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تي الزياء ميم األتتنوع وتتعدد مصادر تصو ،تجاهات أهمية حاليا  تدامة من أكثر اإلتجاه الموضة المسإيعتبر 

ا في تمد عليهومن أهم المصادر التي يمكن للمصمم أن يع ،جديدةال هأفكار لهامستإالمصمم في يستعين بها 
 -يالفرعون)فنون التراث المصري القديم ب اإلستعانة ،بتكار أفكار تصميمة معاصرة توائم الذوق العامإ

وفى  ،اين وغيرهكذلك فنون الحضارات القديمة في بالد العراق واالندلس والهند والص ،االسالمى( -القبطي
 بالدي على فن حلى األمازيغ ف البحث الحالىإطار البحث عن مصادر لتصميم مكمالت المالبس، فيركز 

 التراث، ت هذاعبير صادق يعكس واقع وسماوتعتبر حلي األمازيغ من أهم الفنون التي تمثل ت العربى المغرب
فن  بريعت هوفوبذلك  ،يعتمد على الخامات البيئيةأصيل فن  هلكون ا  هذا النوع من الفنون نظر تم إختيارو

مراحل  كافة ودعم تطبيق جميع مبادئ االستدامة على ،مستدام متوافق مع االتجاه العالمى نحو االستدامة
 ت مالبسمكمال إبتكارفى كيفية  مشكلة البحثوتكمن  .ى البيئة ومواردهاالتصنيع واإلنتاج للحفاظ عل

اعها فى ف أنوختالإستخدام بقايا أقمشة القطن العضوى مع معا  بإ تحقق الجانب الوظيفى والجمالى مستحدثة
تهدف و في ضؤ مفهوم الموضة المستدامة.الشكل والملمس وكيفية الدمج بينها بشكل متناسق ومترابط 

ده طلق إعامن من ستحدثةفى تصميم وتنفيذ مكمالت مالبس م ستغالل بقايا األقمشةإلى إالحالية  اسةالدر
ا خاماته وسمات مميزة وتنوع فى لما لها من خصائص ،وخاصة أقمشة القطن العضوى تدوير بقايا األقمشة

الموضة  صبحتحيث أ ،امةجديدة ومتماشية مع االتجاه العالمى نحو االستد مبتكرة ما يلهم المصمم بأفكارب
اد  إلى مووصوال   ستخدام أقمشة وأصباغ صديقة للبيئةمن إتسير في اتجاه عام نحو الحفاظ على البيئة، بدءا  

 في خضراءا اللتكنولوجيتجاه للذهاب الي ايعاد تدويرها ، فالسياق االقتصادي الجديد يميل إلى تشجيع اإل
 تضمنه منتوما  المغرب العربي بالد لفنون حلى األمازيغ في ليليةتح إلى إجراء دراسة ، باإلضافةالصناعات

الت ح لمكمتصميمات تصل إستحداث ستفادة منها فيوكيفية اإل المستوى، رفيعة وفنية جمالية ورمزية قيم
ي تناول أحد ف أهمية البحث تضحوت .ما يسهم في تقديم مصادر جديدة ومستدامة لمكمالت المالبسب ،المالبس
فهوم ظيف ملعلم المرتبطة بمجال تصميم مكمالت المالبس، والتطرق إلى مصادر جديدة للتصميم لتوفروع ا

مالت في تصميم مك قص األقمشة القطنية العضويةالـموضة المستدامة من خالل إعادة تدوير مخلفات 
تبط به ما يروغى ويعتمد البحث على المنهج التاريخى لدراسة األصول التاريخية للمجتمع االمازي المالبس،
ء ة آراإيجابي البحث عن نتائجوقد أسفرت  المنهج الوصفي التحليلى مع التطبيقات، كما يتبع البحثمن فنون 

%: 59.2تجاه التصميمات المقترحة والتى حصلت على نسب مئوية تراوحت ما بين )المتخصصين 
رى منها الى نتائج هامة اخ حثينالبا %( من قبل المستهلكات وتوصل95.38%: 53.84%(، وما بين )98.2

وصى أولذا  البحث في مجال تصميم مكمالت المالبسوأن فن حلى األمازيغ لم يحظى بقدر وافى من الدراسة 
يم ل تصمالتعمق في دراسة وتحليل عناصر فن حلى األمازيغ واالستفادة منها في مجا الباحثين بضرورة

 حتى اآلن.ه لفن من ثراء واستمرارية منذ ظهورمكمالت المالبس لما يتميز به هذا االموضة و

 األمازيغ حلى 
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 Introduction  :املقدمة

مع تزايد انتشار المخاوف المتعلقة بالتلوث وتغير المناخ الناجم عن 
النشاط البشري وخسائر التنوع الحيوي، انتقل العالم إلى تبني 

، وذلك بتطبيق في الوقت الحالي سياسات وإجراءات أكثر استدامة
ستثمار في مجال التكنولوجيا ألعمال المستدامة وزيادة اإلممارسات ا
ول ألتعتبر مكمالت المالبس تعبير فني ذو شقين الشق ا، الخضراء

 المظهر الفني الجمالي والشق الثاني هو المظهر الفكري والحضاري
لمكمالت المالبس سمات خاصة ومميزة فهي لغة تشكيلية يمكن من 

ح للقائم بها إنتاج قطع لها وظائف نفعية خاللها ممارسة الفن حيث تتي
بجانب القيمة الفنية، فلها أثر كبير على المظهر الملبسي إلى جانب 
إعتبارها من العوامل الهامة التي توضح مدى الوعي الحضاري 

نها تعتبر متطلب من متطلبات األناقة، وإن اإلهتمام ألمرتديها كما 
ى تأكيد الهوية القومية بالتراث األمازيغي من شأنه أن يعمل عل

لشعوب تلك المنطقة من العالم العربي واإلسالمي خاصة في زمن 
الحريات والديمقراطية وتطور االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
التي ساعدت في اإلبقاء على تقاليد وعادات الشعوب، إن الحلي 
واألزياء األمازيغية مشبعة بالرموز التي استلهمها اإلنسان من 

طبيعة والتي اتخذت عدة أشكال نباتية وحيوانية وهندسية. وفى هذا ال
 السياق تناولت العديد من الدراسات الفن االمازيغى بإعتباره مصدرا  

بما يحويه من  مالبسالمكمالت خصب ا من مصادر إاللهام لمصمم 

( 2020 -قيم جمالية وسمات فنية  فتناولت دراسة )محمد محمود
الستحداث  راث الفن التطبيقي االمازيغي مصدرا  القيمة والرمز في ت

 -Laila Ait Hamzaودراسة ) قمشة،ألتصميمات لطباعة ا
 ( التي هدفت لدراسة الثقافة األمازيغية في األزياء المغربية،2020

کما جمع الحلي األمازيغية بين سمات مميزة تعكس رؤية تحمل قيم 
التشكيلية بما استمده  وظيفية وقيم جمالية، وارتبطت معظم صياغاتها

وترجمها في  الفنان من عناصر طبيعية من البيئة المحيطة به،
المعين،  كالمربع، -صورة خطوط عضوية وأشكال هندسية أولية

والتي مثلت الهيئات الخارجية لبعض المشغوالت  -المثلث، والدائرة
أو وظفت كزخارف داخلية على األسطح سواء في صورتها 

كبة، ومن الدراسات التى ركزت على الحلى المبسطة أو المر
( والتي 2017 -منى برطالىو األمازيغى دراسة )حكيمة كشيدى،

تحدثت عن داللة ورمز الحلى واألزياء التقليدية األمازيغية بالقبائل 
( التي تناولت 2016 –الكبرى بالجزائر، ودراسة )أسماء فرج

وبالرغم من  جماليات الحلى االمازيغى إلستحداث حلى معاصر،
التقدم التكنولوجي الذي لحق بصناعة المالبس والنسيج إال أن هناك 
عملية إهدار غير قليلة في مختلف مراحل الصناعة ينتج عنها بقايا 
أقمشة أثناء مراحل التصنيع المختلفة وتعتبر بقايا وفضالت االقمشة 
نية من العوادم التي ينبغي االستفادة منها وتحويلها الى تكوينات ف

وظهرت مشكلة البحث في البحث عن   ،(Wang -2006) ةجديد
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كيفية االستفاده من بقايا أقمشة القطن العضوى فى عمل تصميمات 
وأهميتها فى القضاء على بقايا وفضالت األقمشة  لمكمالت المالبس،

واستغاللها بالشكل األمثل ومن الدراسات التى تناولت الحديث عن 
 -القص مثل دراسة )رانيا حسني وسمية حامدإعادة التدوير مخلفات 

( بعنوان "استخدام بقايا أقمشة مالبس السهرة فى عمل 2022
مكمالت المالبس المنفصلة " يهدف البحث الى استخدام بقايا أقمشة 
-السهرة فى عمل مكمالت ملبسية منفصلة، ودراسة )طارق محمد

لمفروشات ( بعنوان "إعادة تدوير بقايا أقمشة الستائر وا2021
النتاج مالبس نسائية تحقق االستدامة" ويهدف البحث إلى إعادة 
تدوير بقايا ومخلفات هذه األقمشة في ورش تصنيعها في دمياط 

ودراسة  لتصميم وإنتاج مالبس نسائية كاجوال تحقق االستدامة،
( بعنوان "توظيف الموضة 2015 -)هدى محمد لهام عبدالعزيز

مالبس السهرة" ويهدف البحث الي ير والخضراء في إعادة تد
استخدام الموضة الخضراء يإعادة تدوير مالبس السهرة بشكل يحقق 
عناصر وأسس تصميم الزي بتقديم التصميمات الزخرفية المستخدمة 
التي تحقق الجانب الجمالي والوظيفي للتصميم مع ترشيد االستهالك 

رة مالبس سه ىجل الحصول علأالملبسي لمالبس السهرة من 
 متجددة تنتمى الى الموضة الخضراء.

