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A contemporary artistic vision for the implementation of the women's dress 

inspired by Saudi traditional fashion 
  

 
 والنسیج كلیة التصامیم والفنون التطبیقیة جامعة الطائفأستاذ مشارك بقسم تصمیم االزیاء 

 
Abstract   Keywords 

التي عاشھا المجتمع،   الشعبي للمالبس مرآة تنعكس علیھا األحداث والظروف التاریخیة  یشكل التراث 
، فتراث الیوم ما ھو إال أثر  كما أن عناصره تمتد بجذورھا في أغوار الحقب التاریخیة منذ قدیم الزمان

من الماضي، التي نستطیع من خاللھا أن نقیس مدى أصالة الشعوب، فالتراث عبارة عن مجموعة من  
والروحیة،( المادیة  الثقافیة  الغني  1العناصر  االلھام  مصادر  من  مصدر  السعودي  التراث  یعتبر   (

جم قیمة  إعطاء  علي  تعمل  والتي  المختلفة  واأللوان  خاللھ،  بالزخارف  من  تستحدث  فكرة  الي  الیة 
القیمة   اثراء  علي  تعمل  انھا  حیث  المالبس  صناعة  مجال  في   ً ھاما  ً دورا السعودیة  التقلیدیة  ولألزیاء 

لھا،( والوظیفیة  یجب  2الجمالیة  تحدیدا  السعودیة  التقلیدیة  واألزیاء  السعودي  التراث  من  ولالستفادة   (
والتص الزخارف  جمالیات  اظھار  علي  طر العمل  عن  بھا  المختلفة  تصمیم    قیمیمات  في  استخدامھا  

یمكن   البحث وھي كیف  تظھر مشكلة  ھنا  العصریة، ومن  الموضة  مع  تتماشي  والتي  النسائیة  العباءة 
السعودیة من خالل تصمیمات مستحدثة للعباءة النسائیة، یھدف البحث   ابراز جمالیات األزیاء التقلیدیة 

من  مستحدثة  تصمیمات  تنفیذ  أشكال    الي  تنفیذ  المعاصرة،  النسائیة  للعباءة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
المعا  یتحقق فیھا الجانب الجمالي والوظیفي، ویفرض البحث أن ھناك    صرةمختلفة من العباءة النسائیة 

المنفذة في تحقیق   التصمیمات  امكانیة نجاح  المتخصصین حول  وفقا آلراء  إحصائیة  ذات داللة  فروق 
ال الي وجود فروق ذات داللھ إحصائیة وفقا  الرؤیة  البحث  نتائج  للعباءة النسائیة، قد توصلت  معاصرة 

التصمیمات المنتجة والمستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة ، حیث حصل    حولآلراء المتخصصین  
معامل  ب 12% ، وكانت اقل التقییمات للمودیل رقم 97.22علي اعلي معامل جودة  وھو  3المودیل رقم 
% ، ویوصي البحث بأجراء المزید من الدراسات والبحوث بحول التراث السعودي  77.78جودة  وھو  

التراث السعودي في مجال تصمیم وتنفیذ    لمملكةبمناطق ا المختلفة والعمل على االستفادة من جمالیات 
  األزیاء. 

 رؤیة معاصرة    
Contemporary Vision 

 العباءة النسائیة  
Women's Dress 

  األزیاء التقلیدیة السعودیة 
Saudi Traditional 
Costumes 
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Introduction  
التدرج         إنھا تدل على  ً حیث  ً مھما تلعب المالبس الشعبیة دورا

من فترة إلى فترة، فھي ال تتغیر فجأة بانتھاء كل    الطبیعي للمجتمع 
األزیاء   أنواع  على  التعدیالت  بعض  یستحدث  عصر  فكل  عصر، 
تتمیز  السعودیة  العربیة  یفقدھا طابعھا، والمملكة  التقلیدیة، دون أن 
تنفیذھا   وأسالیب  أشكالھا  متعددة مختلفة في  بأنماط وعادات ملبسیھ 

وتطری تزیینھا  وأسلوب  المملكة  وألوانھا  مناطق  لتنوع   ً نظرا زھا، 
والتقالید،   والعادات  االجتماعیة  والبیئة  الجغرافیة  الطبیعة  من حیث 
من   مھم  اإلسالمیة وجزء  الحضارة  ثمار  من  تعتبر  المالبس  وھذه 
یجب   الذي  األجداد  وتراث  منطقة  كل  تاریخ  یوضح  الذي  التراث 

المھ خالصة  تنفیذھا  أسلوب  ویعتبر  علیھ.     التي  المحافظة  ارة 
الخاص،  الفطري  بذوقھا  البدویة  معان    ) 3(تبتدعھا  لنا  تنقل  أنھا  كما 

رمزیة مختبئة وراء الزخارف والتطریز لحیاة اإلنسان وبیئتھ، فھي  
ھو   والحیاء  االحتشام  أن  البعض  ویعتقد  اإلنساني،  لوجوده  مرآة 
السبب الرئیسي، في حین یھتم البعض بالحمایة، والفائدة التي یمكن  

وبین  للم الناس  بین   ً حائال تمثل  أنھا  أي  للجسم،  تمنحھا  أن  البس 
بیئتھم، وتحمیھم من العوامل الضارة، أما البعض األخر فینظر إلى  
المالبس من حیث القیم الزخرفیة، التي تقدم تجارب وخبرات، ویعد  
الفلكلور الوطني العربي السعودي، ویحتل   ً من  التقلیدي جزءا الزي 

ً من تراثھ ا لثقافي، كما أنھ وجھة الثقافة العربیة التي تكاد تكون  جانبا
وھي   البحث  فكرة  كانت  ھنا  ومن  والتطور  التقدم  بفعل  انتھت  قد 
عبارة عن رؤیة فنیة معاصرة لتنفیذ العباءة النسائي المستوحاة من  

 االزیاء التقلیدیة السعودیة. 
Statement of the problem 

  خالل بعض التساؤالت وھي:  تظھر مشكلة البحث من
استحداث  .  1 االستفادة من األزیاء التقلیدیة السعودیة في  ما امكانیة 

 ؟تصمیمات عصریة للعباءة النسائیة
المستوحاة  2 النسائي  العباءة  من  متنوعة  تصمیمات  تنفیذ  ما مدي   .

