
ً٘ رزرذٞ اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ؟اٌظعٛدٞ فٟ إٌّبطجبد

 3 2 26 343 ن
3.93 2.353 2 

% 94.5 4.4 2.3 2.8 

5 
ً٘ رزرذٞ اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ؟اٌظعٛدٞ فٟ إٌّشي

 80 225 202 55 ن
0.42 2 5 

% 25.0 33.3 08.9 00.6 

 2.492االٔؾزاف اٌّع١برٞ اٌعبَ =  ،3.42اٌّزٛطػ اٌؾظبثٟ اٌعبَ = 

 ( ٠زعؼ ٌٕب أْ عجبراد اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ٌذٜ أفزاد اٌع١ٕخ رززرت ٚفك اٌززر١ت اٌزبٌٟ:28غذٚي رلُ )ِٓ اٌ

يدل (، مما 5.95حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ؟التقميدي السعودي في المناسباتىل ترتدي الزي  .0
 .اعمى أنيم يرتدون ذلك دائمً 

(، مما 5.69حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ؟ىل ترتدي الزي التقميدي السعودي في الزيارات اليومية .0
 .ايدل عمى أنيم يرتدون ذلك دائمً 

يدل عمى (، مما 5.35حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ؟ملىل ترتدي الزي التقميدي السعودي في الع .5
 .اأنيم يرتدون ذلك دائمً 

يدل عمى (، مما 5.30حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ؟دائمىل ترتدي الزي التقميدي السعودي بشكل  .1
 .اأنيم يرتدون ذلك دائمً 

يدل عمى (، مما 0.12حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ؟ىل ترتدي الزي التقميدي السعودي في المنزل .3
 .اأنيم يرتدون ذلك نادرً 

 .ا( أن أفراد العينة يرتدون ذلك دائمً 5.10ويتضح من المتوسط الحسابي العام البالغ )
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 (الرسم البياني يوضح ارتداء الزي التقميدي بشكل دائما وفي العمل والمناسبات والمنزل.01الشكل رقم)

  :ارتداء الزي التقميدي دوافع: ثالثًا
 :بشكل دائمارتداء الزي التقميدي  -

 ارتداء الزي التقميدي بشكل دائم دوافعين ب( ي19جدول رقم )

َ 
 

 اٌعجبرح

 درعخ اٌّٛافمخ

 اٌّزٛطػ
االٔؾزاف 

 اٌّع١برٞ
 اٌززر١ت

 ٔعُ
إٌٝ ؽذٍّ 

 ِب
 ال

 خصبٌثظجت ا٤ 2
 52 227 296 ن

0.42 2.729 0 
% 54 30.0 23.8 

 ثظجت اٌزاؽخ 0
 68 222 295 ن

0.35 2.777 3 
% 53.7 07.5 28.7 

3 
ثظجت االٔزّبء 

 ٚاٌزعز٠ف ث٠ٛٙزه

 68 227 288 ن
0.33 2.773 4 

% 52.8 09.5 28.7 

4 
د ثظجت اٌعبدا

 زمب١ٌذٚاٌ

 45 220 026 ن
0.44 2.724 2 

% 56.7 32.9 20.4 

 2.527االٔؾزاف اٌّع١برٞ اٌعبَ =  ،0.38اٌّزٛطػ اٌؾظبثٟ اٌعبَ = 

اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ثشىً دائُ رززرت ٚفك اٌززر١ت  دٚافع( ٠زعؼ ٌٕب أْ عجبراد 29غذٚي رلُ )ِٓ اٌ    

 اٌزبٌٟ:

يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو (، مما 0.11حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،تقاليدت والبسبب العادا .0
 ليذا السبب.

يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو ليذا (، مما 0.12حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،ةصالبسبب األ .0
 السبب.

3.52 

3.53 

3.69 

3.93 

2.41 

00.511.522.533.544.5

 هل ترتدي الزي التقلٌدي السعودي بشكل دائم؟

 هل ترتدي الزي التقلٌدي السعودي فً العمل؟

 هل ترتدي الزي التقلٌدي السعودي فً الزٌارات الٌومٌة؟

 هل ترتدي الزي التقلٌدي السعودي فً المناسبات؟

 هل ترتدي الزي التقلٌدي السعودي فً المنزل؟

 ارتداء الزي التقلٌدي بشكل دائما وفً العمل والمناسبات والمنزل
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يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو ليذا (، مما 0.53حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،بسبب الراحة .5
 السبب.