ولذلك تناول الباحثين فكرة البحث الحالى وهى توظيف حلى 
االمازيغ فى عمل تصميمات مستحدثة لمكمالت المالبس من خالل 

امة ستداستخدام بقايا االقمشة ومخلفات عمليات القص لتحقيق مبدأ اال
 ". Recycling)الموضة المستدامة( وإعادة التدوير "

 Statement of the Problem :مشكلة البحث

 التالية:يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت 

 الرمزية؟ما هى سمات فن حلى االمازيغ ودالالتها  -1

زياء ألمكانية توظيف فن حلى االمازيغ فى عمل مكمالت إما  -2

 القص؟النساء باستخدام إعادة تدوير مخلفات 

 المقترحة المستلهمة من راء المتخصصين فى التصميماتآلما  -3

 القص؟فن حلى األمازيغ باستخدام إعادة تدوير مخلفات 

فن  راء المستهلكات فى التصميمات المقترحة المستلهمة منآما  -4

 حلى األمازيغ باستخدام إعادة تدوير مخلفات القص؟

 Research Objectives :أهداف البحث

 يهدف البحث إلى:

لتشكيلية المميزة لفن حلى دراسة السمات الفنية والعناصر ا -1

 االمازيغ وداللتها الرمزية.

س النساء بمقترحة لمكمالت مال جديدة لتصميماتتقديم رؤية  -2

 ةاإلستدامة وإعاد تعكس سمات فن حلي األمازيغ وتحقق مفهوم

 ". Recycling" التدوير

 التصميمية.راء المتخصصين تجاه المقترحات آقياس  -3

 لتصميمات المقترحة.راء المستهلكات تجاه اآقياس  -4

 Research Significance: أهمية البحث

 تكمن أهمية البحث في:

يتناول أحد فروع العلم المرتبطة بمجال تصميم مكمالت  -1

 المالبس، والتطرق إلى مصادر جديدة للتصميم.

توظيف مفهوم الـموضة المستدامة من خالل إعادة تدوير  -2

 مخلفات القص في التصميمات المقترحة.

 نتاجها.إج مكمالت مالبس صديقة للبيئة في جميع مراحل نتاإ -3

 Research Methodology :منهج البحث

مع يتبع البحث المنهج التاريخى لدراسة األصول التاريخية للمجت

صفي االمازيغى وما يرتبط به من فنون كما يتبع البحث المنهج الو

 التحليلى مع عمل تطبيقات.

 السادةكل من المستهلكات و إلستطالع آراء المنهج الوصفى:

في )األكاديميين، أصحاب الخبرة في المجال( المتخصصين 

 التصميمات المقترحة.

 الرمزية. اتناول تحليل الحلى االمازيغى وداللتهالتحليل: 

النساء متعددة  مالبس لمكمالت مقترحات تصميمية التطبيق:

ة االستخدام مستلهمة من فن حلى األمازيغ مع تحقيق الموض

 ".Recycling" االستدامة وإعادة التدويرالمستدامة في ظل مفهوم  

 Research Delimitations :البحث حدود
 (يةالمملكة المغربمختارات من حلى االمازيغ بشمال افريقيا ) -1

ن اللغة االمازيغية أصبحت لغة رسمية ألى إوالسبب يرجع 
% من 26ن امازيغ المغرب يشكلون ألى جانب إبالمغرب 

جمالى سكان المغرب ويتركزون في ثالث مناطق رئيسية إ
مناطق سهل  -س المتوسطمنطقة األطل -)منطقة الشمال الشرقى

 سوس( . 
: 25تقديم مقترحات تصميمية لمكمالت مالبس النساء من سن  -2

 موضة المستدامة وإعادة التدويرعام بمفهوم ال 35
"Recycling تصلح لفترة الصباح وتواكب اتجاهات "
 موضة.ال

 .العضوياستخدام مخلفات القص من خامة القطن  -3

 Research Terms :مصطلحات البحث

 :Jewelryالحلى 

ن الحلي هو ما يتزين به من مصوغ إورد في معجم الوجيز "

 ( 2011 -المعدنيات أو الحجارة" )المعجم الوجيز
مر  ويعتبر الحلي من أقدم الفنون التي قام بصياغتها الفنان على

من المعادن المختلفة واألحجار الكريمة بهدف الزينة  العصور
كالقالدات واألساور والخواتم وغيرها من المشغوالت ويرجع 

 -لما ذكره )حسن سيد محمد تصنف الحلي إلى ثالثة أنواع طبقا  
 ( وهي الحلي التي تصاغ من المعادن الثمينة وغير ثمينة،1981

من المعادن  والمجوهرات، والمكمالت والحليات المصاغة
والخامات األخرى. وترجع أهمية ارتداء الحلي عند المرأة 

كبر عدد من أو التنافس على جمع أاألمازيغية ليس فقط للتزين 
ن المشغوالت، بل ترتدي الحلي ألهداف اجتماعية مثل التمييز بي
 جتمعالفتاة والسيدة المتزوجة باإلضافة إلى األهداف الخاصة بالم

 عادةتقاد في السحر، واألرواح الخبيثة، وجلب الساألمازيغي كاإلع
 بارتداء الفضة. 

 :Amazighاألمازيغ 
هم السكان األصلين لشمال افريقيا، وكلمة امازيغ تعني األسود أو 

(، ولم يكن يعرف في تاريخ 1990 -حمد بن نعمانأاألحرار )
من الناس يعرف باسم  ن هناك جيال  أالسالالت البشرية عامة 

سم يعني التلعثم وذلك ألنهم انهم عرفوا "بالبربر" وهو إغ بل األمازي
واألمازيغ في ، ينطقون لغة غير مفهومة لدى الشعوب المحتله لهم

بناء "مازيغ بن کنعان"، فهم األمازيغ كما أأصل نشأتهم ساميون 
مام الخليفة "عمر بن الخطاب" حينما ذهب إليه إجاء في تصريحهم 

تسبوا أمامة إلى "مازيغ"، وأنهم أصحاب الوفد بعد فتح مصر فان
البالد الواقعة بين خليج العرب البحر األحمر و المحيط األطلنطي. 

تت أق.م، و ۱۳۰۰انتقلوا من آسيا إلى افريقيا عن طريق مصر سنة 
القبائل العربية إلى هذا الوطن في فترات مختلفة ودفعات متفرقة. 

ذه الجاليات الكنعانية ن هأويقول "يوسف بن عبد البر القرطبي" 
بأرض مصر للمكوث به، وتصلب في وجهها يومئذ  نزلت أوال  

الفراعنة فواصلت السير إلى أرض المغرب )عبدالرحمن بن محمد 
ما بعد هذه الفتره قد عمر الشمال اإلفريقي من أ(، 1994 -الجياللى

خر الحدود المصرية إلى المحيط االطلنطى باألمة األمازيغية في آ
 قبائل.صور 

 :Sustainabilityاالستدامة 
 تات،والنبا والحيوانات، هى الحفاظ على جميع أشكال الحياة للبشر،

م وكوكب األرض عامة، حيث يكون أي نظام مستدام عندئذ هو النظا
رد موا الذي ال يأخذ من البيئة أكثر مما يعطيها حيث أنه ال يستنفذ

لتي ية اوهو دراسة للكيف البيئة ولكنه يغذي نفسه باحتياجاته بنفسه.
 تعمل بها أنظمة الطبيعة وتحتفظ من خاللها بتنوعها، وفي نفس

 ستمرمالوقت تتمكن من إنتاج ما تحتاج اليه البيئة لتظل في توازن 
(Fletcher, Kate, and Lynda Grose - 2012 ). 

 :Accessories Clothing مكمالت المالبس
 أو منفصال   ء كان متصال  هي كل ما يمكن أن يضاف للمالبس سوا

 جذابا   جميال   ويعطيه مظهرا   ةن يزيد من جماله ورونقأيمكن  هعن
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المكمالت وهى  هويتحقق به إشباع الرغبة الجمالية لدى مستخدم هذ
لى إقطع تصاحب المالبس وتعمل على زيادة تأثيرها مما يؤدى 

بى، )النو كمال وجمال المالبس من الناحيتين الجمالية والوظيفية
2020).  

 :Residue Fabricبقايا األقمشة 
 هاستخدامها بسبب صغر حجمإ تمهي القطعة المتبقية والتي لم ي

ي فحيتها لتنفيذ منتج ملبسي كبير الحجم ولذلك تستخدم الوعدم ص
ك ويمكن تعريف بقايا األقمشة بأنها تل ،تكملة تنفيذ منتج آخر

ت قى من كلف ومكمالالمخلفات التى تنتج من عملية القص وما يتب
 (.2015 )معوض،

 :Recycling التدويرإعاة 
اء عادة التدوير هو عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سوإ

فات لمخلاالمنزلية أو الصناعية أو الزراعية، وذلك لتقليل تأثير هذه 
 وتراكمها على البيئة، وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل

ل يع كلمواد الخام الموجودة بها ثم إعادة تصنالمخلفات على أساس ا
 دارة، وأصبحت عملية إعادة التدوير من أهم أساليب إىمادة على حد

ع معملية لعديدة لهذه الاذلك للفوائد البيئية و ،التخلص من المخلفات
ي أاشر بدأ التركيز على إعادة التدوير غير المب ،بداية التسعينيات

ادة اج منتجات أخرى تعتمد على نفس المتصنيع مواد المخلفات إلنت
 الخام مثل إعادة تدوير الزجاج والورق والبالستيك وغيرها من

 منتجعلى المواد التي يتم اآلن إعادة تدويرها من اجل الحصول 
 (.2008جديد ذو جودة مقبولة )عبير، 

 " لتقديمRecycling" إعادة التدويرتطبيقات  ينستخدم الباحثإو

 ة لمكمالت المالبس من خالل:تصميمات مقترح

 استخدام خامات بيئية وعضوية ال تسبب اى ضرر بيئى. -1

 قمشة.ألإعادة تدوير للخامات المستعملة وبقايا ا -2

استخدام العمل اليدوى لتقليل استهالك الطاقة وانبعاثات  -3

 الكربون.