  من االزیاء التقلیدیة السعودیة؟
التقلیدیة3 األزیاء  ابراز جمالیات  السعودیة من خالل    . كیف یمكن 

 تصمیمات مستحدثة للعباءة النسائي؟
. ما ھي كیفیة اظھار السمات االساسیة لألزیاء التقلیدیة السعودیة  4

 من خالل تنفیذ التصمیمات حدیثة ومبتكرة؟
Hypothesis 
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .1

المستوحا النسائي  السعودیة  للعباءة  التقلیدیة  األزیاء  من  ة 
الجید   الضبط  تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة 

  للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین. 
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .2

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
امكا في  معاصرة  فنیة  الجمالي  كرؤیة  الجانب  تحقیق  نیة 

 والوظیفي في التصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین. 
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .3

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
كرؤیة فنیة معاصرة في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في  

 المعاصرة للعباءة وفقا آلراء المتخصصین  تحقیق الرؤیة
ھناك فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .4

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
وفقا   (ككل)  التقییم  جوانب  تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة 

 آلراء المتخصصین. 
محاو .5 بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  التصمیمات  ھناك  ر 

التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 
 السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء المتخصصین. 
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Significance 
التراث   احیاء  على  للحفاظ  محاولة  خالل  من  البحث  أھمیة  تتضح 

التقلیدیة السعودیة من خالل رؤیة   فنیة  السعودي متمثال في األزیاء 
الفنیة   القیم  واظھار  المنزلیة،  النسائي  العباءة  لتنفیذ  معاصرة 
والجمالیة لألزیاء التقلیدیة السعودیة وتوظفھا في تصمیمات مختلفة  

 العباءات النسائیة. 
Objectives    

احیاء التراث السعودي من خالل تصمیمات مستحدثة للعباءة  .  1
    النسائیة المنزلیة. 

تصمیمات مستحدثة من األزیاء التقلیدیة السعودیة للعباءة  . تنفیذ  2
  النسائیة المعاصرة. 

العباءة النسائي المعاصرة یتحقق فیھا  3 . تنفیذ أشكال مختلفة من 
  الضبط الجید. 

العباءة النسائیة المعاصرة یتحقق فیھا  4 . تنفیذ أشكال مختلفة من 
  الجانب الجمالي والوظیفي. 

  Delimitations  
السعودي   للتراث  الجمالیة  القیم  دراسة  على  البحث  حدود  تركز 
متمثال في األزیاء التقلیدیة السعودیة، ومدى االستفادة منھا في تنفیذ  

 تصمیمات معاصرة للعباءة النسائیة. 
Methodology 

التحلیلي:   الوصفي  ذات  المنھج  األدبیات  وتحلیل  لوصف  وذلك 
  طار النظري للبحث. الصلة بالمشكلة واإل
التطبیقي: العباءة    المنھج  من  متنوعة  تصمیمات  تنفیذ  فیھ  ویتم 

  النسائیة المنزلیة المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة 
 Tools  

والمستوحاة  لتحكیم تصمیمات العباءة النسائي المنفذة بالبحث   استبانة
  من األزیاء التقلیدیة السعودیة. 

Sample  
عدد   على  البحث  عینة  النسائیة    15اقتصر  العباءة  من  تصمیم 

تنفیذھم   تم  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء  من  والمستوحاة  المعاصرة 
 بأنواع من االقمشة والزخارف المختلفة. 

  Theoretical Framework 
 االزیاء التقلیدیة:

الذي   الزي  تعبر عن  كلمة  ویأتي  األزیاء ھي  (لباس)،  ارتداؤه  یتم 
تقالید وھي العادات المتوارثة التي یقلد فیھا   التقلیدیة تعبر عن كلمة 

وللمالبس التقلیدیة في الوطن العربي   الخلف السلف ومفردھا تقلید،
حیث   العام،  شكلھا  في  بعضھا  مع  تتجمع  مشتركة  وسمات  مالمح 

ً في طریقة تفصیلھا وال توجد إال اختال فات طفیفة في  تشترك جمیعا
ثوب   بین  العام  الشكل  في  اختالف  یوجد  وتطریزھا، وال  زخرفتھا 
  ً ً سابقا الماضي والحاضر إال في حاالت نادرة، ویكون الثوب طویال
تتفاوت الثیاب في   وكذلك  إلى األرض،  الكعبین أو  أسفل  إلى  یصل 

المناطق،  حسب  المكون    ) 4(االتساع  الخارجیة  المالبس  وتعتبر 
للز  للعصر  األساسي   ً تبعا التقلیدیة  المالبس  أنواع  وتختلف  ى، 

والمكان الذي ترتدي فیھ، وھي تلبس مع الثیاب كلباس للمناسبات،  
  ) 5( أو تلبس لوحدھا بدون الثوب، كلباس یومي مریح داخل المنزل.

داخلیة تقلیدیة  (مالبس  في  التقلیدیة  المالبس  المالبس    - وتتمثل 
المال ترتدي  الخارجیة)،  الثوب  التقلیدیة  أسفل  الداخلیة  التقلیدیة  بس 

بالمنزل وخارجة وتتصف باالتساع بعض الشيء وتصنع عادتا من  
باألتساع   تتصف  الخارجیة  التقلیدیة  المالبس  واما  القطن،  قماش 
الساتر   العام  شكلھا  یمیزھا  ما  وأھم  الثوب  أجزاء  جمیع  في  العام 

التقلیدیة المالبس  أشكال  الجسم، وتعددت  أجزاء  في المملكة    لجمیع 

من   النوع  ھذا  فیھا  یرتدي  التي  المناسبة  حسب  السعودیة  العربیة 
ألوان   بھا من  لما  كبري  وأھمیة  مكانة  التقلیدیة  وللمالبس  المالبس 

  ) 6( وزخارف مختلفة.
   مسمیات المالبس التقلیدیة في المملكة: 

مالبس   سمیت  فقد  التقلیدیة،  باألزیاء  الخاصة  المسمیات  تعددت 
أو  شعبیة،    بدویة،  مالبس  أو  تقلیدیة،  مالبس  أو  تراثیة،  مالبس 

المرأة   ترتدیھا  كانت  التي  العادیة  الشعبیة  المالبس  عن  لھا   ً تمییزا
وكلمة   (ثوب)  اسم  علیھا  یطلق  وقد  الیومیة،  الحیاة  في  والمستعملة 
باألصالة   المملكة  في  التقلیدیة  األزیاء  اتسمت   ،ً ملبوسا تعني  ثوب 

قدی زمن  منذ  مناطق  والعراقة  من  شتى  بضروب  تزخر  حیث  م، 
  ) 7( المملكة.