د يدل عمى أن أفرا(، مما 0.55حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،بسبب االنتماء والتعريف بيويتك .1
 ما ليذا السبب.إلى حدٍّ العينة يرتدونو 

الزي التقميدي بشكل  ارتداء دوافعن وموافق ( أن أفراد العينة0.51) العام البالغويتضح من المتوسط الحسابي 
 دائم.

 
 (اٌزطُ اٌج١بٟٔ ٠ٛظؼ دٚافع اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ثشىً دائُ.29اٌشىً رلُ)

 :ارتداء الزي التقميدي في العمل دوافع -
 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ اٌعًّ دٚافع( ٠ج١ٓ 02عذٚي رلُ )

َ 
 

 اٌعجبرح

 درعخ اٌّٛافمخ
 اٌّزٛطػ

االٔؾزاف 

 اٌّع١برٞ
 اٌززر١ت

 ال ِبإٌٝ ؽذٍّ  ٔعُ

 خصبٌثظجت ا٤ 2
 75 77 022 ن

0.37 2.826 2 
% 58.2 02.0 02.7 

 ثظجت اٌزاؽخ 0
 202 96 247 ن

0.27 2.856 5 
% 42.5 06.4 33.2 

3 
ثظجت االٔزّبء 

 ٚاٌزعز٠ف ث٠ٛٙزه

 86 69 028 ن
0.34 2.836 3 

% 57.3 29 03.7 

 زمب١ٌذد ٚاٌثظجت اٌعبدا 4
 80 72 022 ن

0.35 2.806 0 
% 57.9 29.6 00.6 

5 
 س٠بءً٘ رفعً اررذاء ا٤

اٌزم١ٍذ٠خ فٟ اٌعًّ ثظجت 

 ؟ِزطٍجبد اٌعًّ

 90 62 022 ن
0.33 2.854 4 

% 58.2 26.5 05.3 

 2.576االٔؾزاف اٌّع١برٞ اٌعبَ =  ،0.09اٌّزٛطػ اٌؾظبثٟ اٌعبَ = 

2.4 

2.35 

2.33 

2.44 

2.262.282.32.322.342.362.382.42.422.442.46

 بسبب األصالة

 بسبب الراحة

 بسبب االنتماء والتعرٌف بهوٌتك

 بسبب العادات والتقالٌد 

 دوافع ارتداء الزي التقلٌدي بشكل دائم
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ارتداء الزي التقميدي في العمل تترتب وفق الترتيب  دوافع( يتضح لنا أن عبارات 02جدول رقم )من ال    
 التالي:
أفراد العينة يرتدونو ليذا يدل عمى أن (، مما 0.51بمغ المتوسط الحسابي )ة، حيث صالبسبب األ .0

 السبب.
يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو (، مما 0.53حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،تقاليدت والبسبب العادا .0

 ليذا السبب.
يدل عمى أن أفراد (، مما 0.51حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،بسبب االنتماء والتعريف بيويتك .5

 العينة يرتدونو ليذا السبب.
حيث بمغ المتوسط الحسابي  ؟التقميدية في العمل بسبب متطمبات العمل زياءارتداء األ ىل تفضل  .1

 ما ليذا السبب.إلى حدٍّ يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو (، مما 0.55)
إلى حدٍّ يدل عمى أن أفراد العينة يرتدونو (، مما 0.21بمغ المتوسط الحسابي )ة، حيث بسبب الراح .3

 ما ليذا السبب.
ارتداء الزي  دوافعما عمى إلى حدٍّ ( أن أفراد العينة موافقون 0.09) العام البالغويتضح من المتوسط الحسابي 

 .التقميدي
 

 
 (اٌزطُ اٌج١بٟٔ ٠ٛظؼ دٚافع اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ فٟ اٌعًّ.02اٌشىً رلُ)

 
بين الحالة االجتماعية و  ،الدخل الشيري ،العمل المينة، نوع ،المستوى التعميمي ،العالقة بين العمر :رابًعا

