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Abstract   Keywords 
صیل الھویة أیھدف ھذا البحث إلى إیجاد المعاییر الضابطة لمحاكاة األزیاء التقلیدیة بأدق صورة ممكنة. لت 

التقلیدیة لیس فقط بل لالستفادة منھا في الحیاة الیومیة واألزیاء المسرحیة واألفالم الوثائقیة في الوقت نفسھ. وتبرز 
محالت لبیع األزیاء التقلیدیة على الرغم من اكتظاظ األسواق بمحالت لبیع جالبیات  مشكلة البحث في عدم توفر

غالبیتھا مستوردة، وال تمثل األزیاء السعودیة التقلیدیة. وھذا من شأنھ زعزعة الصورة الحقیقیة للتراث السعودي 
حاكاة األزیاء التقلیدیة إلى مساندة الملبسي مما یفقدنا ھویتنا التقلیدیة.  وبالتالي سیؤدي توفر معاییر ضابطة لم

إن لتوجھات الدولة  المشاریع الصغیرة لضمان نجاحھا عند إنتاجھا بأدق صورة دون تشویھ خصائصھا. 
والمبادرات الحدیثة المتمثلة في إنشاء كلیة الثقافة والفنون واعتماد برنامج بكالوریوس العلوم في الفنون 

أظھرت الحاجة إلى االستثمار في مشاریع إنتاج المالبس  .األدب المسرحيالسینمائیة، وكذلك الماجستیر في 
اتبع في الدراسة المنھج التجریبي. وصممت التجربة بدًءا باختیار مجموعة ممثلة ألبرز األزیاء التقلیدیة  التقلیدیة.

 Adobe" ام برنامجفي المملكة العربیة السعودبة لمحاكاتھا. ثم أجریت مجموعة من التجارب المختلفة باستخد
Photoshop"  وذلك للتعرف على مدى احتفاظ الزي بأصالتھ بعد إجراء التعدیالت.  وقد تم إعداد استبانة تحكیم

ً للمحاور اآلتیة: الخطوط البنائیة للتصمیم، لون الزي، نقش القماش، الزخارف المضافة للتصمیم،  أصالة الزي تبعا
ً تم قیاس صدق االتساق والتصمیم بشكل عام. تم حساب ثبات اال ستبانة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، أیضا

مفردة من أعضاء كلیة التصامیم والفنون لتحري آرائھم  97الداخلي لالستبانة. وزعت االستبانة االلكترونیة على 
ة بین التقییم بشكل عام عن مدى ارتباط التصامیم المنفذة باألزیاء التقلیدیة. تم استخدام تحلیل التباین لمعرفة العالق

وجمیع المتغیرات. كما تم حساب االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات األخرى للتعرف على مدى 
أصالة الزي. من خالل تحلیل النتائج تمكنت الباحثة من رصد أھم المعاییر التي تحافظ على أصالة الزي التقلیدي 

لى كٍل من الخطوط البنائیة تماما، والزخرفة األساسیة من حیث الشكل والتي تمثلت في: أھمیة المحافظة ع
والمكان. في حین لوحظ أن تغییر لون الثوب، أو االتساع، أو شكل و نوع الزخرفة أو تبسیطھا؛ ال یقلل من أصالة 

ما زادت مما یؤكد على وجود عالقة عكسیة مفادھا: كلما قلت التعدیالت المجراه على عناصر الزي؛ كل .الزي
وعلیھ توصي الباحثة بأھمیة المعاییر التي تم وضعھا لالستفادة في تنفیذ المشاریع  .أصالتھ، والعكس صحیح

الصغیرة مثل افتتاح محالت تجاریة تساھم في إنتاج األزیاء التقلیدیة محلیًا، یمكن ارتدائھا في مختلف المناسبات، 
   .د التثقیفیة، مما یساھم في المحافظة على الھویة التقلیدیةأو استخدامھا في األفالم الوثائقیة، أو الموا

  یرالمعای   
Standards 
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:Introduction  
ا لم یعد المتحف الوحید القادر على الحفاظ على تراثنا في ھذ

العصر، وإنما أصبح من الضرورة إیجاد طرق مختلفة تساھم في 
ة، ائیالحفاظ على تراثنا التلید مثل: األفالم الوثائقیة والسینم

  وض المسرحیة، األدب القصصي وغیرھم. العر
ً عن غیرھا من األفالم بالمقدرة على  تتمیز األفالم الوثائقیة دونا
الصمود عبر الزمن كونھا أفالم واقعیة. حیث تظھر مقدرة المخرج 
في إعادة صیاغة األحداث الماضیة كما لو أنھا حدثت الیوم من 

كونة للفیلم. وتعتبر خالل المزج الواعي بین العناصر األساسیة الم
األزیاء من أھم العناصر التي تجسد الحدث من خالل ھیئتھا 
وخطوطھا البنائیة وألوانھا وزخرفتھا. ولعل من أسباب فشل بعض 
األفالم التأریخیة سواء كانت وثائقیة تاریخیة أو حدیثة؛ الضعف 
في تكامل العناصر المادیة مثل البیئة الداخلیة ومحتویات السكن 

ألثاث ونحوه، وكذلك البیئة الخارجیة التي یتم تصویر من ا
األحداث فیھا، فضالً عن اختیار ممثلین لدیھم مقدرة على إتقان 
اللھجة، ومعرفة بالعادات والتقالید في زمن الحدث المعني. ویؤكد 

) قد تجري األحداث في أزمنة سحیقة وتبرز 2020حافظ، ذلك (
ومالمح تلك الفترة باستعمال أھمیة تكییف الحدث إلیصال دالالت 

والبنائیة ومن ضمنھا األزیاء  جمیع الوسائل الفنیة والتقنیة
المسرحیة بتفاصیلھا وألوانھا ودالالتھا وأشكالھا وأحجامھا. وقد 

 تلعب المسرحیة ) أن االزیاء2018ذكرت دراسة (سالم وعالء، 
 ً ًكبیرا  المسرحي العرض وھویھ التعبیري الجانب في تعمیق دورا

یھيء  مما واللون الشكل بین االلتحام طریق غایتھا عن تحقق فھي
.ً عشوائي  بشكل ألوان األزیاء وتتابع أن اختیار المشاھد نفسیا

الشخصیات.  مع للتفاعل المناسبة الفرصة إعطاء عدم إلى یؤدي
بناء على ذلك تظھر الحاجة الماسة إلى االھتمام بعنصر األزیاء 

ً في نجاح أو فشل المستخدمة في التمثیل أل ً كبیرا نھا تلعب دورا
الفیلم. وقد جاءت فكرة البحث نتیجة قصور بعض األزیاء 
المستخدمة في بعض المسلسالت التأریخیة عن أداء وظیفتھا مما 

 مشكلة البحثیخل بركن أساسي من الفیلم الوثائقي. من ھنا تبرز 
  التالي: التي تستند على التساؤل

ي فدیة ر ضابطة إلعادة تنفیذ األزیاء التقلیمعاییما إمكانیة وضع 
  المملكة العربیة السعودیة.

Statement of the problem 
 یدیة؟لتقلما أھم المعاییر الالزم توفرھا عند محاكاة األزیاء ا .1
  ما درجة أصالة األزیاء المنقذة؟ .2

 Objectives:   
بیة لعرفي المملكة ا یجاد معاییر ضابطة لمحاكاة األزیاء التقلیدیة

   یة.السعود
  قیاس درجة أصالة األزیاء المنفذة.