 نواع ومسمیات المالبس التقلیدیة: أ 
المحوثل ھو ثوب ترتدیھ النساء في البادیة وھو طویل    : المحوثل  - 1

ً بطول المرأة مرتین أو أكثر، وفتحة رقبتھ على شكل سبعة، كما   جدا
القام على  الزائد  الطول  لسحب  البطن،  على  ثنیة  بوجود  ة،  یتمیز 

 ) 8(وربطھ بحزام عند الخصر عند ارتدائھ.  
المدرقة:   - 2 أو  اللباس    الشرش  قطعة  أوالمدرقة  الشرش  یمثل 

ً كان یلبس فوق "المحوثل" أثناء   األساسیة للنساء في البادیة، وقدیما
المحوثل   عن  المرأة  استغنت  الوقت  مرور  ومع  األعمال،  تأدیة 

بالمدرقة، وھي عبارة عن زي فضفاض ی صل طولھ حتى  واكتفت 
        ) 1( الكعبین، ولھ كمان طویالن.

ھو عبارة عن زي مفتوح من األمام وحتى القدم، ویغلق  : الزبون - 3
من  مجموعة  بواسطة  منتصفھ  حتى  فتحتھ  من  العلوي  الجزء 
وقد   واسعان مطرزان،  المصنوعة من القماش، ولھ كمان  األزرار 

ال المالبس على  من  النوع  ھذا  استخدام  من  اقتصر  الشمالیة  منطقة 
        ) 9( .المملكة 

تطور    الكرتة:  - 4 وھي  الحضر،  في  المرأة  مالبس  من  تعتبر 
للمقطع، وتتمیز بوجود قصة على خط الوسط، وفتحة رقبة واسعة 
المستخدمة في صنعھا   ً ما، وكمیین طویلین، وتختلف األقمشة  نوعا

و والمادیة  االجتماعیة،  والعمر، والحالة  المناسبة،  ھذا  بحسب  یتفق 
       ) 10( .الوصف للكرتة في نجد، والنفنوف في المنطقة الشرقیة

مثلث  المرودن:  - 5 على شكل  بأكمام طویلة  یتمیز  طویل  ثوب  ھو 
ویتدلى ترفاه حتى یصل الي األرض وھو یشبھ المقطع في تكوینھ  

  ) 11(  ویرتدي فوق الزبون.
كرمة،  یرتدى في قریة رھجان بالقرب من مكة الم  ثوب المزند:  - 6

  ) 1( یشبھ الثوب الرجالي، ولكنھ أكثر اتساعا وأكمامھ ضیقة مطرزة.
وسمي ثوب الصون ألن الثوب    ثوب الصون لقبیلة بني مالك:  - 7

  ) 12( یكون مصانا ویرتدى في یوم الزفاف، وفي المناسبات الخاصة.
المبقر:    - 8 یعتبر الثوب  الكعبین  الي  طولھ  یصل  واسع  ثوب  ھو 

  لزي الرئیسي لقبیلة ثقیف بالشفا بالطائف. الثوب المبقر ھو ا 
(الَدراََعة):   - 9 أو  الوسطي    المقطع  المنطقة  في  النساء  مالبس 

وغیرھا،   وجلباب  قمیص  من  ویخاط  یُفصل  ما  كل  وھو  بالمملكة 
البادیة، ولھا      ) 13(  وھو عبارة عن دراعة واسعة انتشرت بین نساء 
المعروف الخارجي  الرداء  تحت  تلبس  طویلة  (بالثوب)    أكمام 

من   الحالة  ھذه  في  وتكون  یومي،  بشكل  الدراعة  المرأة  وتستخدم 
القماش العادي المطرز بنقوش خفیفة، أما الدراعة التي تستخدم في  
الجمیلة   بالنقوش  المطرز  الفاخر  القماش  من  فتكون  المناسبات 

  بخیوط الذھب والفضة. 
ة ثوب  من مالبس النساء في المنطقة الوسطي، أن كلم  الثوب:  - 10

ً بصوره عامة، كما أنھا تشیر إلى الملبوس نفسھ الذي   تعني ملبوسا
واسع   رداء  عن  عبارة  وھو  مصر،  في  سبلھ  كلمة  إلیھ  تشیر 

 ) 14( . فضفاض ترتدیھ النساء
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  بعض صور ومسمیات األزیاء التقلیدیة بالمملكة: 

       
) رقم  ثوب  1صورة  توضح   (

  ) 12( الزبون
) رقم  ثوب  1صورة  توضح   (

  ) 12( عروس(المنتور)ال
) رقم  ثوب  1صورة  توضح   (

  النشل
رقم ( ) توضح ثوب  1صورة 

 ) 1( المزند

    
   

) رقم  ثوب  1صورة  توضح   (
  ) 1( المحوثل

) توضح ثوب  1صورة رقم (
  ) 1( الصون 

) رقم  ثوب  1صورة  توضح   (
  ) 1(النفنون  

رقم ( ) توضح ثوب  1صورة 
 ) 1( المبقر 

   التطبیق العملي للبحث:
ا العباءة  یتناول  لتنفیذ  معاصرة  فنیة  رؤیة  للبحث  العملي  لتطبیق 

 النسائي المستوحاة من االزیاء التقلیدیة السعودیة  
وتنفیذ عدد   تصمیم  تم  النسائي    15ووقد  العباءة  من  متنوع  تصمیم 

یتماشى من  التقلیدي السعودي بشكل عصري  المستوحاة من الزي 
  من االقمشة. الموضة باستخدام الخامات واأللوان المختلفة 