 :ارتداء الزي التقميدي لمرجل

2.37 

2.07 

2.34 

2.35 

2.33 

1.91.9522.052.12.152.22.252.32.352.4

 بسبب األصالة

 بسبب الراحة

 بسبب االنتماء والتعرٌف بهوٌتك

 بسبب العادات والتقالٌد 

 هل تفضل ارتداء األزٌاء التقلٌدٌة فً العمل بسبب متطلبات العمل؟

 دوافع ارتداء الزي التقلٌدي فً العمل
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الحالة  ،الدخل الشيري،نوع العمل  ، المينة ،المستوى التعميمي ،( يبين العالقة بين العمر00جدول رقم )
 الزي التقميدي  الرجل ارتداءبين و   االجتماعية
 اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ٌٍزعً اٌج١بْ

 اٌعّز
 2.288 ()ث١زطْٛ االررجبغِعبًِ 

 *2.22 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 اٌّظزٜٛ اٌزع١ٍّٟ
 2.286 )ث١زطْٛ( ِعبًِ االررجبغ

 *2.22 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 إٌّٙخ
 *2.220 )ث١زطْٛ( ِعبًِ االررجبغ

 2.233 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 ٔٛع اٌعًّ
 2.222 )ث١زطْٛ( ِعبًِ االررجبغ

 *2.234 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 اٌذخً اٌشٙزٞ
 2.290 )ث١زطْٛ( ِعبًِ االررجبغ

 2.279 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 اٌؾبٌخ االعزّبع١خ
 2.209 - )ث١زطْٛ( ِعبًِ االررجبغ

 2.585 اٌذالٌخ اإلؽصبئ١خ

 2.20)*( دالة عند 
 ( ما يمي:00يتبين من الجدول رقم )

بمغ  ر، حيثعمل والالتقميدي لمرج توجد عالقة طردية بسيطة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي -
(، ونستنتج 2.20ىو أصغر من )(، و 2.22( عند مستوى داللة )2.011معامل ارتباط بيرسون )

 صحيح.رجل، والعكس من ذلك أنو كمما زاد العمر زاد ارتداء الزي التقميدي لم
 ،مستوى التعميميوالل توجد عالقة طردية بسيطة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي لمرج -

(، 2.20ىو أصغر من )(، و 2.22( عند مستوى داللة )2.016حيث بمغ معامل ارتباط بيرسون )
 صحيح.رجل، والعكس ونستنتج من ذلك أنو كمما زاد المستوى التعميمي زاد ارتداء الزي التقميدي لم

بمغ ة، حيث مينل والمرجتوجد عالقة طردية بسيطة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي ل -
(، ونستنتج 2.20ىو أصغر من )(، و 2.255( عند مستوى داللة )2.000معامل ارتباط بيرسون )

 صحيح.رجل، والعكس من ذلك أنو كمما زاد مستوى المينة زاد ارتداء الزي التقميدي لم
حيث  ،ع العملتوجد عالقة طردية بسيطة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي لمرجل ونو  -

(، 2.20ىو أصغر من )(، و 2.251( عند مستوى داللة )2.000بمغ معامل ارتباط بيرسون )
 صحيح.رجل، والعكس ونستنتج من ذلك أنو كمما زاد مستوى نوع العمل زاد ارتداء الزي التقميدي لم

حيث بمغ معامل  ،دخل الشيريل والال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي لمرج -
 (.2.20ىو أكبر من )(، و 2.219( عند مستوى داللة )2.290ارتباط بيرسون )
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بمغ ة، حيث الحالة االجتماعيو ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين ارتداء الزي التقميدي لمرجل  -
 (.2.20ىو أكبر من )(، و 2.313( عند مستوى داللة )2.209 -معامل ارتباط بيرسون )

في منطقة  تداء الزي التقميدي لمرجلض وار في منطقة الريا المقارنة بين ارتداء الزي التقميدي لمرجلا: خامسً 
 القصيم
 ( لمعرفة الفروق اإلحصائية لمحور ارتداء الزي التقميدي لمرجل بالنسبة لمتغير المنطقة:Tاختبار ) -

ارتداء الزي التقميدي لمرجل بالنسبة لمتغير ( لبيان الفروق اإلحصائية لمحور T( يوضح اختبار )00جدول رقم )
 المنطقة

