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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
وعة من ن مجممتعد دراسة األزياء التراثية من الفنون التي تعتبر جزء ال يتجزأ من التراث القومي المتكون 

زياء في ن األب األخرى الالفنون التشكيلية تتوارثها األجيال جيال بعد جيل وهي التي تميز كل شعب عن الشعو

ونها سجل تاريخي من هنا تظهر أهمية المالبس التقليدية في ك تعريف علماء اللغة تعنى الهوية المميزة للشعب. 

جيال مع ثه األهام يرجع إليه المهتمون بدراسة التاريخ والتراث الحضاري فهي تراث وطني وموروث ثقافي تتوار

ناتها واختالف هذا وتعد المالبس التقليدية وما تشمله من حيث مكو األصالة.المحافظة على األساس والعراقة و

ة في لعربيالنسيج والزخارف في المملكة العربية السعودية ذات أهمية كبرى بما تعكسه من عظمة الحضارة ا

دراسة المالبس حث لومن هنا كان هذا الب المملكة العربية السعودية وما تعطيه من مميزات لكل منطقه في المملكة.

في  ارتداؤها ء يتمالتقليدية في منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية الستحداث تصميمات معاصرة لمالبس النسا

البحث الي  ويهدف هذا فترة المساء، من خالل محاولة االستفادة من الحاسب اآللي في تنفيذ هذه التصميمات.

لى أهم للتعرف ع عوديةية للنساء في منطقة حائل في المملكة العربية السالدراسة التحليلية لتوصيف المالبس التقليد

ويتحقق  لمساءاسماتها واالستفادة منها في ابتكار تصميمات عصريه لمالبس النساء تتسم باألصالة تصلح لفترة 

بس في المال ثللممفيها القيم الجمالية والوظيفية من وجهة نظر المتخصصين في محاولة إلحياء التراث التقليدي ا

ة حائل ة في منطقلمحلياالتقليدية للنساء في منطقة حائل وبما يساهم في دعم العالقة بين مراكز التنمية االجتماعية 

طع وتعتمد منهجية البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتوصيف بعض ق ودراسات البحث العلمي.

عشر  عدد اثني بتكارامكوناتها، وأيضاً المنهج التجريبي حيث تم  المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل وتحليل

 قق منتصميم مستحدث للنساء مستوحاة من التراث وتصلح لفترة المساء وذلك لتحقيق اهداف البحث والتح

 ائياتأن التصميمات المستحدثة تحت البحث حققت بن فروضه، وقد اسفرت الدراسة عن بعض النتائج أهمها

ا لحداثة بميز واعناصر ــ األسس(، وقد تحققت الجوانب الجمالية للتصميم بما تحويه من جوانب التمالتصميم )ال

ً مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي بما  مكانية ؤكد إييتوافق مع خطوط الموضة الحديثة، وبما يتوافق أيضا

لسيدات االبس ات معاصرة مستحدثة لماالستفادة من دراسة المالبس التقليدية في منطقة حائل في ابتكار تصميم

 لفترة المساء.

  المالبس التقليدية  
traditional Clothes 

 المالبس الشعبية
 Popular Costumes 

 التراث الشعبي
 Folklore 

 تصميم األزياء
 Fashion Design 

 العادات
 Habits 

 التقاليد 
Traditions 

 مالبس المساء للنساء
 Women Evening Wear  
 

 

Paper received 15th June  2020,  Accepted 7th August  2021,  Published 1st of September 2021 
 

  Introductionمقدمة 
تعد المالبس والمنسوجات وما تحويه من زخارف ومكمالت زينه 

جانب مهم من حياة الشعوب و.تعتبر المالبس من المظاهر 

وال فالمالبس مالزمة للفرد طالرئيسية ألي مجتمع من المجتمعات 

 حياته وهي مفتاح شخصيته.

 وتعتبر دراسة األزياء بصفة عامة من أهم العوامل التي توضح

 ان،مدى التقدم الحضاري واالنتعاش االقتصادي ألي بلد من البلد

ن مزأ ودراسة األزياء التراثية من الفنون التي تعتبر جزء ال يتج

ها ارثعة من الفنون التشكيلية تتوالتراث القومي المتكون من مجمو

األجيال جيال بعد جيل وهي التي تميز كل شعب عن الشعوب 

ة ميزاألخرى الن األزياء في تعريف علماء اللغة تعنى الهوية الم

هذا وتعتبر المالبس التقليدية بصفة خاصة  (.2007)نصر،

 (1983بمكوناتها وزخارفها هي إحدى فروع الفنون )مبروك، 

ت ذا التقليدية هي الفولكلور والتراث ولغة الشعوب وهي فالمالبس

مالمح وسمات مشتركة تعكس التقارب بين المفاهيم والعادات 

مقا عها والتقاليد والمعتقدات فهي تخضع للقيم الثقافية مما يجعل ل

عة جماتاريخيا داخل المجتمع الواحد أو القومية الواحدة وكذلك ال

ن ا مت المالبس التقليدية جزءاً هامالواحدة. وبناء على ذلك كان

اء زيتراث الشعوب وتمثل دراستها جانب كبير األهمية فالمتأمل لأل

 كل زى يهاالتقليدية يستطيع أن يعرف البلد أو المنطقة التي ينتمي إل

 وكذلك الفترة التاريخية المستخدم فيها.

م من هنا تظهر أهمية المالبس التقليدية في كونها سجل تاريخي ها

يرجع إليه المهتمون بدراسة التاريخ والتراث الحضاري فهي تراث 

وطني وموروث ثقافي تتوارثه األجيال مع المحافظة على األساس 

 والعراقة واألصالة. 

ت زالوكثير من المالبس التقليدية في معظم مناطق ودول العالم ما

ئة يلباترتدي حتى اليوم مما يثبت أنها كانت األكثر مالئمة لمحيط 

 التي نشأت فيها.

ديدة عاء تتميز المالبس التقليدية بكثرة قطع المالبس التي تعج بأسم

قديمة وقد نجد اليوم صعوبة في وصف هذه المالبس وتوضيح 

أشكالها وطرق تنفيذها وقد يتميز وصف الزى الذي يطلق عليه 

 (.2004احد هذه المسميات من عصر ألخر )مؤمن، 

من  عتبرالمالبس التقليدية لألمة العربية يومما الشك فيه إن تراث 

 علىاألمور الهامة التي يجب على الباحثين أن يعطوها األهمية و

ة في يديالرغم من تشابه أو اختالف المسميات بالنسبة لألزياء التقل

الوطن العربي إال أن كثير منها أخذت أشكالها في األصول 

عد بر الفراعنة وما التاريخية للمالبس والتي ترجع إلى فترة عص

 العصر اإلسالمي ومن خالل مالحظة األصول التاريخية لألزياء

 ميصالتقليدية لألمة العربية وجد إن من مكوناتها األساسية الق

ثل م  والسروال والقفطان والجبة والعباءة  والبردة وأغطية الرأس

ا ربم والخمار وغيرها والطرحةالعمامة والطاقية والكوفية والشال 

تكون بنفس التسمية وربما اختلفت األسماء من بلد إلى بلد 

 (.2007)نصر،

ومما يالحظ انه مع التطور المستمر في مجال المالبس  

والمنسوجات وبما حقق هذا التطور في الشكل والخامة والتكنيك 
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وعدم وجود توثيق لكثير من المالبس التقليدية بدأت المالبس 

ر حماس الدارسين والباحثين في هذا التقليدية باالختفاء مما أثا

المجال إلى تركيز أبحاثهم للدعوة إلى الحفاظ على التراث وبلورته 

 بالدراسة العلمية التي تسجله وتحييه. 

ف ختالهذا وتعد المالبس التقليدية وما تشمله من حيث مكوناتها وا

 برىالنسيج والزخارف في المملكة العربية السعودية ذات أهمية ك

تعكسه من عظمة الحضارة العربية في المملكة العربية بما 

 السعودية وما تعطيه من مميزات لكل منطقه في المملكة.

ع كيلو متر مرب 2240000ونظرا لكبر مساحة المملكة التي تبلغ 

دد % من إجمالي مساحة شبه الجزيرة العربية ولتع80والتي تحتل 

بعا تلها عن األخرى المناطق بها فان لكل منطقه سماتها المميزة 

 مجاهد،) لعاداتها وتقاليدها واستخدام أزياء خاصة بكل منطقه

2009.) 

يدية تقلكل ذلك كان له بالغ األثر في التأثير على سمات المالبس ال

 بكل منطقة مما استدعى األمر ضرورة دراستها وتوثيقها. 

قة ومن هنا جاءت الضرورة إلى دراسة المالبس التقليدية في منط

ا به حائل والتي لم يقوم أحد من الباحثين من قبل بعمل أي دراسة

 في هذا المجال.

ون وقد تم تحديد المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل لتك

موضوع الدراسة مع االستفادة من هذه الدراسة في ابتكار 

ة دعوتصميمات جديدة تصلح لالستخدام في فترة المساء بما يدعم ال

 ملكةاألصول التراثية الراقية تماشيا مع اهتمام المللعودة إلى 

 العربية السعودية بالتراث في الوقت الحاضر.

 :Statement of the  problemمشكلة البحث 
 ولةدتعد المالبس التقليدية تراث وطني  وموروث ثقافي  يميز كل 

اد متداعن دولة أخرى وان ما توارثناه من مالبس وأزياء ما هو إال 

مي رات قديمة امتدت ليومنا هذا، وقد لوحظ مع التطور العللحضا

ر وتكنولوجيا االتصاالت وانتشار القنوات الفضائية ومع التطو

بس مالالكبير والمستمر للمالبس في النوع والشكل والخامة بدأت ال

دي التراثية في االختفاء واالندثار فتغيرت مالمح الزى التقلي

ية القرن العشرين حيث اختفت المتوارث، ولوحظ ذلك مع بدا

 صفةاألصالة التراثية  للزى التقليدي في مختلف أنحاء العالم ب

س حماعامة وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة مما أثار ال

 ديةلدى المهتمين بدراسة مجال التراث الحضاري  لألزياء التقلي

ي لطرق هذا الموضوع ، ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث ف

 السؤال الرئيسي التالي:

ية ليدهل يمكن اعداد دراسة تاريخية تحليله في مجال المالبس التق

واالستفادة منها في تصميمات مستحدثة تصلح  في منطقة حائل

 للنساء

ة حيث انه لإلجابة على هذا السؤال يتعين االجابة على االسئل

 الفرعية التالية:
 ائل؟حللنساء في منطقة ما إمكانية توثيق المالبس التقليدية  -1
 ائل؟حما السمات العامة للمالبس التقليدية للنساء في منطقة  -2
 البسما هي األساليب التقنية والفنية المتبعة في تنفيذ الم -3

 التقليدية في منطقة حائل؟
طقة هل يمكن االستفادة من المالبس التقليدية للنساء في من -4

 حائل في ابتكار تصميمات مستحدثه؟
بس قق القيم الجمالية والوظيفية في تصميمات مالما مدي تح -5

 النساء المبتكرة تحت البحث؟
 ما مدي نجاح تلك التصميمات من وجهة نظر المتخصصين؟ -6
 ما هي إمكانية دعم العالقة بين المجتمع السعودي وخاصة -7

 منطقة حائل ودراسات البحث العلمي المتخصصة؟

 :Objectivesأهداف البحث 
اث التقليدي الذي تمثل في المالبس محاولة إحياء التر .1

 التقليدية للنساء في منطقة حائل.
 التعرف على أشكال وسمات المالبس التقليدية للنساء في .2

 منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.

 ل.تحليل وتوصيف المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائ .3
في  حائلاالستفادة من المالبس التقليدية للنساء في منطقة  .4

ابتكار تصميمات جديدة عصريه تتسم باألصالة تصلح 
 لفترة المساء.

تحقيق قيم جمالية وظيفية في تصميمات مالبس النساء  .5
 المبتكرة تحت البحث.

تحديد مدي نجاح التصميمات المنتجة من وجهة نظر  .6
 المتخصصين. 

ي دعم العالقة بين مراكز التنمية االجتماعية المحلية ف .7
 ودراسات البحث العلمي.منطقة حائل 

 : Significance أهمية الدراسة
ى ه إلالمحافظة على تراث المالبس التقليدية من الضياع وإعادت •

 الحياة العصرية حيث يعد أحد عناصر الثقافة في كونه جزء
هام من التراث الوطني الذي يميز الشعوب عن بعضها 

 البعض.
ر متطلبات العصابتكار تصميمات مستحدثة للنساء تتناسب مع  •

 الحديث وبما يحقق المحافظة على تراث المالبس التقليدية
 للنساء في منطقة حائل.

مات إثراء الباحثين والدارسين في مجال تصميم األزياء بتصمي •
معاصرة مستحدثة من التراث الوطني للمملكة العربية 

 السعودية.
التأكيد على أهمية التمسك بالتراث والحفاظ على الهوية  •

 لوطنية في المملكة العربية السعودية.ا
دعم السوق المحلي بمنتجات ذات تصميمات مبتكرة من  •

 مالبس النساء تتميز بروح الخصوصية.

 : Hypothesesفروض ال
يمكن استحداث تصميمات مبتكرة من مالبس النساء تتناسب  •

مع متطلبات العصر الحديث وبما يحقق المحافظة على تراث 
 ة للنساء في منطقة حائل.المالبس التقليدي

تتحقق عناصر واسس التصميم في تصميمات مالبس النساء  •
 المبتكرة تحت البحث.

 نطقةتوجد عالقة بين دراسة المالبس التقليدية وتوصيفها في م •
حائل وبين ابتكار تصميمات معاصرة تصلح لمالبس المساء 

 للسيدات.
بس توجد عالقة بين ابتكار تصميمات معاصرة تصلح لمال •

المساء للسيدات وبين معتقدات وعادات وهوية المجتمع 
 السعودي بالتحديد منطقة حائل.

توجد عالقة بين التصميمات المستحدثة في البحث وبين  •
 متطلبات العصر الحديث.

 :Methodologyمنهج البحث 
يف تعتمد منهجية البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتوص

دية للنساء في منطقة حائل وتحليل بعض قطع المالبس التقلي

 تيةمكوناتها، والمنهج التجريبي وذلك لقيام الباحثة بتجربة ذا

 البتكار تصميمات مستحدثة للنساء مستوحاة من التراث.

 :Research Delimitationحدود البحث 
 يقتصر البحث علي:

ل دراسة المالبس التقليدية للنساء بالتحديد في منطقة حائ •

 راسة مرجعا للباحثين في هذا المجال.لتصبح الد

ابتكار تصميمات مستوحاة من تراث المالبس التقليدية في  •

 .منطقة حائل خاصة بالنساء تصلح لالرتداء في فترة المساء

 :Tools أدوات البحث
 استبانة لتقييم التصميمات المقترحة تحت البحث.