قبل   من  وتقییمھا  للعباءة  تنفیذھا  تم  التي  التصمیمات  عرض  تم 
استمارة   خالل  من  االزیاء  وتنفیذ  تصمیم  مجال  في  متخصصین 
وبھا   ثالثة محاور رئیسیة  بناء استبیان یحتوي على  تم  تحكیم، وقد 
مجموعة من العبارات لتحكیم التصمیمات المنفذة من اجل الوصول  

  یمات التي تم تنفیذھا من العباءة النسائي. الي أفضل التصم
 تصمیمات البحث المنفذة 

    
) توضح عباءة نسائي  1مودیل رقم (

  مستوحاة من ثوب النشل
) توضح عباءة نسائي  2مودیل رقم (

  مستوحاة ثوب العروس 
) توضح عباءة نسائي  3مودیل رقم (

  مستوحاة الزي العسیري
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ة نسائي  ) توضح عباء4مودیل رقم (

  مستوحاة من ثوب المقطع 
) توضح عباءة نسائي  5مودیل رقم (

  مستوحاة النشل وثوب العروس 
) توضح عباءة نسائي  6مودیل رقم (

 مستوحاة ثوب الكرتة والفن العسیري 

    
) توضح عباءة نسائي  7مودیل رقم (

  مستوحاة من ثوب الكرتة
) توضح عباءة نسائي  8مودیل رقم (

  ب المدرقة والمقطع مستوحاة من ثو
) توضح عباءة نسائي  9مودیل رقم (

  مستوحاة من ثوب الدوك 

      
) توضح عباءة نسائي  10مودیل رقم (

  مستوحاة من ثوب الصون والصدرة
) توضح عباءة نسائي  11مودیل رقم (

  مستوحاة ثوب المردون 
) توضح عباءة نسائي  12مودیل رقم (

  مستوحاة ثوب النشل والنفنوف 
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) توضح عباءة نسائي  13مودیل رقم (

  مستوحاة
) توضح عباءة نسائي  14مودیل رقم (

  مستوحاة
) توضح عباءة نسائي  15مودیل رقم (

  مستوحاة
            

  تفسیر النتائج: 
    تقنین األدوات (الصدق والثبات)

ً: استبانة تقییم المتخصصین في التصمیمات المنفذة للعباءة   أوال
  ن األزیاء التقلیدیة السعودیة   النسائي المستوحاة م

تم إعداد استبانة موجھ للمتخصصین بمجال المالبس والنسیج  
من    – المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  لتحكیم 

وتتضمن   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
  االستبانة على ثالث محاور: 

الج الضبط  تحقیق  امكانیة  األول:  للتصمیمات  المحور  ید 
  ) عبارات. 6المنفذة وتضمن (

المحور الثاني: امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في  
  ) عبارات. 6التصمیمات المنفذة وتضمن (

تحقیق   المنفذة في  التصمیمات  نجاح  امكانیة  الثالث:  المحور 
  ) عبارات 6الرؤیة المعاصرة للعباءة وتضمن (

لیكرت   تقدیر  میزان  استخدم  بحیث  وقد  المستویات  ثالثي 
ما   حد  إلى  مناسب  درجات)،  (ثالث  مناسب  االجابة  تعطي 
(درجتان)، غیر مناسب (درجة)، وكانت درجة المحور األول  

)18) الثاني  والمحور  درجة،  الثالث  18)  والمحور  درجة،   (
 ) درجة.  54) درجة وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان (18(

  صصین: صدق محتوي االستبانة: صدق المتخ
لقیاسھ،    وضع  ما  قیاس  على  االستبانة  قدرة  بھ    )15( ویقصد 

صورتھ   في  عرضھ  تم  االستبانة  محتوي  صدق  من  وللتحقق 
المالبس   أساتذة  من  المتخصصین  من  مجموعة  على  المبدئیة 

) وذلك للحكم على مدي مناسبة كل  10والنسیج، وبلغ عددھم (
العبارات  صیاغة  وكذلك  بھ،  الخاص  للمحور  وتحدید    عبارة 

أراء   بناء علي  التعدیل  تم  وقد  مقترحة،  عبارات  أي  وأضافھ 
  المتخصصین كما ھو موضح بالجدول التالي: 

) األزیاء  1جدول  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  تقییم  استبانة  بنود  على  المتخصصین  السادة  اتفاق  معامل   (
  التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة 

مرات   ود التحكیم بن  عدد 
معامل    عدد مرات عدم االتفاق   االتفاق

  االتفاق
 %100 0 10 الصیاغة اللغویة للعبارات 
 %90 1 9  سھولة ووضوح العبارات 

 %80 2 8 تناسب عدد المحاور مع الھدف 
 %100 0 10 تسلسل العبارات مع كل محور 

عددھم   البالغ  المتخصصین  اتفاق  طریقة  الباحثة  استخدمت 
) في حساب ثبات المالحظین لتحدید بنود التحكیم التي یتم  10(

تنفیذھا بشرط أن یسجل كل منھم مالحظاتھ مستقال عن األخر،  
وتم تحدید عدد مرات االتفاق بین المالحظین باستخدام معادلة  

(عدد  Cooperكوبر    / االتفاق  مرات  (عدد  االتفاق=  نسبة   :
االتفاق) عدم  مرات  عدد   + االتفاق  وكانت  100×    مرات   ،

%)، وھي نسب اتفاق  100%،  80نسبة االتفاق تراوحت بین (
  مقبولة.  

لكل   الكلیة  الدرجة  بین  الداخلي  االتساق  باستخدام  الصدق 
  محور والدرجة الكلیة لالستبیان: 

بحساب    وذلك  الداخلي  االتساق  باستخدام  الصدق  حساب  تم 
والدرجة  معامل ارتباط بیرسون بین الدرجة الكلیة لكل محور  

  الكلیة لالستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك: 
  ): قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور ودرجة االستبیان2جدول (

 االرتباط  المحور 
 **0.803  امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة 

 **0.812  امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات المنفذة 
 **0.811  كانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة ام

) جدول  من  عند  2یتضح  دالة  كلھا  االرتباط  معامالت  أن   (
ثم یمكن  0.01مستوي ( ) القترابھا من الواحد الصحیح، ومن 

لھذا   المكونة  المحاور  بین  داخلیا  اتساق  ھناك  إن  القول 

عل ما وضع لقیاسھ، مما یدل على  االستبیان، كما انھ یقیس بالف
  صدق وتجانس محاور االستبیان. 