 The Research Sample: عينة البحث

 اشتملت عينة البحث على:

ادة أعضاء هيئة التدريس وهم الس (15) عددهمالمتخصصين: -أ

 عاهدوالم والكليات كلية االقتصاد المنزلىبقسم المالبس والنسيج ب

للتعرف على آرائهم تجاه اب الخبرة في المجال حوأصالمناظرة 

 التصميمات المقترحة المستلهمة من حلى األمازيغ.

جموعة من المستهلكات الالتي ( م30عددهم )المستهلكات:  -ب

 ( عام.35: 25راوح أعمارهن من )تت

 Research Tools :البحثأدوات 

المتخصصين في  السادة األساتذةاستبانة للتعرف على آراء  -1

مجال المالبس والنسيج في التصميمات المستلهمة من فن الحلى 

ضوء مفهوم في االمازيغى مع تحقيق الموضة المستدامة 

 ".  Recycling" ستدامة وإعادة التدويراإل

ة راء المستهلكات للتصميمات المستلهمآاستبانة للتعرف على  -2

من فن حلى االمازيغ مع تحقيق الموضة المستدامة في ضوء 

 ". Recycling" ستدامة وإعادة التدويرمفهوم اإل

 خطوات بناء االستبانات: 

استبانة آراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج: )من  -

 (ينتصميم الباحث

ف على آراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج بهدف التعر

ع في تصميمات مكمالت المالبس المستلهمة من فن حلى االمازيغ م

 دويراإلستدامة وإعادة الت تحقيق الموضة المستدامة في ضوء مفهوم

"Recycling ." 

ون وتتك ( عبارة تقيس جميعها االتجاه اإليجابى،28)واشتملت على 

 غير -موافق إلى حد ما -تقدير ثالثي )موافق االستبانة من ميزان

موافق( وقد خصص أمام كل عبارة مكان يضع فيه المتخصصين 

 عالمة تعبر عن مدي التوافق وذلك بإعطاء ثالث درجات لموافق،

ودرجتين لموافق إلى حد ما، ودرجة واحدة لغير موافق، ويرفق 

ية رجة الكلباالستبانة بيانات يجيب عنها المفحوص، وقد بلغت الد

 ( درجة.84لإلستبيان )

 (ينستبانة آراء المستهلكين: )من تصميم الباحثا -2

من  لمعرفة مدى تقبل المستهلكين للتصميمات المقترحة والمستلهمة

ن ( عبارة، وتتكون االستبانة م13حلى األمازيغ، واشتملت على )

وقد  غير موافق( -موافق إلى حد ما -ميزان تقدير ثالثي )موافق

خصص أمام كل عبارة مكان يضع فيه المتخصصين عالمة تعبر 

عن مدي التوافق وذلك بإعطاء ثالث درجات لموافق، ودرجتين 

نة لموافق إلى حد ما، ودرجة واحدة لغير موافق، ويرفق باالستبا

ان بيانات يجيب عنها المفحوص، وقد بلغت الدرجة الكلية لإلستبي

 ( درجة .39)

 ث: صدق وثبات أدوات البح

 : إستبيان المتخصصين :إستعانت الباحثة بكل من:أوالا 

على مجموعة من األساتذة  بعرضهاصدق المحكمين:  -أ

المتخصصين في مجال المالبس والنسيج بهدف التحقق من صدق 

 حيتهمحتوى االستبانة وإبداء الرأي حول عباراتها وقد أقروا بصال

 الصياغة اللغويةبعض التعديالت فيما يخص  إجراءللتطبيق بعد 

لبعض العبارات، ومن ثم حساب معامل اإلتفاق بينهم بإستخدام 

 .Cooperمعادلة كوبر 

تفاق= )عدد مرات االتفاق/ )عدد مرات االتفاق+ عدد االنسبة 

 100×  مرات عدم االتفاق((

 :والجدول التالى يوضح ذلك

 ييم التصميمات المقترحة( معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تق1جدول )
 معامل االتفاق عدم االتفاق عدد مرات عدد مرات االتفاق بنود التحكيم

 %100 0 15 .الدقة فى صياغة العبارات حيث ال تحمل أكثر من معنى 
 %86,66 2 13 الدقة فى تسلسل وتنظيم العبارات

 %100 0 15 مة العبارات للهدف من البحثئمال
 %93,33 1 14 حور التابعة لهمة العبارات للمئمال

 %86,66 2 13 وضوح معنى العبارات
 %100 0 15 ال توجد عبارات مكررة

 %100 0 15 قدرة اإلستبيان على قياس اآلراء
 %93,33 1 14 مة العبارات لفئة المتخصصين فى مجال األزياءئمال

%: 86,66يتضح من الجدول أن نسبة االتفاق تراوحت مابين )

هى نسبة إتفاق مرتفعة، وقد قامت الباحثة بإجراء %(، و100

ئية لنهاالتعديالت وفقا  آلرائهم و بذلك اصبح االستبيان في صورته ا

 جاهز للتطبيق.

باستخدام االتساق الداخلي بين درجة كل الصدق اإلحصائي:  -ب

عبارة والدرجة الكلية لالستبانة بحساب معامل ارتباط بيرسون 

 ذلك:  والجدول التالي يوضح

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان2جـدول )
 الداللة م االرتباط م الداللة م االرتباط م

1 0,851 8 0,921 15 0,606 22 0,885 

2 0,946 9 0,866 16 0,734 23 0,792 

3 0,895 10 0,851 17 0,619 24 0,866 
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4 0,714 11 0,743 18 0,825 25 0,912 

5 0,607 12 0,642 19 0,764 26 0,732 

6 0,807 13 0,792 20 0,709 27 0,821 

7 0,778 14 0,885 21 0,919 28 0,715 

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات دالة عند مستوى 

( القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق 0,01: 0,05)

 وتجانس عبارات  االستمارة. 

 تم حساب الثبات عن طريق:ستبيان: ثبات اال

ئة طريقة التجز -Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ  -

 Split- halfالنصفية 

 ( قيم معامل الثبات إلستبيان المتخصصين3جدول )

ثبات االستبيان 

 ككل

 التجزئة النصفية معامل الفا

0,891 0,850 – 0,946 

(، وقيمة 0,891ا بلغت )يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الف

( وهما دالتان 0,946–0,850معامل ثبات التجزئة النصفية بلغ )

 مما يدل على ثبات االستبيان. 0,01عند مستوى 

ا  ل ثة بكستعانت الباحا: استبيان المستهلكات: صدق االستبانة: ثانيا

 من :

الستبانة على مجموعة من تم عرض ا صدق المحكمين: -أ

ذة المختصصين في مجال المالبس والنسيج المحكمين من األسات

بهدف التحقق من صدق محتوى االستبانة وإبداء الرأي حول 

ساب عباراتهما وقد اتفق جميعهم على صالحيتها للتطبيق، ومن ثم ح

 .Cooperمعامل اإلتفاق بينهم بإستخدام معادلة كوبر 

تفاق= )عدد مرات االتفاق/ )عدد مرات االتفاق+ عدد االنسبة 

 100(× ات عدم االتفاق( مر

 : والجدول التالى يوضح ذلك

 ( معامل اتفاق السادة المتخصصين على بنود استبيان تقييم التصميمات المقترحة4جدول )

 بنود التحكيم
عدد مرات 

 االتفاق

عدد مرات عدم 

 االتفاق
 معامل االتفاق

 %100 0 15 الدقة فى صياغة العبارات حيث ال تحمل أكثر من معنى .

 %86,66 2 13 الدقة فى تسلسل وتنظيم العبارات

 %100 0 15 مالءمة العبارات للهدف من البحث

 %93,33 1 14 مالءمة العبارات للمحور التابعة له

 %86,66 2 13 وضوح معنى العبارات

 %100 0 15 ال توجد عبارات مكررة

 %100 0 15 قدرة اإلستبيان على قياس اآلراء

 %93,33 1 14 لفئة المتخصصين فى مجال األزياء مالءمة العبارات

%: 86,66بين ) يتضح من الجدول أن نسبة االتفاق تراوحت ما

بإجراء ين %(، وهى نسبة إتفاق مرتفعة، وقد قامت الباحث100

صبح االستبيان في صورته النهائية أالتعديالت وفقا  آلرائهم وبذلك 

 جاهز للتطبيق.

دام االتساق الداخلي بين درجة كل باستخالصدق اإلحصائي:  -ب

عبارة والدرجة الكلية لالستبانة وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون 

 و الجدول التالي يوضح ذلك: 

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة االستبيان5جـدول )
 الداللة االرتباط م الدالة االرتباط م الدالة االرتباط م

1 0,851 0,01 6 0,642 0,05 11 0,807 0,01 

2 0,946 0,01 7 0,714 0,01 12 0,792 0,01 

3 0,619 0,05 8 0,778 0,01 13 0,921 0,01 

4 0,895 0,01 9 0,866 0,01    

5 0,714 0,01 10 0,866 0,01    

يتضح من الجدول السابق أن جميع العبارات دالة عند مستوى 

حد الصحيح مما يدل على صدق ( القترابها من الوا0,01: 0,05)

 وتجانس عبارات  االستمارة. 

 تم حساب الثبات عن طريق:ثبات االستبيان: 

ريقة التجزئة ط - Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ -

 Split- halfالنصفية 

 ( قيم معامل الثبات إلستبيان المتخصصين6جدول )

 ثبات االستبيان ككل
 التجزئة النصفية معامل الفا

0,784 0,784 – 0,863 

قيمة (، و0,784يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل الفا بلغت )

( وهما دالتان 0,863–0,784معامل ثبات التجزئة النصفية بلغ )

 مما يدل على ثبات االستبيان. 0,01عند مستوى 

 إجراءات البحث :

 تمثلت إجراءات البحث فى اآلتى:

 ةات والبحوث السابقلدراسالبعض  ةمسحي ةعمل دراس -1

 ساسية للبحث. ألوالمرتبطة لإلستفادة منها فى المحاور ا

 تجميع واختيار بعض بقايا أقمشة القطن العضوى. -2

قمشة مع بعضها البعض ألمحاوالت لدمج وتنسيق قطع بقايا ا -3

 واختيار الخامات المساعدة.