 حتتترحة قامت الباحثتان بتصميم استبانة لتقييم التصميمات المق

 عبارات 5محاور أساسية كل محور  4البحث وهي تتكون من 

موجبة المحور األول )أسس التصميم وعناصره(، المحور الثاني 

)الجانب الجمالي للتصميم(، المحور الثالث )الجانب الوظيفي 

للتصميم(، المحور الرابع )مدي نجاح التصميم المستحدث في 
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  مجتمع(.تحقيق االبتكارية والقبول من ال

ند بكل كان االسلوب المتبع لتقييم التصميمات هو التقييم الوصفي ل

حقق الى ت -2لم يتحقق , -1من كل محور لكل تصميم حيث كونه )

 تحقق بشدة(.-3حد ما, 

 : Research Termsمصطلحات البحث
 الزي: 

ب لعراتعني كلمة زي اللباس أو الهيئة أو المنظر ويقال اقبل بزي 

( وجاءنا بزي غريب وجمعها أزياء 1960اخرون، )إبراهيم، 

س وكلمة زي يعرفها ابن منظور بأنها زيا الزي الهيئة من النا

ن والجمع أزياء ويعرف الزي أيضا بأنه كل ما يغطي جسم اإلنسا

 (.1882من رأسه إلى قدميه )ابن مظور، 

 تصميم األزياء:

ن أو عبارة عن اختيار مجموعة من الخطوط واإلشكال واأللوا

دم ستخياألشياء وتنظيمها وتشكيلها بطريقة تبعث على االرتياح فقد 

شخص خامات معينه فيشكل منها عمال فنيا ناجحا في حين ترى 

 شخصا أخر يستعمل نفس الخامات فيخرج منها شيئا غير ناجح

 (.1983)مبروك، 

 األزياء الشعبية: 

 تلف لكلكلمة تعني االنتماء إلى بلد ما وعادة ما يوجد زي مخ

 زى منطقة من مناطق البلد الواحد هذا يعني أن لكل بلد أكثر من

ثه وارشعبي واحد واألزياء الشعبية فن يبدعه العامة من الناس وتت

ته األجيال جيال بعد جيل ويطوعها بما يالئم خصائصه وظروف بيئ

يه ويعكس في كثير من سماتها أثار من تاريخ البلد التي تنشا ف

 (.1978)هارون، 

 التراث الشعبي:

ع بدايشمل التراث الشعبي المعتقدات الشعبية والعادات وكذلك اإل

الشعبي وهو بصفة عامة يمثل الموضوعات التي تنتمي إلى 

  (.1987الفولكلور )العنتيل، 

ف عاروقد قسم التراث الشعبي إلى أربعة أقسام هي المعتقدات والم

ادية الثقافة الم -ألدب الشعبي ا -لعادات والتقاليد الشعبية ا -الشعبية 

 (.1978والفنون الشعبية )الجوهري،

 كما أن التراث الشعبي مجموعة من العناصر الثقافية المادية

 والروحية للشعب تكونت بمرور الزمن وانتقلت من جيل إلى آخر

نة. مدوبأشكالها كافة وعناصرها المادية والشفهية المدونة وغير ال

 (.2007)سالم، 

و وه ث الشعبي هو عناصر الثقافة التي تتناقل من جيل آلخرفالترا

ً ويصمد عبر الزمن )هولنكرانس،  شكل ثقافي ينتقل اجتماعيا

1972   .) 

 المالبس: 

اب لثياما ذكره " المارودي " أن اللباس هو ما يرتديه اإلنسان من 

س الذي يواري سوأته ويستر عورته، والرداء هو الشيء الذي يلب

ل وك ء الكبير ويقال إنه لحسن الردية أي حسن االرتداءوهو الغطا

 والزى يعني زي اللباس والهيئة أو المنظر ما زينك فهو رداء

 (.1955وجمعها أزياء )ابن منظور، 

أما من وجهة نظر المتخصصين في هذا المجال فأن المالبس هي 

و ف أكل ما يستخدمه اإلنسان من مواد )سواء كانت نسيجية أو أليا

ا وم مات معدنية أو جلدية( ليغطي بها جسده من رأسه إلى قدميهخا

 (.1987يضاف إلى هذا الغطاء من حلى وأدوات مكلمة )فرغلي، 

 البيئة:

هي كل ما يحيط باألحياء من عناصر طبيعية وبشرية تؤثر في 

نموها وتطورها وتوزيعها بطريق مباشر أو غير مباشر 

 (.1980)المقصود، 

 العادات:

ة عن خط سلوكي يستمر فترة طويلة حتى يثبت ويستقر هي عبار

ر عبيويصل إلى درجة االعتراف به ويقصد بالعادات االجتماعية الت

ات لزمالذي تتناقله األجيال المتعاقبة في مجتمع معين لتلبية مست

 (.1986الحياة االجتماعية )عبيدات، 

وبصفة عامة هي سلوك متكرر يكتسب ويتوارث اجتماعياً 

 (.2007ف العادات االجتماعية من مجتمع إلى آخر )نصر، وتختل

ً ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة االجتماعية اإلنس ة انيوهي أيضا

 . (1981تؤدي الكثير من الوظائف االجتماعية المهمة )الجوهري،

 التقاليد: 

هي عبارة عن ممارسة اجتماعية مكتسبة يكتسبها الفرد من 

اش وهي أشكال من السلوك المجتمع الذي تربي فيه وع

بها  عتزوالتصرفات الجماعية وتعتبر التقاليد تجسيداً للقيم التي ت

و االجماعة وتتفاخر بها على غيرها من الجماعات داخل المجتمع 

 (.1986عبيدات، )خارجه 

 المالبس التقليدية:

 هي المالبس المتناقلة عبر األجيال والتي تميز شعب عن غيره

 (.1985)البسام، 

 يرهفهي المالبس المتوارثة والتي تميز أفراد مجتمع بعينه عن غ

من حيث المظهر العام فهي نوعية من المالبس ترتبط بشخصية 

ً له ً قديما مة قي المجتمع التقليدي وتعبر عن ذاته فهي ليست شيئا

و د أتاريخية أو فنية أو أثراً منقوالً من عصور اآلباء واألجدا

ني ر التراث فقط ولكن كل هذه األمور تععنصراً أصيالً من عناص

 (.1979المالبس التقليدية )مصطفي، 

جيال األ والمالبس التقليدية هي فن يبدعه العامة من الناس ويتوارثه

فيها  عيشثم يطوعها بما يالءم عادات وتقاليد مجتمعه والبيئة التي ي

اً من رثاآمما يؤكد أن األزياء التقليدية تعكس في كثير من مسمياتها 

 (.1994تاريخ البلد الذي تنشأ فيها )صبحي، 

 هي أنماط المالبس التي تتوارث داخل جماعة من الجماعات ليس

ي لها بداية وليس لها مصمم وتعكس عادات وتقاليد المجتمع الذ

 تنتمي إليه كما أنها تعكس أنماط الحياة وتطورها وتكشف روح

ة لحيااوالفكرية ومالمح العصر وعموم الحياة المادية واالجتماعية 

 (.2007بصفة عامة وذوق الشعوب بصفة خاصة )العجاجي،

 : Literature Survey الدراسات السابقة
( بعنوان " دراسة المالبس الشعبية في 1983راسة )مبروك،د-

 يثةبعض مدن المنطقة الغربية في المملكة مع اقتباس تصميمات حد

هدف هذه الدراسة إلى مبتكرة منها لتناسب العصر الحاضر" وت

دن التعرف على المالبس الشعبية المستخدمة منذ القدم في بعض م

 يثةالمنطقة الغربية في المملكة مع اقتباس وابتكار تصميمات حد

ع ممبتكرة منها لتناسب العصر الحاضر، وتتفق الدراسة الحالية 

هذه الدراسة في اقتباس وابتكار تصميمات حديثة مبتكرة من 

لتناسب العصر الحاضر، وتختلف عنها في أن الدراسة التراث 

 .الحالية تتناول منطقة حائل

( بعنوان "استخدام الكمبيوتر في 1988راسة )عبد الباقي،د-

ي برمجة اإلمكانات البنائية والجمالية لعملية التصميم النسج

ه لألقمشة تبعا للمتطلبات العصرية للمجتمع المصري" وتهدف هذ

ية تخدام الكمبيوتر في برمجة اإلمكانات البنائالدراسة إلى اس

والجمالية لعملية التصميم النسجي لألقمشة وإنتاج تصميمات 

 وديمتناهية الدقة وتوزيع الوحدات الزخرفية بطرق مختلفة مما ي

 مع إلى إنتاج تصميمات أدق وأكثر فائدة واقل تكلفة وجودة أعلى

ء علم تصميم األزيامعرفة الصعوبات التي تواجه الطالبات في ت

 وعملت أيضا على التعرف على تأثير استخدام الحاسب اآللي في

مع  ليةتنمية مهارات الرسم في تصميم األزياء، وتتفق الدراسة الحا

هذه الدراسة في أنها تستخدم الحاسب اآللي في عملية تصميم 

ث حدااألزياء، وتختلف عنها في أن الدراسة الحالية تهدف الي است

ات معاصرة لمالبس النساء مستوحاة من الزى الشعبي في تصميم

 منطقة حائل.

( بعنوان "مالبس األطفال التقليدية في 1992دراسة ) البسام،-

نجد" وتهدف هذه الدراسة إلى جمع وتسجيل وتصنيف ودراسة 

المالبس التقليدية في نجد ومعرفة أوجه الشبه واالختالف بين  

الكبار في المنطقة، وتتفق الدراسة  المالبس التقليدية لألطفال و

الحالية مع هذه الدراسة في دراسة وتصنيف وتوثيق المالبس 
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التقليدية، وتختلف عنها في أن الدراسة السابقة تهدف إلى جمع 

وتسجيل وتصنيف ودراسة المالبس التقليدية في نجد ومعرفة أوجه 

ار والدراسة الشبه واالختالف بين  المالبس التقليدية لألطفال والكب

الحالية تهدف إلى تصنيف ودراسة المالبس التقليدية في منطقة 

حائل وأيضا ابتكار تصميمات جديدة معاصرة لمالبس النساء 

 مستوحاة من الزى الشعبي.

ناطق ( بعنوان "أزياء النساء التقليدية في الم2002راسة)البسام،د-

ية يدبس التقلالشمالية" وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المال

 را،في المناطق الشمالية منطقة الجوف )سكاكا، دومة الجندل، قا

طبرجل، هديب، صوير( ايضا منطقة الحدود الشمالية )عرعر، 

ة راسطريف، رفحاء(، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في د

م ة لالمالبس التقليدية، وتختلف عنها في إن هذه الدراسة السابق

 ماتديالت جديدة بينما الدراسة الحالية تبتكر تصميتبتكر أي مو

حديثه تصلح لمالبس المساء للسيدات مستوحاة من التراث في 

 .منطقة حائل

( بعنوان " فاعلية استخدام الحاسب 2002راسة )مرغالني، د-

دى اآللي في تنمية مهارات الرسم األساسية في تصميم األزياء ل

 هدفالملك عبدالعزيز بجده" وت طالبات االقتصاد المنزلي بجامعة

ليمي تع هذه الدراسة إلى االستعانة بالحاسب اآللي في إعداد برنامج

إلحدى وحدات مقرر تصميم األزياء بشعبة المالبس والنسيج 

 ومحاولة التغلب على الصعوبات التي تواجه الطالبات في تعلم

تصميم األزياء وعملت أيضا على التعرف على تأثير استخدام 

 تفقلحاسب اآللي في تنمية مهارات الرسم في تصميم األزياء، وتا

في  ليالدراسة الحالية مع هذه الدراسة في أنها تستخدم الحاسب اآل

التغلب على الصعوبات في تصميم األزياء، وتختلف الدراسة 

ب حاسالحالية عن السابقة أن الدراسة الحالية تتناول استخدام ال

اء مستحدثه جديدة معاصرة لمالبس النساآللي في إنتاج تصميمات 

 مستوحاة من الزى الشعبي في منطقة حائل.

( بعنوان "ابتكار تصميمات معاصرة 2005راسة )عاشور،د-

لمالبس المناسبات مستوحاة من الزى الشعبي للعروس في بعض 

ه مدن المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية" وتهدف هذ

ات ميمات جديدة معاصرة لمالبس المناسبالدراسة إلى  ابتكار تص

ة مستوحاة من الزى الشعبي للعروس في بعض مدن المنطقة الغربي

اسة لدرابالمملكة العربية السعودية وتتفق الدراسة الحالية مع هذه 

في ابتكار تصميمات معاصرة لمالبس المناسبات مستوحاة من 

مستوحاة الزى الشعبي، وتختلف عنها في أن الدراسة السابقة 

ية بالتحديد من الزى الشعبي للعروس في بعض مدن المنطقة الغرب

بس لمالبالمملكة العربية السعودية والدراسة الحالية مستوحاة من ا

 التقليدية لمنطقة حائل.

( بعنوان " تصميم باترون أساسي 2007راسة )عبد الغني، د-

 هذه للمالبس التقليدية في المملكة العربية السعودية" وتهدف

الدراسة إلى جمع الطرق المتبعة في رسم الباترون األساسي 

 في للمالبس التقليدية، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة

التركيز على دراسة المالبس التقليدية، وتختلف عنها في ان 

في  ديةالدراسة السابقة تقوم بتصميم باترون أساسي للمالبس التقلي

ة دية والدراسة الحالية تهدف الي دراسالمملكة العربية السعو

وتصنيف المالبس التقليدية وأيضا ابتكار تصميمات جديدة 

 معاصرة لمالبس النساء مستوحاة من الزي الشعبي.

( بعنوان "تحليل وفهرسة األزياء الوطنية 2010دراسة )سليمان، -

في الوطن العربي باستخدام المواقع االلكترونية لالستفادة منها في 

ثراء تصميم األزياء" وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في إ

دراسة وتحليل وتوصيف األزياء التراثية و ابتكار تصميمات 

جديدة معاصرة لمالبس النساء، وتختلف عنها في ان الدراسة 

السابقة تحلل وتوصف المالبس التراثية في الوطن العربي كله 

في حين الدراسة الحالية تحلل البتكار تصميمات مستحدثة للنساء، 

وتوصف المالبس التراثية في المملكة العربية السعودية وبالتحديد 

منطقة حائل البتكار تصميمات مستحدثة للنساء تصلح لفترة 

 المساء.

( بعنوان "األزياء والمشغوالت التقليدية 2011دراسة )العجاجي، -

ية" وتتفق المطرزة في بادية نجد من المملكة العربية السعود

الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في دراسة وتصنيف المالبس 

التقليدية، وتختلف عنها في أن الدراسة السابقة في كونها شاملة 

لمنطقة نجد والدراسة الحالية مستوحاة من المالبس التقليدية لمنطقة 

حائل فقط أيضا تختلف عنها في أن هذه الدراسة لم تبتكر اي 

ة في حين ان الدراسة الحالية تبتكر تصميمات تصميمات حديث

 حديثه تصلح لمالبس المساء للسيدات مستوحاة من التراث الشعبي.

س ( بعنوان "المالبس التقليدية للنساء ومالب2013راسة )حقي، د-

العروس في المدينة المنورة" وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة 

رة المدينة المنو وتسجيل وتصنيف وتوثيق المالبس التقليدية في

ن وابتكار تصميمات جديدة معاصرة لمالبس المناسبات مستوحاة م

ية حالالزى الشعبي للعروس في المدينة المنورة، وتتفق الدراسة ال

ار بتكمع هذه الدراسة في دراسة تصنيف المالبس التقليدية وأيضا ا

تصميمات جديدة معاصرة لمالبس النساء مستوحاة من الزى 

 من تختلف عنها في الدراسة السابقة مستوحاة بالتحديدالشعبي، و

ة الزى الشعبي للعروس في المدينة المنورة,  والدراسة الحالي

 مستوحاة من المالبس التقليدية لمنطقة حائل.

 :Theoretical Framework االطار النظري 
إن المالبس وليدة المجتمع وتقاليده وقد استخدمت في تسجيل 

بها اإلنسانية وساهمت تاريخيا في دراسة  الخطى التي مرت

برة لمععادات المجتمع وتقاليده، أنها تروي لنا العديد من القصص ا

 وتعطينا فكرة عن حياة األجداد وميولهم وغرائزهم.

والجزيرة العربية كغيرها من البالد تحفل بالتراث الحضاري 

خاصة وإنها مهد العروبة واإلسالم وقد مرت بظروف سياسية 

 هذهبواقتصادية وثقافية واجتماعية فهي كغيرها من البالد تأثرت 

يث ، حالعوامل كلها ومن الطبيعي جدا أن تتأثر األزياء فيها أيضا

ي فمرت بهذه الظروف. ومن الواضح حاليا أن المالبس التي تلبس 

ء ثنامدن المملكة العربة السعودية الزالت تغطي اغلب الجسم باست

ها بليدين والقدمين، وبالرغم من أن المقصود أجزاء هي الوجه وا

أساسا أن تكون درعا ضد الشمس والرمال فقد أصبحت هذه 

 ناثالمظاهر عادات إسالمية، وصارت التغطية الكلية للذكور واإل

 تقليدا إسالميا عاما وقبل اإلسالم كانت تغطية الرأس عالمة

 (.1983)مبروك، الوداعة واالحترام في الشرق األوسط

نا ميعد تراث المملكة العربية السعودية ذا جذور عريقة يستحق و

ا هذ الدراسة والتسجيل والتوثيق ليطلع عليه األبناء ويعرفون أن

هو التراث هو امتداد للتاريخ العظيم على هذه األرض المقدسة و

سجل لإلنسان العربي يحكي فيها قصة كفاحه ومعاناته خالل 

 (.1981السنوات الماضية )العيسي،

 تقع منطقة حائل في شمال غرب المملكة العربية السعودية بين

 43 35و 38 50شماال، وخطي طول  29و 25درجتي عرض 

في منطقة جبل شمر غربي وادي االديرع. وقد تباينت أراء 

 ائلالباحثين حول أصل تسمية حائل، ولعل أقربها إلى القول هو ح

وعندما يسيل سميت بذلك لوجودها على ضفة وادي االديرع 

 الوادي فانه يحول بين اتصال سكان الجبلين )اجا وسلمى(.