  ثبات االستبیان 
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بالثبات    القیاس    reabilityیقصد  في  االختبار  دقة 
تباین   بین  النسبة  وھو  نفسھ،  مع  تناقضھ  وعدم  والمالحظة، 
إلى األداء الفعلي للمفحوص،   الدرجة على المقیاس التي تشیر 

 Alphaق معامل ألفا كرونباخ  وتم حساب الثبات عن طری  ) 15(
Cronbach 

  ): قیم معامل الثبات لمحاور االستبیان3جدول (
 معامل ألفا  المحور 

 **0.811  امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة 
 **0.812  امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات المنفذة 

 **0.814  حقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في ت
 **0.812  ثبات االستبیان (ككل)

) أن جمیع قیم معامالت الثبات، دالة عند  3یتضح من جدول (
  مما یدل على ثبات االستبیان.  0.01مستوي 

المنفذة   للتصمیمات  المتخصصین  تقییم  استبیان  نتائج  أوالً: 
ال األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  السعودیة  للعباءة  تقلیدیة 

  كرؤیة فنیة معاصرة 
تقییم   بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  الفرض 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 

تحقیق   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
 الضبط الجید للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین"  

مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص  تم حساب  
في مجال المالبس والنسیج للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي  
المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  
كما   المنفذة  امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات  وذلك في 

  ھو موضح بالجدول التالي:  
المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  ) تقییمات  4جدول (

 في امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة 

 )15( )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1(  البنود

 29 24 29 23 28 23 30 27 28 23 30 24 30 30 26  1بند 
 30 25 28 23 28 24 28 26 30 24 28 24 29 29 24  2بند 
 28 26 29 23 28 24 29 26 27 23 28 25 30 29 25  3بند 
 28 24 30 22 29 23 28 27 28 23 28 25 30 29 26  4بند 
 29 25 28 23 23 23 28 27 28 24 28 26 29 29 25  5بند 
 28 26 29 24 28 24 28 28 27 25 29 24 29 30 25  6بند 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم  
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

المتخصصین   آلراء  وفقا  المنفذة  للتصمیمات  الجید  الضبط 
  لك: ) یوضح ذ 5وجدول (

التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة  5جدول ( تقییم  ): تحلیل التباین لمتوسط 
 معاصرة في امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین 

قیمة  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الداللة   "ف" 

 31.838 14 445.733  بین المجموعات 
36.642 

 
.000 

 869. 75 65.167  داخل المجموعات  
  89 510.900  الكلي 

) جدول  نتائج  (5تشیر  كانت  (ف)  قیمة  أن  إلى   (36.642  (
بین   فروق  وجود  علي  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  قیمة  وھي 

ال النسائي  للعباءة  المنفذة  األزیاء  التصمیمات  من  مستوحاة 
تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

  الضبط الجید للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین. 

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات  
التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 

رة في امكانیة تحقیق الضبط الجید  السعودیة كرؤیة فنیة معاص
  للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین. 

) التقلیدیة  6جدول  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  للتصمیمات  المتخصصین  لتقییم  الجودة  ومعامل  المتوسطات   :(
 لمنفذة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات ا

  ترتیب التصمیمات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري   المتوسط  التصمیمات

 9 83.89 0.75 25.17 1التصمیم 
 2 97.78 0.52 29.33 2التصمیم 
 1 98.33 0.55 29.50 3التصمیم 

 11 82.22 0.82 24.67 4التصمیم 

 5 95.00 0.84 28.50 5التصمیم 

 12 78.89 0.82 23.67 6التصمیم 
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 6 93.33 1.10 28.00 7لتصمیم ا

 8 89.44 0.75 26.83 8التصمیم 
 5 95.00 0.84 28.50  9التصمیم 
 13 78.33 0.55 23.50 10التصمیم 
 7 91.11 2.16 27.33 11التصمیم 
 14 76.67 0.63 23.00 12التصمیم 
 3 96.11  0.75 28.83 13التصمیم 
 10 83.33 0.89 25.00 14التصمیم 
 4 95.56 0.82 28.67 15التصمیم 

 

  
) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة 1شكل (

 معاصرة في امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة 
  ) یتضح أن: 1) والشكل (6من الجدول (

 المن المستوحاة من  أفضل التصمیمات  للعباءة النسائي  فذة 
في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
ھي   المنفذة  للتصمیمات  الجید  الضبط  تحقیق  امكانیة 

 )  3(التصمیم: رقم 
   من المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  وأقل 

في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
تح ھي  امكانیة  المنفذة  للتصمیمات  الجید  الضبط  قیق 

  )  12(التصمیم: رقم 
فروض   من  األول  الفرض  قبول  یمكن  سبق  ما  ضوء  وفي 
البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  
تقییم التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء  

ا في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  تحقیق التقلیدیة  مكانیة 
  الضبط الجید للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین" 

تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  الثاني:  الفرض 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
تحقیق   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

صمیمات المنفذة وفقا آلراء  الجانب الجمالي والوظیفي في الت 
 المتخصصین" 

تم حساب مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص  
في مجال المالبس والنسیج للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي  
المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  
في   والوظیفي  الجمالي  الجانب  تحقیق  امكانیة  في  وذلك 

  میمات المنفذة كما ھو موضح بالجدول التالي:  التص
) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  7جدول (

  في امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات المنفذة

 )15( )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1(  البنود

 28 26 29 24 29 25 29 28 28 23 29 25 28 29 26  1بند 
 28 27 30 24 27 24 28 29 27 23 29 26 28 27 25  2بند 
 28 25 28 25 28 23 29 29 28 24 30 27 28 28 24  3بند 
 27 23 27 26 28 23 29 27 27 23 28 28 28 29 25  4بند 
 28 23 27 26 29 23 27 28 27 24 29 25 29 28 24  5بند 
 29 23 28 26 27 22 28 28 28 25 28 24 29 29 25  6بند 
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وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم  
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 