Significance 
یدیة تقلتكمن أھمیة إیجاد معاییر ضابطة لتفیذ األزیاء السعودیة ال

كمشروع رائد ألھمیتھ في تأصیل ھویتنا التراثیة من خالل: 
ئقي، وثااستخدامھا في مجال األفالم الوثائقیة، وفي مجال المسرح ال

ً أالجالبیات"، و المجال التعلیمي و مجال تجارة بیع الثیاب "   .یضا
Methodology 

  المنھج التجریبي التحلیلي: 
 Adobe"استخدم المنھج التجریبي من خالل استخدام برنامج تم 

Photoshop"  في عمل التجارب الالزمة لمحاكاة األزیاء
التقلیدیة، ثم عرض التصامیم على أفراد العینة الستقصاء آرائھم 

mailto:laila.a.feda@gmail.com


282 Governing Standards for the Simulation of Traditional Clothing in Saudi Arabia 
 

International Design Journal, Volume 11, Issue 1January 2021 
 

التصامیم المجربة، ثم عمل التحلیل اإلحصائي حول مدى أصالة 
ودراسة التفاصیل الدقیقة الكتشاف العالقات ضمن المحتوى 

  بطریقة موضوعیة ومنھجیة وتدوین االستنتاجات.
 Sample   

 اطقعینة مادیة ممثلة ألبرز األزیاء التقلیدیة للنساء في المن
مثل : یة، شملت اآلتي: مقطع نجدالمختلفة للمملكة العربیة السعودب

قة المنطقة الوسطى، ثوب بالحارث وثوب وادي محرم: یمثال المنط
مثل : یالغربیة، الثوب المجنب: یمثل المنطقة الجنوبیة، ثوب النشل

  المنطقة الشرقیة، ثوب االمحوثل: یمثل المنطقة الشمالیة.
ثنا بتراممن لدیھم معرفة وثیقة  مفردة 97عینة بشریة: تكونت من 

 لتحكیم مدى ارتباط التصامیم المنفذة باألزیاء التقلیدیة.
 Experimental Work  

تعبر األزیاء عن التخطیط المنظم لمجموعة من العناصر. في نفس 
الوقت الذي تعد فیھ عنصًرا أساسیا ضمن عناصر الفیلم الوثائقي 
لما لھا من تأثیر على نفسیة وسلوك الممثل من خالل الدور الذي 

ساعدة المخرج على إیصال فكرتھ. ونظرا لتلك األھمیة یلعبھ لم
الفنیة یھدف البحث إلى إیجاد المعاییر المناسبة لمحاكاة األزیاء 

التقلیدیة من حیث إجراء بعض التعدیالت التي ال تغیر من القیم 
 ,Kyzer( وقد وضحتالجمالیة والمكونة ألصالة االزیاء التقلیدیة. 

 Marie"مصممة أزیاء فیلم  "Milena Canoneroأن " )2019
Antoinette من أن األزیاء المحاكیة  أنھ بالرغم" ذكرت

ً في الفیلم؛ إال أنھا حافظت  لعصرالروكوكو لیست دقیقة تاریخیا
على المظھر العام لألزیاء مع التخلص من الزخرفة الزائدة. وبناًءا 

: ثوب تم في ھذا البحث محاكاة أبرز األزیاء التقلیدیة مثل على ذلك
قبیلة بالحارث، مقطع نجد، الثوب المورك لزھران، ثوب وادي 
محرم، ثوب النشل، ثوب المحوثل تم عمل ثالث تجارب على كل 

 بواقع ثماني عشر "Adobe Photoshop"زي باستخدام برنامج 
تصمیما وذلك بحذف الزخرفة أو إبقائھا، أو بتغییر الخطوط 

و نوع أو شكل الزخرفة أو نقش البنائیة أو لون الزي. أو السلویت أ
ً لتلك المحاور.   القماش.  تم إعداد استبانة تحكیم أصالة الزي تبعا

Study Tool  
  ثبات أداة الدارسة:

تم حساب ثبات األداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ویوضح 
  ) قیمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانة.1الجدول رقم (

  ت لكل محور من محاور االستبانة) قیم معامالت الثبا1جدول رقم (
  معامل الثبات  المحور

  0.850  معاییر تصمیم األزیاء التقلیدیة
یدل  ) أن قیم معامالت الثبات مرتفعة مما1یتضح من الجدول رقم (

  على أن االستبیان یتمتع بدرجة عالیة من الثبات.
  صدق االتساق الداخلي: 

ة للمحور الذي تنتمي إلیھ للتأكد من تماسك العبارات بالدرجة الكلی

نقوم بقیاس صدق االتساق الداخلي لألداة من خالل بیانات 
استجابات أفراد الدراسة بحساب معامالت االرتباط بین كل عبارة 

  من عبارات المحور والدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ.

  إلیھ ي تنتميكلیة للمحور الذ) معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة ال2جدول (
 معامل االرتباط العبارة م
 **0.874  الخطوط البنائیة 1
 **0.759  اللون  2
 **0.803  شكل الزخرفة  3
 **0.890  التصمیم بشكل عام  4

  0.01(**) دالة عند 
) أن جمیع معامالت االرتباط دالة 2یتضح من الجدول رقم (
ً عند مستوى ( بین  یر إلى االتساق الداخلي)، مما یش0.01إحصائیا

 فقرات المحور والدرجة الكلیة للمحور.
  اإلطار النظري والدراسات السابقة:

  الفیلم الوثائقي:
 ألحداثد ایعد الفیلم الوثائقي فیلم جاد عن الحیاة الواقعیة حیث یجس

 ضحتأوالماضیة والعادات والتقالید بأدق التفاصیل ما أمكن، لذا 
) أن 2013یف ھایدي وترجمة الریدي، ) (تأل2013(أوفدر، 

ر المحرج یقع على عاتقھ اتخاذ قرارات ال حصر لھا بشأن اختیا
 ھة.عن الحیاة الواقعیة، ومناقشة كیفیة إخراجھا بصدق ونزا قصة

قعي. لوااوبالتالي یتوقع الجمھور الصدق فیما ینقل إلیھم عن العالم 
یث متكاملة من حوھذا یؤكد على أھمیة نقل صورة واقعیة كاملة و

  األزیاء واألحداث والمكمالت. 
  دور األزیاء في األفالم:

كیفیة عكس ) Choi & Megehee, 2014( وضحت دراسة
األزیاء في الفیلم للتغیرات النفسیة للشخصیات الرئیسة وعملیات 

) على 2018دراسة (إبراھیم، تشكیل الھویة الخاصة بھا. وتؤكد 
البناء النفسي واالجتماعي للشخصیة  مقدرة األزیاء السینمائیة في

إضافة إلى إعادة صیاغة وبناء الشخصیات واألحداث بشكل 
تؤكد على أن العالقة  )GÜNGÖR, 2015(جمالي.  أما دراسة 

بین األزیاء والسینما ھي مجال الدراسة األبرز عند األخذ في 
االعتبار الثقافة والمعنى، حیث تبرز أھمیة توافق الزي 

رات مع حالة األشخاص لتحدید القبول االجتماعي لھا. واالكسسوا
فقد أوضحت أن مصمم األزیاء  )Enzinger, 2017( أما دراسة:

أشار إلى أن األزیاء لھا أھمیة  Thomas Oláh“الفینیزي الناجح 

كبرى في التعرف على الشخصیات واألحداث المختلفة داخل 
وقد أوضحت القصة. الفیلم، وبالتالي مساعدة المشاھدین على تتبع 