 وتتباين تضاريس حائل ما بين الجبال والحرار واألودية وتعد

سلسلتا جبال أجا وسلمى من أشهر سالسل الجبال في الجزيرة 

 العربية إلى جانب مجموعة من الحرات مثل: حرة الرشيد، وحرة

 م األودية في حائل وادي الحجفه،عيضة، وحرة هتيم ، وأما أه

اخ ووادي العدوة، ووادي المليحة، ووادي ياطب.  ويسود حائل من

قاري فترتفع درجات الحرارة في الصيف وتنخفض في الشتاء 

حتى تصل أحيانا إلى اقل من درجة التجمد وتهطل اإلمطار في 

 (.2005الشتاء وتكون مصحوبة بالبرد والثلج أحيانا )األنصاري، 

يتميز أفراد المجتمع السعودي بصفة عامة وأفراد منطقة حائل و

بصفة خاصة بهدوء الطباع والوقار في معظم تصرفاتهم وهم ال 

يميلون إلى المزاح إال في حدود وال تنطق ألسنتهم بكلمة بذيئة 
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سواء في األماكن العامة أو في المجتمعات الخاصة، كما اشتهروا 

(. وقد 1983وثة منذ القدم )مبروك،بالكرم وهو من العادات المور

أثر ذلك على طبيعة هذا المجتمع وعاداته وتقاليده ومنها المالبس 

 حيث كان لتصميم المالبس طبيعة خاصة.

وقد تعددت مفاهيم تصميم األزياء فمنها من يقصد به عملية 

يم االبتكار واإلبداع وإدخال أفكار جديدة عن طريق صياغة وتنظ

لى ية التي تشمل تشكيل الشخص من قمة الرأس إالعالقات التشكيل

 لفةالقدم، أي تنظيم العالقات الجمالية المنشودة باستخدام الك

 .(1993سليمان، ) واإلكسسوار مع شكل الجسم المراد التصميم له

س وفي هذا البحث يتم ابتكار مجموعة من التصميمات تصلح كمالب

 التراث السعودي للسيدات من خالل استلهام هذه التصميمات من

 بالتحديد تراث منطقة حائل 

هم ويمكن حصر المراحل التي يمر بها التصميم المستحدث والمستل

 من التراث في المراحل التالية

التغلغل(: هي مرحلة  –ي التراث )االندماج االستغراق ف -1

التعارف األولى وتسمى اللقاء األول، حيث يقف المصمم أمام 

ة مليناولها بالدراسة والتحليل، بحيث تحدث عجماليات التراث ويت

 اندماج ما بين المصمم والتراث بهدف تطويعه.

ن التراث مع بعض اإلضافة: ويتم فيها استيعاب االستفادة م -2

 جماليات التراث من المصمم مما يجعله يبدأ في صياغته صياغة

م تشكيلية فنية جديدة معاصرة تتمشى مع متطلبات العصر ويستلز

 ض اإلضافة إلعادة صياغته.بع

ن التراث مع االنطالق: ويتم فيها الوقوف على االستفادة م -3

ق أفضل الصيغ الفنية للوحدات الزخرفية مما يجعل المصمم ينطل

ائي نه بالعمل الفني بعد تحديد الصورة النهائية له في صورة تكوين

 يحمل في طياته روح العصر وعمق الماضي.

عن بعد: أي عدم نقل التراث بأسلوب  عياإلستلهام الموضو-4

متحفي أي كما هو، ولكن يجب على المصمم أن ينتقي بموضوعية 

 من التراث عن بعد أي دون أن يرتدي عباءة الماضي.

 إلستلهام الجمالي شكالً وموضوعاً:ا-5

ل لشكامما ال شك فيه أن التراث كالعملة ذات الوجهان أحد وجهيها 

 وناتالمكونات األساسية، وتعتبر هذه المكأو اإلطار الخارجي أي 

ية في العمل الفني عناصره الرئيسية كالخطوط المكونة له، وكيف

ل تداخلها مع بعضها البعض في تناغم جميل ويعبر عن مدى الجما

وى الفني المخزون بداخله، أما الوجه اآلخر فهو يعبر عن المحت

 واءسالعمل الفني والموضوع أي الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها 

كانت تصويراً لموقف معين لشخص ما أو مجموعة من الوحدات 

الزخرفية المكونة للعمل، لذا يجب على المصمم أن يعي هذان 

 الوجهين عند تعامله مع العمل الفني.

رة ي الحالة النهائية التي يصل فيها المصمم للصوالمواجهة: وه-6

 حاضريعبر عنه بمواجهة الالمرجوة للعمل الفني المقترح، وهي ما 

والتي  بالماضي أي الصورة النهائية للعمل الفني المتأثر بالتراث،

 يصل فيها العمل الفني إلى ذروته بحيث يجمع ما بين األصالة

 (.2007والمعاصرة )سالم، 

عانيه ع ممن هنا تأتي عملية االبتكار في التصميم، فاالبتكار في أوس

 على الخروج عن المألوف أو االنفتاحتحطيم القوالب الموجودة أو 

د خبرات اآلخرين أو طرح بدائل مختلفة لمشكلة معروضة أو إيجا

شيء جديد يؤدي إلى إيجاد أشياء أخرى أو التوصل إلى إيجاد 

يد جد عالقات جديدة بين األفكار المطروحة أو اختراع آلة أو جهاز

 نياإلنسا يغير اإلنسانية. كما أن االبتكار صفة من صفات العقل

حينما ينشئ ويبني ويخترع ويصوغ األشكال بقيم متجددة تحمل 

فردية المبتكر وقدرته االبتكارية التي تتصل بطبيعة هذه 

 (. ويقصد به في هذا البحث: تطوير1985الشخصية. )البسيوني، 

دة وتجديد المالبس التقليدية في منطقة حائل إلنتاج أزياء جدي

أصالة التراث وتحمل طابع العصر  ومتميزة وحديثة تحافظ على

الحديث وتصلح أن ترتديها النساء في الوقت الحاضر في فترة 

 المساء. 

 إجراءات الدراسة:

عند دراسة الباحثتان لمجموعة من أفراد العينة في منطقة حائل 

بصفة عامة وجدت أن المالبس التقليدية تتبع خطوط رئيسية 

مسميات بعض هذه القطع  وأساسية متشابهة وان كانت تختلف في

 .عند أهل منطقة أو أكثر

 أوالً: المالبس الخارجية للمرأة الحائلية:

ن عوهو اللباس التقليدي للمرأة وهو عبارة (: المقطع )الدراعة-1

زي فضفاض يصل طوله حتى الكعبين وله أكمام طويلة ويشبه في 

 شكله العام "الثوب الرجالي" المستخدم في المملكة حاليا.

 
 ( مكونات المقطع1شكل )

 
 ( نموذج تطبيقي للمقطع2شكل )

 ( يوضح أجزاء المقطع والتي تتكون من: 1الشكل )

 اميةوتطلق على القطعة الموجودة في المنطقة الوسطى األمالبدن: 

 ارةمن المقطع والمنطقة الوسطى الخلفية من المقطع وكل منها عب

كتاف وطولها عن قطعة مستطيلة الشكل يمثل عرضها عرض األ

 من الكتف حتى كعب القدم. 

اع تسوتوجد على جانبي "البدن" وتقوم بإعطاء المقطع اال البنيقة:

ا الالزم الذي يساعد على حرية الحركة ويخفي معالم الجسم وله

شكل مميز حيث تبدأ ضيقة من تحت اإلبط وتتسع تدريجيا حتى 

 .لبسالمميز للمنهاية المقطع مما يكسبه الشكل االنسيابي الواسع 

طويلة تبدأ من الكتف باتساع مناسب وتتصل من تحت  األكمام:

م اإلبط بقطعة مربعة الشكل تسمى "التخراصة " ثم تضيق األكما

تدريجيا حتى تصل إلى الرسغ وإذ ازداد ضيقها بشكل ال يسمح 

 بخلعها بسهولة استخدمت لها فتحة صغيرة يغلقها زر.

عبارة عن قطعة صغيرة مربعة  وهي التخراصة )قطعة اإلبط(:

الشكل تركب في منطقة اإلبط بحيث تثنى على خط الورب فتشكل 
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مثلثين أحدهما إلى اإلمام واألخر إلى الخلف وتثبت في الزاويتين 

 الناتجتين من تقاطع خط "البنيقة" مع الكم من اإلمام ومن الخلف.

ا ق كموسبب استخدام التخراصة إلى أنها تحمي المنطقة من التمز

انه تساعد على حرية الحركة وأيضا إلضافة قيمة جمالية في 

 مالبس الزينة والمناسبات.

ي من المعرف في منطقة نجد بصفة عامة وف فتحة الرقبة)الجيب(:

منطقة حائل بصفة خاصة تسمية منطقة الصدر بالجيب وهي 

: الىالتسمية العربية الفصيحة كم جاء في القران الكريم، قال تع

 .31ضربن بخمرهن على جيوبهن" سورة النور، أية "ولي

ي فوفتحة الرقبة في المقطع عبارة عن حردة دائرية صغيرة تكون 

قى الجزء األمامي من البدن عند المنتصف أما الجزء الخلفي فيب

 خطا مستقيما وال تعمل حردة للرقبة من الخلف.

عة للمقطع مخبأة داخلية تسمى حاليا بالجيب وهو قط المخبأة:

 تحةمستطيلة الشكل تركب في البنيقة في الجهة اليمنى بعد عمل ف

طولية تسمح بإدخال اليد وتستخدم المخبأة لحفظ األغراض 

الشخصية مثل النقود والمفاتيح وأدوات الزينة حتى البعض 

 يستخدمها لوضع قطع الحلوى لتوزيعها لألطفال.

م لعرض الالزعبارة عن كسرة داخليه غير ظاهرة تعمل با الخبنة:

 في المنطقة التي تعلو الركبتين أي منتصف المقطع تقريبا.

 للخبنة بعض القيم الوظيفية هي:

نى في حالة تلف األطراف يقص الجزء التالف وتفك الخبنة ويث /1

 من جديد فال يتأثر طول المقطع.

في األقمشة المعرضة لالنكماش تفك الخبنة ليعطي الطول  /2

 المناسب.

 لتقصير في حالة الطول الزائد.بغرض ا /3

 اة.لفتافي مالبس الفتيات في سن النمو إلطالتها إذ ما زاد طول  /4

 مسميات المقطع:

 ن:للمقطع مسميات متداولة ومتعددة وهذه المسميات كانت تشتق م

 مسمى القماش الذي يصنع منه./1

 التطريز الموجود فيه. /2

 المكان الذي صنع فيه./3

 مة في عمل المقطع: األقمشة المستخد

يوضح احد أنواع المقطع حيث تتنوع األقمشة  (2الشكل )

ت, المستخدمة في المقطع فمنها القطنية كالبوال)الفوال( والكي

ي فوالن، وروز، وبوبلين. وأيضا األقمشة الحريرية حيث تستخدم 

المناسبات كالملس والجرجيت )الجرجيك( ويستخدم أيضا قماش 

زا ي صناعة المقاطع وقد يصنع من الحرير مطرالشالكي والكتان ف

 (2007بزخارف على شكل نجوم بألوان مختلفة )العجاجي، 

تبر بر الكرته من مالبس المرأة في الحضر والتي تعالكرته: تعت -2

تطور للمقطع وتتميز بوجود قصة على خط الوسط ويطلق عليها 

 زمة.

 

 
 ( مكونات الكرته3شكل )

 كونات الكرته وهي: ( يوضح م3الشكل رقم )

 بفتحة رقبة واسعة نوعا ما ومستديرة وبها شق طولي فيالصدر 

  المنتصف وكمين طويلين.

عبارة عن شكل مستطيل واسع نوعا ما، يضيق ـوالجزء السفلي 

 في الوسط بواسطة كسر صغيرة متجاورة. 

 األقمشة المستخدمة في عمل الكرتة: 

ر لى حسب المناسبة والعمتختلف األقمشة المستخدمة في صنعها ع

ف والحالة االجتماعية والمادية وكذلك تختلف األلوان والزخار

. (2007المستخدمة فمنها: السادة والمشجر والمنقط )العجاجي، 

 يوضح أحد هذه األنواع من القماش وهو المشجر. (4الشكل )و

 
 ( نموذج تطبيقي للكرته4شكل )

 المسرح:- 3

ويتكون من األجزاء نفسها التي وهو زي يرتدى فوق المقطع 

س البيتكون منها المقطع إال انه يتصف باالتساع الشديد وهو من م

 المرأة في الحضر.

 
 ( مكونات المسرح5شكل )

 ( يوضح مكونات المسرح وهي كما يلي: ــ 5والشكل )

 تكونقطعة مستطيلة من الوسط تمتد من األمام إلى الخلف والبدن: 

 الشكل ولها فتحة في منتصف األمام تسمحفتحة الرقبة دائرية 

 بمرور الرأس.

ى قطعة مستطيلة تركب على جانبي البدن وتتصل من أعلالبنايق: 

 بالكم.

 تتميز باالتساع الشديد ويتراوح عرضها بين نصف أواألكمام: 

 ثلثي طول البدن، ويزيد طولها عن طول الذراع الطبيعي.

 بيرةالكم والبنيقة وهي ك قطعة مثلثة الشكل تركب بينالتخراصة: 

 الحجم وذلك لتتناسب مع اتساع الكم.

 الغرض من اتساع المسرح:

 انه يلبس فوق مالبس أخرى -1

 المحافظة على التستر وعدم ظهور تفاصيل الجسم مع تامين -2

ال الحركة وخاصة وان الثوب كان يقوم مقام العباءة في أحو

 منها:

ممن يحرم أن المراءة كانت تعيش في بيت أهل زوجها  -

 عليهم رؤيتها.

أنها كانت تعمل أحيانا في الحقول وجمع الحطب والى  -

 غير ذلك من أعمال شاقة.

 مالئمته للجو الحار الذي يتصف به مناخ حائل. -

 مسميات المسرح:

 :نللمسرح مسميات متداولة ومتعددة وهذه المسميات كانت تشتق م

 نوع الخامة الذي يصنع منه.  -1

  التطريز الموجود فيه -2
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 المكان الذي صنعت فيه أو الغرض الذي تستخدم من اجله. -3

 األقمشة المستخدمة في عمل المسرح: 

تتنوع األقمشة المستخدمة في عمل المسرح على حسب المناسبة 

يض والحالة االقتصادية فمنها: ـ الحرير ــ القطن الخفيف األب

ري وهو قماش تزينه ــ قماش الز -والمصبوغ باللون األسود 

 دات زخرفيه من الخيوط المعدنية ويلبس في المناسبات وعندوح

 يوضح أحد هذه النماذج. (6الشكل )الرقص، و

 
 ( نموذج تطبيقي للمسرح6شكل )

 
 ( الزبون7شكل )

 الزبون:  -4

ية مالاقتصر استخدام هذا النوع من مالبس النساء على المنطقة الش

يوضح  (7كل )والشمن المملكة خصوصا منطقة الدراسة )حائل( 

ل الزبون حيث انه عبارة عن زي مفتوح من اإلمام من أعلى ألسف

يغلق فيه الجزء العلوي فقط حتى منتصف الساق بازارير على 

شكل كور مصنوعة من قماش القصب )الزري( تثبت بعراوي 

ون خارجية من نفس النوع وله فتحتان صغيرتان على الجانبين وتك

هي فام أحيانا ياقة عالية, أما األكم فتحة الرقبة مستديرة تحليها

ن طويلة وقد تكون حافة الكم منتهية بفتحة صغيرة ويصنع الزبو

 من أنسجة مختلفة سادة من الساتان أو القز الهندي تطرز حسب

م، البسا) المناسبة وأفضلها القطيفة بلون اسود للحفالت   واألعياد

1985.) 

 
 ( نموذج تطبيقي للزبون8شكل )

يوضح أحد أنواع الزبون المصنوع من األقمشة ( 8الشكل )

المنقوشة والمزخرفة ال تطرز أنما يكتفي فقط بتزين الفتحات 

بأنواع من الكلف ويكون التطريز في الزبون بخيوط الزري على 

شكل قيطان )حبال رفيعة مبرومة( حول فتحة الرقبة واألكمام 

زخرفيه نباتية والفتحات الجانبية يستخدم في تزينه أيضا وحدات 

كبيرة نسبيا في تغطية فتحتي الجنب ووحدات أصغر في تزين 

 أطراف الكم والفتحات كاألكمام والرقبة والطرف السفلي منه.