 إٌّطمخ اٌّؾٛر
اٌّزٛطػ 

 اٌؾظبثٟ

االٔؾزاف 

 اٌّع١برٞ

درعخ 

 اٌؾز٠خ
 Tل١ّخ 

اٌذالٌخ 

 اإلؽصبئ١خ

اررذاء اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ 

 ٌٍزعً

 2.476 3.42 اٌز٠بض
362 - 2.480 2.632 

 2.547 3.44 اٌمص١ُ

 2.23)*( دالة عند  
 ( ما يمي:00الجدول رقم )يتبين من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة في ارتداء الزي التقميدي لمرجل، حيث بمغ  -
 (.2.23ىو أكبر من )(، و 2.652مستوى داللة )(، و 560( عند درجة حرية )2.110-) Tمعامل 
 :االستنتاجات

يميو  ،فقط منطقتي الرياض والقصيم الثوب السعودين الزي التقميدي الذي يرتدى بشكل دائم في إ -
ي الزي التقميدي الذي يرتدى ىو الثوب السعودفإن  أما في العمل. عقالغ والشماي والالثوب السعود

 .الثوب السعودي فقط عقال، يميوغ والشماوال
التقميدي؛  ما زال متمسًكا بالثوب -رغم التطور الحاصل في العالم-إن الرجل في المجتمع السعودي  -

ويرتديو في الدوائر الحكومية، والمدارس، والجامعات، باإلضافة إلى ارتدائو في الحياة اليومية، 
، 0202وقد ذكرت )العنجري،  .والمناسبات بنسب متفاوتة، من جميع الفئات العمرية في المجتمع

 ياة .( أن طبيعة المالس غير متغيرة لمزي العربي بسبب أنيا أكثر مالئمة لطبيعة المناخ والح 010
ويرتدي أفراد العينة الزي التقميدي في المناسبات، ويمييا الزيارات اليومية، ويمييا في العمل بشكل  -

 دائم، وبعدىا في المنزل.
ذكرت قد و . افي المنزل دائمً  فانيمةيرتدون الزي التقميدي المكون من سروال و أغمبية أفراد العينة  -

  والتي تتكون من ،المالبس الداخمية أسفل الثوب يرتديأن الرجل المكي (006، 0200، سجيني)
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 .قميص بأكمام قصيرةر، والقصيل والالسروال الطوي
 الراحة، اممييتو  ة،صالاألومن ثم  ،تقاليدوالت األزياء التقميدية بشكل دائم العاداارتداء  دوافعمن  -

الرجل في منطقة أن  (000، 0200سجيني، أكدت ) بينماو . وأخيرا بسبب االنتماء والتعريف باليوية
ن العوامل التي ساعدت ة، ومتقميدية، والبيئة، والطبيعية، والوىي الديني ،مكة يتأثر بالعوامل األخرى
 .جدادسيولة العناية بو، والغرض من لبس الثوب ىو إحياء لتراث األ أيًضاعمى تمسك الرجل بالثوب 

( أن تغطية الرأس في البداية لموقاية من حرارة الشمس وبعدىا 516، 0911وقد ذكرت )البسام، 
 أصبح ضرورة اجتماعية.

االنتماء و  ،تقاليدت والبسبب العاداوتمييا  ،ةصالارتداء الزي التقميدي في العمل بسبب األ دوافعومن  -
 الراحة. اخيرً أو  ،متطمبات العملو  ،والتعريف باليوية

 أغمب أفراد العينة يرتدون الزي التقميدي من جميع الفئات العمرية. -
( أن 513، 0911وقد أكدت البسام ) المناسبات،أغمبية أفراد العينة يرتدون األزياء التقميدية في   -

 ارتداء األزياء التقميدية في المناسبات تساىم في أحياء التراث. 
عالقة بين ارتداء الزي أيضا ال توجد و  حالة االجتماعيةي والال توجد عالقة بين ارتداء الزي التقميد -

 لبس عمى يؤثر ال دالفر  دخل ( بأن005، 0200، سجيني)كدتو أوىذا ما  ،دخل الشيريي والالتقميد
 الرتدائو. في مكة المكرمةالرجل  وحب الثوب

تداء الزي التقميدي لمرجل في ض وار في منطقة الريا ارتداء الزي التقميدي لمرجل ال توجد فروق بين -
 .منطقة القصيم

 التوصيات:
إجراء المزيد في المجتمع السعودي من خالل التقميدية توثيق ورصد التغيرات التي تطرأ عمى األزياء  -

 .بحاث العمميةت، واألمن الدراسا
المجتمع  الموضة فيلألزياء التقميدية وتطور  والتراث متحًفاالييئة العامة لمسياحة  تنشئ نإ -