م دراسة تحليلية للحلى األمازيغى لتحديد العناصر التى سيت -4

 هام منها.اإلستل

قمشة ألمالبس باستخدام بقايا االمكمالت إسكتشات لتصميم  -5

 القطن العضوى .

تقديم مقترحات تصميمية لمكمالت مالبس النساء للفئة العمرية  -6

( عام مستوحاه من فن الحلى األمازيغى مع تحقيق 35 :25)

 إعادة التدويرالموضة المستدامة في ضوء مفهوم 

""Recycling، امج واستخدام برنAdobe illustrator  

لرسم  Adobe Photoshopوبرنامج  CLO 3Dوبرنامج 

 وتلوين التصميمات المقترحة. 

المتخصصين  السادة األساتذهعداد استبانة للتعرف على آراء إ -7

 في مجال المالبس والنسيج في التصميمات المقترحة. 

ت عداد استبانة للتعرف على مدى تقبل المستهلكات للتصميماإ -8

 مقترحة.ال

 للبيانات.جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة إ -9

 وتفسيرها.عرض النتائج والتعليق عليها  -10

 التساؤالت:نتائج البحث واالجابة على 

 ية؟الرمزما هى سمات فن حلى االمازيغ ودالالتها  األول:التساؤل 

 الرمزية:شكال ذات الدالالت ألا
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والعناصر ذات القيمة  شكالألبجمع مجموعة من ا ينوقد قام الباحث

والتي تحمل دالالت رمزية من خالل تحليل بعض الفنون األمازيغية 

وفيما يلي جدول بأهم العناصر وما ترمز إليه  ،على اختالف أنواعها

 في األعراف والمعتقدات األمازيغية القديمة:

 ةية القديميوضح أهم العناصر وما ترمز إليه في األعراف والمعتقدات األمازيغ( 7جدول )

 المدلول الرمزى للعنصر االسم الرمز م

1 

 

Theletter Yaz 

 حرف الياز
 لى الرجل الحر .إترمز 

2 

 

The seeds 

 ورذالب

يرمز هذا الشكل إلى بذور الذكور ويشير 

 إلى الحياة والخصوبة

3 

 

Olive tree 

 شجرة الزيتون

ما ويرمز هذا الشكل إلى شجرة الزيتون 

ة تستمدها من أسمها من قو هتتمتع ب

الذي تم تحويره  azemmurاألمازيغي 

ويعنى في األمازيغية  tazmatمن أسم 

 القوة .

4 

 

The diamond 

 االلماسة

الشكل عبارة عن ألماسة ترمز إلى األنوثة 

والخصوبة ويرتبط بشكل الثعبان ليمثل 

 اتحاد الفرقاء .

5 

 

 

The tree 

 الشجرة

رة، ويعنى في ويرمز هذا الشكل إلى الشج

األمازيغية االرتباط بسهولة العيش ورغد 

الحياة، كما يرمز إلى مركز الحياة وما 

يحيط به من كائنات فيما ينطوي على 

معنى الحياة بسبب البذور وكذلك المعرفة 

فيما ترمز  ،بسبب ما بالشجر من أوراق

بذور األشجار إلى الخصوبة والقدرة على 

 اإلنجاب.

6 

 

The aries 

 رج الحملب

رمز القوة و الخضوع ، كما يرمز الى 

 الحياة والرخاء .

7 

 

The cross 

 الصليب

ز بالنسبة للنساء اللواتى يستخدمن هذا الرم

فهو مرتبط بااللماس ويرمز الى الطير 

رمز الجمال والرشاقة ، كما يرمز الى 

 ساقي وذراعى الرجل .

8 

 

Wheat 

 القمح

ويرتبط  ويرمز هذا الشكل إلى القمح،

ما القمح في الثقافة األمازيغية بالحياة حين

حين يرمز إلى  األرض، فيينبت من 

الموت بسبب بذوره الموجودة داخل التربة 

. 

9 

 

The eye 

 العين

و  الشريرة،هي رمز الحماية من العيون 

الصليب بداخلها يبعد الشر من األربع 

 اتجاهات .

10 

 

Weaving comb 

 مشط النسيج

ز انثوى يرمز الى الخصوبة و هو رم

 االبداع.

11 

 

Taurus 

 برج الثور
 العضلية.يرمز الى القوة 

12 

 

The serpent 

 الثعبان

هو رمز للخصوبة و للحماية من األرواح 

 الشريرة.

13 

 

The crescent 

 الهالل
 وتموت. يرمز الى األشياء التي تولد وتنمو
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 المدلول الرمزى للعنصر االسم الرمز م

14 

 

The spider 

 العنكبوت

وى يرمز الى الحياة العملية هو رمز انث

 والصبر والتوافق .

15 
 

Arrow 

 السهم

يرمز الشكل إلى محور االرتكاز ويشير 

في األمازيغية إلى التوازن واالستقرار 

 والصالبة واإلخالص .

16 

 

Net and fish 

 السمك والشبكة
 هو رمز للحماية .

17 

 

The frog 

 الضفدع

 هو رمز مرتبط بالخصوبة والطقوس

 السحرية .

18 

 

The fly 

 الذبابة

نسان إلتضايق كل من ا باستمرار،تتحرك 

والحيوان ، فهى تمثل الحياة في حيويتها 

ته فاوحماسها وقدرتها على التكاثر ومضاع

 ماالنهاية .إلى 

19 

 

The plus 

 الزائد

لى النجم إلى عين هللا، كما يرمز إيرمز 

 الساطع المرشد في الليل .

20 

 

Hammer 

 المطرقة

والشكل يرمز إلى المطرقة ويشير في 

األمازيغية إلى قوى الطبيعة والقدرة على 

فهي أداة حادة تستعمل  واالبتكاراالبداع 

في الحدادة لتمكن صاحبها من تشكيل 

 المعادن القاسية.

21 

 

Anchor 

 المرساة

ترمز الى الصالبة واالستمرارية 

 واإلخالص والتوازن واللياقة .

22 

 

Axe 

 الفأس

هو رمز إيجابي يرمز إلى المحاور التي 

تشير في األمازيغية إلى مشاعر الغضب 

والتدمير التي يواجه بها قوى الشر، 

ويرتبط أيضا  بالبرق واألمطار وبالتالي 

 الخصوبة.

23 

 

Moon 

 القمر

يرمز الشكل إلى القمر ويرتبط في 

م األمازيغية باالنوثة ويمثل الدوران الدائ

 تغيير المستمر والخصوبة.وال

24 

 

Sun 

 الشمس

ويرمز الشكل إلى الشمس مصدر الحياة 

والسلطة كما أنها مصدر الحرارة والضوء 

إال أنها قد تكون في بعض األحيان إشارة 

إلى روح شريرة تقضى على األخضر 

 .واليابس

25 

 

Ship 

 سفينة

ويرمز الشكل إلى السفينة وترتبط في 

المياه والبركة والقوة األمازيغية بوفرة 

 والحكمة .

26 

 

Cross 

 الصليب

يرمز في األمازيغية الفراغ في شتى 

ا  االتجاهات يمينا  ويسارا  أعلى وأسفل شرق

 .وغربا  

27 

 

swa stika 

 الصليب المعكوف

ويرمز في األمازيغية إلى الطائر الذي 

إلى أعلى  واالبتكار باإلبداعيرتفع 

 المراتب.

28 

 

Cross with six 

branches 

 الصليب ذو ستة أذرع

ويرمز في األمازيغية إلى الحركة 

 والرسو.والفضاء مع االستقرار والصالبة 
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(https://africa.si.edu/exhibits/fabric/index2.html) 

 السمات العامة لحلى األمازيغ :

 الى:التتبين للباحثين لحلى األمازيغ التحليلية  من خالل الدراسة
الحلى غرض الزينة فقط وتم استخدامه لعدة وظائف  تعدى -1

يفة وظيفة اجتماعية، وظيفة ثقافية، وظيفة تاريخية ، وظ مثل:
 اتصالية، وظيفة اقتصادية .

لفتاه ، اعن الحالة االجتماعية للفتاه العزباء األمازيغ تعبر حلى -2
 المخطوبة ، المرأة المتزوجة، األرملة و المسنة .

 الحسد وألغراض السحر . استخدام الحلى لطرد -3
ه المبالغة في ارتداؤواستخدام الحلى بشكل يومى واالهتمام  -4

 خاصة في المناسبات .
 .ةحجار الكريمألغلب الحلى مصنوع من الفضة والخرز واأ -5

م عظااستخدام العناصر البيئية المحيطة في صناعة الحلى مثل ال -6
األحجار الكريمة وجلود وشعر وصداف والمعادن ألوا
 يوانات .الح

 الطفوأفراد المجتمع األمازيغى يرتدى الحلى نساء، رجال أكل  -7
ساسى لفن حلى األمازيغ ألالدالالت الرمزية هي المحرك ا -8

 واستخدم الفنان األمازيغى التجريد في تصميم الرموز.
لى إبكثرة في فن حلى األمازيغ وهذا يرجع  ديستخدم العد -9

 (.عداد الفرديةأل)ا 7 ، 5 ، 3معتقدات مرتبطة بكل عدد مثل 
ر ناصيتميز فن حلى األمازيغ بالثراء الشديد من حيث تداخل الع -10

 في القطعة الواحدة. وتوافقها
يدى البارعة أليتسم الحلى األمازيغى باألصالة وهذا بفضل ا -11

على تراثه وهويته من  ظالتي تقوم بصناعته يدويا  وهو فن يحاف
 خالل توارثه والحرص على اثراؤه.