أن األفالم التجاریة لألزیاء الصینیة تمثل ) Han, 2017دراسة (
الثقافة الشرقیة في أعین العدید من سكان الدول الغربیة، حیث أنھا 
في السنوات العشر الماضیة زادت فقط من حیث الكم ولیس الجودة 
واألرباح، لذا ظھرت الحاجة للحفاظ علیھا من خالل دراسة كیفیة 

 على قوة قرار) Clancy, 2014( تطویرھا. وضحت دراسة
الجمھور التي تبرز من خالل إنجاح أي إنتاج إذا كانوا مبھورین بھ 
للغایة أو تحطیمھ إذا لم یحظ باھتمامھم. لذا كان من المھم العنایة 

 دراسةأكدت في حین بإخراج األزیاء بما یبرز جمالیاتھا. 
الفیلم السینمائي تتجاوز الجانب  ) ان األزیاء في2018(إبراھیم، 

حیث  اإلعالمي وتتصف بقدرتھا على التأثیر الفكري الخفي.
في القرن الحادي والعشرین، أنھ ) Kyzer, 2019(أوضحت 

فازت تسعة عشر من األفالم ذات األزیاء التاریخیة الصحیحة على 
جائزة األوسكار لیس ألفضل تصمیم أزیاء. فقط وإنما لتكاملھا مع 

) الكشف 2020حافظ، (ریحات الشعر والماكیاج. ھدفت دراسة تس
عن إمكانیة الوحدة التصمیمیة لالزیاء في تجسید مستویات الزمن 

  ضمن مشاھد العرض المسرحي.
  عناصر تصمیم األزیاء والھویة التقلیدیة:

عند اختیار المودیل البد من مراعاة مناسبة التصمیم للوظیفة 
أھم عناصر تصمیم األزیاء الشكل المستخدم من أجلھا، ومن 

الخارجي (السلویت)، الخطوط البنائیة (قصات التصمیم)، اللون، 
 ,Abdo & Adawiأوضح كل من (وقد الملمس (القماش). 

تصمیم األزیاء فن یعبر عن التخطیط والتنظیم الذي ) أن 2017
یبدعھ المصمم لمجموعة من العناصر بغرض إرضاء حاجات 
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 ً ً.  اإلنسان وظیفیا ) Sabry, 2018( دراسةوقد أوصت  أو جمالیا
بأھمیة التنویع في استخدام عناصر التصمیم (الخطوط، األشكال، 
األلوان، الخامة) بما یحقق األناقة والجاذبیة والتقلیل من 

وال یخفى علینا . أثرالتغیرات الجسمیة والنفسیة على المرأة الحامل
شخصیة مرتدیھا، وھذا  كون المالبس لغة المجتمع التي تعبر عن

من كون ) Buckley & McAssey, 2011كل من (ما تؤكده 
ً، لما لھا دور  االمالبس لغة تمكن مرتدیھا من التواصل اجتماھیا
فعال في التعریف بھویة مرتدیھا. نالحظ ذلك في األزیاء الھندیة 
والصینیة والكوریة والیابانیة وغیرھم من الشعوب التي مازالت 

  ة كبرى للظھور بأزیائھا الثقافیة في مختلف المناسبات.تولي أھمی
  مواصفات األزیاء التقلیدیة في المملكة العربیة السعودیة:

 -Al- Bassam, 1985) ،(Al(من خالل الدراسات السابقة [
Bassam, 1999) ،(Feda, 2003) ،(Al-Ajaji, 2005 ،(

كل عام، مواصفات األزیاء التقلیدیة بش] تم حصر )2015(البسام، 
حیث تتصف غالبیة الثیاب باالتساع. وتتكون من البدنة والجوانب 
واألكمام والتخراصة. تنفذ من أقمشة متنوعة وسادة مثل الحریر 
والساتان والمخمل والقطن وغیرھم ثم تزخرف بخامات مختلفة 
مثل الزري والترتر أو الكنتیل والتلي أوخیوط الحریر والقطن أو 

لون آخر تسمى "تفت". تختلف أشكال الزخرفة بشرائح من أقمشة ب
فقد تكون نباتیة او حیوانیة مثل الطیور أو بخطوط مستقیمة. توزع 
الزخارف عادة حول حافة حردة الرقبة ومنطقة الصدر وأطراف 
 ً األكمام والطرف السفلي للثوب. تختلف كمیة وكثافة الزخرفة تبعا

  للمناسبة والرغبة.
یدیة بجمیع تفاصیلھا وبثمن مناسب لم یعد إن إنتاج األزیاء التقل

ً، إذ یستغرق تنفیذھا الكثیر من الوقت والجھد والمال. حیث  ممكنا
یتطلب تنفیذ الرخارف بالتطریز الیدوي فترة قد تصل إلى ستتة 

ً عن ارتفاع ثمن Feda, 2003أشھر وقدوضحت ذلك ( ) فضال
تقلیدیة خامات الزخرفة، لیس فقط بل إن بعض خامات الزخارف ال

ً مثل الكنتیل والتلي اللذان یكلفا مبالغ عالیة  لم تعد متوفرة نھائیا
التكلفة مما حدا باألھالي في الماضي إلى اسئجار أزیاء األفراح 

). أما Feda, 1993آالف لایر ( 5000وتصل قیمة االستئجار إلى 
الثیاب المستخدمة في المنطقة الوسطى والشرقیة ودول الخلیج 

ً وا إلى عشر  300لمطرزة بالزري فتتراوح أسعارھا منعموما
" 2019 "أحمد، دینار آالف

https://albiladpress.com/newspaper/4032/605501.h
tml . یؤثر على المیزانیة المخصصة وعلى الرغم من أن ذلك

م إال أن الحاجة تظل قائمة إلعادة تنفیذ تلك لألزیاء في األفال
ً على الھویة وكسب موافقة  األزیاء بأدق التفاصیل ما أمكن حفاظا

 " ) عنKyzer, 2019(الجمھور المستھدف. وقد وضحت 
Colleen Atwood "" مصممة أزیاء فیمMemoirs of a 

Geisha " أن األزیاء وتسریحات الشعر لم یكن لھا عالقة بالمظھر
" في الفیلم ولم تكن دقیقة تاریخیا، وبالتالي لم Geisha "- فعلي للال

) أن Clancy, 2014وأكدت (تعجب الكثیر من الیابانیین. 
الجمھور المسرحي المحتمل؛ یتوقع حضور إنتاج مشاھد معززة 
بأزیاء تقلیدیة لفترة زمنیة محددة، من ھنا جاءت اھمیة االھتمام 

یة لیست سھلة حیث تتطلب إنتاج أزیاء والعنایة باألزیاء ألنھا عمل
وقد أكد  مناسبة، وجذابة، وأصلیة دون أن تكون سخیفة.