 
 للعباءة تطبيقي نموذج( 9شكل )

 العباءة: -5

صا ترتدي المرأة العباءة عند الخروج فوق المالبس األساسية حر

اب ثي أنها ترتدي العباءة فوق منها أال تبدى زينتها لألغراب حيث

لذي اان الزينة آذ كانت ذاهبة إلى مناسبة ما وتخلعها إذ وصلت المك

 تقصده.

وهي عبارة عن رداء طويل فضفاض مستطيل الشكل مفتوح من 

ن نبياألمام وهو عبارة عن قطعة من القماش مستطيلة تثنى من الجا

طرفين في  سم بين 15: 12في اتجاه األمام بعد ترك مسافة من 

يب الجوسط األمام أي أن الطرفين ال يلتقيان وتسمى هذه المسافة ب

وهو مكان وضع العباءة على الرأس وأحيانا تعمل فتحتان 

 نهاصغيرتان في الزاويتين اليمنى واليسرى تسمح بمرور اليدين م

ط خفل حيث انه ال يوجد أكمام للعباءة وتسمى المنطقة الموجودة أس

الخبنة  (. وال ترتدي العباءة إال بعد عمل1985بسام، ال) الكم الردن

ية وهي عبارة عن خبنة داخلية على شكل منحنى من الحافة األمام

نب ثم تتدرج في الزيادة بحيث تكون الزيادة الكبرى عند خط الج

ى الرتخاء القماش عند الذراعين ثم يبدأ بالنقصان حتى يصل إل

مة الرأس عن مستوى منتصف العباءة من الخلف الرتفاع ها

ة يوضح نموذج تطبيقي للعباء (9الشكل )(. 2013الكتفين )حقي، 

 في منطقة حائل.

 ثانياً: أغطية الرأس الخاصة للمرأة في منطقة حائل:

تستخدم نساء نجد بشكل عام ونساء حائل (: الشيلة )الغدفة -1

بشكل خاص الشيلة او الغدفة لتغطية الرأس في جميع األوقات 

ي المنزل أو أثناء الخروج وتصنع من نسيج قطني خفيف سواء ف

اسود اللون ونادرا ما يكون من الحرير ويفضل أن تكون من 

تركيب نسجى سميك لالستخدام في فصل الشتاء وللصالة 

 واالستخدام اليومي في المنزل أما في فصل الصيف. 

ويفضل أن تكون من تركيب نسجى واسع )الشبكي(وأحيانا ما 

لة المنزل من نفس نوع شيلة الخروج على أن تستخدم تكون شي

 م.3م:2القديمة منها للمنزل ويتراوح طولها ما بين 

ف ونادرا ما تستغني المرأة عن الشيلة أو أن تترك رأسها مكشو

ه لوجحتى وان كانت بمفردها في المنزل وتلف المرأة الشيلة حول ا

 جوانب الرأس مغطية الرأس والكتفين ويثبت طرفها العلوي ألحد

وتسدل على الصدر والظهر وعند الخروج يغطى الوجه بالطرف 

 السفلي منها.

ماش مستطيلة أو مربعة وهي عبارة عن قطعة قالعصابة:  -2

صنع وت الشكل ترتديها المرأة فوق الشيلة لتثبيت الشيلة على الرأس

 من قماش القطن أو الحرير الطبيعي.

و تتلثم المرأة بطرف العصابة أ لملثم او اللثامة او اللثم:ا -3

 طرف الشيلة أو يتم استخدام قطعة خارجية تتلثم بها.
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 :أنواع الخامات التي كانت تصنع منها المالبس 

استخدمت النساء المنسوجات القطنية في عمل أغطية  القطن:

 الرأس ومعظم المالبس اليومية سواء الخارجية أو الداخلية.

س ة للمنسوجات الحريرية على مالباقتصر استخدم المرأ الحرير:

هذه  من المناسبات واألعياد وكانت المرأة ال تمتلك إال عددا بسيطا

 ويهالثياب وتكتفي بثوب واحد تلبسه في كل مناسبة أو عيد ثم تط

 وترفعه حتى حين مناسبة أخرى فترتديه.

ا ماقتصر استخدم األنسجة الصوفية على العباءات ونادر  الصوف:

ة قمشم للمالبس وإذ كانت المالبس شتوية تستخدم من األكان يستخد

وق القطنية السميكة وكان من المعتاد أن يلبس عدد من الثياب ف

 بعضها للحصول على الدفء.

 بعض مسميات األقمشة في منطقة حائل:

 ( مسميات األقمشة القطنية.1جدول )

 شرح المسمى المسمى

ا في عمل قماش قطني متوسط السمك استخدم كثير روز

ف ثياب الصالة المتيازه بالبرودة وهو سميك ال يش

 عما تحته

قماش قطني من نسيج أطلس اغلب ألوانه األزرق  مليسان

 والمشجر

مخطط و مقلم  قماش قطني من نسيج أطلس خط البلدة

 بالطول أكثر ما يستعمل في عمل السراويل

 الخفيف وهو ما يعرف بالفوال قماش من القطن بوال

قماش من القطن ذو نسيج وبري وهو ما يعرف  باجدي

 بالمخمل أو القطيفة

 ( مسميات األقمشة الصوفية.2جدول )

 شرح المسمى المسمى

 قماش من الصوف الطبيعي ذو النسيج السادة الشالكي

 ( مسميات األقمشة الحريرية الطبيعية.3جدول )

 شرح المسمى المسمى

يج أطلس ألوانه قماش من الحرير الساتان نس زربفت

 ساده

قماش من الحرير الساتان نسيج أطلس ألوانه  كريب

 ساده ومشجر

قماش من الحرير الساتان نسيج أطلس ألوانه  برق الضيان

 مموج ذو لمعة

 ( مسميات استخدمت ألكثر من نوع واحد من النسيج.4جدول )

 شرح المسمى المسمى

 قماش من نسيج ذو تركيب نسجي شبكي وهو منيخل

 مصنوع من القطن والحرير الطبيعي والنايلون

قماش من نسيج ذو تركيب نسجي محبب ويكون  كريشة

 من القطن والنايلون

  ألوان االقمشة المستخدمة في مالبس النساء في

 منطقة حائل: 

كانت هناك ألوان محددة ومحببة لدى معظم النساء في منطقة حائل 

هناك ألوان ترفضها اغلب وتستخدم في مناسبات معينة كما كانت 

النساء. وكانت األلوان المحببة األحمر بجميع درجاته، والبنفسجي 

 بجميع درجاته، والبني واألخضر واألزرق.

أما األبيض السادة فكان من المكروه استخدامه لما يؤدي للتشبه 

 بالرجال أال انه استخدم المنقوش منها بألوان أخرى.

 يما وما يقابلها حاليا.( مسميات األلوان قد5جدول )

المسمى 

 القديم

 ما يقابله حاليا

 عنابي ادهم فاتح

 بني ادهم غامق

 بني على بنفسجي )باذنجاني( بيدجاني

 بنفسجي فاتح يميل للون الوردي قرمزي

 رمادي أشهب

صولي 

 اصفر

برتقالي حيث استخدمت كلمة اصفر للون 

ر لعصالبرتقالي ولم تستخدم كلمة برتقالي اال في ا

 الحديث

 التطبيق العملي:

اء في لنسكشفت الدراسة التحليلية السابقة لبعض المالبس التقليدية ل

 يزةحائل ان هذه الطرز من االزياء احتفظت بعدد من السمات المم

التي امتدت عبر التاريخ وكان من اهداف هذه الدراسة اعادة 

 ماشى معصياغة هذا التراث األصيل الجميل بفكر جديد معاصر يت

 ذوق المرأة اليوم.

وفي هذا البحث تم استحداث بعض التصميمات تصلح لمالبس 

كان ، والنساء في فترة المساء من تراث المالبس التقليدية في حائل

 عدد هذه التصميمات المستحدثة اثني عشر تصميم تم تقسمها في

أربعة مجموعات حسب الزي المستحدثة منه وهذه المجموعات 

مجموعة  -مجموعة الزبون –: مجموعة المسرح الربعة هي

 كرته.مجموعة ال –المقطع 

تم تنفيذ هذه التصميمات باستخدام الحاسب االلي باستخدام برنامج 

Photoshop. 

 

   
 ( التصميم الثالث12شكل ) ( التصميم الثاني11شكل ) ( التصميم االول10شكل )
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 لتحليل البنائي والفني للتصميم األول( ا6جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

 

 

عباءة 

مكونه من 

قطعة 

 واحدة.

 

اقتبس هذا التصميم من 

أحد المالبس التي 

تشتهر بها منطقة حائل 

 وهو ثوب المسرح.

 

 

حتى القدمين الموديل عبارة عن عباءة طويلة 

ومتسعة )عرض التصميم يساوي المسافة بين 

رسغي اليدين والذراعين بوضع أفقي موازي 

للكتف( وهي من قماشتين األولى تغطي 

منطقة الصدر والذراعين وهي من اللون 

الكحلي السادة واألكمام ضيقة تحيط 

بالذراعين والقماش الثاني من اللون األبيض 

 نباتية باالتجاه عليها تطريز لوحدات زخرفية

الطولي تمتد من أسفل قرب الذيل إلى أعلى 

والتطريز بخيوط من اللون الكحلي، كما يوجد 

 كنار من اللون الكحلي عند الذيل.

 والكولة من النوع الدائري المقلوب باللونين

 األبيض والكحلي

 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع: والذي يبدو في تكرار االتجاه ا -

 للوحدات الزخرفية النباتية المتراصة الطولي

بجوار بعضها البعض والتي تبدأ من أسفل 

 العباءة حتى منطقة الوسط.

التزان المتماثل: نتج على جانبي التصميم ا -

ل في االتجاه الرأسي من خالل التطابق والتماث

في الخطوط وااللوان واالشكال ومن خالل 

وزيع ترتيب الوحدات الزخرفية النباتية في ت

 متساوي في المسافات بين بعضها البعض.

 ـ السيادة: من خالل سيادة الوحدات الزخرفية

النباتية وترتيبها بجوار بعضها البعض، 

وكذلك من خالل اللون الكحلي السادة الذي 

استخدم في الجزء العلوي من العباءة وفي 

 تطريز العباءة.

لنسبة والتناسب: بين حجم واتجاه الوحدات ا -

زخرفية النباتية المستخدمة في التطريز ال

 وبين حجم العباءة.

لتناسق واالنسجام: بين لوني الموديل ا -

 األبيض والكحلي

 ـ  الترابط: من خالل تكرار الوحدة الزخرفية

واأللوان المستخدمة مما أدى إلى الوحدة 

 والترابط في الموديل.

 

عباءة 

 طويلة

من 

 قماشين

القماش 

 االول:

لونه 

 كحلي

 

القماش 

 الثاني:

لونه  

 ابيض

 

أقمشة من 

ألياف 

 مخلوطة

 

 القماش االول:

تركيب نسجي سادة 

:1/1 

 40/2نمرة السداء :

 قطن انجليزي

 40/2نمرة اللحمه: 

 قطن انجليزي

عدد فتل السداء /سم: 

 فتلة / سم 38

 34عدد اللحمة /سم :

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة 

من لون واحد وهو 

 لون الكحلي

 قماش الثاني:ال

تركيب نسجى سادة: 

1/1 

 60/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي

قطن  30نمرة اللحمه :

 انجليزي

عدد فتل السداء /سم 

 فتلة / سم 44:

 40عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة 

من لون واحد وهو 

 لون األبيض.

الزخرفة على القماش 

السادة تمت باستخدام 

خيط التطريز اليدوي ل

 100كحلي من نمرة 

 مترى.

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم الثاني7جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

عباءة 

مكونه من 

قطعة 

 واحدة.

اقتبس هذا التصميم 

من أحد المالبس 

التي تشتهر بها 

منطقة حائل وهو 

 رح.ثوب المس

 

التصميم عبارة عن عباءة طويلة ومتسعة عرضها 

يمتد بين رسغ اليدين واليدان مبسوطتان بوضع 

أفقي موازي للكتف، والطول حتى القدمين ولها 

 . فتحة رقبة سبرينه واألكمام هي من العباءة ذاتها

الزخارف عبارة عن وحدات نباتية وزهور تمتد 

تكوين  راسيا من أعلى عند الصدر حتى الوسط في

مثلثي مقلوب يعطى رشاقة للموديل، وتمتد من 

 أعلي افقيا حتى الكتفين.

عباءة من 

 قماشين

 االول: 

لونه 

رصاصي 

فاتح 

وبتطريز 

ألي باللون 

قماش 

100 %

 بولي استر

 القماش االول:

تركيب النسجي 

 1/1سادة 

نمرة السداء 

 100واللحمه 

 متري 

عدد فتل السداء 

فتلة /  42سم /
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 سم األسود 

 

 

العباءة مقسمة إلى ثالث قطع عرضية في االتجاه 

 الراسي:

 القطعة األولى تمتد من الكتف حتى ما بعد الركبة

 بقليل.

القطعة الثانية من قماش شفاف تمتد إلى ما قبل 

 ليةالقدمين بقليل حتى القطعة الثالثة. القطعة السف

األخيرة تصل حتى القدمين من نفس قماش القطعة 

الترابط بين هذه الثالث قطع بواسطة  األولى يتم

التطريز على شكل موج البحر وباستخدام وحدات 

 زخرفية نباتية وهندسية بشكل عرضي.

 وقد توفر في هذا الموديل: 

إليقاع غير الرتيب الذي نشا عن التطريز الذي ا -

تكون على شكل مثلثي مقلوب عند الصدر حتى 

جات نصف منطقة الوسط ثم كان أفقيا على شكل مو

 دائرية أسفل العباءة.

التزان المتماثل: نتج على جانبي التصميم في ا -

االتجاه الرأسي من خالل التطابق والتماثل في 

 الخطوط وااللوان واالشكال.

حققت قيمة االنسجام والتناسق من تنفيذ الموديل ت -

بقماشين كل منهما لون سادة أحدهم لون داكن 

 واألخر شفاف.

النتباه الناتجة عن التطريز ركزت الزخارف ا -

وحققت السيادة والسيطرة لمنطقة الصدر واألكتاف 

 والجزء السفلي للعباءة.

حقيق التناسب من خالل عالقة حجم وشكل ت -

ة الوحدات الزخرفية باألماكن الموجودة فيها وعالق

 الوحدات يبعضها وعالقتها بالموديل

تحقيق كرار الزخارف وتوافر ما سبق نتج عن ت -

 الترابط والوحدة بين مفردات الموديل.

القماش 

 الثاني:

قماش 

شفاف 

 ابيض

عدد اللحمة /سم  

 لحمة /سم 40

السداء واللحمة 

من لون واحد 

وهو لون 

 الرصاصي،

 القماش الثاني:

تركيب نسجى 

 1/1سادة 

نفس مواصفات 

القماش االول مع 

االختالف لون 

السداء واللحمة 

 ابيض،

حدة النقش للو-

لزخرفية ا

بأسلوب التطريز 

اآللي باستخدام 

التطريز اآللي 

وباستخدام خيوط 

من الحرير 

الصناعي باللون 

األسود نمرة 

 100الخيط 

 متري,

    ث( التحليل البنائي والفني للتصميم الثال8جدول )  

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

 عباءة

من لونين 

. 

اقتبس هذا التصميم 

من أحد المالبس 

التي تشتهر بها 

منطقة حائل وهو 

 ثوب المسرح.

 

 

عباءة طويلة ومتسعة عرضها يمتد بين رسغ اليدين 

واليدان مبسوطتان بوضع أفقي موازي للكتف، 

, واألكمام ناتجة Vوفتحة الرقبة على شكل حرف 

من أعلى من قصة الموديل وهي مفتوحة أفقيا 

والفتحة تمتد من الكتف حتى الرسغ، وفتحة الكم 

متسعة بطول يمتد واليدين مبسوطتان بوضع أفقي 

في محاذاة الكتف حتى ما بعد الركبة بقليل أي 

حوالي ثلثي طول العباءة، والزخارف تمتد في 

اتجاه طولي على فتحة الصدر وتمتد هذه الوحدات 

تناقص طول على األكمام في اتجاه طولي أيضا وي

ى الخط الزخرفي من خارج العباءة عند فتحة الكم إل

 داخلها. 