 السعودي.
محافل ت، والارتداء األزياء في المناسبا تشجيع ودعمالمحافظة عمى األزياء التقميدية من خالل  -

 .المتنوعة
 . الممبسيفي التعميم العام ييتم بالتراث  االتعميم مقررً إدراج وزارة  -
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 : المراجعالمصادر  و 
 إٌبثغخ.اٌمب٘زح:  ( ا٤س٠بء اٌشزل١خ ٚاٌعظىز٠خ ٚس٠ٕزٙب فٟ عصز ا٤طزح اٌع٠ٍٛخ.0227أثٛ اٌع١ٕ١ٓ ، رأفذ )

اٌّؤرّز اٌعٍّٟ اٌعزثٟ اٌظبدص: اٌزع١ٍُ ..  .(. اٌزغ١زاد فٟ اإلرغب٘بد ٚاٌم0223ُ١أثٛ رج١ٕخ، ِؾّذ فزط. )

ٚآفبق ِب ثعذ صٛراد اٌزث١ع اٌعزثٟ: اٌغّع١خ اٌّصز٠خ ٤صٛي اٌززث١خ ثبٌزعبْٚ ٚو١ٍخ اٌززث١خ ثجٕٙب، 

  688064https://search.mandumah.com/Record/ِظززعع ِٓ 1183-  .1196،  0ِظ

 دار ٚائً ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع. :اٌطجعخ اٌضبٌضخ .عّبْ  ( اٌزغ١ز االعزّبعٟ ٚاٌضمبفٟ.0222اطز١ز١خ ،دالي )

-(. ا٤س٠بء اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ِٕطمخ عبساْ ٚعاللزٙب ثبٌج١ئخ ٚاٌّغزّع. اٌضمبفخ اٌشعج١خ0225اٌجظبَ، ١ٌٍٝ )

 . ِظززعع 249ِٓ-232، 32، ع8اٌجؾز٠ٓ، ِظ

 http://search.mandumah.com/Record/677174 . 

(. اٌّالثض اٌزم١ٍذ٠خ اٌزعب١ٌخ فٟ إٌّطمخ اٌشزل١خ ِٓ اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌظعٛد٠خ. ِغٍخ 0225اٌجظبَ، ١ٌٍٝ )

. 152-121، 228، ع32ِغٍض إٌشز اٌعٍّٟ، ص-دراطبد اٌخ١ٍظ ٚاٌغش٠زح اٌعزث١خ: عبِعخ اٌى٠ٛذ

 . s://search.mandumah.com/Record/53757httpِظززعع ِٓ 

( ا٤طب١ٌت ٚاٌشخبرف فٟ اٌّالثض اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ٔغذ. دراطخ ١ِذا١ٔخ ِمبرٔخ ث١ٓ ِالثض 2988اٌجظبَ، ١ٌٍٝ )

 اٌزعبي ٚإٌظبء، رطبٌخ دوزٛراٖ، و١ٍخ اٌززث١خ ٌٍجٕبد لظُ االلزصبد إٌّشٌٟ، اٌز٠بض.

ربر٠خ عزثٟ ٚرِش ٚغٕٟ. اٌٛعٟ اإلطالِٟ: ٚسارح ا٤ٚلبف (. اٌىٛف١خ اٌغززح 0222اٌؾ١ٍّٟ، رف١ك. )

. ِظززعع ِٓ 82-82، 548، ع 48ٚاٌشؤْٚ اإلطال١ِخ، ص

https://search.mandumah.com/Record/451819. 

 theٔغذ ِٓ اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌظعٛد٠خ.  ا٤س٠بء اٌزم١ٍذ٠خ ٌٍزعبي فٟ ثبد٠خ (0223اٌعغبعٟ، رٙبٟٔ )

International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013. 4-5 June 

2013, Penang, MALAYSIA. e-ISBN 978-967-11768-1-8. Organized by 

WorldConferences.net 9. 70-80. 

اٌزم١ٍذ٠خ فٟ إٌّطمخ اٌشّب١ٌخ ِٓ اٌٍّّىخ اٌعزث١خ ِالثض إٌظبء  .((0225اٌعغبعٟ، رٙبٟٔ ٔبصز.)