)Vaccaro & others, 2016 أنھ لیس من الواضح دائًما كیف (
تترجم العناصر منخفضة المستوى إلى أنماط عالیة المستوى. من 
ھنا تظھر أھمیة التأكد من جودة الخامات المستخدمة حتى ال 

 ,Teama & Abdelfattahكما أوصي كل من ( المنتج. تضعف 
) بأھمیة االستفادة من عناصر التصمیم كمصدر الھام 2018

لتطویر القیم األصلیة لألزیاء ذات الطابع الممیز والفرید. وقد 
عناصر التصمیم إن  )Soo & Jirousek, 2015وضح كل من (

لكامنة لألزیاء المفاھیم امثل اللون والخامة والصورة الظلیة تشكل 
 أكدتكما  تجسد األنماط والمواسم واألحداث والبیئات.التي بدورھا 

)Yassin, 2017 (من العادات أن الحیاة الحدیثة تھدد الموروث 
ً األزیاء الشعبیة التقلیدیة والتي تعد جزءا من  والتقالید خصوصا
مالمح الشخصیة المصریة وھویتھا األمر الذي ینبغي معھ الحفاظ 

عنصر االستمرار في التراث اإلنساني، مما حدا بالدولة  على
مؤخرا بتشجع المشاریع التي تھدف إلى جمع وتوثیق وتنمیة 
التراث الشعبي وإدخال البعد االقتصادي من أجل إفادة المرأة في 

  تسویق وترویج المنتجات التراثیة.
  نتائج التحلیل اإلحصائي الستبانة البحث:

قة لمعرفة العال - صامیم في جمیع الت - طي تم حساب االنحدار الخ
ة، ائیبین التقییم بشكل عام والمتغیرات األخرى وھي: الخطوط البن

 اللون، وشكل الزخرفة.
  التصمیم األول:  

وتغییر لون تضمن التجربة األولى محاكاة الخطوط البنائئیة للزي ت
ي الزي، محاكاة الزخرفة بأشرطة مضافة مقاربة للتطریز على الز

  األصلي مع حذف الزخرفة من الكم.

  ) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام وجمیع المتغیرات3جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 84.90 19.55 3 58.64  االنحدار
 -  -  0.230 92 21.18 البواقي

 -  -  -  95 79.83 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

یتضح من الجدول: وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث بلغ 
) 0.00) ومستوى داللة (95) عند درجة حریة (F )84.90معامل 

 ).0.05وھو أصغر من (

  خرفةالز ) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل4جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.975 0.031 -  0.280 0.009 الثابت

 *0.00 6.39 0.546 0.089 0.568  الخطوط البنائیة
 *0.00 5.49 0.316 0.043 0.237  اللون

  *0.00  4.33  0.383  0.088  0.382  شكل الزخرفة
  0.05(*) دالة عند مستوى 

ّل أقوى ارتباط  اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شك
)، 0.05) وھي أصغر من (0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

وعلى الرغم من تغییر لون الزي إال أن الداللة اإلحصائیة بلغت 
ً أی) مما یدل على ارتباط قوي، 0.05) وھي أصغر من (0.00( ضا

بلغت الداللة اإلحصائیة تم حذف الزخرفة من الكم ومع ذلك 
) مما یدل على وجود ارتباط 0.05) وھي أصغر من (0.00(

 متوسط.

https://albiladpress.com/newspaper/4032/605501.h
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التصمیم الثاني            ولألا التصمیم 

  التصمیم الثاني:  
تتضمن التجربة المحافظة على اللون، مع تغییر الخطوط البنائئیة 

  بأشرطة مضافة.  تطریزللزي، واستبدال ال

  الزخرفة ، و شكللمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون ) تحلیل التباین5جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 180.98 41.11 3 123.34  االنحدار
 -  -  0.227 92 20.90 البواقي

 -  -  -  95 144.24 المجموع
  0.05الة عند مستوى (*) د

یتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث بلغ 
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )180.98معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل ا6جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.489 0.694 -  0.151 0.105 الثابت

 0.093 1.69 0.118 0.065 0.110  الخطوط البنائیة
 *0.00 9.28 0.801 0.089 0.829  اللون

 0.698 0.389 0.029 0.065 0.025  شكل الزخرفة
  0.05عند مستوى (*) دالة 

شّكل اللون من خالل التجربة اتضح أن المحافظة على متغیر 
 ً ً قویا ) وھي أصغر 0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (ارتباطا

بینما أدى تغییر كل من الخطوط البنائئیة للزي حیث  )،0.05من (
)، وتغییر 0.05) وھي أكبر من (0.093بلغت الداللة اإلحصائیة (

) وھي أكبر 0.698ة حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (شكل الزخرف

) إلى إنھاء وجود االرتباط بین الزي المنفذ والزي 0.05من (
  التقلیدي. 

  التصمیم الثالث:  
وتغییر نقش تتضمن التجربة الثالثة محاكاة (لخطوط البنائئیة للزي 

  قماش الزي وتغییر اللون وحذف الزخرفة من الكم.
  لزخرفةا، و شكل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون) تحلیل 7جدول (

  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 92.71 29.87 4 119.49  االنحدار
 -  -  0.321 91 29.24 البواقي

 -  -  -  95 148.74 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث بلغ 7یتضح من الجدول (
) 0.00) ومستوى داللة (95) عند درجة حریة (F )92.71معامل 

 ).0.05وھو أصغر من (

  ةفكل الزخرن، و ش) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو8جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
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 0.352 0.935 -  0.188 0.176 الثابت
الخطوط 

 *0.001 3.53 0.255 0.069 0.243  البنائیة

نقش 
 0.284 1.07 0.106 0.087 0.094  القماش

 *0.016 2.44 0.252 0.087 0.213  اللون
شكل 

 *0.00 2.10 0.181 0.093 0.196  الزخرفة

  0.05(*) دالة عند مستوى 
جید اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة حاز على ارتباط 

)، 0.05) وھي أصغر من (0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (
) 0.284شكل القماش حاز على داللة إحصائیة بلغت (أما متغیر 

إلى إنھاء وجود االرتباط بین الزي  ) مما أدى0.05وھي أكبر من (
وعلى الرغم من تغییر لون الزي إال أن المنفذ والزي التقلیدي.  

)، مما 0.05) وھي أصغر من (0.016الداللة اإلحصائیة بلغت (
ً تم حذف الزخرفة من الكم ومع ذلك یدل على ارتباط جید،  أیضا

) مما یدل 0.05( ) وھي أصغر من0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (
 على ارتباط جید.

   
  الثالثالتصمیم 

  التصمیم الرابع:  
تتضمن التجربة محاكاة كل من (الخطوط البنائئیة للزي) 

  تغییر نقش ولون قماش الزي.والزخرفة، مع 

  الزخرفة ، و شكل) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون9جدول (
 الداللة اإلحصائیة F متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مودیلال

 *0.00 68.97 22.98 3 68.96 االنحدار
 - - 0.333 92 30.663 البواقي

 - - - 95 99.62 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث بلغ 9یتضح من الجدول (
) 0.00) ومستوى داللة (95ند درجة حریة () عF )68.97معامل 

 ).0.05وھو أصغر من (
  

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 10جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.469 0.727 -  0.299 0.217 الثابت

 *0.00 8.34 0.627 0.072 0.601  الخطوط البنائیة
 0.130 1.52 0.106 0.067 0.102  نقش و لون القماش

 *0.006 2.83 0.211 0.081 0.230  شكل الزخرفة
  0.05(*) دالة عند مستوى 

 اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة حاز على ارتباط
) وھي أصغر من 0.00[حیث بلغت الداللة اإلحصائیة ( مرتفع

 شكل القماش حاز على داللة إحصائیة بلغت)] أما متغیر )،0.05(

إلى إنھاء وجود  ) مما أدى0.05) وھي أكبر من (0.130(
وعلى الرغم من االرتباط بین الزي المنفذ والزي التقلیدي.  