العباءة مكونة من لونين كل منهما يمثل نصف 

العباءة حيث يلتقيان في منتصف العباءة بالطول 

علويا من فتحة الصدر المحدبة وسفليا في منتصف 

 الذيل عند القدم.

 وقد توفر في هذا الموديل:

الزخارف بشكل  من ترتيباإليقاع الذي نشا  -

متبادل في تنظيم يمثل خط طولي بطول يحقق 

االتجاه الراسي المتوافق مع االتجاه العرضي 

 .المتداد العباءة بالعرض من الكتفين حتى الرسغين

االتزان وتحقق بطريقتين األولي تحقق اتزان غير  -

متماثل باستخدام لونين يمثل كل منهما نصف 

الراسي وقد تحقق االتزان الموديل في االتجاه 

عباءة 

بلونين لون 

بنفسجي 

فاتح ولون 

 برتقالي.

ش قما

100  %

 بولستر 

  القماش األول:
قماش من تركيب 

 5نسجي أطلس 

 .2سداء عد 

نمرة السداء 

 80/1واللحمة :

 قطن انجليزي 

عدد فتل السداء 

فتلة /  64سم: /

 سم

عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم 44

القماش لونه 

 بنفسجي فاتح 

السداء واللحمة 

من لون واحد 

وهو لون 

 بنفسجي فاتح.

  القماش الثاني:
قماش لونه 

 برتقالي

السداء واللحمة 

 من لون واحد 

وهو لون 
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المتماثل في االتجاه الرأسي والناتج عن التوازي 

 والتطابق بين مكونات الموديل على الجانبين.

وفر النسبة والتناسب الناتج عن تنظيم العالقات ت -

بين مفردات الموديل مثل عالقة طول الكم بطول 

 الموديل 

قات وفر النسبة والتناسب الناتج عن تنظيم العالت -

بين مفردات الموديل مثل عالقة طول الكم بطول 

الموديل وشكل الوحدة الزخرفية وترتيبها في شكل 

 راسي يتناسب مع اتساع العباءة.

وافر التجانس والتناسق من خالل لون الوحدات ت -

الزخرفية السماوي وتناسقه مع هدوء لون القماش 

 بالونين البنفسجي الفاتح والبرتقالي الفاتح.

رة قامت الزخارف بتركيز االنتباه وتجقيق السيط -

 والسيادة حول الصدر واألكتاف والذراعين.

النظر للموديل من خالل ما سبق وعالقة ب -

مفردات الموديل ببعضها البعض وعالقتها 

بالموديل ككل يتحقق الوحدة والترابط ألجزاء 

 الموديل.

 برتقالي.

أسلوب تنفيذ 

الوحدة الزخرفية 

 باستخدام االبليك.

 

  
 ( التصميم الخامس14شكل ) ( التصميم الرابع13شكل )

 

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم الرابع9جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون من 

 قطعتين.

اقتبس هذا التصميم 

من أحد المالبس 

التي تشتهر بها 

منطقة حائل وهو 

 ثوب المسرح.

 

 التصميم مكون من قطعتين:

الداخلية عبارة عن فستان ضيق  القطعة األولى:

ابيض مشجر بوحدات زخرفية نباتية ودائرية، 

أكمام ضيق، وطويل حتى القدم وله  وهو بدون

فتحة من الخلف عند الذيل طويلة حتى ما قبل 

 الركبة، وفتحة الرقبة مثلثة قليلة ومتسعة قليال

ومركب عليها كولة من نفس لون نقش قماش 

 الفستان، وله حزام عبارة عن حلقات معدنية.

وهي العلوية الخارجية وهي  القطعة الثانية:

ل مفتوح من األمام ذو عبارة عن جاكيت طوي

أكمام طويلة ومتسعة من الكتف وهو من قماش 

 بأقالم عرضية متبادلة بين األحمر واألسود.

القطعة 

 األولى:
وهي 

الفستان 

ذات 

أرضية 

بيضاء 

مشجر 

بوحدات 

زخرفية 

نباتية 

ودائرية 

الفستان 

: من الداخلي

قماش من 

ألياف 

 مخلوطة. 

 

الجاكت 

 الخارجي:

من قماش 

حرير 

 صناعي 

 الفستان الداخلي:

تركيب نسجي سادة 

1/1 

 60/2نمرة السداء :

 قطن انجليزي 

 30نمرة اللحمة: 

 قطن انجليزي

عدد فتل السداء 

 فتلة / سم 36سم: /

عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم 32

السداء واللحمة من 
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 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع من خالل تصميم قماش الجاكيت بأقالم ا -

عرضية يتبادل فيها اللون األحمر واألسود في 

 إطار يوحي بالوقار والهيبه.

 التوازي والتطابق ثل الناتج عناالتزان المتما -

ي بين أجزاء الموديل على الجانبين ولون الكولة ف

المنتصف من أعلى عند الرقبة، وظهر أيضا 

االتزان غير المتماثل من خالل اختالف توزيع 

 الوحدات على الفستان الداخلي.

وافر االنسجام والتناسق بين مفردات ومكونات ت -

نقش للوحدات الموديل وكذلك بين ألوان ال

الزخرفية على الفستان الداخلي وألوان الخطوط 

 العرضية للجاكيت مما يحقق الوحدة والترابط.

ون أرضية الفستان الداخلي الهادئ األبيض ل -

المتضاد مع لون الجاكيت الخارجي ذو اللون 

ن الداكن نتج عنه تركيز االنتباه إلى كل منهما ع

 طريق األخر وتحقيق السيادة والسيطرة.

جد التناسب من خالل عالقة الحجم بين و -

الفستان الداخلي المحدد للجسم والجاكيت 

مما اظهر عالقة أجزاء الخارجي الفضفاض 

 الموديل بعضها ببعض وعالقتها بالموديل كله.

ن خالل ما سبق وعالقة مفردات الموديل م -

ببعضها البعض وعالقتها بالموديل ككل يتحقق 

 الوحدة والترابط ألجزاء الموديل.

للون من ا

 األحمر

  . 

القطعة 

 الثانية:

الجاكيت 

وهو من 

قماش 

بأقالم 

عريضة 

متبادلة 

بين 

األسود 

 واألحمر

لون واحد وهو 

 لون األبيض

النقش ناتج عن 

 الطباعة

 الجاكت الخارجي:

تركيب نسجى 

 4أطلس: 

نمرة السداء 

 100واللحمة: 

 متري

عدد فتل السداء 

 فتلة / سم 72سم :/

عدد اللحمة /سم: 

 مة /سملح 60

زخارف الجاكيت 

)تصميم األقالم ( 

ناتج عن النسيج 

باستخدام سداء 

متبادل باللونين 

الطوبي الداكن 

واألسود القاتم لون 

خيط اللحمة 

 األحمر الفاتح

    ( التحليل البنائي والفني للتصميم الخامس:10جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 ستخدمةالم

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون من 

 قطعتين

اقتبس هذا التصميم 

من أحد المالبس 

التي تشتهر بها 

منطقة حائل وهو 

 ثوب الزبون

 

 

 القطعة األولى:

فستان طوله يصل إلى ما تحت الركبة، بدون 

أكمام، له فتحة رقبة دائرية، والصدر مغطى 

بقصة من نفس القماش المنقوش ذو الوحدات 

 رفية.الزخ

 القطعة الثانية:

جاكيت طويل مفتوح من األمام إلظهار الموديل 

السفلي، يغلق عند الوسط بثالث أحزمة رفيعة 

بثالث ألوان األصفر والفوشي والموف، وله 

أكمام طويلة منفوخة من أعلى بأسورة عريضة 

 عند رسغ اليد.

 حواف الجاكيت مطرزة بقطع من الخرز.

سادة لون األزرق وهذه القطعة من القماش ال

 الغامق.

 :وقد توفر في هذا الموديل

إليقاع في تكرار زخرفة قطع الخرز على ا -

حواف الجاكيت العلوي على الجانبين وفي شكل 

 قصة الصدر. 

التزان والتطابق المتماثل على جانبي الموديل ا -

 مما نقل اإلحساس باالستقرار.

وانه نسجام والتناسق بين أجزاء الموديل وألاال -

 وزخارفه.

امت قصة الصدر ذات األقمشة الوفيرة بتركيز ق -

 ة.االنتباه وتحقيق السيادة والسيطرة لهذه المنطق

لنسبة والتناسب من خالل عالقة الحجم بين ا -

الفستان الداخلي المحدد للجسم والجاكيت 

الخارجي مما اظهر عالقة أجزاء الموديل بعضها 

 ببعض وعالقتها بالموديل كله.

من خالل ما سبق وعالقة مفردات الموديل  -

ببعضها البعض )الشكل والحجم( وعالقتها 

القطعة 

 األولى: 

وهي 

فستان 

لونها 

بنفسجي 

فاتح 

منقوش 

بوحدات 

 زخرفية

 

القطعة 

 الثانية:

 الجاكيت

لونها 

ازرق 

غامق 

 )النيلي(.

أقمشة من 

ي البول

 %100استر

و األحزمة 

الثالثة من 

 الجلد الرقيق

 الفستان الداخلي: 

تركيب نسجي 

 سداء 4أطلس 

نمرة السداء 

 80/1واللحمة 

 قطن انجليزي 

عدد فتل السداء 

 فتلة / سم 68سم: /

عدد اللحمة /سم 

 لحمة /سم 44:

السداء واللحمة من 

لون واحد وهو 

لون األرضية 

 اللون البنفسجي.

ن النقش ناتج ع

الطباعة يوجد 

وحده زخرفيه 

واحده بثالثة ألوان 

اصفرـ ازرق 

غامق ـ احمر 

 طوبي.

 الجاكت الخارجي:

تركيب نسجى 

 سداء 4أطلس 

خيط السداء 

 واللحمة مبروم

نمرة السداء 

 80/1واللحمة: 

 قطن انجليزي

 60/1نمرة اللحمة: 
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بالموديل ككل يتحقق الوحدة والترابط ألجزاء 

 الموديل.

 قطن انجليزي

عدد فتل السداء 

 فتلة / سم 88سم: /

عدد اللحمة /سم 

 لحمة /سم 64

السداء واللحمة من 

لون واحد وهو 

لون األزرق 

الغامق اللون 

 )النيلي(.

 

  
 ( التصميم السابع16شكل ) ( التصميم السادس15شكل )

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم السادس:11جدول )

شكل 

 التصميم

الشكل المقتبس 

 منه

الخامة  األلوان خطوط الموديل

 المستخدمة

 لتنفيذأسلوب ا

 

فستان 

مكون 

من 

 قطعتين.

 

اقتبس هذا 

التصميم من أحد 

المالبس التي 

تشتهر بها 

منطقة حائل 

وهو ثوب 

 الزبون

 

 

 التصميم عبارة عن قطعتين: 

وهي الداخلية عبارة عن بدي  ألولىا

 وبنطلون من اللون األخضر الفاتح.

عبارة عن جاكيت اسود طويل  والثانية

رة وواسعة من حتى القدمين بأكمام قصي

قماش شفاف مطرز بخيوط من اللون 

ة األسود وفتحة الرقبة مثلثة تتقاطع مع فتح

 الجاكيت الطولية من اإلمام )الفتحة عبارة

عن خط مستقيم توجد أسفل الصدر( 

وجميع حدود الجاكيت عليها كنار من 

اللون األبيض المنقوش بوحدات دائرية 

 صغيرة من اللون الروز الفاتح

ند الوسط حزام عريض من اللون يوجد ع

األخضر الفاتح بوحدات زخرفية دائرية 

 من اللون الروز الفاتح أيضا.

 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع غير الرتيب: في خطوط الموديل ا -

ة المتقاطعة بين الشكل المثلثي لفتحة الرقب

والشكل المستقيم العرضي لخط فتحة 

تجاه الجاكيت أسفل منطقة الصدر ثم ا

 الحركة إلى الوضع الراسي على الجانبين. 

ـ االتزان المتماثل: في تماثل شكل الموديل 

من الجانبين األيمن واأليسر )خطوط 

 

القطعة 

 األولى:
عن بدي   

وبنطلون 

من اللون 

األخضر 

 الفاتح 

 

القطعة 

 الثانية:

فستان  

 لونه اسود

 القطعة األولى:
الداخلية البنطلون 

والبدي من قماش 

 ألياف صناعية 

مخلوطة )نايلون+ 

 لكيرا(

 

 القطعة الثانية:

الجاكيت الخارجي 

قماش من ألياف 

مخلوطة حرير 

 صناعي

 واألكمام من

قماش شيفون 

)ألياف 

% 100صناعية(

 بولي استر

الداخلية  القطعة األولى:

البنطلون والبدي أسلوب 

 التريكو )جرسيه( 

قطن  30/1نمرة الخيط:

 انجليزي

لون الخيط من لون واحد 

وهو اللون األخضر 

 الفاتح.

 : الجاكيت القطعة الثانية

 قماش منسوج 

 5تركيب نسجى أطلس 

 سداء 3عد 

قطن  80/1 نمرة السداء:

 انجليزي

قطن  60/1نمرة اللحمه: 

 انجليزي

 80عدد فتل السداء/سم: 

 فتله/سم

 60عدد اللحمات /سم: 

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة من 

لون واحد وهو لون 

 األسود
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 وألوان(.

ـ فتحة الجاكيت األمامية قامت بتركيز 

االنتباه على منطقة الوسط حتى القدمين 

 وتحقيق السيادة والسيطرة لهذه المنطقة.

الل عالقة الحجم من خالنسبة والتناسب  -

بين التصميم الداخلي المحدد للجسم 

والجاكيت الخارجي مما اظهر عالقة 

أجزاء الموديل بعضها ببعض وعالقتها 

 بالموديل كله.

ن خالل ما سبق وعالقة مفردات م -

الموديل ببعضها البعض )الشكل والحجم( 

وعالقتها بالموديل ككل يتحقق الوحدة 

 يل.والترابط ألجزاء المود

 قماش االكمام -

 1/1تركيب نسجي ساده:

نمرة السداء واللحمه: 

 قطن انجليزي 80/1

 54عدد فتل السداء/سم: 

 فتله/سم

 48عدد اللحمات /سم: 

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة من 

 لون شفاف.

لنقش على األكمام عن ا-

طريق التطريز اليدوي 

 100بخيط اسود نمرة 

 مترى

دود الفستان مركب ح-

عليها شرائط قماش 

 بأسلوب االبليك.

 

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم السابع:12جدول )

شكل 

 التصميم

س الشكل المقتب

 منه

الخامة  األلوان خطوط الموديل

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

دراعة 

أو فستان 

مكونه 

من 

قطعة 

 واحدة.

اقتبس هذا التصميم 

من أحد المالبس 

التي تشتهر بها 

منطقة حائل وهو 

 ثوب المقطع.

 

 

تصميم مكون من قطعة واحدة وهو 

فستان طويل بأكمام طويلة، وفتحة 

عن  تنتج Vرقبة على شكل حرف 

تركيب كلفة عريضة على منطقة 

الصدر والكتف، والفستان ضيق عند 

الصدر ويتسع قليال بداية من خط 

 الوسط حتى القدمين.

 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع في تكرار الوحدة الزخرفية ا -

على الكلفة )حيث تم التكرار في شكل 

تبادل اتجاه الوحدة الزخرفية( في 

 جاه الطوليمنتصف الموديل باالت

التزان المتماثل: في تماثل شكل ا -

الموديل من الجانبين األيمن واأليسر 

)خطوط وألوان( والذي نقل اإلحساس 

 باالستقرار.

كل ووضع الكلفة علي الصدر ش-

والكتفين وفي منتصف الموديل عمل 

على جذب االنتباه وتحقيق السيطرة 

 والسيادة لها في هذه االماكن.

فيذ الموديل اتج عن تناالنسجام الن -

 بلون واحد.

لتناسق بين لون قماش الموديل ا -

 ولون الكلفة.

لتناسب في عالقة مكونات الموديل ا -

بعضها ببعض من خالل عالقة طول 

وحجم األكمام بطول للموديل وحجمه، 

وعرض الكلفة ووضعها بالنسبة 

 للموديل.

ن خالل ما سبق وعالقة مفردات م -

بعض )الشكل الموديل ببعضها ال

والحجم( وعالقتها بالموديل ككل 

يتحقق الوحدة والترابط ألجزاء 

 الموديل.

فستان لونه 

 اخضر تركواز 

واالبليك عبارة 

عن تطريز 

لونه ذهبي 

على قماش 

 بيج.