 

Yves Saint Laurent BERBER MUSEUM COLLECTION GUIDE , Marrakech, Morocco , p.14

 
 من حلى االمازيغ من متحف ايف سان لوران بالمغرب متنوعة لمجموعة (1)ة صور

Yves Saint Laurent Berber Museum Collection Giude ,morocoo, p 14

مكانية توظيف فن حلى االمازيغ فى عمل إالتساؤل الثانى: ما 

 زياء النساء باستخدام إعادة تدوير مخلفات القص؟مكمالت أل

 :Experimental workية التجارب العمل

 :كاآلتيعدة مراحل على وجاءت الدراسة التطبيقية 

 تجميع واختيار األقمشة . -1

 الخامات المساعدة . االقمشة واختيارمحاولة دمج وتنسيق  -2

( مكمالت 10تصميم مكمالت مالبس منفصلة وعددهن ) -3

 . القطنية العضويةباستخدام بقايا األقمشة 

نهاء المختلفة بين الحياكة إلا طرق وتنوعتنفيذ التصميمات  -4

 اليدوية وبين الحياكة باستخدام الماكينة. 

لمعرفة  وللمستهلكات استبيان للمتخصصين،تصميم استمارات  -5

 .آرائهم في التصميمات

عرض التصميمات المنفذه علي عدد من المستهلكات وعددهن  -6

( محكم من المتخصصين في مجال المالبس 15) ،(30)

 والنسيج.

 .حصائيا  إالنتائج  معالجة -7

 : حقائب اليد:والا أ

 التصميم األول: حقيبة يد

 األمام التصميم

 
 ( لتصميم حقيبة يد من األمام1شكل )

 الخلف

 
 ( لتصميم حقيبة يد من الخلف2شكل )

 لهامإلمصدر ا

 
 Lisa Bernasek i:Artistry of the Everyday: Beauty and Craftsmanship,2008,p.107n(2صورة )

Berber Art 
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طيالت تة مستسمصدر االلهام للتصميم عبارة عن )تيدرى( وهو تاج أمازيغى من الفضة واألحجار الزجاجية يتكون من 

اجى حجر زج ربعة مستطيالت فقط يتوسطهاأفقى ومتصلة بالزرد وسطحها مزخرف بالتفريعات النباتية وأموزعة بشكل 

فين لى نصإ فقى يقسم المستطلأوسطهما زهرة ذات خمس بتالت ويوجد خط حمر مربع الشكل واالثنين على الحواف تتأ

كل ورقة شحافتين طار محفور من الخطوط المستقيمة على الحافة الخارجية للمستطيالن ويلى المستطيالن على الإويوجد 

لى عألى بازجاجحمر أشجر مزخرفة بالتفريعات النباتية وفى المنتصف توجد وحدة تأخذ شكل المعين ويتوسطها حجر 

 دائرة ثم ربعة تكرارات تحتوى على معين ثمأحمر ويتدلى منها أخرى يتوسطها حجر زجاجى أسفل يوجد وحدة ألوبا

ين بهما الحافت حمر فيما عد المثلثين علىأمثلث ويتصل بالحلقات )الزرد( عدد ستة مثلثات فقط يتوسطها حجر زجاجى 

 م مثلثثلى من كل مثلث اربعة تكرارات تحتوى على  معين ثم دائرة طار على الحافة ويتدإزهرة فى المنتصف و

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى  الخامة األساسية

 سوست معدن  -حلقات معدن الخامة المساعدة

 التصميم يمكن استخدامه كحقيبة يد أو حقيبة كروس بستخدام اليد الجانبية للحقيبة . التوصيف

ن أية وة والجماللوظيفيعلى مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايير ا تم االعتماد

 للموضة . يكون مسايرا  

ذ ارجى منفخ( يتكون من نصفين متماثلين يمين ويسار وكل جهة تحتوى على جيب األمام) التصميم البنائى: :والا أ التحليل
ين القصت مام يفصلها عنألالقصات الجانبية  قصة طولية من الباتش ورك فى منتصف ا سلوب الباتش ورك، يفصلأب

فى جانبى ورضية، عالجانبيتين يد الحقيبة االمامية الممتدة بطول القصتين الجانبيتين وفى قاعدة الحقيبة يوجد قصة 
 الحقيبة توجد الحلقات المعدنية الخاصة بيد  الحقيبة الجانبية.

عن  فصلهايمام ألمن نصفين متماثلين يمين ويسار، يفصل القصات الجانبية قصة طولية فى منتصف ا ( يتكونالخلف)
 ة عرضية .وجد قصيالقصتين الجانبيتين يد الحقيبة االمامية الممتدة بطول القصتين الجانبيتين، وفى قاعدة الحقيبة 

ا  وحدات  عتماد علىله من رؤى جمالية مميزة وتم االسلوب الباتش ورك لما أاستخدم للزخرفة  التصميم الزخرفى: :ثانيا
 حدى القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ .إمن  ةزخرفية مستوحا

ا   اع الوحدةمن أنو التصميم به مجموعة من العناصر واألسس التصميمية التى تجمعت لتحدث نوعا   تحليل التصميم: :ثالثا
جمع بين نتيجة ال لمتلقىلعين ا شيقا   يقاعا  إلمنكسرة والمنحنية التى أحدثت العضوية، منها الخطوط الهندسية المستقيمة وا

ار م وتم تكرماألن افيظهر الخط المستقيم فى شكل يد الحقيبة الممتدة بطول الحقيبة م الخطوط المختلفة داخل التصميم،
تماثل ماتزان  لى مما أدى حدوثلى ثالث مساحات متساوية بشكل طوإهذه الخطوط الطولية لتقسم هذه الخطوط التصميم 

يأخذ  تقيم ولكنط المسللخطوط المنحنية المتواجدة فى شكل يد الحقيبة، ويتردد الخ فى التصميم تنقل عين المتلقى سريعا  
خط ية على الوط الطولحساس باالتزان من تعامد الخطإفقى يتمثل فى القصة المتواجدة فى قاعدة الحقيبة مما يعطى أاتجاه 

 ورك الذى الباتش يقاع شيق من خالل حركة العين داخل تفاصيلإشكال الهندسية داخل التصميم بألوتم توزيع ا ة،فقيألا
لون داخل زيع اليحتوى على عدد من المثلثات والمعينات بأشكال وأحجام مختلفة بتكرارات وترديدات متوازنة، وتم تو

 .التصميم بتنوع مع مراعاة االتزان المتماثل للتصميم

 التصميم الثانى : حقيبة يد

 األمام التصميم

 
 ( لتصميم حقيبة يد من األمام3شكل )

 الخلف

 
 ( لتصميم حقيبة يد من الخلف4شكل )

 مصدر االلهام

 
 Collection Ministère de la Culture, Morocco p 105 (3صورة )
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لق وفي تح والغون من حلقة من الفضة خاصة بالفوهي أقراط من الفضة تتك لهام للتصميم عبارة عن )تيزداد(إلمصدر ا

من  ية ويتدلىف نباتنهايتها دائرة صغيرة يتوسطها زهرة ذات أربع بتالت تعلو الدائرة شكل قطرة ماء يوجد بداخله زخار

رة يئرة الكبوالدا الدائرة ثالثة حلقات على الجانبين يتدلى وحدات تأخذ شكل المعين وفي المنتصف تتدلى دائرة كبيرة

ن القرط ميتدلى يوجد بداخلها اطر متتالية تأخذ شكل دوائر متتالية ويتوسطها نفس شكل الزهرة ذات األربع بتالت و

ف ن مزخرخمس حلقات صغيرة ويتدلى منها خمس معينات تنتهى حافتهم من اسفل بثالث دوائر صغيرة وسطح االلمعي

 الخطوط المتداخلة. طار منإبنقوش غائرة في المنتصف نجمة رباعية وحولها 

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى . الخامة األساسية

 خرز . -عمالت معدنية  الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن حقيبة يد . التوصيف

ن أية ولة والجمالوظيفيتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايير ا

 للموضة. يكون مسايرا  

وقاعدة  صغرأللى اإكبر ألربعة حلقات من القماش متدرجة فى الحجم من اأيتكون من  )األمام( التصميم البنائى: :والا أ التحليل

 واليد مثبتة ز لها،مام والخلف مع بعضهم البعض ليعطى الحقيبة الشكل الدائرى المميألالحقيبة متمثلة فى شريط يجمع ا

 تتالى.كرر وممام، وتزخرف العمالت المعدنية والخرز الملون منتصف الحقيبة بشك مألبالجزء العلوى للحقيبة فى ا

ى فة متمثلة ر وقاعدة الحقيبصغاأللى إكبر ألربعة حلقات من القماش متدرجة فى الحجم من اأ( يتكون من الخلفو)

ء العلوى بالجز مام والخلف مع بعضهم البعض ليعطى الحقيبة الشكل الدائرى المميز لها، واليد مثبتةألشريط يجمع ا

  .ويتميز الخلف بوجود تطريز باستخدام لخرز والخيوط الملونة للحقيبة فى الخلف،

ا  ى القطع حدإه من العمالت المعدنية والخرز الملون والمستوحا استخدم للزخرفة مجموعة من التصميم الزخرفى: :ثانيا

 الفنية المميزة لحلى األمازيغ.