حصائیة بلغت الداللة اإلالمحافظة على أصل الزخرفة فقد 
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 ) مما یدل على ارتباط جید.0.05) وھي أصغر من (0.006(
    :التصمیم الخامس

تتضمن التجربة محاكاة كل من (الخطوط البنائئیة للزي) ولكن 

تغییر لون الزي واستخدام كلفة على قطعة منفصلة "البولیرو" مع 
ً عن    التطریز.من الخرز عوضا

  
 بعالتصمیم الرا

  ل الزخرفةن، و شكالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التباین لمعرفة الع11جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 127.90 41.66 3 124.99  االنحدار
 -  -  0.326 92 29.96 البواقي

 -  -  -  95 154.95 المجموع
  0.05وى (*) دالة عند مست

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 11یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )127.90بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 12جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.339 0.961 -  0.177 0.170 الثابت

 0.213 1.25 0.128 0.102 0.127  الخطوط البنائیة
 *0.00 3.78 0.343 0.080 0.302  اللون

 *0.00 4.33 0.470 0.110 0.478  شكل الزخرفة
  0.05توى (*) دالة عند مس

  
 اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة انعدم فیھ االرتباط

]. )0.05) وھي أكبر من (0.213[حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (
الداللة اإلحصائیة بلغت  وعلى الرغم من تغییر لون الزي إال أن

ً ) مما یدل على ارتباط جید، 0.05) وھي أصغر من (0.00( أیضا
) 0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (الزخرفة ومع ذلك تم تغییر شكل 

 ) مما یدل على ارتباط متوسط.0.05وھي أصغر من (

  
  التصمیم الخامس
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    :التصمیم السادس
تضمن التجربة محاكاة المودیل (الخطوط البنائئیة للزي) واللون 

ً من التطریز  واستبدال الزحرفة بكلفة من الخرز والترتر بدال
  الیدوي. 

  الزخرفة ن، وشكلاین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التب13جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 136.25 41.33 3 123.99  االنحدار
 -  -  0.303 92 27.90 البواقي

 -  -  -  95 151.90 المجموع
  0.05دالة عند مستوى  (*)

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 13یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )136.25بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا14جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.574 0.564 -  0.185 0.104 الثابت

 *0.001 3.36 0.228 0.057 0.193  الخطوط البنائیة
 *0.00 5.17 0.370 0.070 0.362  اللون

 *0.00 5.62 0.403 0.076 0.426  شكل الزخرفة
  0.05) دالة عند مستوى (*
      

اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل أقل ارتباط 
)، 0.05) وھي أصغر من (0.001حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

ً متغیر اللون شّكل بینما  ً قویا حیث بلغت الداللة اإلحصائیة ارتباطا

ً ) ، 0.05) وھي أصغر من (0.00(  متغیر شكل الزخرفةأیضا
) وھي 0.00حاز على اقوى ارتباط حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

 ).0.05أصغر من (

  
  دسالتصمیم السا

    :التصمیم السابع
تتضمن التجربة محاكاة المودیل (الخطوط البنائئیة للزي) واللون 

واستبدال الزحرفة بكلفة من الخرز والترتر بدًال من التطریز 
  الیدوي. 

  الزخرفة ن، وشكلالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التباین لمعرفة الع15جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 203.25 33.16 3 99.48  االنحدار
 -  -  0.163 92 15.01 البواقي

 -  -  -  95 114.49 المجموع
  0.05 (*) دالة عند مستوى

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 15یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )203.25بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا16جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.177 1.36 -  -  0.186 0.253 -  الثابت

 *0.00 6.32 0.418 0.063 0.401  الخطوط البنائیة
 *0.00 5.62 0.403 0.076 0.426  اللون
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 *0.00 5.20 0.390 0.081 0.424  شكل الزخرفة
  0.05(*) دالة عند مستوى 

اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل أقوى ارتباط 
)، 0.05) وھي أصغر من (0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

) وھي 0.00الداللة اإلحصائیة ( یلیھ متغیر لون الزي حیث بلغت

یلیھ متغیر الزخرفة ) مما یدل على ارتباط قوي، 0.05أصغر من (
) 0.05) وھي أصغر من (0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (ث حی

.ً   مما یدل على ارتباط قوي أیضا

  
التصمیم السابع

    :التصمیم الثامن
تتضمن التجربة محاكاة المودیل (الخطوط البنائئیة للزي) وتغییر 

ً من اللون،  واستبدال الزحرفة بكلفة من الخرز والترتر بدال
  التطریز الیدوي. 

  الزخرفة ن، وشكلاین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التب17جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 268.86 37.05 3 111.15  االنحدار
 -  -  0.138 92 12.67 البواقي

 -  -  -  95 123.83 المجموع
  0.05دالة عند مستوى  (*)

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 17یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )268.86بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 18جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.793 0.263 -  0.153 0.040 الثابت

 *0.00 4.12 0.256 0.066 0.274  الخطوط البنائیة
 *0.025 2.28 0.126 0.048 0.109  اللون

 *0.00 11.20 0.630 0.055 0.612  شكل الزخرفة
  0.05(*) دالة عند مستوى 

 ً ً جیدا اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل ارتباطا
)، 0.05) وھي أصغر من (0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

الداللة  یلیھ متغیر اللون حیث حاز على أضعف ارتباط فقد بلغت

وحاز متغیر ) ، 0.05) وھي أصغر من (0.025اإلحصائیة (
) 0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (على اقوى ارتباط حیث الزخرفة 

 ).0.05وھي أصغر من (

  
ثامنالتصمیم ال
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    :التصمیم التاسع
لون، تتضمن التجربة تضییق اتساع الزي، والمحافظة على ال

  زخرفة صدر الثوب. وحذف الجزء األساسي ل

  ل الزخرفةن، و شكخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: ال19جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 186.54 33.84 3 101.54  االنحدار
 -  -  0.181 92 16.69 البواقي

 -  -  -  95 118.24 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

ات داللة إحصائیة حیث ) وجود فروق ذ19یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )186.54بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 20جدول (

 المودیل
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.994 0.007 -  0.189 0.001 الثابت

 0.062 1.88 0.181 0.096 0.181  الخطوط البنائیة
 *0.00 8.07 0.727 0.094 0.760  اللون

 0.368 0.904 0.049 0.061 0.055  شكل الزخرفة
    0.05(*) دالة عند مستوى 

شّكل اللون محافظة على متغیر من خالل التجربة اتضح أن ال
 ً ً قویا ) وھي أصغر 0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (ارتباطا

 متغیر الخطوط البنائیة انعدم فیھ االرتباط)، في حین أن 0.05من (
]. )0.05وھي أكبر من ( 0.062[حیث بلغت الداللة اإلحصائیة 

وھي  )0.368(بلغت الداللة اإلحصائیة لمتغیر شكل الزخرفة كما 
مما أدى إلى إنھاء وجود االرتباط بین الزي  )0.05أكبر من (

  المنفذ والزي التقلیدي.

  
  التصمیم التاسع

  :التصمیم العاشر
و لون الزي، تتضمن التجربة محاكاة الخطوط البنائئیة للزي، 

  وتبسیط الزخرفة في منطق الصدر.