 

أقمشة من 

ألياف 

 مخلوطة

قماش تركيب نسجي سادة 

1/1 

قطن  60/2نمرة السداء: 

 انجليزي 

قطن  30/1نمرة اللحمة: 

 يزيانجل

 42عدد فتل السداء /سم: 

 فتلة / سم

 35عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

السداء واللحمة من لون 

واحد وهو لون األخضر 

 الفاتح

الكلفة تم تركيبها 

 .باستخدام أسلوب االبليك
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 ( التصميم التاسع18شكل ) ( التصميم الثامن17شكل )

 لثامن:( التحليل البنائي والفني للتصميم ا13جدول )

شكل 

 التصميم

الشكل المقتبس 

 منه

الخامة  األلوان خطوط الموديل

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

 

فستان 

مكون 

من 

قطعة 

 واحدة.

اقتبس هذا 

التصميم من أحد 

المالبس التي 

تشتهر بها منطقة 

حائل وهو ثوب 

 المقطع.

 

 

فستان طويل حتى القدمين بأكمام طويلة حتى 
ه كلوش، فتحة الرقبة رسغ اليد تنتهي بأسوار
 مثلثة الشكل بكولة تايور.

منطقة الصدر واألكمام مقسمة بلونين على 
شكل مائل اللون االول هو األسود واللون 

ن الثاني هو اللون الموف الفاتح والذي يمتد م
 الكتف والصدر حتى نهاية الفستان.

والكولة باللون الكحلي، يتم تكرار اللون 
ل الفستان على شكل الكحلي واألسود على ذي

 خطوط عرضية.
يوجد تطريز على الفستان على القماش الموف 
وهو من وحدات زخرفية على شكل وحدات 
نباتية وزهور ترتيبها في وضع راسي مائل 

 موازي لميل قصة الصدر. 
ينتهي ذيل الفستان بتطريز من نفس الوحدات 

 الزخرفية ترتيبها في شكل عرضي 
 د. والتطريز باللون األسو

 وقد توفر في هذا الموديل:
إليقاع: غير الرتيب في توزيع ألوان ا -

الموديل وشكل قصة الصدر وكذلك الترتيب 
الراسي للوحدات الزخرفية في شكل مائل 
موازي للقصة الرئيسية للصدر وارتداد هذه 
األلوان وتكرارها مرة أخرى بشكل عرضي 

 على ذيل الفستان.
الذي نشأ عن شكل ـ االتزان غير المتماثل: و

قصة الصدر وتوزيع الونها وألوان االكمام 
 وترتيب الوحدات الزخرفية المطرزة.

ـ تركيز االنتباه والسيطرة جاء على منطقة 
 الصدر وذيل الفستان.

ـ النسبة والتناسب: من خالل نسبة ظهور كل 
لون علي الموديل، وحجم الوحدة الزخرفية 

تمتد من  بالنسبة لترتيبها في خطوط راسية
 الكتف األيمن حتى منطقة اإلرداف اليسرى.
كل ـ االنسجام والتناسق: بين ألوان الموديل وش

 خطوطه ومساحة ظهور اللون.
 ـ  مما سبق كان الترابط بين مفردات الموديل
وألوانه مما أدى إلى الوحدة التي تحققت في 

 الموديل.

 

فستان 

يحتوي 

على ألوان 

متعددة هي 

الموف 

واألسود 

 والكحلي 

 

أقمشة من 

ألياف 

مخلوطة 

% بولي 65

 استر

 % قطن.35

التركيب النسجي لجميع 

  1/1األلوان سادة 

 60/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي 

 30/1نمرة اللحمة: 

 قطن انجليزي

 54عدد فتل السداء /سم 

 فتلة / سم

 42عدد اللحمة /سم 

 لحمة /سم

القماش االول )االسود( 

من خيوط سداء ولحمة 

 سودا

القماش الثاني )الكحلي( 

من خيوط سداء ولحمة 

 كحلي

القماش الثالث )الموف( 

من خيوط سداء ولحمة 

 موف

الوحدة الزخرفية منفذة 

بأسلوب التطريز االلي 

باستخدام خيوط حرير 

صناعي من اللون 

 100االسود من نمرة 

 متري.

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم التاسع:14جدول )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


266 An Analytical study of traditional clothes in the Hail region, utilized to create women fashion designs 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 5 September 2021 

 

شكل 

 ميمالتص

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون 

من 

قطعة 

 واحدة

اقتبس هذا التصميم من 

أحد المالبس التي تشتهر 

بها منطقة حائل وهو 

 ثوب الكرتة

 

 

فستان من قطعة واحدة بأكمام طويلة 

متسعة قليال حتى منطقة الكوع ثم تكون 

لرسغ عليها قطع حلقية علوية ضيقة حتى ا

 معدنية فتحة الرقبة مستديرة ومتسعة قليال

 ومنطقة الصدر مطرزة بقطع معدنية.

الفستان يتسع من الوسط قليال حتى أسفل 

وهو طويل من الخلف حتى القدمين 

وقصير من األمام حتى بعد الركبة وذيل 

 الفستان بقصات المتعرج.

 وقد توفر في هذا الموديل:

عدنية قاع من خالل شكل الحلقات الماإلي -

على األكمام والصدر وشكل ذيل الفستان 

 المتعرجة.

لترابط تحقق من خالل التكرار للوحدة ا -

الزخرفية للقماش والتي تعطي إحساس 

شكل خاليا التكوين البنائي للجلد البشري 

 تحت الميكروسكوب.

لقطع المعدنية الزخرفية على الصدر ا -

االنتباه على هذه  والذراعين ركزت

المناطق وكذلك اختالف طول ذيل 

 الفستان.

لنسبة والتناسب من خالل حجم القطع ا -

الزخرفية المعدنية مع األماكن الموضوعة 

فيها. وأيضاً عالقة مفردات الموديل 

 وشكلها مع بعضها البعض.

حقق االنسجام والتناسق من خالل كون ت -

شكل  الوحدة الزخرفية للقماش تتناسب مع

 القطع الزخرفية المعدنية.

لتوازن تحقق من خالل مفردات ا -

الموديل وهي شكل األكمام والصدر وذيل 

 الفستان .

قماشة لونها بني 

غامق عليها 

نقش من 

وحدات تعطي 

شكل خاليا 

الجلد البشري 

تحت 

 الميكروسكوب

 

والقماش على 

الذراعين من 

اللون األبيض 

 الشفاف.

أقمشة من 

ألياف 

 ة.مخلوط

قماش من تركيب نسجي 

 3عد  5أطلس: 

 120/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي 

قطن  60نمرة اللحمه: 

 انجليزي

 44عدد فتل السداء /سم: 

 فتلة / سم

 40عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

السداء واللحمة من لون 

 واحد وهو اللون البني.

النقش للوحدات 

الزخرفية للقماش ناتج 

 عن الطباعة.

بيض القماش األ

 الشفاف:

 1/1تركيب نسجي ساده: 

نمرة السداء واللحمه: 

 مترى 100

 42عدد فتل السداء/سم:

 فتلة / سم

 36عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

السداء واللحمة من لون 

واحد وهو األبيض 

 الشفاف.

واإلكسسوار ناتج عن 

 استخدام القطع المعدنية.

  

 يم الحادي عشر( التصم20شكل ) ( التصميم العاشر19شكل )

 ( التحليل البنائي والفني للتصميم العاشر:15جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون 

من 

قطعة 

 واحدة

اقتبس هذا التصميم من 

أحد المالبس التي تشتهر 

بها منطقة حائل وهو 

 ثوب الكرتة.

 

عن فستان مكون من قطعة عبارة 

 واحدة:

هو بأكمام قصيرة منفوخة و -

وتنتهي بأسورة قبل الكوع ضيقة 

وفتحة رقبة على شكل ستيان حدود 

الفتحة مطرزة بشرائط االبليك 

 الزخرفية.

لفستان ضيق من الصدر وحتى ا -

 الوسط.

لوسط محاط باستخدام حزام من ا -

 القطع المعدنية.

وحتى  الفستان يتسع من الوسط -

لون الفستان 

 األخضر و

مشجر بورود 

لونها احمر 

 )طوبي(.

قماش 

 مخلوط من

(65 %

 بولستر

% قطن 35

) 

قماش من تركيب 

 1/1نسجي: سادة: 

 60/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي 

 30/1نمرة اللحمه: 

 ليزيقطن انج

عدد فتل السداء /سم: 

 فتلة / سم 46

 38عدد اللحمة /سم :

 لحمة /سم

السداء واللحمة من 

لون واحد وهو اللون 
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األسفل وهو طويل حتى القدم ينتهي 

ذيل الفستان على شكل درابيه يعطي 

 شكل الموجات نصف الدائرية.

 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع الناتج عن شكل خطوط ا -

الموديل )األكمام المنفوخة، الصدر، 

 الذيل على شكل موجات البحر(.

حقق الوحدة والترابط عن طريق ت -

الزخرفية للقماش تكرار الوحدة 

وعن طريق مفردات الموديل ولون 

 القماش.

رائط االبليك والقطع المعدنية ش -

ركزت االنتباه في منطقة الصدر 

 والوسط.

ناك نسبة وتناسب تحقق من ه -

خالل مفردات الموديل )انتفاخ 

األكمام وهي قصيرة، وضيق منطقة 

الصدر وحتى الوسط واتساع 

 الذيل(.الفستان من بعد الوسط حتى 

النسجام تحقق من حيث القماش ا -

من لون واحد منقوش بوحدات 

 زخرفية من لون واحد.

 األخضر.

النقش ناتج عن 

 الطباعة.

الزخرفة على فتحة 

الصدر من شرائط 

 االبليك.

زخرفة الوسط عن 

طريق حزام من 

 القطع المعدنية.

    صميم الحادي عشر:( التحليل البنائي والفني للت16جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون 

من ثالثة 

 قطع

اقتبس هذا التصميم من 

أحد المالبس التي تشتهر 

بها منطقة حائل وهو 

 ثوب الكرتة

 

 

عبارة عن فستان مكون من ثالث 

ه كحلي قطع األولى: من قماش لون

 عبارة عن بدي بحمالت

والقطعة الثانية: من اللون األحمر 

بقصة تغطي الكتفين وهي تغطي 

الصدر وهي قصيرة التصل الى 

 منطقه الوسط

والقطعة الثالثة: فهي جونلة متسعة 

وطويلة حتى ما قبل القدمين وهي 

من اللون البيج منقوشة بوحدات 

زخرفية باللونين الكحلي واألحمر 

لجونلة بكنارات عرضية وتنتهي ا

 من هذين اللونين

 وقد توفر في هذا الموديل:

إليقاع: من خالل تكرار اللونين ا -

الكحلي واألحمر أعلى الموديل على 

منطقه الصدر وحتى الوسط ثم على 

ذيل الفستان من أسفل وكذلك تكرار 

الوحدات الزخرفية بنفس األلوان 

 على الجونلة

لوان ي استخدام األاالتزان: ف -

وخطوط الموديل الذي نقل 

 اإلحساس بالراحة

لنسبة والتناسب: من خالل نسبة ا -

ظهور كل لون في الموديل وحجم 

الوحدات الزخرفية بالنسبة للموديل 

 كله

ـ التأكيد: الذي جاء على شكل 

 الصدر من خالل تصميم الموديل

ـ التناسق واالنسجام: من خالل 

 ألوان الموديل وخطوطه

:الذي نتج عن عالقة  ـ الترابط

فستان مكون 

 من ثالث قطع

األولى قماش 

 لونه كحلي

والثانية قماش 

 لونه احمر

والقطعة الثالثة 

هي جونلة 

لونها بيج 

 منقوشة.

أقمشة من 

لياف أ

 مخلوطة

القطعة 

 األولى:

)بولي 

استر+ 

 ليكرا(

القطعة 

 الثانية:

%بولي 100

 استر.

القطعة 

 الثالثة:

%بولي 65)

استر+ 

 %قطن(35

: البدي القماش االول

 الكحلي

تركيب نسجي تريكو 

 )جرسيه(

 100نمرة الخيط :

 متري

عدد فتل السداء /سم: 

 عمود / سم20

 16عدد اللحمة /سم: 

 صف /سم

ط من لون لون الخيو

واحد وهو لون 

 الكحلي.

: القماش الثاني

 القماش األحمر

تركيب نسجى مبرد: 

2/1 

 40/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي

 36/2: نمرة اللحمه

 قطن انجليزي

عدد فتل السداء /سم: 

 فتلة / سم 35

 32عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة 

من لون واحد وهو 

 لون االحمر.

: الثالثالقماش 

تركيب نسجى ساده: 

1/1 

 36/2نمرة السداء: 
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مفردات الموديل ببعضها البعض 

من جانب وعالقتها بالموديل كله من 

جانب أخر مما أدى إلى اإلحساس 

 بالوحدة الشاملة للموديل

 قطن انجليزي

قطن  16نمرة اللحمه: 

 انجليزي

عدد فتل السداء /سم 

 فتلة / سم 26:

 22عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

خيوط السداء واللحمة 

من لون واحد وهو 

 لون البيج

 النقش ناتج عن الطباع

 
 ( التصميم الثاني عشر21شكل )

 التحليل البنائي والفني للتصميم الثاني عشر:( 17جدول )

شكل 

 التصميم

الخامة  األلوان خطوط الموديل الشكل المقتبس منه

 المستخدمة

 أسلوب التنفيذ

فستان 

مكون 

من 

قطعة 

 واحدة

اقتبس هذا التصميم من 

أحد المالبس التي تشتهر 

بها منطقة حائل وهو 

 ثوب الكرتة

 

فستان مكون من قطعة واحدة من 

اشتين أحدهما سادة واألخرى قم

منقوشة وطول هذا الفستان يصل 

إلى ما بعد الركبة وهو ضيق يأخذ 

شكل الجسم ذو أكمام قصيرة متسعة 

 على شكل جناح الفراشة وفتحة 

لون الفستان 

 ابيض غامق

 لؤلؤي

ومركب عليه 

 قماش  

 مشجر وكلفة  

القماش 

 السادة:

من الكتان 

المخلوط 

بألياف 

 صناعية

 االول: القماش

قماش ذو لون ابيض  

 لؤلؤي 

تركيب نسجي سادة: 

1/1 

  60/2نمرة السداء: 

  

 

الرقبة على شكل ستيان على 

حدودها كلفة.والقماش المنقوش يحدد 

 الصدر

ويحدد الوسط حزام أيضا على شكل 

 فراشة.

يمتد على ظهر الفستان بداية من 

 منطقة الوسط عند الحزام.

وق القماش المشجر المتراص ف

بعضه البعض في شكل موجات 

تضيق مساحتها من أعلى إلى 

األسفل في شكل مثلث مقلوب رأسه 

 عند نهاية الفستان.

 وقد توفر في هذا الموديل:

اإليقاع الناتج عن حركة القماش  -

المشجر في األكمام والصدر وعند 

الوسط ممتد حتى الذيل في شكل 

موجات متراصة فوق بعضها 

وحزام من 

 اللون البني
والقماش 

  المشجر:
100 %

 بولي استر

 قطن انجليزي

قطن  30نمرة اللحمة: 

 انجليزي

عدد فتل السداء /سم 

 فتلة / سم 40:

 38عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

السداء واللحمة من 

لون واحد وهو لون 

 األبيض اللؤلؤي 

 القماش الثاني:

 قوشقماش من 

تركيب نسجى سادة: 

1/1 

 80/2نمرة السداء: 

 قطن انجليزي

قطن  40نمرة اللحمة: 
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 البعض. 

يل بين مفردات المود التناسق -

 وكذلك األلوان تحقق التجانس.

لتناسب بين مساحة كل قماشه في ا -

 الموديل ومكان وجودها في الموديل.

التزان الناتج عن شكل كل ا -

مفردات الموديل ومكان وجودها مما 

يعطي اإلحساس باالستقرار سواء 

 من األمام أو من الخلف.

حدة والترابط بين مفردات الو -

 وديل وألوان القماش المستخدمالم

 انجليزي

عدد فتل السداء /سم 

 فتلة / سم 44:

 40عدد اللحمة /سم: 

 لحمة /سم

وقد تم تركيب الكلفة 

الزخرفية على الصدر 

 باستخدام االبليك.