امكا في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  تحقیق التقلیدیة  نیة 

وفقا آلراء   المنفذة  التصمیمات  في  الجمالي والوظیفي  الجانب 
  ) یوضح ذلك: 8المتخصصین وجدول (

التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة  8جدول ( تقییم  ): تحلیل التباین لمتوسط 
 ي والوظیفي في التصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصینمعاصرة في امكانیة تحقیق الجانب الجمال 

قیمة  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الداللة   "ف" 

 22.638 14 316.933  بین المجموعات 
24.026 

 
.000 

 942. 75 70.667  داخل المجموعات  
  89 387.600  الكلي 

) جدول  نتائج  ق8تشیر  أن  إلى   () كانت  (ف)  )  24.026یمة 
بین   فروق  وجود  على  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  قیمة  وھي 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
آلراء   وفقا  المنفذة  التصمیمات  في  الجمالي والوظیفي  الجانب 

  المتخصصین. 

لتالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات  والجدول ا
التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 
الجانب   تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة 
آلراء   وفقا  المنفذة  التصمیمات  في  والوظیفي  الجمالي 

  المتخصصین. 

) المتخ9جدول  لتقییم  الجودة  ومعامل  المتوسطات  التقلیدیة  ):  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  للتصمیمات  صصین 
 السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات المنفذة 

  ترتیب التصمیمات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري   المتوسط  التصمیمات

 8 82.78 0.75 24.83 1التصمیم 
 2 94.44 0.82 28.33 2لتصمیم ا

 2 94.44 0.52 28.33 3التصمیم 

 6 86.11 1.47 25.83 4التصمیم 

 1 96.11 0.75 28.83 5التصمیم 

 10 78.89 0.82 23.67 6التصمیم 

 5 91.67 0.55 27.50 7التصمیم 

 3 93.89 0.75 28.17 8التصمیم 

 2 94.44 0.82 28.33  9التصمیم 
 11 77.78 1.03 23.33 10التصمیم 
 4 93.33 0.89 28.00 11التصمیم 
 7 83.89 0.98 25.17 12التصمیم 
 3 93.89 1.17 28.17 13التصمیم 
 9 81.67 1.76 24.50 14التصمیم 
 4 93.33 0.63 28.00 15التصمیم 

  
ن األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة م2شكل (

 معاصرة في امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات المنفذة
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  ) یتضح أن: 2) والشكل (9من الجدول (
   المستوحاة من للعباءة النسائي  المنفذة  أفضل التصمیمات 

في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
ق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات  امكانیة تحقی

 ). 5المنفذة ھي (التصمیم: رقم 
   من المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  وأقل 

في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
امكانیة تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي في التصمیمات  

  ).  10المنفذة ھي (التصمیم: رقم 
ضو فروض  وفي  من  الثاني  الفرض  قبول  یمكن  سبق  ما  ء 

البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  
تقییم التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء  
تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

وفق  المنفذة  التصمیمات  في  الجمالي والوظیفي  ا آلراء  الجانب 
  المتخصصین" 

تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  الثالث:  الفرض 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
نجاح   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة وفقا  

 آلراء المتخصصین"  
حساب مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص  تم  

في مجال المالبس والنسیج للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي  
المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  
الرؤیة   تحقیق  في  المنفذة  التصمیمات  نجاح  امكانیة  في  وذلك 

  تالي:  المعاصرة للعباءة كما ھو موضح بالجدول ال

) فنیة  10جدول  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  للتصمیمات  المتخصصین  تقییمات   (
 معاصرة في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة 

 )15( )14( )13( )12( )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1(  البنود

 28 24 29 26 28 24 28 27 27 25 28 24 30 30 25  1بند 
 29 25 29 16 29 24 28 27 28 24 28 24 30 28 26  2بند 
 27 25 29 26 27 25 28 28 28 24 29 25 29 30 26  3بند 
 27 25 27 25 28 26 28 28 28 24 28 23 28 29 26  4بند 
 28 26 28 23 27 25 28 29 28 25 29 24 30 28 26  5بند 
 29 26 29 24 28 24 27 28 28 25 29 25 28 28 26  6بند 

وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم  
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
نجاح   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

ت في  المنفذة  وفقا  التصمیمات  للعباءة  المعاصرة  الرؤیة  حقیق 
  ) یوضح ذلك: 11آلراء المتخصصین وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة 11جدول (
 اصرة للعباءة وفقا آلراء المتخصصینمعاصرة في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المع

قیمة  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الداللة   "ف" 

 22.981 14 321.733  بین المجموعات 
15.861 

 
.000 

 1.449 75 108.667  داخل المجموعات  
  89 430.400  الكلي 

نتائج جدول ( أن قیمة (ف) كانت (11تشیر  إلى   (15.861  (
بین   فروق  وجود  على  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  قیمة  وھي 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
نجاح   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
وفقا   للعباءة  المعاصرة  الرؤیة  تحقیق  في  المنفذة  التصمیمات 

  آلراء المتخصصین. 

المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات  والجدول التالي یوضح  
التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 
التصمیمات   نجاح  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة 
آلراء   وفقا  للعباءة  المعاصرة  الرؤیة  تحقیق  في  المنفذة 

  المتخصصین. 