  الزخرفة ن، وشكلات: الخطوط البنائیة، اللو) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیر21جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 255.03 21.01 3 63.04  االنحدار
 -  -  0.082 92 7.58 البواقي

 -  -  -  95 70.62 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

ذات داللة إحصائیة حیث  ) وجود فروق21یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )255.03بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا22جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.886 0.144 -  -  0.156 0.023 -  الثابت

 *0.00 10.14 0.513 0.048 0.490  الخطوط البنائیة
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 *0.00 6.94 0.403 0.059 0.408  اللون
 *0.00 5.75 0.430 0.076 0.437  شكل الزخرفة

  0.05(*) دالة عند مستوى 
  

ر الخطوط البنائیة شّكل أقوى ارتباط اتضح من التجربة أن متغی
)، 0.05) وھي أصغر من (0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

) وھي 0.00الداللة اإلحصائیة ( یلیھ متغیر لون الزي حیث بلغت

یلیھ متغیر الزخرفة ) مما یدل على ارتباط قوي، 0.05أصغر من (
) 0.05) وھي أصغر من (0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (حیث 

.ً  مما یدل على ارتباط قوي أیضا

  
  العاشرالتصمیم 

  :التصمیم الحادي عشر
تتضمن التجربة عمل تعدیالت بسیطة على جمیع المتغیرات: 

  ولون الزي وشكل الزخرفة.الخطوط البنائئیة للزي، 
  

  

  شرعحادى الالتصمیم 
  الزخرفة وشكل ن،) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو23جدول (

  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 192.66 26.23 3 78.71  االنحدار
 -  -  0.136 92 12.52 البواقي

 -  -  -  95 91.24 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 23یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )192.66معامل  بلغ

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
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  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 24جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.132 1.51 -  0.174 0.264 الثابت

 *0.005 2.85 0.198 0.063 0.181  الخطوط البنائیة
 *0.00 3.97 0.244 0.065 0.257  اللون

 *0.00 9.28 0.573 0.053 0.489  شكل الزخرفة
  0.05(*) دالة عند مستوى 

 رتباطاتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل أضعف ا
)، 0.05) وھي أصغر من (0.005حیث بلغت الداللة اإلحصائیة (

) 0.00( بینما حاز متغیر لون الزي على داللة إحصائیة بلغت
في حین ) مما یدل على ارتباط متوسط، 0.05وھي أصغر من (

بلغت الداللة حاز متغیر الزخرفة على أقوى ارتباط حیث 

  ).0.05) وھي أصغر من (0.00اإلحصائیة (
  :التصمیم الثاني عشر

تتضمن التجربة عمل تعدیالت بسیطة على كل من متغیر الخطوط 
  وشكل الزخرفة. مع تغییر نقش ولون الزي.البنائئیة للزي، 

  ل الزخرفةن، و شك) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو25جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة المربعات مجموع المودیل
 *0.00 120.33 19.91 3 59.73  االنحدار
 -  -  0.165 92 15.22 البواقي

 -  -  -  95 74.95 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 25یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95ریة () عند درجة حF )120.33بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 26جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.165 1.40 -  0.217 0.304 الثابت

 *0.001 3.56 0.203 0.040 0.142  الخطوط البنائیة
 0.052 1.97 0.169 0.088 0.173  نقش ولون القماش

 *0.00 7.19 0.618 0.086 0.618  شكل الزخرفة
     0.05(*) دالة عند مستوى 

  
 اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل أضعف ارتباط

)، 0.05) وھي أصغر من (0.001لداللة اإلحصائیة (حیث بلغت ا
بلغت الداللة الزخرفة على أقوى ارتباط حیث بینما حاز متغیر 

في حین حاز متغیر  ).0.05) وھي أصغر من (0.00اإلحصائیة (
) وھي اكبر من 0.052( لون الزي على داللة إحصائیة بلغت

المنفذ والزي مما أدى إلى إنھاء وجود االرتباط بین الزي ) 0.05(
التقلیدي. 

  
التصمیم الثاني عشر

   :التصمیم الثالث عشر
واللون تتضمن التجربة محاكاة المودیل (الخطوط البنائئیة للزي) 

  وتبسیط شكل الزخرفة.
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 الزخرفة ن، وشكل) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو27جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة بعاتمجموع المر المودیل
 *0.00 110.04 21.33 3 63.99  االنحدار
 -  -  0.194 92 17.83 البواقي

 -  -  -  95 81.83 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 27یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )110.04بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
  

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا28جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.604 0.521 -  -  0.273 0.142 -  الثابت

 *0.00 6.69 0.434 0.062 0.415  الخطوط البنائیة
 *0.00 7.28 0.469 0.063 0.458  اللون

 *0.016 2.45 0.133 0.063 0.156  شكل الزخرفة
  تلغى التجربة بأكملھا 0.05(*) دالة عند مستوى 
حاز على اقوى ارتباط حیث  اللوناتضح من التجربة أن متغیر 

). یقاربھ 0.05) وھي أصغر من (0.00لداللة اإلحصائیة (بلغت ا
ً متغیر  إذ بلغت الخطوط البنائیة حیث حاز على ارتباط قوي أیضا

)، في حین حاز 0.05) وھي أصغر من (0.00الداللة اإلحصائیة (
الداللة  متغیر شكل الزخرفة على أضعف ارتباط فقد بلغت

 ).0.05) وھي أصغر من (0.016اإلحصائیة (

  
عشر الثالثالتصمیم 

   :التصمیم الرابع عشر
وتغییر لون الزي تتضمن التجربة محاكاة الخطوط البنائئیة للزي، 

  واستبدال زخرفة الزري بالدانتیل.

  كل الزخرفةون، و ش) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، الل29.جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  الحریةدرجات  مجموع المربعات المودیل
 *0.00 124.76 32.46 3 97.39  االنحدار
 -  -  0.260 92 23.93 البواقي

 -  -  -  95 121.33 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 
) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 29یتضح من الجدول (

ى داللة ) ومستو95) عند درجة حریة (F )124.76بلغ معامل 
 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
 

  لزخرفةا) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، و شكل 30جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.957 0.055 -  0.235 0.013 الثابت

 *0.00 5.43 0.496 0.086 0.466  الخطوط البنائیة
 *0.006 2.81 0.180 0.072 0.203  اللون

 *0.003 3.02 0.297 0.102 0.310  شكل الزخرفة
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     0.05(*) دالة عند مستوى 
اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة وحاز على اقوى 

) وھي أصغر من 0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (ارتباط حیث 
حیث حاز على رتباطا متوسط ). یلیھ متغیر شكل الزخرفة 0.05(

)، في 0.05) وھي أصغر من (0.003إذ بلغت الداللة اإلحصائیة (
الداللة  حین حاز متغیر اللون على أضعف ارتباط فقد بلغت

 ).0.05) وھي أصغر من (0.006اإلحصائیة (

  
  التصمیم الرابع عشر

   :التصمیم الخامس عشر
تغییر نقش ربة المحافظة على الخطوط البنائئیة، وتضمن التج

  واستبدال زخرفة الزري بالدانتیل.ي، ولون الزی

  ل الزخرفةن، و شك) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو31جدول (
  لداللة اإلحصائیةا F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 298.87 58.87 3 176.61  االنحدار
 -  -  0.197 92 18.12 البواقي

 -  -  -  95 194.74 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 31یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )298.87بلغ معامل 

 ).0.05من () وھو أصغر 0.00(

 
س عشرخاملالتصمیم ا

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا32جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.591 0.540 -  0.111 0.060 الثابت

 *0.00 4.19 0.374 0.090 0.377  ةالخطوط البنائی
 0.220 1.23 0.092 0.073 0.090  نقش القماش
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 *0.00 4.92 0.509 0.105 0.515  شكل الزخرفة
     0.05(*) دالة عند مستوى 

اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة شّكل 
 ً ً متوسطا ) وھي 0.00حیث بلغت الداللة اإلحصائیة ( ارتباطا

الزخرفة على ارتباط )، وكذلك حاز متغیر 0.05أصغر من (
) وھي أصغر من 0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (متوسط حیث 

نقش القماش على داللة إحصائیة في حین حاز متغیر  ).0.05(

مما أدى إلى إنھاء وجود ) 0.05) وھي أكبر من (0.220( بلغت
  االرتباط بین الزي المنفذ والزي التقلیدي. 