من  2كما تم تركيب 

األزرار من اللون 

البني الذي على 

 .الظهر

 الصدق والثبات الستبانة تحكيم التصميمات المبتكرة بالبحث:

لتحقق من صدق محتوى ل -أوالً: اختبار صدق محتوي االستبيان: 

االستبيان تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 

 بلغالمحكمين من أساتذة في التخصص بكليات االقتصاد المنزلي، و

ر دي مناسبة كل عبارة للمحومحكم، وذلك للحكم على م 10عددهم 

الخاص بها وكذلك صياغة العبارات وتحديد وإضافة أي عبارات 

 مقترحة وتم تعديل شكل االستبيان.

وتم حساب نسبة االتفاق لدي المحكمين على كل عبارة من عبارات 

االستبيان، وتم استبعاد العبارات التي تقل نسبة اتفاق المحكمين 

لعبارات الجديدة كما هو موضح، % وتم إضافة ا85عليها عن 

وبذلك يكون االستبيان قد خضع لصدق المحتوي في تحديد أفضل 

التصميمات المستحدثة من المالبس التقليدية لالستفادة منها في 

 ابتكار تصميمات جديدة للنساء.

 5تم التطبيق على عينة قوامها  -ثانياً: اختبار ثبات االستبيان: 

س شروط عينة الدراسة وبعد التطبيق تم تصميمات تتوافر فيها نف

وذلك عن  Split-Halfحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

طريق تقسيم كل محور من محاور االستبيان إلى نصفين، عبارات 

فردية، عبارات زوجية وقد تم هذا التقسيم بالنسبة لكل محور من 

رتباط محاور االستبيان وكذلك بالنسبة للمحور ككل. لحساب اال

-Spearmanبين نصفي االستبيان استخدمت الباحثة معادلة 

Brown  لحساب االرتباط بين نصفي كل محور من محاور

 االستبيان.

 ( معامل ارتباط التجزئة النصفية لمحاور استبيان أعضاء هيئة التدريس ككل ومحاوره الفرعية:18جدول )

 المحور
معامل ارتباط 

 سيبرمان ـ براون 

 0.84 ألول : جانب التصميم  المحور ا

 0.86 المحور الثاني : الجانب الجمالي 

 0.92 المحور الثالث: الجانب الوظيفي  

 0.89 المحور الرابع : مدى نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية و القبول من المجتمع

 0.88 المحاور )ككل(

يان نصفية لالستبأن معامل ارتباط التجزئة ال( 18يوضح الجدول )

ً على ما سبق –لسيبرمان  ً وتأسيسا براون معامالت مقبولة نسبيا

ة عبارة مقسم 20أصبح االستبيان في صورته النهائية يتكون من 

 محاور 4إلى 

تقييم التصميمات المستحدثة تحت الدراسة من خالل تحكيم 

 المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس: 

ة السابق ذكرها وذلك لتقييم حيث تم اجراء الطرق االحصائي

التصميمات المستحدثة من المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل 

 وذلك لكل محور على حدة كما يلي.

تقييم التصميمات المستحدثة تحت الدراسة من خالل تحكيم  اوالً:

المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للمحور األول )جانب 

 التصميم(:

لتصميمات لوع متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور األول من محاور التقييم وتقييم الجودة )جانب التصميم( ( مجم19الجدول )

 -المستحدثة تحت البحث: 

 التصميم 

 المؤشرات
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

يل حقيق عناصر التصميم في المودت -1

 شكل ( –لوان ا –ساحات م –خطوط )
2 1.9 2 1.9 1.9 2 1.9 1.9 2 1.8 2 1.9 

لنسبة والتناسب في اتحقيق عنصر  -2

 التصميم
1.9 1.8 1.9 1.8 2 1.9 1.6 2 2 1.8 1.9 2 

 2 2 2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.7 2 1.9 2 حقيق عنصر االتزان في التصميمت -3

 2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 2 1.8 2 2 2 حقيق عنصر االيقاع في التصميمت -4

الوحدة والترابط في  تحقيق عناصر -5

 التصميم
1.9 2 2 1.9 2 1.9 1.6 2 1.9 1.9 1.8 2 

 9.9 9.6 9.4 9.7 9.7 8.8 9.5 9.8 9.1 9.9 9.6 9.8 مجموع متوسطات تقييمات المحكمين

 99 96 94 97 97 88 95 98 91 99 96 98 تقييم الجودة

يمات المستحدثة من إلي أن التصم (19تشير نتائج الجدول )

المالبس التقليدية  للنساء في منطقة حائل حققت درجة قبول ونجاح 

في ضوء متوسطات تقييم أعضاء هيئة التدريس للمحور األول من 

محاور التقييم وهو جانب التصميم  حيث تراوح تقييم الجودة ما 

وذلك بالنسبة  88.00( ، 12وذلك بالنسبة للتصميم ) 99.00بين )

( ( مما يؤكد علي أن جميع التصميمات المنفذة قد 7يم )للتصم

روعي فيها أثناء عملية التصميم ما يلي: تحقيق عناصر التصميم 

شكل(، تحقيق عنصر  –الوان  –مساحات  –في الموديل )خطوط 
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النسبة والتناسب في التصميم، تحقيق عنصر االتزان في التصميم، 

ق عناصر الوحدة تحقيق عنصر االيقاع في التصميم، تحقي

 والترابط في التصميم.

 

حت تستحدثة ( متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور األول من محاور التقييم )جانب التصميم( للتصميمات الم20جدول )

 :البحث

 االنحراف المعياري المتوسط التصميم االقتباس

 زي المسرح

 0.05 1.96 (1التصميم )

 0.08 1.92 (2التصميم )

 0.04 1.98 (3التصميم )

 زي الزبون

 0.08 1.82 (4التصميم )

 0.05 1.96 (5التصميم )

 0.07 1.90 (6التصميم )

 زي المقطع
 0.15 1.76 (7التصميم )

 0.05 1.94 (8التصميم )

 زي الكرتونه

 0.05 1.94 (9التصميم )

 0.08 1.88 (10التصميم )

 0.08 1.92 (11التصميم )

 0.04 1.98 (12ميم )التص

 
ء هيئة التدريس للتصميمات المستحدثة تحت لتقييمات أعضا One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 21جدول )

 في ضوء المحور األول من محاور التقييم )جانب التصميم(:البحث 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوي الداللة "ف"قيمة 

 022. 11 241. التباين بين المجموعات
3.657 

 

0.001 

 
 006. 48 288. التباين داخل المجموعات

  59 529. التباين الكلي

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي  (21يتضح من الجدول )

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للتصميمات  0.05

تائج المحور األول من محاور التقييم )جانب المنفذة في ضوء ن

وهي دالة إحصائيا، ويؤكد  3.65ف" “التصميم( حيث جاءت قيمة 

داللة الفروق بين التصميمات المنفذة في ضوء تقييمات أعضاء 

 LSDهيئة التدريس للمحور األول قامت الباحثتان بتطبيق اختبار 

التقييم، وذلك  )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين محاور

 (.22كما يوضح الجدول )

نفذة في ضوء )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين التصميمات الم LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 22جدول )

 تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور األول )جانب التصميم(:

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(1)  .04000 .02000 *14000. .00000 .06000 *20000. .02000 .02000 .08000 .04000 .02000 

(2)   .06000 *10000. .04000 .02000 *16000. .02000 .02000 .04000 .00000 .06000 

(3)    *16000. .02000 .08000 *22000. .04000 .04000 *10000. .06000 .00000 

(4)     *00140. .08000 .06000 *12000. *12000. .06000 *10000. *16000. 

(5)      .06000 *20000. .02000 .02000 .08000 .04000 .02000 

(6)       *14000. .04000 .04000 .02000 .02000 .08000 

(7)        *18000. *18000. *12000. *16000. *22000. 

(8)         .00000 .06000 .02000 .04000 

(9)          .06000 .02000 .04000 
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(10)           .04000 *10000. 

(11)            .06000 

(12)             

 0.05*دالة عند مستوي 

ثانياً: تقييم التصميمات المستحدثة تحت الدراسة من خالل تحكيم 

المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للمحور الثاني )الجانب 

 مالي(:الج

مات ي( للتصمي( مجموع متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور الثاني من محاور التقييم وتقييم الجودة )الجانب الجمال23الجدول )

 -المستحدثة تحت البحث: 

 التصميم 

 المؤشرات
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 1.9 1.8 1.8 1.9 2 1.8 1.8 1.9 1.8 2 2 2 تصميمناسب شكل الوحدة الزخرفية بالنسبة للت -1

 2 2 1.9 1.8 2 1.6 1.8 2 1.6 2 2 1.9 الوحدة الزخرفية بالنسبة للتصميم تناسب مساحة -2

ق الوان الوحدة الزخرفية مع الوان تناسب وتواف -3

 التصميم
2 2 2 1.9 2 1.8 1.8 2 1.9 1.9 2 2 

 2 1.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 2 1.8 2 2 2 لتصميمناسب تكرار الوحدة الزخرفية مع ات -4

 1.9 1.8 1.7 1.9 1.7 1.5 1.9 2 1.7 2 2 2 وافق التصميم مع خطوط الموضةت -5

 9.8 9.5 9.1 9.4 9.6 8.5 9.1 9.9 8.8 10 10 9.9 مجموع متوسطات تقييمات المحكمين

 98 95 91 94 96 85 91 99 88 100 100 99 تقييم الجودة

إلي أن التصميمات المستحدثة من  (23تائج الجدول )تشير ن

المالبس التقليدية لالستفادة منها في ابتكار تصميمات جديدة للنساء 

حققت درجة قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقييم أعضاء هيئة 

التدريس  للمحور الثاني من محاور التقييم وهو الجانب الجمالي 

وذلك بالنسبة للتصميم  100.00حيث تراوح تقييم الجودة ما بين )

( مما يؤكد علي أن 7وذلك بالنسبة للتصميم ) 85.00( و3، 2)

جميع التصميمات المنفذة قد روعي فيها أثناء عملية التصميم ما 

يلي: تناسب شكل الوحدة الزخرفية بالنسبة للتصميم، تناسب 

مساحة الوحدة الزخرفية بالنسبة للتصميم، تناسب وتوافق الوان 

مع الوان التصميم، تناسب تكرار الوحدة  دة الزخرفيةالوح

 .الزخرفية مع التصميم، توافق التصميم مع خطوط الموضة

 

ة تحت لمستحدثا( متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور الثاني من محاور التقييم )الجانب الجمالي( للتصميمات 24جدول )

 :البحث

 راف المعيارياالنح المتوسط التصميم االقتباس

 زي المسرح

 0.04 1.98 (1التصميم )

 0.00 2.00 (2التصميم )

 0.00 2.00 (3التصميم )

 زي الزبون

 0.11 1.76 (4التصميم )

 0.04 1.98 (5التصميم )

 0.04 1.82 (6التصميم )

 زي المقطع
 0.14 1.70 (7التصميم )

 0.13 1.92 (8التصميم )

 زي الكرته

 0.04 1.88 (9التصميم )

 0.08 1.82 (10التصميم )

 0.10 1.90 (11التصميم )

 0.05 1.96 (12التصميم )

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


272 An Analytical study of traditional clothes in the Hail region, utilized to create women fashion designs 

 

International Design Journal, Volume 11, Issue 5 September 2021 

 

ء هيئة التدريس للتصميمات المستحدثة تحت لتقييمات أعضا One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 25جدول )

 جمالي(:في ضوء المحور الثاني من محاور التقييم )الجانب الالبحث 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوي الداللة قيمة "ف"

 050. 11 545. التباين بين المجموعات
7.627 

 

0.000 

 
 007. 48 312. التباين داخل المجموعات

  59 857. التباين الكلي

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي  (25يتضح من الجدول )

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للتصميمات  0.05

المنفذة في ضوء نتائج المحور الثاني من محاور التقييم )جانب 

وهي دالة إحصائيا،  7.62ف" “التصميم( حيث جاءت قيمة 

ويؤكد داللة الفروق بين التصميمات المنفذة في ضوء تقييمات 

لباحثتان بتطبيق أعضاء هيئة التدريس للمحور الثاني قامت ا

)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين محاور  LSDاختبار 

 (.26التقييم. وذلك كما يوضح الجدول )

نفذة في ضوء )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين التصميمات الم LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 26جدول )

 ر الثاني )الجانب الجمالي(:تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحو

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(1)  .02000 .02000 *22000. .00000 *16000. *28000. .06000 .10000 *16000. .08000 .02000 

(2)   .00000 *24000. .02000 *18000. *30000. .08000 *12000. *18000. .10000 .04000 

(3)    *24000. .02000 *18000. *30000. .08000 *12000. *18000. .10000 .04000 

(4)     *22000. .06000 .06000 *16000. *12000. .06000 *14000. *20000. 

(5)      *16000. *28000. .06000 .10000 *16000. .08000 .02000 

(6)       *12000. .10000 .06000 .00000 .08000 *14000. 

(7)        *22000. *18000. *12000. *20000. *26000. 

(8)         .04000 .10000 .02000 .04000 

(9)          .06000 .02000 .08000 

(10)           .08000 *14000. 

(11)            .06000 

(12)             

 0.05*دالة عند مستوي 

تحت الدراسة من خالل تحكيم ثالثا: تقييم التصميمات المستحدثة 

المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للمحور الثالث )الجانب 

 الوظيفي(:

يمات ي( للتصم( مجموع متوسطات تقييمات المتخصصين للمحور الثالث من محاور التقييم وتقييم الجودة )الجانب الوظيف27الجدول )

 -المستحدثة تحت البحث: 

 التصميم 

 المؤشرات
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2 1.9 1.8 2 2 2 الئمة الخامة المستخدمة للتصميمم -1

 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 2 1.9 1.8 2 2 1.9 الئمة التركيب البنائي المستخدم للتصميمم - 2

 1.9 1.9 1.9 1.9 2 1.9 2 2 1.9 1.9 2 2 دي قابلية التصميم للتنفيذم -3

 2 2 1.9 1.9 2 1.9 2 2 1.9 1.8 2 1.9 دي تحقيق الجانب االقتصادي في التصميمم -4

لتصميم للمناسبة التي صمم من امدي مالئمة  -5

 1.9 1.8 1.9 2 2 1.8 1.7 2 1.8 1.9 2 1.9 اجلها

 9.4 9.5 9.5 9.6 9.8 9.3 9.7 9.8 9.2 9.6 10 9.7 مجموع متوسطات تقييمات المحكمين

 94 95 95 96 98 93 97 98 92 96 100 97 تقييم الجودة

إلي أن التصميمات المستحدثة لمالبس  (27تشير نتائج الجدول )

للنساء في منطقة حائل حققت درجة قبول ونجاح في ضوء 

متوسطات تقييم أعضاء هيئة التدريس  للمحور الثالث من محاور 

ث تراوح تقييم الجودة ما بين التقييم وهو الجانب الوظيفي  حي

وذلك بالنسبة  92.00( ، 2وذلك بالنسبة للتصميم ) 100.00)

( مما يؤكد علي أن جميع التصميمات المنفذة قد روعي 4للتصميم )

فيها أثناء عملية التصميم ما يلي:  مالئمة الخامة المستخدمة 

لية للتصميم، مالئمة التركيب البنائي المستخدم للتصميم، مدي قاب

التصميم للتنفيذ، مدي تحقيق الجانب االقتصادي في التصميم، مدي 

 .مالئمة التصميم للمناسبة التي صمم من اجلها

 

ة تحت لمستحدثا( متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور الثالث من محاور التقييم )الجانب الوظيفي( للتصميمات 28جدول )

 :البحث

 االنحراف المعياري طالمتوس التصميم االقتباس

 زي المسرح
 0.05 1.94 (1التصميم )

 0.00 2.00 (2التصميم )
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 0.08 1.92 (3التصميم )

 زي الزبون

 0.05 1.84 (4التصميم )

 0.05 1.96 (5التصميم )

 0.13 1.94 (6التصميم )

 زي المقطع
 0.05 1.86 (7التصميم )

 0.05 1.96 (8التصميم )

 زي الكرته

 0.04 1.92 (9م )التصمي

 0.00 1.90 (10التصميم )

 0.07 1.90 (11التصميم )

 0.08 1.88 (12التصميم )

 

 
 

ء هيئة التدريس للتصميمات المستحدثة تحت لتقييمات أعضا One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 29جدول )

 الجانب الوظيفي(:في ضوء المحور الثالث من محاور التقييم )البحث 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوي الداللة قيمة "ف"

 010. 11 114. التباين بين المجموعات
2.300 

 

.023 

 
 005. 48 216. التباين داخل المجموعات

  59 330. التباين الكلي

مستوي  وجود فرق دال إحصائيا عند (29يتضح من الجدول )

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للتصميمات  0.05

المنفذة في ضوء نتائج المحور الثالث من محاور التقييم )الجانب 

وهي دالة إحصائيا، ويؤكد  2.30الوظيفي( حيث جاءت قيمة "ف" 

داللة الفروق بين التصميمات المنفذة في ضوء تقييمات أعضاء 

 LSDالث قامت الباحثتان بتطبيق اختبار هيئة التدريس للمحور الث

وذلك كما )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين محاور التقييم. 