المتخصصین  11جدول ( لتقییم  الجودة  ومعامل  المتوسطات  التقلیدیة ):  األزیاء  المستوحاة من  النسائي  للعباءة  للتصمیمات المنفذة 
 السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة 

  ترتیب التصمیمات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري   المتوسط  التصمیمات

 7 86.11 0.41 25.83 1التصمیم 
 2 96.11 0.98 28.83 2لتصمیم ا

 1 97.22 0.98 29.17 3التصمیم 

 11 80.56 0.75 24.17 4التصمیم 

 3 95.00 0.55 28.50 5التصمیم 

 10 81.67 0.55 24.50 6التصمیم 

 6 92.78 0.41 27.83 7التصمیم 
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 6 92.78 0.75 27.83 8التصمیم 
 6 92.78 0.41 27.83  9التصمیم 
 9 82.22 0.82 24.67 10التصمیم 
 6 92.78 0.75 27.83 11التصمیم 
 12 77.78 3.78 23.33 12التصمیم 
 4 95.00 0.84 28.50 13التصمیم 
 8 83.89 0.75 25.17 14التصمیم 
 5 93.33 0.89 28.00 15التصمیم 

 
من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة 3شكل (

  في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة 
  ) یتضح أن: 3) والشكل (11من الجدول (

   المستوحاة من للعباءة النسائي  المنفذة  أفضل التصمیمات 
في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 

الرؤیة  امكان تحقیق  في  المنفذة  التصمیمات  نجاح  یة 
 )  3المعاصرة للعباءة ھي (التصمیم: رقم 

   من المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  وأقل 
في   معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
الرؤیة   تحقیق  في  المنفذة  التصمیمات  نجاح  امكانیة 

  )  12رقم  المعاصرة للعباءة ھي (التصمیم: 
فروض   من  الثالث  الفرض  قبول  یمكن  سبق  ما  ضوء  وفي 
البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  
تقییم التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء  

نجاح   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
الرؤیة  تحقیق  في  المنفذة  وفقا    التصمیمات  للعباءة  المعاصرة 

  آلراء المتخصصین" 
تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  الرابع:  الفرض 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
جوانب   تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

 التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین" 
تم حساب تحلیل التباین لمتوسط تقییم    وللتحقق من ھذا الفرض

األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
جوانب   تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

) المتخصصین وجدول  وفقا آلراء  (ككل)  یوضح  12التقییم   (
  ذلك: 

للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة ): تحلیل التباین لمتوسط تقییم التصمیمات المنفذة  12جدول (
 معاصرة في تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین 

قیمة  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الداللة   "ف" 

 73.268 14 1025.756  بین المجموعات 
61.537 

 
.000 

 1.191 255 303.611  عات داخل المجمو 
  269 1329.367  الكلي 

نتائج جدول ( أن قیمة (ف) كانت (12تشیر  إلى   (61.537  (
بین   فروق  وجود  علي  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  قیمة  وھي 
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 
جوانب   تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 

  التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین. 

والجدول التالي یوضح المتوسطات ومعامل جودة التصمیمات  
التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 
السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في تحقیق جوانب التقییم (ككل)  

  وفقا آلراء المتخصصین. 

الجودة 13جدول ( ومعامل  المتوسطات  التقلیدیة   ):  األزیاء  المستوحاة من  النسائي  للعباءة  للتصمیمات المنفذة  المتخصصین  لتقییم 
 )السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في تحقیق جوانب التقییم (ككل

  ترتیب التصمیمات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري   المتوسط  التصمیمات

 9 84.26 0.75 25.28 1التصمیم 
 2 96.11 0.86 28.83 2التصمیم 
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 1 96.67 0.84 29.00 3التصمیم 

 10 82.96 1.23 24.89 4التصمیم 

 3 95.37 0.70 28.61 5التصمیم 

 11 79.81 0.80 23.94 6التصمیم 

 6 92.59 0.73 27.78 7التصمیم 

 8 92.04 0.92 27.61 8التصمیم 

 5 94.07 0.73 28.22  9التصمیم 
 12 79.44 0.99 23.83 10التصمیم 

 7 92.41 1.36 27.72 11صمیم الت
 12 79.44 2.36 23.83 12التصمیم 
 4 95.00 0.92 28.50 13التصمیم 
 10 82.96 1.18 24.89 14التصمیم 
 5 94.07 0.81 28.22 15التصمیم 

  
یة السعودیة كرؤیة فنیة ) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلید4شكل (

 معاصرة في تحقیق جوانب التقییم (ككل)
  ) یتضح أن: 4) والشكل (13من الجدول (

   المستوحاة من للعباءة النسائي  المنفذة  أفضل التصمیمات 
األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة في تحقیق 

 ).  3جوانب التقییم (ككل) ھي (التصمیم: رقم 
 ت المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء  وأقل التصمیما

جوانب   تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
 )  12، 10التقییم (ككل) ھي (التصمیم: رقم  

فروض   من  الرابع  الفرض  قبول  یمكن  سبق  ما  ضوء  وفي 
البحث والذي ینص علي: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  

منفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء  تقییم التصمیمات ال

جوانب   تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة 
  التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین" 

الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین محاور  
األزیاء   من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات 

السعودیة  آلراء    التقلیدیة  وفقا  معاصرة  فنیة  كرؤیة 
 المتخصصین "  

لمتوسط   التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
محاور تقییم التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من  
آلراء    ً وفقا معاصرة    فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 

  ) یوضح ذلك: 14المتخصصین وجدول (
) تح15جدول  السعودیة  ):  التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  تقییم  محاور  لمتوسط  التباین  لیل 

  كرؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء المتخصصین

قیمة  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
 الداللة   "ف" 

 233. 2 467.  بین المجموعات 
.047 

 
.954 

 4.977 267 1328.900  داخل المجموعات  
  269 1329.367  الكلي 

) جدول  نتائج  (15تشیر  كانت  (ف)  قیمة  أن  إلى   (0.047  (
بین   فروق  وجود  عدم  یدل على  مما  إحصائیا  دالة  قیمة  وھي 
من   المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  محاور 

مع فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  آلراء  األزیاء  وفقا  اصرة 

ومعامل   المتوسطات  یوضح  التالي  والجدول  المتخصصین، 
النسائي   للعباءة  المنفذة  التصمیمات  محاور  وترتیب  الجودة 
المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة  

  في ضوء تقییمات المتخصصین. 
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) ا16جدول  التصمیمات  لمحاور  الجودة  المتوسطات ومعامل  السعودیة  ):  التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  لمنفذة 
  كرؤیة فنیة معاصرة   وفقا آلراء المتخصصین

االنحراف   المتوسط  المحور 
  المعیاري 

معامل  
  الجودة 

ترتیب 
  المحاور 

 3 89.00 2.40 26.70  امكانیة تحقیق الضبط الجید للتصمیمات المنفذة 
الجمال الجانب  تحقیق  في  امكانیة  والوظیفي  ي 