   :لسادس عشرالتصمیم ا
على كل من متغیر الخطوط البنائئیة المحافظة تتضمن التجربة 

  حذف اجزاء اساسیة من الزخرفة.واللون، و للزي

  الزخرفة ن، وشكل) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو33جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 136.25 41.33 3 123.99  االنحدار
 -  -  0.303 92 27.90 البواقي

 -  -  -  95 151.90 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 33یتضح من الجدول (
ة ) ومستوى دالل95) عند درجة حریة (F )136.25بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(

  زخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ال34جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.523 0.641 -  0.175 0.112 الثابت

 *0.00 6.02 0.449 0.074 0.445  الخطوط البنائیة
 *0.00 6.55 0.495 0.073 0.475  اللون

 0.686 0.405 0.032 0.075 0.030  شكل الزخرفة
     0.05(*) دالة عند مستوى 

اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة حاز على أقوى 
صغر من ) وھي أ0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (ارتباط حیث 

بلغت على ارتباط قوى حیث اللون وكذلك حاز متغیر  ).0.05(
في حین حاز ). 0.05) وھي أصغر من (0.00الداللة اإلحصائیة (

) وھي أكبر من 0.686( داللة إحصائیة بلغتعلى  متغیر الزخرفة
مما أدى إلى إنھاء وجود االرتباط بین الزي المنفذ والزي ) 0.05(

  التقلیدي.

  
عشر دسالسا التصمیم

   :السابع عشر التصمیم
وتغییر لون الزي تتضمن التجربة محاكاة الخطوط البنائئیة للزي، 

  استبدال التطریز الیدوي بكلفة من الدانتیل.
  

  الزخرفة ن، وشكل) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو35جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  متوسط المربعات  الحریة درجات مجموع المربعات المودیل
 *0.00 172.09 39.42 3 118.26  االنحدار
 -  -  0.229 92 21.07 البواقي

 -  -  -  95 139.33 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 35یتضح من الجدول (
توى داللة ) ومس95) عند درجة حریة (F )172.09بلغ معامل 

 ).0.05) وھو أصغر من (0.00(
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  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا36جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.392 0.860 -  -  0.207 0.178 -  الثابت

 *0.00 6.90 0.456 0.065 0.449  الخطوط البنائیة
 *0.040 2.08 0.118 0.068 0.141  اللون

 *0.00 5.75 0.430 0.076 0.437  شكل الزخرفة
     0.05(*) دالة عند مستوى 

  
اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة حاز على اقوى 

) وھي أصغر من 0.00یة (بلغت الداللة اإلحصائارتباط حیث 
ً یث لزخرفة ح). یلیھ متغیر ا0.05( ً قوي أیضا حیث  شّكل ارتباطا

)، في 0.05) وھي أصغر من (0.00بلغت الداللة اإلحصائیة (
الداللة  حین حاز متغیر اللون على أضعف ارتباط فقد بلغت

  ).0.05) وھي أصغر من (0.025اإلحصائیة (

  
  السابع عشر التصمیم

   :التصمیم الثامن عشر
لتجربة عمل تعدیالت على كل من الخطوط البنائئیة تتضمن ا

  وشكل زنوع الزخرفة. مع المحافظة على لون الزي.للزي، 

  الزخرفة ن، وشكل) تحلیل التباین لمعرفة العالقة بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللو37جدول (
  الداللة اإلحصائیة F  اتمتوسط المربع  درجات الحریة مجموع المربعات المودیل
 *0.00 124.79 37.41 3 112.24  االنحدار
 -  -  0.300 92 27.58 البواقي

 -  -  -  95 139.83 المجموع
  0.05(*) دالة عند مستوى 

) وجود فروق ذات داللة إحصائیة حیث 37یتضح من الجدول (
) ومستوى داللة 95) عند درجة حریة (F )124.79بلغ معامل 

 ).0.05أصغر من ( ) وھو0.00(
 

  لزخرفة) یبین االنحدار الخطي بین التقییم بشكل عام والمتغیرات: الخطوط البنائیة، اللون، وشكل ا38جدول (
 Unstandardized  المودیل

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T الداللة  

B Std. Error Beta 
 0.300 1.04 -  0.209 0.218 الثابت
 0.849 0.191 0.017 0.092 0.018  لبنائیةالخطوط ا
 *0.00 7.82 0.644 0.087 0.678  اللون

 *0.00 4.40 0.305 0.059 0.261  شكل الزخرفة
     0.05(*) دالة عند مستوى 

  
اتضح من التجربة أن متغیر الخطوط البنائیة حاز على داللة 

مما أدى إلى ) 0.05) وھي أكبر من (0.849( إحصائیة بلغت
بینما حاز  ھاء وجود االرتباط بین الزي المنفذ والزي التقلیدي.إن

بلغت الداللة اإلحصائیة اللون على أقوى ارتباط حیث متغیر 
شكل في حین حاز متغیر  ).0.05) وھي أصغر من (0.00(

حیث بلغت الداللة اإلحصائیة أضعف ارتباط الزخرفة على 
  )، 0.05) وھي أصغر من (0.001(
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  عشر الثامن التصمیم

Results 
  أوًال: متغیر الخطوط البنائیة:

لى إن المحافظة على نفس الخطوط البنائیة للزي التقلیدي حاز ع
فیما عدا  .17-  1" من خالل جمیع التجارب: من Tأعلى قیم "

نعدم ) والتي كانت غیر دالة، حیث ا18، 9، 5، 2التجارب األربع (
  االرتباط تماًما.

، 8.34، 3.53، 6.39لتوالي من (تراوحت القیم الدالة على ا
3.36 ،6.32 ،4.12 ،10.14 ،2.85 ،3.56 ،6.69 ،5.43 ،
) على أعلى 4، 10). وقد حازت التجارب (6.90، 0.602، 4.19

 )، وحازت التجاربT) "10.14 ،8.34القیم المرتفعة الختبار "
ت )، فیما حاز6.69، 6.90) على أعلى القیم المتوسطة (13، 17(

  ).3.36، 2.85) على أقل القیم (6، 11التجارب (
  التحلیل:

ب لثوكلما تمت المحافظة على الخطوط البنائیة كلما زادت أصالة ا
  ).13، 4، 10التجارب (

ً ال یؤثر على أصالة الثوب. التج  ،7ان (ربتالتغییر في االتساع قلیال
10(  

اع ) أعطى انطب9، 2ان إلغاء الزخرفة األساسیة في التجربتان (
وبالتالي  - محافظة علیھارغًما من ال - تغییر الخطوط البنائیة كبیر ب