ا   اع الوحدةمن أنو التصميم به مجموعة من العناصر واألسس التصميمية التى تجمعت لتحدث نوعا   تحليل التصميم: :ثالثا

لمستقيم ار الخط فيظه حركة وحيوية داخل التصميم،العضوية، منها الخطوط الهندسية المستقيمة والمنحنية التى أحدثت 

قصات كيل الفى شكل خط وهمى يفصل التصميم الى نصفي دائرة متماثلين واستخدمت الباحثة الخطوط المنحنية فى تش

 باستخدام الحلقات حساس بالسيطرة البصرية لعين المتلقى، وتداخلإعطى أالدائرية للحقيبة فى شكل حلقات متتالية مما 

 الذى يعطى نواع الخداع البصرىأحساس بالعمق كنوع من إعطى أقالم ألخامة السادة مع الخامة التى تحتوى على ا

لمتماثل االتزان جزاء التصميم وتم توزيع اللون داخل التصميم بتنوع مع مراعاة اأحساس قوى بالحركة والتابط بين إ

 .للتصميم

ا   :: األكوالثانيا

 التصميم الثالث: كولة

 التصميم

 
 ( لتصميم كولة منفصلة مرتبطة بقالدة5شكل )

 مصدر االلهام

 
 (4صورة )

le musée Barbier-Mueller- p 97 

تتكون التميمة من خيط قطنى يضم فيه قطعة مستطيلة من الفضة محاطة بزخارف خطية متداخلة كإطار خارجى 

لى العلوية والسفلية له تزين بأنصاف دوائر باللون البرتقلى ثالثة مستطيالت الحافتين اإوينقسم المستطيل من الداخل 

واألزرق على الجانبين وباللونين البرتقالى واألخضر في المستطيل بالمنتصف ويتوسط كل مستطيل شكل مخروط 

بارز للخارج وخلفية المستطيالن مغطاه باللون األخضر بينما المستطيل الذى يوجد بالمنتصف فخلفيته باللون 

والضلع السفلى للمستطيل يأخذ شكل أسنان المشط وعلى جانبي التميمة المستطيلة يوجد مجموعة من  األزرق
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العمالت الفضية الدائرية بأحجام مختلفة فالكبير منها بالقرب من التميمة ثم المتوسطة الحجم  ثم الصغيرة وسطح 

حجار أالعمالت الفضية مجموعة من  ذه العمالت مزخرف بالمثلثات والخطوط المتداخلة الغائرةو تلتف حوله

وهي عبارة عن شكل  ثم يليها "تاكموت"، لوان األحمر والبرتقالى واألزرق واألخضرأالمرجان والعنبر والصدف ب

لى أربعة صفوف إكروى مميز للحلى األمازيغى وتتميز بالزخارف البارزة على سطحها الخارجي فهى مقسمة 

ن مجموعة من الكرات الصغيرة البارزة المتتالية وداخل كل صف دوائر والصف الموجود في المنتصف مكون م

متتالية بداخلها دوائر أصغر في الحجم وتلون الدوائر من الداخل باللون البرتقالى والمسافات الخلفية تكون باللون 

الصدف حجار المرجان والعنبر وأاألزرق في صف والصف التالى تكون باللون األخضر ثم مجموعة أخرى من 

 مع اختيار حجر بيضاوى الستخدامه كقفل للتميمة.

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى . الخامة األساسية

 كرة معدنية مزخرفة . -خيوط -خرز -عمالت معدنية الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن كولة منفصلة . التوصيف

مالية يفية والجر الوظلتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعاييتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها 

 للموضة. ن يكون مسايرا  أو

مالت ن العمتتكون الكولة المنفصلة من جزئين متماثلين متصلة من النصف بمجموعة  : التصميم البنائى:والا أ التحليل
تصل طرفى سفل ينية و في نهاية الكولة من االمعدنية تتوسطها كرة بيضاوية معدنية يتدلى منها ثالث عمالت معد

 الكولة بمجموعة من العمالت المعدنية .
ا  اوية  البيض استخدم للزخرفة مجموعة من العمالت المعدنية والخرز الملون والكرة : التصميم الزخرفى:ثانيا

 حدى القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ.إالمستوحاه من 
ا  تخدمت دة واسصميم يحمل في طياته سمات فنيه مختلفة حيث يجمع بين الكولة والقالالت تحليل التصميم: :ثالثا

ال كوألغلق التادة من المرد وهي طريقة غير مع الباحثة الخيوط والخرز والعمالت المعدنية في منتصف األمام بدال  

ة عات خطييقاإم يعطى ن التصميأعطى إحساس بالحركة والتركيز على الكولة بشكلها الغير تقليدى، كما أمما 

 ل استخدامن خاللمستوى الرؤية البصرية تنتج عن استخدام خطوط بسيطة وواضحة م متماثال   متراكبة تحقق اتزانا  

واجد كرة صميم تعطى إحساس باالتزان واإليقاع الشيق، ويسيطر على التأالخطوط المستقيمة للجزء السفلى للكولة 

ت دور فبعب شريط العمالت العلوى ويتدلى من الكرة ثالثة عمالت معدنية بيضاوية معدنية ملونة توجد بمنتصف

كولة ية للبؤرة التصميم الذى جمع بين الخطوط المستقيمة في الخامة والخطوط المنحنيىة في الحواف الخارج

جمع بين لالل اخثرى التصميم من أشكال الهندسية البيضاوية والدائرية في العمالت والحليات المعدنية مما ألوا

أدى  نتظمةمالخامات المختلفة وحسن توليف هذه الخامات وترديد استخدام عناصر التصميم وتوزيعها بتكرارات 

 حداث الوحدة العضوية.إلى ترابط أجزاء التصميم بعضها البعض وإ

 التصميم الرابع: كولة

 التصميم

 
 ( لتصميم كولة منفصلة مرتبطة بقالدة6شكل )

 مصدر االلهام

 
 (5صورة )

le musée Barbier-Mueller- p 97 

تتكون التميمة من خيط قطنى يضم فيه قطعة مستطيلة من الفضة محاطة بزخارف خطية متداخلة كإطار خارجى 

لى الى ثالثة مستطيالت الحافتين العلوية والسفلية له تزين بأنصاف دوائر باللون البرتقإوينقسم المستطيل من الداخل 

لجانبين وباللونين البرتقالى واألخضر في المستطيل بالمنتصف ويتوسط كل مستطيل شكل مخروط واألزرق على ا

بارز للخارج وخلفية المستطيالن مغطاه باللون األخضر بينما المستطيل الذى يوجد بالمنتصف فخلفيته باللون 

ستطيلة يوجد مجموعة من األزرق والضلع السفلى للمستطيل يأخذ شكل أسنان المشط وعلى جانبي التميمة الم
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العمالت الفضية الدائرية بأحجام مختلفة فالكبير منها بالقرب من التميمة ثم المتوسطة الحجم  ثم الصغيرة وسطح 

حجار أوتلتف حول العمالت الفضية مجموعة من  ذه العمالت مزخرف بالمثلثات والخطوط المتداخلة الغائرةه

وهي عبارة عن شكل  ر والبرتقالى واألزرق واألخضرثم يليها "تاكموت"،لوان األحمأالمرجان والعنبر والصدف ب

لى أربعة صفوف إكروى مميز للحلى األمازيغى وتتميز بالزخارف البارزة على سطحها الخارجي فهى مقسمة 

والصف الموجود في المنتصف مكون من مجموعة من الكرات الصغيرة البارزة المتتالية وداخل كل صف دوائر 

ية بداخلها دوائر أصغر في الحجم وتلون الدوائر من الداخل باللون البرتقالى والمسافات الخلفية تكون باللون متتال

حجار المرجان والعنبر والصدف أاألزرق في صف والصف التالى تكون باللون األخضر ثم مجموعة أخرى من 

 مع اختيار حجر بيضاوى الستخدامه كقفل للتميمة.

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية

 زرار .أ -صدافأ -خرز ملون -عمالت معدنية الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن كولة منفصلة. التوصيف

جمالية ظيفية والر الوتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايي

 للموضة. را  ن يكون مسايأو

لعمالت موعة من اة بمجتتكون الكولة المنفصلة من جزئين متماثلين متصلة من نهايتها المدبب : التصميم البنائى:والا أ التحليل

 صداف .ألالمعدنية يتدلى منها قالدة أخرى من الخرز الملون وا

ا  ون رز الملمالت المعدنية والخزرار من الصدف ومجموعة من العأاستخدم للزخرفة  : التصميم الزخرفى:ثانيا

 حدى القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ.إمن  ةوالمستوحا

ا   منكسرة فيمدة والالتصميم يسيطر عليه اإليقاع الحركى الناتج عن استخدام الخطوط التعا تحليل التصميم: :ثالثا

لى تحديد عمل عها زرار من الصدف يالخطوط البنائية للكولة بشكل قصات متماثلة في نصفى الكولة والكولة يتوسط

ط لخيوواية لمعدنمن االتزان المتماثل للتصميم ويتصل بالكولة قالدة من العمالت ا مام ويوضح نوعا  ألخط منصف ا

ن أما ليدى، كعلى الكولة بشكلها الغير تق عطى إحساس بالحركة والتركيزأوالخرز في شكل متدرج في الطول مما 

خطوط  ستخداملمستوى الرؤية البصرية تنتج عن ا متماثال   خطية متراكبة تحقق اتزانا  التصميم يعطى ايقاعات 

يقاع عطى إحساس باإلأبسيطة وواضحة من خالل استخدام الخطوط المستقيمة الموجودة بالخامة نفسها مما 

لخارجية اف الحووالحركة، والتصميم جمع بين الخطوط المستقيمة في الخامة والخطوط المنحنية والمستقيمة في ا

لفة مات المختن الخاثرى التصميم من خالل الجمع بيأشكال الهندسية الدائرية في العمالت المعدنية مما ألللكولة وا

زاء بط أجلى تراإوحسن توليف هذه الخامات وترديد استخدام عناصر التصميم وتوزيعها بتكرارات منتظمة أدى 

 وية .حداث الوحدة العضإالتصميم بعضها البعض و

ا   :: القالدات ثالثا

 :التصميم الخامس: قالدة

 التصميم

 
 ( لتصميم قالدة7شكل )

 مصدر االلهام

 
 Rabaté et J. M.R. 1996, p.67 (6صورة )

هي عبارة عن زوج من الخالل يتوسطها حجاب تثبت الخالل عن طريق دبوس تحيط به حلقة هاللية مفتوحة 

فقى بارز والخالل تأخذ شكل شبه أفضى صغير مزخرف سطحه بمستطيل متصلة بالخالل عن طريق مستطيل 

الزهرة  حجام مختلفة يتوسطها زهرة بارزة ذات ثمانية بتالت ومركزأقواس بأبيضاوى حافتها الخارجية عبارة عن 

نصاف دوائر ويعلو كل واحدة ثقب دائرى أيأخذ شكل البيضاوى والمسافات بين البتالت مفرغة بشكل و بارز

ير يتميز سطح الخالل بالزخارف النباتية لتفريعات النباتات وفي الجزء العلوى للخالل يوجد شريط رفيع صغ
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قصر من العلوى ويغطى أمزخرف سطحه بخطوط متوازية غائرة تم تكرارها بشكل رأسى ويعلوه شريطين السفلى 

ن الخالل حلقة دائرية متصلة على بزهرتين يتدلى مأسطحهما بخطوط زجزاج غائرة وتزين زوايا الخالل من 

بوحدة مثلثة الشكل منقوش عليها شكل المعين ومنصل بها ثالثة سالسل تنتهى بوحدة مثلثة الشكل تشبه السابقة 

تنتهى يحلقة دائرية متصلة بالحجاب من الزاوية العلوية ومتصل معها عملة فضية دائرية منقوش على سطحها 

يل الشكل منقوش على سطحه زهرة ذات أربعة بتالت و يتدلى منه ثالثة نجمة داود يتوسط السالسل حجاب مستط

 عمالت .