 2 89.11 2.09 26.73  التصمیمات المنفذة 

تحقیق   في  المنفذة  التصمیمات  نجاح  امكانیة 
 1 89.33 2.20 26.80  الرؤیة المعاصرة للعباءة 

  
یة فنیة  ) یوضح معامل الجودة لتقییمات محاور التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤ5شكل (

  معاصرة وفقا آلراء المتخصصین. 
) الشكل  (5من  والجدول   (16  " الثالث  المحور  أن  تبین   (

الرؤیة المعاصرة   امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في تحقیق 
المتخصصین،   آراء  أفضل المحاور في ضوء  للعباءة " یمثل 
الجمالي والوظیفي   الثاني: امكانیة تحقیق الجانب  المحور  یلیھ 

تحقیق  في   امكانیة  األول:  المحور  یلیھ   ،" المنفذة  التصمیمات 
التصمیمات   ترتیب  ویمكن  المنفذة،  للتصمیمات  الجید  الضبط 

  المقترحة في ضوء محاور التقییم كما یلي: 

المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة و17جدول ( فقا آلراء  ) ترتیب التصمیمات 
  المتخصصین 

  التصمیمات
تحقیق  امكانیة 
الجید   الضبط 
  للتصمیمات المنفذة 

الجانب   تحقیق  امكانیة 
في   والوظیفي  الجمالي 

  التصمیمات المنفذة 

التصمیمات  نجاح  امكانیة 
الرؤیة   تحقیق  في  المنفذة 

  المعاصرة للعباءة 

جوانب  
 التقییم ككل 

ترتیب 
  التصمیمات

 9 84.26 86.11 82.78 83.89 1التصمیم 
 2 96.11 96.11 94.44 97.78 2التصمیم 
 1 96.67 97.22 94.44 98.33 3التصمیم 

 10 82.96 80.56 86.11 82.22 4التصمیم 

 3 95.37 95.00 96.11 95.00 5التصمیم 

 11 79.81 81.67 78.89 78.89 6التصمیم 

 6 92.59 92.78 91.67 93.33 7التصمیم 

 8 92.04 92.78 93.89 89.44 8التصمیم 
 5 94.07 92.78 94.44 95.00  9التصمیم 
 12 79.44 82.22 77.78 78.33 10التصمیم 
 7 92.41 92.78 93.33 91.11 11التصمیم 
 12 79.44 77.78 83.89 76.67 12التصمیم 
 4 95.00 95.00 93.89 96.11 13التصمیم 
 10 82.96 83.89 81.67 83.33 14التصمیم 
 5 94.07 93.33 93.33 95.56 15التصمیم 
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) أفضل التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء  6شكل (

  )3المتخصصین (رقم: 

  
رؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء المتخصصین  ) أقل التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة ك7شكل (

  )10(رقم: 

  
) أقل التصمیمات المنفذة للعباءة النسائي المستوحاة من األزیاء التقلیدیة السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء المتخصصین  8شكل (

  )12(رقم: 
وفي ضوء ما سبق یمكن رفض الفرض الخامس من فروض  

فروق ذات داللة إحصائیة بین    البحث والذي ینص علي: توجد 
من   المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة  التصمیمات  محاور 
آلراء   وفقا  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء 
ال   ینص علي:  البدیل والذي  الفرض  وقبول  المتخصصین"   
التصمیمات   محاور  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد 

النسا للعباءة  التقلیدیة  المنفذة  األزیاء  من  المستوحاة  ئي 
  السعودیة كرؤیة فنیة معاصرة وفقا آلراء المتخصصین  

 Conclusion  
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .1

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
تحقیق   امكانیة  في  معاصرة  فنیة  الجید  كرؤیة  الضبط 

  للتصمیمات المنفذة وفقا آلراء المتخصصین. 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .2

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
الجمالي   الجانب  تحقیق  امكانیة  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة 

 لمتخصصین. والوظیفي في التصمیمات المنفذة وفقا آلراء ا
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم التصمیمات المنفذة   .3

السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 

كرؤیة فنیة معاصرة في امكانیة نجاح التصمیمات المنفذة في  
 تحقیق الرؤیة المعاصرة للعباءة وفقا آلراء المتخصصین

بین تقییم التصمیمات المنفذة  وجود فروق ذات داللة إحصائیة  .4
السعودیة   التقلیدیة  األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة 
وفقا   (ككل)  التقییم  جوانب  تحقیق  في  معاصرة  فنیة  كرؤیة 

 آلراء المتخصصین. 
التصمیمات   .5 محاور  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  وجود 

التقلیدیة   األزیاء  من  المستوحاة  النسائي  للعباءة  المنفذة 
المتخصصین،   آلراء  وفقا  معاصرة  فنیة  كرؤیة  السعودیة 
التصمیمات   نجاح  امكانیة   " الثالث  المحور  أن  تبین  حیث 
أفضل   یمثل   " للعباءة  المعاصرة  الرؤیة  تحقیق  في  المنفذة 
الثاني:   المحور  یلیھ  المتخصصین،  آراء  ضوء  في  المحاور 
التصمیمات   في  والوظیفي  الجمالي  الجانب  تحقیق  امكانیة 

الجید  ا الضبط  تحقیق  امكانیة  األول:  المحور  یلیھ   ،" لمنفذة 
 للتصمیمات المنفذة. 

Recommendations   
أجراء المزید من الدراسات والبحوث بحول التراث السعودي   .1

 بمناطق المملكة المختلفة. 
الدعم لتنمیة قدراتھم والعمل   .2 تشجیع المھتمین بالتراث وتقدیم 

 على احیاء التراث. 
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عمل على توظیف التراث السعودي بحث یسایر التطورات  ال .3
 الحدیثة في التخصص مع الحفاظ على أصالتھ. 

عمل   .4 في  السعودیة  التقلیدیة  األزیاء  زخارف  توظیف 
 تصمیمات متنوعة ومختلفة من المالبس  

العمل على االستفادة من جمالیات التراث السعودي في مجال   .5
 تصمیم وتنفیذ األزیاء. 
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