ً بحیث ألغى ارتباط التصمیم بالزي التقلیدي   .كان أثره كبیرا
ي أدى نقل الخطوط البنائیة من أصل الزي إلى قطعة إضافیة للز

  ) إلى انعدم االرتباط تماًما.5"البولیرو" تجربة (
م ) إلى انعد18تجربة (أدى تغییر الخطوط البنائیة بشكل كبیر 

  االرتباط تماًما.
  ثانیاً: متغیر اللون:

ن " مTإن المحافظة على لون الزي التقلیدي حاز على أعلى قیم "
) والتي 18، 16، 13، 10، 9، 7، 6، 2خالل التجارب: (

 7.28 – 6.94 – 8.07 – 5.62 – 5.17 – 9.28تراوحت من (
– 6.55 – 7.82.(  

 ) اتضح أن تغییر17، 14، 11، 8، 5 ،3، 1من خالل التجارب: (
" بین Tلون الثوب ال یقلل من أصالة الزي، حیث تراوحت قیم "

)5.49 - 2.44 - 3.78 - 2.28 - 3.97 - 2.81 - 2.08.(  
" كانت للزي من اللون األبیض Tنالحظ: أن أعلى قیمة ل "

) وھو عكس لون الزي التقلیدي األسود وبالتدقیق نجد أن 5.49(
ً، في حین عندما تم عكس زخرفة الثوب أص بحت واضحة جدا

) ، 3.97) كانت القیمة (11اللون بین األسود واألزرق (تجربة: 

) وھي درجة مرتفعة 3.78) حصل على درجة (5أما ( تجربة:
بسبب قرب اللون األحمر من اآلجوري للزي التقلیدي رغما من 

" Tالتضاد الحاد بین األزرق واآلجوري. بینما انخفضت فیم "
ً في التجارب (ع  ).17، 14، 8موما

  التحلیل:
  كلما تمت المحافظة على لون الزي؛ كلما زادت أصالة الثوب.

  إن تغییر لون الثوب ال یقلل من أصالة الزي . 
ً كلما أصبح شكل الزخرفة أكثر بروزاً    . كلما كان اللون فاتحا

ًا متغیر الزخرفة:     ثالث
" من خالل Tقیم " إن محاكاة الزخرفة بدقة حازت على أعلى

-   9.28 - 11.20) والتي تراوحت من (12، 11، 8التجارب (
)  في حین حازت المحافظة على الزخرفة من خالل 7.19

)  2.83، 2.45، 2.10) على أضعف ارتباط (4، 13، 3التجارب (
)  13)  وتبسیط الزخرفة في (3بسبب تغییر نقش القماش في (

  ثر بشدة على االرتباط.) مما أ4وتغییر لون الزخرفة في (
ً جد وقد حاز تغییر شكل أو نوع الزخرفة أو كالھما على قیم جیدة ا

) وقد 14، 18، 15، 7، 6، 17، 10" من خالل التجارب (Tلـ "
 -  4.92 -  5.20 -  5.62 -  5.75 -  5.75كانت على التوالي (

4.40  - 3.2 ً ً لـ  ). أیضا حاز تبسیط الزخرفة على قیمة جیدة جدا
"T مما حافظ على 4.33) حیث بلغت (1خالل التجربة (" من (

  أصالة الزي.
إن كل من حذف الجزء األساسي من شكل الزخرفة على منطقة  

باط  رتالصدر أو المبالغة في تبسیط شكل الزخرفة أدى إلى إنھاء اال
 ن بین الثوب المنفذ والزي التقلیدي حیث كانت الداللة أكبر م

  ).16 ،9، 2في التجارب ( )0.05(
  التحلیل:

 كلما كانت محاكاة زخارف الزي دقیقة كلما زادت أصالة الثوب
   .المنفذ

  .لزيتغییر شكل أو نوع الزخرفة أو تبسیطھا؛ ال یقلل من أصالة ا
ً مقاربة لشكل الزخرفة األصلیة، مع  استخدام زخارف جدا

ً یزید من أصالة الثوب.   المحافظة على موقعھا تماما
من الزخرفة أو المبالغة في تبسیط شكل  حذف الجزء األساسي

  الزخرفة یؤدي إلى انعدام األصالة من الثوب.
.ً ً، كلما كان لون الزي فاتحا   شكل الزخرفة یصبح أكثر بروزا

  رابعاً متغیر نقش القماش:
) اتضح أن تغییر نقش قماش 15، 12، 4، 3من خالل التجارب: (

ً، حیث كانت ا لنتائج غیر دالة، وھي الثوب یلغي أصالة الزي نھائیا
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) وجمیعھا أكبر من  0.220 – 0.052 – 0.130 – 0.284(
) مما أدى إلى عدم وجود االرتباط بین الثوب المنفذ والزي 0.05(

  التقلیدي.
  التحلیل:

ً على أصالة الزي.   تغییر نقش القماش یؤثر سلبیا
ً عن أنھ في جمیع التجارب التي تم فیھا المحافظة على  رغما

 غییرتالبنائیة أو نوع الزخرفة أو وشكل الزخرفة؛ إال أن الخطوط 
  .صیلنقش الثوب أدى إلى إخفاء معالم الزي التقلیدي وجعلھ غیر أ

  المعاییر التي تضبط محاكاة األزیاء التقلیدیة:
ع من خالل المناقشة الدراسة التحلیلیة، تمكنت الباجثة من وض

تم یالتقلیدیة بحیث المعاییر التي تضبط عملیة محاكاة األزیاء 
  المحافظة على أصالتھا من غیر تشویھ.

  أوًال: عناصر التصمیم التي یجب المحافظة علیھا:
  أھمیة المحافظة على الخطوط البنائیة األساسیة.

  ع. أھمیة المحافظة على الزخرفة األساسیة من حیث الشكل والموق
  التي ینبغي تجنبھا:عناصر التصمیم ثانیاً: 

البنائیة من أصل الزي إلى قطعة منفصلة یلغي نقل الخطوط 
  ارتباط الثوب بالزي التقلیدي.

 تغییر الخطوط البنائیة بشكل كبیر یلغي ارتباط الثوب بالزي
  التقلیدي.

حذف الجزء األساسي من الزخرفة أو المبالغة في تبسیط شكل 
  الزخرفة یؤدي إلى انعدام األصالة من الثوب.

 علھلى إخفاء معالم الزي التقلیدي ویجتغییر نقش القماش یؤدي إ
  غیر أصیل.

  التي یمكن التالعب بھا:عناصر التصمیم ثالثاً: 
  التغییر في االتساع قلیًال ال یؤثر على أصالة الثوب. 

  إن تغییر لون الثوب ال یقلل من أصالة الزي. 
ً كلما أصبح شكل الزخرفة أكثر بروزاً    . كلما كان اللون فاتحا

  .لزينوع الزخرفة أو تبسیطھا؛ ال یقلل من أصالة ا تغییر شكل أو
.ً ً، كلما كان لون الزي فاتحا   شكل الزخرفة یصبح أكثر بروزا

Recommendations  : 
اة حاكمتوصي الباحثة بأھمیة االستفادة من المعاییر المقترحة عند 

 افظاألزیاء التقلیدیة إلستحداث تصمیمات لالزیاء التقلیدیة تح
قیة، وثائفي مجال األفالم ال یھا دون تشویھھا، ومن ثم استخدامھاعلى

في مجال المسرح الوثائقي، في مجال تجارة بیع الثیاب 
.ً   "الجالبیات"، وفي المجال التعلیمي أیضا
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