 رطبٌخ ِبعظز١ز غ١ز ِٕشٛرح(. ٚوبٌخ و١ٍبد اٌجٕبد، اٌز٠بض. ِظززعع ِٓ) اٌظعٛد٠خ: دراطخ ١ِذا١ٔخ

https://search.mandumah.com/Record/707352  

 دار ؽ١ٕٓ ٌٍٕشز ٚاٌزٛس٠ع. :(ا٤س٠بء صمبفخ ٚربر٠خ. عّبْ 0222اٌعٕغزٞ، ١٘فبء )

رٛس٠ع  .0222ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌإلؽصبء اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌظعٛد٠خ . رعذاد اٌظىبْ ٚاٌّظبوٓ . اإلصذاراد 

 ( ِزبػ ِٓ اٌّٛلع0228ٚشٙز أغظطض ٚطٕخ  07اٌظىبْ فٟ إٌّبغك اإلدار٠خ )اغٍّع ع١ٍٗ فٟ ٠َٛ  

: 

https://www.stats.gov.sa/ar/13 

(. اٌّالثض اٌٛغ١ٕخ ٚدٚر٘ب فٟ ثٕبء اٌضمبفخ اإلص١ٕخ اإلِبرار١خ. ِغٍخ اٌعٍَٛ اإلٔظب١ٔخ: 0225. )ط١ٍّبْخٍف، 

  . ِظززعع 38ِٓ-1، 22و١ٍخ ا٢داة، ع -عبِعخ اٌجؾز٠ٓ

https://search.mandumah.com/Record/3218 

ِغٍخ عٍَٛ  ".خ١ّض، ط١ٕخ. "اٌعجبءح اٌخبرع١خ اٌزم١ٍذ٠خ" اٌجشذ "ٌٍزعبي فٟ دٚي اٌخ١ٍظ: دراطخ رؾ١ٍ١ٍخ

 ِٓ . ِظززعع298-277(: 0222) 3، ع 20ِظ  دراطبد ٚثؾٛس: عبِعخ ؽٍٛاْ-ٚفْٕٛ

https://search.mandumah.com/Record/69002. 

(. اٌشٞ اٌزم١ٍذٞ ٌٍزعً ث١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌؾذ٠ش ثّذ٠ٕخ ِىخ اٌّىزِخ: دراطخ ِمبرٔخ. 0222طغ١ٕٟ، راثعخ )

 عع ِٓ. ِظزز009-029، 4، ع 03ِصز، ِظ -دراطبد ٚثؾٛس-ِغٍخ عٍَٛ ٚفْٕٛ

 http://search.mandumah.com/Record/110543. 
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اٌذاوزح: عبِعخ  .ا٤عزاف -اٌزمب١ٌذ -(. فٟ ِفَٙٛ اٌضمبفخ ٚثعط ِىٛٔبرٙب: اٌعبداد0227ٌش٘ز، ِظبعذ٠خ. )

ِخجز اٌززاس اٌٍغٛٞ ٚا٤دثٟ فٟ اٌغٕٛة اٌشزلٟ  -و١ٍخ ا٢داة ٚاٌٍغبد  -لبصذٞ ِزثبػ ٚرلٍخ 

 ِظززعع ِٓ .41 - 33،  9اٌغشائزٞ، ع

 https://search.mandumah.com/Record/939053 

(. اؽز١بعبد اإلٔظبْ ِٓ اٌّالثض ّٚٔطٙب عٍٝ اٌظبؽً ا١ٌٍجٟ. ِغٍخ 0220طٙبَ )ِفزبػ، ِؾّذ، ٚ٘بشُ، 

-353، ٍِؾك، 23و١ٍخ اٌجٕبد ٣ٌداة ٚاٌعٍَٛ ٚاٌززث١خ، ع-اٌجؾش اٌعٍّٟ فٟ ا٢داة: عبِعخ ع١ٓ شّض

 . https://search.mandumah.com/Record/760759. ِظززعع ِٓ 370

 عبٌُ اٌىزت. :( ربر٠خ أس٠بء اٌشعٛة .اٌمب٘زح 2998ٔصز ، صز٠ب )

ٚوبٌخ ا٢صبر : ( آصبر ِٕطمخ اٌز٠بض ،طٍظٍخ آصبر اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌظعٛد٠خ . اٌز٠بض 0223ٚسارح اٌّعبرف )

 ٚاٌّزبؽف.
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