 (.30يوضح الجدول )

نفذة في ضوء )أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين التصميمات الم LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 30جدول )

 دريس للمحور الثالث )الجانب الوظيفي(:تقييمات أعضاء هيئة الت

 
 

رابعاً: تقييم التصميمات المستحدثة تحت الدراسة من خالل تحكيم 

المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للمحور الرابع )مدى 

نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية والقبول من 

 المجتمع(:
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تحدث ميم المسصين للمحور الرابع من محاور التقييم وتقييم الجودة )مدى نجاح التص( مجموع متوسطات تقييمات المتخص31الجدول )

 -في تحقيق االبتكارية والقبول من المجتمع( للتصميمات المستحدثة تحت البحث: 

 
إلي أن التصميمات المستحدثة لمالبس  (31تشير نتائج الجدول )

ء للنساء في منطقة حائل حققت درجة قبول ونجاح في ضو

متوسطات تقييم أعضاء هيئة التدريس  للمحور الرابع من محاور 

التقييم وهو مدى نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية و 

 100.00القبول من المجتمع حيث تراوح تقييم الجودة ما بين )

وذلك بالنسبة للتصميم  89.00( ، 9، 3وذلك بالنسبة للتصميم )

ميع التصميمات المنفذة قد روعي فيها ( مما يؤكد علي أن ج7، 6)

أثناء عملية التصميم ما يلي:  التوافق مع عادات وتعاليم المجتمع 

السعودي، االستحداث من روح الطابع الوطني السعودي، االبتكار 

والتميز والحداثة، تحقيق التالقي والتوافق بين اصالة التراث 

 انب السيدات.السعودي وحداثة الموضة، التناسب والقبول من ج

 

 ي تحقيقف( متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور الرابع من محاور التقييم )مدى نجاح التصميم المستحدث 32جدول )

 :االبتكارية والقبول من المجتمع( للتصميمات المستحدثة تحت البحث

 االنحراف المعياري المتوسط التصميم االقتباس

 زي المسرح

 0.04 1.98 (1التصميم )

 0.05 1.94 (2التصميم )

 0.00 2.00 (3التصميم )

 زي الزبون

 0.04 1.98 (4التصميم )

 0.04 1.98 (5التصميم )

 0.18 1.78 (6التصميم )

 زي المقطع
 0.13 1.78 (7التصميم )

 0.15 1.84 (8التصميم )

 زي الكرته

 0.00 2.00 (9التصميم )

 0.10 1.90 (10التصميم )

 0.16 1.88 (11لتصميم )ا

 0.08 1.88 (12التصميم )

 
ء هيئة التدريس للتصميمات المستحدثة تحت لتقييمات أعضا One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 33جدول )

 لمجتمع(:والقبول من افي ضوء المحور الرابع من محاور التقييم )مدى نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية البحث 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوي الداللة قيمة "ف"

 033. 11 362. التباين بين المجموعات
3.158 

 

.003 

 
 010. 48 500. التباين داخل المجموعات

  59 862. التباين الكلي

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للتصميمات  0.05عند مستوي  وجود فرق دال إحصائيا (33يتضح من الجدول )
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المنفذة في ضوء نتائج المحور الرابع من محاور التقييم )مدى 

نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية والقبول من 

وهي دالة إحصائيا، ويؤكد  3.15المجتمع( حيث جاءت قيمة "ف" 

ت المنفذة في ضوء تقييمات أعضاء داللة الفروق بين التصميما

)أقل فرق  LSDهيئة التدريس للمحور الرابع وقد تم تطبيق اختبار 

يوضح معنوي( للمقارنات المتعددة بين محاور التقييم، وذلك كما 

 .(34الجدول )

فذة في ضوء تصميمات المن)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين ال LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 34جدول )

 تمع(:تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمحور الرابع )مدى نجاح التصميم المستحدث في تحقيق االبتكارية والقبول من المج

 
مقارنة بين ربعة )خامساً: تقييم التصميمات المستحدثة تحت الدراسة من خالل تحكيم المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للمحاور اال

 محاور االربعة(:ال

 -( مجموع متوسطات تقييمات المتخصصين للمحاور االربعة وتقييم الجودة للتصميمات المستحدثة تحت البحث: 35جدول )

 التصميمات االقتباس

 الجانب الوظيفي   الجانب الجمالي  جانب التصميم  

االبتكارية 

والقبول من 

 المجتمع

 ككل

 الترتيب

 مجموع
تقييم 

 الجودة
 عمجمو

تقييم 

 الجودة
 مجموع

تقييم 

 الجودة
 مجموع

تقييم 

 الجودة

المجموع 

 الكلي

تقييم 

 الجودة

زي 

 المسرح

1 9.8 98 9.9 99 9.7 97 9.9 99 39.3 98.25 3 

2 9.6 96 10 100 10 100 9.7 97 39.3 98.25 4 

3 9.9 99 10 100 9.6 96 10 100 39.5 98.75 1 

زي 

 الزبون

4 9.1 91 8.8 88 9.2 92 9.9 99 37 92.5 11 

5 9.8 98 9.9 99 9.8 98 9.9 99 39.4 98.5 2 

6 9.5 95 9.1 91 9.7 97 8.9 89 37.2 93 10 

زي 

 المقطع

7 8.8 88 8.5 85 9.3 93 8.9 89 35.5 88.75 12 

8 9.7 97 9.6 96 9.8 98 9.2 92 38.3 95.75 7 

زي 

 الكرته

9 9.7 97 9.4 94 9.6 96 10 100 38.7 96.75 5 

10 9.4 94 9.1 91 9.5 95 9.5 95 37.5 93.75 9 

11 9.6 96 9.5 95 9.5 95 9.4 94 38 95 8 

12 9.9 99 9.8 98 9.4 94 9.4 94 38.5 96.25 6 

إلى أن التصميمات المستحدثة لمالبس  (35تشير نتائج الجدول )

النساء في منطقة حائل حققت درجة قبول ونجاح في ضوء 

قييم أعضاء هيئة التدريس لمحاور التقييم )ككل( حيث متوسطات ت

(، 3وذلك بالنسبة للتصميم ) 98.75تراوح تقييم الجودة ما بين )

(( مما يؤكد على أن جميع 7وذلك بالنسبة للتصميم ) 88.75

التصميمات المنفذة قد روعي فيها أثناء عملية التصميم ما يلي: 

فضال عن الجانب  جانب التصميم، وتحقيق الجانب الجمالي،

الوظيفي، باإلضافة إلي نجاح التصميم المستحدث في تحقيق 

 االبتكارية والقبول من المجتمع.

في  مستحدثة تحت البحثلتقييمات المحكمين للتصميمات ال One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 36جدول )

 المحاور األربعة(:ضوء المحاور االربعة للتقييم )المقارنة بين 

 مستوي الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 036. 3 108. التباين بين المجموعات
.250 

 

.861 

 
 143. 44 6.312 التباين داخل المجموعات

  47 6.419 التباين الكلي

ا عند مستوي عدم وجود فرق دال إحصائي( 36يتضح من الجدول )

بين متوسططات تقييمطات أعضطاء هيئطة التطدريس للتصطميمات  0.05

المنفططذة فططي ضططوء محططاور التقيططيم األربططع حيططث جططاءت قيمططة "ف" 

وهي غير دالة إحصائيا، وبالتالي يمكن ترتيب المحاور في  0.250

ضوء متوسططات تقييمطات أعضطاء هيئطة التطدريس كمطا هطو موضطح 

 .(37الجدول )في 

 ترتيب المحاور في ضوء تقييمات أعضاء هيئة التدريس: (37جدول )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المحاور

 2 33121. 9.5667 جانب التصميم
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 4 49787. 9.4667 الجانب الجمالي

 1 22747. 9.5917 الجانب الوظيفي

 3 40555. 9.5583 االبتكارية والقبول من المجتمع

 
عدم وجود فرق دال إحصائيا  يتضح لنا (37من خالل الجدول )

ة بين متوسطات محاور تقييم التصميمات المنفذ 0.05عند مستوي 

لمالبس للنساء في منطقة حائل في ضوء تقييمات أعضاء هيئة 

 التدريس".

 سادساً: تقييم المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس للتصميمات

 تصميم(: المستحدثة تحت الدراسة )مقارنة بين االثني عشر

تم حساب متوسطات ما حققته التصميمات في ضوء تقييمات 

أعضاء هيئة التدريس في مجمل محاور التقييم وذلك لتوضيح 

الفروق بين المتوسطات لتحديد أفضل المجموعات المقتبسة من 

)زي المسرح، زي الزبون، وزي المقطع، وزي الكرتون( كما هو 

 (.38موضح في الجدول )

تصميم  ثني عشر)للمقارنة بين االييمات المحكمين للتصميمات المستحدثة من مالبس النساء التقليدية في منطقة حائل ( تق38جدول )

 المستحدثة(:

 االنحراف المعياري المتوسط التصميم االقتباس

 زي المسرح

 0.10 9.83 (1التصميم )

 0.21 9.83 (2التصميم )

 0.19 9.88 (3التصميم )

 زي الزبون

 0.47 9.25 (4صميم )الت

 0.06 9.85 (5التصميم )

 0.37 9.30 (6التصميم )

 زي المقطع
 0.33 8.88 (7التصميم )

 0.26 9.58 (8التصميم )

 زي الكرته

 0.25 9.68 (9التصميم )

 0.19 9.38 (10التصميم )

 0.08 9.50 (11التصميم )

 0.26 9.63 (12التصميم )

 
 One- way ANOVAحادي في اتجاه تم تحليل التباين األ

لتقييمات المحكمين للتصميمات المنفذة تحت البحث من المالبس 

التقليدية للنساء في منطقة حائل )للمقارنة بين االثني عشر تصميم 

 .(39بالجدول )المستحدثة( كما هو موضح 
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مين للتصميمات المستحدثة تحت البحث من المحك لتقييمات One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 39جدول )

 :المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل )للمقارنة بين االثني عشر تصميم المستحدثة(

 مستوي الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 367. 11 4.039 التباين بين المجموعات
5.554 

 

.000 

 
 066. 36 2.380 لتباين داخل المجموعاتا

  47 6.419 التباين الكلي

وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي  (39يتضح من الجدول )

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للتصميمات  0.05

وهي دالة إحصائيا  5.55المستحدثة حيث جاءت قيمة "ف" 

المنفذة في ضوء تقييمات  ولتأكيد داللة الفروق بين التصميمات

)أقل فرق معنوي(  LSDأعضاء هيئة التدريس تم تطبيق اختبار 

يوضح الجدول للمقارنات المتعددة بين التصميمات، وذلك كما 

(40). 

ء ستحدثة في ضو)أقل فرق معنوي( للمقارنات المتعددة بين التصميمات الم LSD( الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار 40جدول )

 تقييمات أعضاء هيئة التدريس 

 
 0.05*دالة عند مستوي 

سابعاً: تقييم المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس لمجموعات 

التصميمات المستحدثة تحت الدراسة )مقارنة بين االربعة 

 مجموعات(:

 One- way ANOVAتم حساب تحليل األحادي في اتجاه 

تصميمات المستحدثة لتقييمات أعضاء هيئة التدريس لمجموعات ال

والمنفذة تحت البحث من المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل 

 (.41بالجدول ))للمقارنة بين االربعة مجموعات( كما هو موضح 

تحت  لمجموعات التصميمات المستحدثةكمين لتقييمات المح One- way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي في اتجاه 41جدول )

 من المالبس التقليدية للنساء في منطقة حائل )للمقارنة بين االربعة مجموعات(:البحث 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوي الداللة قيمة "ف"

 16.241 3 48.724 التباين بين المجموعات
2.486 

 

.135 

 
 6.532 8 52.255 التباين داخل المجموعات

  11 100.979 لكليالتباين ا

عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوي  (41يتضح من الجدول )

بين متوسطات تقييمات أعضاء هيئة التدريس للمجموعات  0.05

المقتبسة من التصميمات المستحدثة تحت البحث حيث جاءت قيمة 

 وهي غير دالة إحصائيا.  2.48"ف" 

 التدريس للمجموعات المقتبسة من التصميمات المستحدثة تحت البحث:( متوسطات تقييمات أعضاء هيئة 42جدول )

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط التصميم

 1 28868. 98.4167 زي المسرح

 3 3.32916 94.6667 زي الزبون

 4 4.94975 92.2500 زي المقطع

 2 1.34436 95.4375 زي الكرته
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 :  Resultsالنتائج 
 س النتائج إلى إمكانية االستفادة من دراسة المالب أشارت

التقليدية في منطقة حائل في ابتكار تصميمات معاصرة 

 مستحدثة لمالبس السيدات لفترة المساء.

  التصميمات المستحدثة تحت البحث حققت بنيات التصميم

 )العناصر ــ األسس(.

  التصميمات المبتكرة تحت البحث تحقق الجوانب الجمالية

 .تصميم بما تحويه من جوانب التميز والحداثةلل

 د التصميمات المبتكرة تحت البحث تتوافق مع عادات وتقالي

 .المجتمع السعودي

  التصميمات المبتكرة تحت البحث تتوافق مع خطوط الموضة

 .الحديثة

  ين بالتصميمات المبتكرة تحت البحث تحقق التالقي والتوافق

 .لموضةأصالة التراث السعودي وحداثة ا

  أظهرت النتائج اإلحصائية المستخدمة تحت البحث انه

حت تبالمقارنة بين المجموعات التصميمية األربعة المقترحة 

الدراسة )المسرح، الزبون، المقطع، الكرته( وجد أن 

مجموعة زي المسرح هي أعلى مجموعة حققت قبوال لدى 

المحكمين من أعضاء هيئة التدريس وهم أيضا من سيدات 

تمع حائل، مع مالحظة انه بعمل تحليل التباين بين مج

المجموعات األربعة أظهرت النتيجة عدم وجود فرق دال 

 .إحصائيا

  أظهرت النتيجة اإلحصائية أن التصميم الثالث وهو من

 ،مجموعة زي المسرح حقق أعلى نتيجة قبول لدى المحكمين

تاله في الترتيب التصميم الخامس وهو من مجموعة زي 

 بون وقد توافق عليه أيضا المحكمين.الز

 : Recommendationsالتوصيات 
 االهتمام بدراسة تراث الفنون الشعبية بصفة عامة وتراث 

التقليدية بصفة خاصة بما ينتج عنه من توصيف  المالبس

 علي وتوثيق لهذا التراث للحفاظ عليه وبما يدفع إلى الحفاظ

 .الهوية الوطنية السعودية

  كلياتهمية دراسة مقرر المالبس التقليدية في الأالتأكيد عل 

 .المتخصصة في مجال المالبس والنسيج

  إنشاء متاحف تحتوى على كافة أنواع التراث الشعبي

شره السعودي ومنها تراث المالبس التقليدية للحفاظ عليه ون

 .ودعمه

  إقامة معارض محلية والمشاركة في المعارض الدولية

اث تقليدي بما يعمل على إحياء الترلعرض منتجات التراث ال

 .الوطني وعرضه على المستوى اإلقليمي والعالمي

  إنشاء مواقع الكترونية للتراث الشعبي السعودي بكافة

 .أنواعه

 ون تشجيع الباحثين والدارسين عل البحث في مجال تراث الفن

  الشعبية بصفة عامة وتراث المالبس التقليدية بصفة خاصة

  فتياتالسعودي بفئاته المختلفة من الشباب والتشجيع المجتمع 

ن مإقامة المشاريع الصغيرة التي تهدف إلى االستفادة  على

ة تراث الفنون الشعبية السعودية في ابتكار منتجات معاصر

ر تعمل على تنمية المجتمع السعودي وزيادة الدخل واستثما

 طاقات الشباب.
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