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية

 خرز. -وحدات كروشية الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن قالدة . التوصيف

لجمالية ظيفية و ار الوديق للبيئة تتوافر فيه المعاييتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج ص

 للموضة. ن يكون مسايرا  أو

ين من دد اثنعحد طرفى القالدة أتتكون من خرز كروى الشكل مغطى بالقماش ويوجد في  : التصميم البنائى:والا أ التحليل

فس أخذ نين من الكروشيه تشكل سداسى من القماش به قصات داخلية ويتصالن ببعضهما البعض بوحدتين زخرفيت

 شكل الخالل .

ا  الدة يل القاستخدم للزخرفة مجموعة من الخرز الملون بحجمين مختلفين وخيط لتشك : التصميم الزخرفى:ثانيا

 حدى القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ .إووحدات كروشيه المستوحاه من 

ا  ماثل من عدم ت اثل ناتجلى التصميم نجد فيه اتزان غير متمإر التصميم يتميز بالبساطة، بالنظ تحليل التصميم: :ثالثا

يد الشكل وترد نصفى القالدة وتركيز عين المتلقى على الوحدات الزخرفية من الكروشية تتميز بحوافها الدائرية

اسى الدائرى في مركز الوحدة الكروشية، والوحدات الكروشية تتصل مع وحدات هندسية من شكل هندسى سد

عطية شعاعى تنطلق من منتصف الشكل الى حافته الخارجية مإيتوسط كل شكل ثالثة قصات في شكل  ضالعألا

الترابط، ويقاع عطى تأثير باالأإحساس بالحركة والتداخل من خالل استخدام الخطوط المستقيمة بالقماش معها مما 

بر ثم كأعى المستخدم بشكل تتاب واستخدام خامة ذات نقاط لتغليف الخرز الكروى كترديد للشكل الكروى للخرز

 والترابط ووحدة أجزاء التصميم ببعضها البعض. صغر بشكل متتالى يعطى إحساس باالستمراريةأ

 

 :التصميم السادس: قالدة

 التصميم

 
 ( لتصميم قالدة8شكل )

 مصدر االلهام

 
 (7صورة )

Collection Ministère de la Culture, Maroc p 105 

الغلق والفتح وهي أقراط من الفضة تتكون من حلقة من الفضة خاصة ب للتصميم عبارة عن )تيزداد( لهامإلمصدر ا

ة ارف نباتيله زخفي نهايتها دائرة صغيرة يتوسطها زهرة ذات أربع بتالت تعلو الدائرة شكل قطرة ماء يوجد بداخو

رة كبيرة ى دائلمعين وفي المنتصف تتدليتدلى من الدائرة ثالثة حلقات على الجانبين يتدلى وحدات تأخذ شكل او

ت ألربع بتالاة ذات طر متتالية تأخذ شكل دوائر متتالية ويتوسطها نفس شكل الزهرأالدائرة الكبيرة يوجد بداخلها و

 صغيرة سفل بثالث دوائرأويتدلى من القرط خمس حلقات صغيرة ويتدلى منها خمس معينات تنتهى حافتهم من 

 طار من الخطوط المتداخلة.إبنقوش غائرة في المنتصف نجمة رباعية وحولها وسطح االلمعين مزخرف 

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية
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 خرز . -خيوط تطريز الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن قالدة. التوصيف

جمالية ظيفية والر الولبيئة تتوافر فيه المعاييتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق ل

 للموضة. ن يكون مسايرا  أو

ل كتوسط عبارة عن خرز كروى مغطى بالقماش وبالجانب يوجد زهرتين من القماش ي : التصميم البنائى:والا أ التحليل

ط الحر لشريطها بازهرة تطريز بالخيوط والخرز الملون بشكل الزهرة ويتم التحطم في طول القالدة من خالل رب

 المرفق بنهايتها .

ا  لى لمميزة لحفنية احدى القطع الإمن  ةاستخدم للزخرفة الخيوط والخرز الملون والمستوحا : التصميم الزخرفى:ثانيا

 األمازيغ.

ا  اثل ممن عدم ت اثل ناتجلى التصميم نجد فيه اتزان غير متمإالتصميم يتميز بالبساطة، بالنظر  :تحليل التصميم :ثالثا

براز إو لزهرةانصفى القالدة وتركيز عين المتلقى على الوحدات الزخرفية التي تأخذ شكل بتالت الزهرة وتكرار 

ق منه المنبث عطى شكل الغصنأنسجامها مع الشكل الناجم من استخدام الخرز في القالدة مما واجماليات خطوطها 

 لترابطعطى إحساس باأداخل قلب الزهرات القماش الزهرة، وتم ترديد استخدام الزهرة ولكن في شكل تطريز 

تابع قاع وتعطى إحساس بالحركة واإليأوالوحدة داخل التصميم، واستخدام خامة ذات تأثير خطى لتغطية الخرز 

 الخرز بشكل متتالى يعطى إحساس باالستمرارية.

ا   :وشحةاأل: أغطية الرأس ورابعا

 التصميم السابع: غطاء رأس )تربون(

 يمالتصم

 
 ( لتصميم غطاء للرأس9شكل )

 مصدر االلهام

 
 (8صورة )

https://www.metmuseum.org/art/the-collection 

بتلة ثم  مثلث لهام للتصميم مكون من زوج من الخالل المثلثة المصنوعة من الفضة ويوجد عند زاوية كلإلمصدر ا

دبوس( )العلوى من الخالل عصا مدببة أجزاء بتلة ومركز الزهرة يأخذ شكل الكرة ويوجد فى  12زهرة ذات 

ستخدم لغلق بتالت ويوجد محلقة نصف دائرية مثبتة بالجزء السفلى للدبوس ت 4مزخرف سطحها بشكل الزهرة ذات 

 ى المنتصفيوجد فوسفلها عدد من الدوائر المتداخلة الملونة باالخضر والبرتقالى أحكام التثبيت بالمالبس ومن إو

قالى البرتوخضر ألطه دائرة محاطة بالبتالت المفرغة ويليها مجموعة دوائر متداخلة ملونة باخر ويتوسآمثلث 

السفلية  زاويةويليها زهرة ذات بتالت معكوسة تتوسطها مركز الزهرة الذى يتميز بشكله الكروى ويوجد حلقة بال

 يثبت بها سالسل .

 وى.مخلفات عملية القص من خامة القطن العض الخامة األساسية

 خيوط تطريز الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن غطاء رأس. التوصيف

جمالية ظيفية والر الوتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايي

 للموضة. ن يكون مسايرا  أو

ون ائرى باللء الدلتربون( مكون من ثالثة أجزاء األول هو الجزعبارة عن غطاء للرأس )ا : التصميم البنائى:والا أ التحليل

والجزء  سود،بيض، الجزء الثانى قطعة مستطيلة من خامة المكونة من الخطوط المتتالية باللون األبيض واألألا

 ستيك ومطرز علسها بشكل الخالل.أالثالث عبارة عن قطعة قماش مستطيلة مجمعة ب

ا   ازيغ .لى األمحدى القطع الفنية المميزة لحإستخدم للزخرفة تطريزات مستوحاه من ا : التصميم الزخرفى:ثانيا

ا  نواع أوعا من التصميم به مجموعة من العناصر واألسس التصميمية التى تجمعت لتحدث ن تحليل التصميم: :ثالثا

فيظهر  تصميم،داخل الالوحدة العضوية، منها الخطوط الهندسية المستقيمة والمنحنية التى أحدثت حركة وحيوية  

ية فى لمنحنالخط المستقيم فى الخامة بشكل خطوط طولية باللون األسود واالبيض واستخدمت الباحثة الخطوط ا

وتم  لمتلقى،احساس بالسيطرة البصرية لعين إعطى أتصميم الطبقة العلوية للتربون وتطريزها بشكل الخالل مما 

 .اة االتزان المتماثل للتصميمتوزيع اللون داخل التصميم بتنوع مع مراع

 التصميم الثامن: غطاء رأس )تربون(
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 التصميم

 
 ( لتصميم غطاء للرأس 10شكل ) 

 مصدر االلهام

 
 Lisa Bernasek i:Artistry of the Everyday: Beauty and (9صورة )

Craftsmanship,2008,p.107n Berber Art 
 ن ستةهو تاج أمازيغى من الفضة واألحجار الزجاجية يتكون ملهام للتصميم عبارة عن )تيدر( وإلمصدر ا

فقط  ربعة مستطيالتأفقى ومتصلة بالزرد وسطحها مزخرف بالتفريعات النباتية وأمستطيالت موزعة بشكل 
خط  االثنين على الحواف تتوسطهما زهرة ذات خمس بتالت ويوجدوحمر مربع الشكل أيتوسطها حجر زجاجى 

ن ويلى مستطيالطار محفور من الخطوط المستقيمة على الحافة الخارجية للإلى نصفين ويوجد إفقى يقسم المستطل أ
ل أخذ شكفى المنتصف توجد وحدة توالمستطيالن على الحافتين شكل ورقة شجر مزخرفة بالتفريعات النباتية 

تدلى حمر ويأجى سفل يوجد وحدة اخرى يتوسطها حجر زجاألحمر زجاجى باالعلى وباأالمعين ويتوسطها حجر 
توسطها ت فقط ييتصل بالحلقات )الزرد( عدد ستة مثلثاوربعة تكرارات تحتوى على معين ثم دائرة ثم مثلث أمنها 

ل مثلث لى من كعلى الحافة ويتدر طاإحمر فيما عد المثلثين على الحافتين بهما زهرة فى المنتصف وأحجر زجاجى 
 م مثلث .ربعة تكرارات تحتوى على معين ثم دائرة ثأ

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية

 ال يوجد الخامة المساعدة

 التصميم عبارة عن غطاء رأس. التوصيف

جمالية ظيفية والر الوتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايي

 ضة.للمو ن يكون مسايرا  أو

قذ ائرى المنء الدعبارة عن غطاء للرأس )التربون( مكون من أربعة أجزاء األول هو الجز : التصميم البنائى:والا أ التحليل

  .بأسلوب الباتش ورك، الجزء الثانى

ا  حدى إن وحاه ماستخدم للزخرفة مجموعة من العمالت المعدنية والخرز الملون والمست : التصميم الزخرفى:ثانيا

 الفنية المميزة لحلى األمازيغ . القطع

ا  أنواع  من وعا  التصميم به مجموعة من العناصر واألسس التصميمية التى تجمعت لتحدث ن تحليل التصميم: :ثالثا

قى نتيجة عين المتلل قا  شي يقاعا  إالوحدة العضوية، منها الخطوط الهندسية المستقيمة والمنكسرة والمنحنية التى أحدثت 

ن خالل يق ميقاع شإخطوط المختلفة داخل التصميم، وتم توزيع االشكال الهندسية داخل التصميم بالجمع بين ال

لفة م مختحركة العين داخل تفاصيل الباتش ورك الذى يحتوى على عدد من المثلثات والمعينات بأشكال وأحجا

 .صميمل للتالتزان المتماثبتكرارات وترديدات متوازنة، وتم توزيع اللون داخل التصميم بتنوع مع مراعاة ا

 التصميم التاسع: غطاء رأس أو شال

 التصميم

 

 
 ( لتصميم شال11شكل )
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 مصدر االلهام

 
 https://www.metmuseum.org/art/the-collection  (10صورة )

بتلة ثم  مثلث لهام للتصميم مكون من زوج من الخالل المثلثة المصنوعة من الفضة ويوجد عند زاوية كلإلمصدر ا

دبوس( )العلوى من الخالل عصا مدببة أجزاء بتلة ومركز الزهرة يأخذ شكل الكرة ويوجد فى  12زهرة ذات 

ستخدم لغلق بتالت ويوجد محلقة نصف دائرية مثبتة بالجزء السفلى للدبوس ت 4مزخرف سطحها بشكل الزهرة ذات 

 ى المنتصفيوجد فوخضر والبرتقالى ألاخلة الملونة باسفلها عدد من الدوائر المتدأحكام التثبيت بالمالبس ومن إو

الى البرتقوخضر أليتوسطه دائرة محاطة بالبتالت المفرغة ويليها مجموعة دوائر متداخلة ملونة باوخر آمثلث 

السفلية  زاويةويليها زهرة ذات بتالت معكوسة تتوسطها مركز الزهرة الذى يتميز بشكله الكروى ويوجد حلقة بال

 ا سالسل.يثبت به

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية

 خرز مستطيل.  الخامة المساعدة

 و شال .أالتصميم عبارة عن غطاء رأس  التوصيف

جمالية ظيفية والر الوتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايي

 للموضة. مسايرا   ن يكونأو

ثة ات مثلحدهما به قصإو وشاح مكون من قصات مربعة وطرفى الشال أعبارة عن شال  : التصميم البنائى:أوالا  التحليل
 قصات مثلثة ومحاطة بالخرزاآلخر به مفرغة ومحاطة بشرائط من القماش مثبتة بشكل زخرفى والطرف 

 ش في نهايتها مثلث.المستطيل ويتدلى من حافتى الشال شرئط  من القما
ا  حدى إن وحاه ماستخدم للزخرفة مجموعة من العمالت المعدنية والخرز الملون والمست : التصميم الزخرفى:ثانيا

 القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ .
ا  ون يتكحيث  لفى الشابالنظر الى التصميم نجد فيه اتزان غير متماثل ناتج من عدم تماثل نص تحليل التصميم: :ثالثا

خرى أورجاء التصميم نتيجة استخدام مربعات منقوشة أمن قصات مربعة الشكل تحرك عين المتلقى فى جميع 
حساس إعطى بدون نقوش، واستخدمت الباحثة الخط المنكسر لتوزيع المثلثات على حافتى الشال بشكل متتالى لي

ن مئط  اشر  ت شكلخذأخرى وفى نهاية الشال التى ألبالحركة وترديد استخدام المثلثات المفرغة بالليزر فى الجهة ا
 سس داخل التصميم.ألالقماش في نهايتها مثلث يؤكد على ترابط العناصر وا

 التصميم العاشر: غطاء رأس أو شال

 التصميم

 

 
 ( لتصميم شال12شكل )

 مصدر االلهام

 
 Rabaté et J. M.R. 1996, p.67 (11صورة )

تثبت الخالل عن طريق دبوس تحيط به حلقة هاللية مفتوحة  لخالل يتوسطها حجابهي تيزرواى وهي زوج من ا
فقى بارز والخالل تأخذ شكل شبه أمتصلة بالخالل عن طريق مستطيل فضى صغير مزخرف سطحه بمستطيل 

هرة حجام مختلفة يتوسطها زهرة بارزة ذات ثمانية بتالت ومركز الزأقواس بأبيضاوى حافتها الخارجية عبارة عن 



422 Creating Designs for Clothing Accessories Inspired by Amazigh Jewelry by the concept of Sustainability 

 

International Design Journal, Volume 13, Issue 2, (November 2023) 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

نصاف دوائر ويعلو كل واحدة ثقب دائرى أيأخذ شكل البيضاوى والمسافات بين البتالت مفرغة بشكل وبارز 
صغير يتميز سطح الخالل بالزخارف النباتية لتفريعات النباتات وفي الجزء العلوى للخالل يوجد شريط رفيع 

قصر من العلوى ويغطى أيطين السفلى يعلوه شرومزخرف سطحه بخطوط متوازية غائرة تم تكرارها بشكل رأسى 
على بزهرتين يتدلى من الخالل حلقة دائرية متصلة أسطحهما بخطوط زجزاج غائرة وتزين زوايا الخالل من 

صل بها ثالثة سالسل تنتهى بوحدة مثلثة الشكل تشبه السابقة تبوحدة مثلثة الشكل منقوش عليها شكل المعين وم
جاب من الزاوية العلوية و متصل معها عملة فضية دائرية منقوش على سطحها تنتهى يحلقة دائرية متصلة بالح

يتدلى منه ثالثة وهرة ذات أربعة بتالت زنجمة داود يتوسط السالسل حجاب مستطيل الشكل منقوش على سطحه 
 عمالت.

 مخلفات عملية القص من خامة القطن العضوى. الخامة األساسية

 وحدات كروشية  . -خرز -عمالت معدنية الخامة المساعدة

 و شال .أالتصميم عبارة عن غطاء رأس  التوصيف

جمالية ظيفية والر الوتم االعتماد على مخلفات عملية القص الستغاللها لتقديم منتج صديق للبيئة تتوافر فيه المعايي

 للموضة. ن يكون مسايرا  أو

خططة وفي مة المون من قصات مثلثة على جانبي التصميم بالخاو وشاح مكأعبارة عن شال  : التصميم البنائى:والا أ التحليل
ت المنتصف ثالثة قصات بشكل متوازى مستطيالت باللون األزرق، والخامة المخططة لمتوازى المستطيال

مفذة فية التم توزيع عدد من الوحدات الزخروبالمنتصف وتزين حواف قصته بالعمالت المعدنية والخرز الملون 
 طرفى التصميم. بالكروشيه على

ا  لملون االخرز استخدم للزخرفة وحدات من الكروشيه ومجموعة من العمالت المعدنية و : التصميم الزخرفى:ثانيا
 والمستوحاه من احدى القطع الفنية المميزة لحلى األمازيغ .

ا  عمالت خرز والوالالتصميم يحمل في طياته سمات فنيه مختلفة استخدمت الباحثة الخيوط  تحليل التصميم: :ثالثا
على  ا  نى معتمدعطى إحساس بالحركة والتركيز على تجاور الخامات بشكل فأالكروشية في التصميم مما والمعدنية  

اكبة خطية متر يقاعاتن التصميم يعطى اأيتمتع باتزان المتماثل للتصميم، كما  هندسيا   توزيع اشكال القصات توزيعا  
م الخطوط ستخدارؤية البصرية تنتج عن استخدام خطوط بسيطة وواضحة من خالل المستوى ال متماثال   تحقق اتزانا  

قصة  تواجد عطى إحساس باالتزان واإليقاع الشيق، ويسيطر على التصميمأالمستقيمة داخل االقمشة المستخدمة 
خذ أتأخذ شكل متوازى المستطيالت بمنتصف التصميم يزين حوافه شريط العمالت يمين ويسار القصة، و ت

ى الخطوط ردد عليلى حواف التصميم بانسيابية تصميمها الذى إالوحدات الزخرفية المنفذة بالكروشية عين المتلقى 
 المنحنية للعمالت المعدنية مما يعطى إحساس بالترابط والوحدة العضوية.

 آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة؟ التساؤل الثالث: ما

قامت الباحثة بتفريغ بيانات االستبيان جابة على هذا التساؤل إلل

الثانى الخاص بآراء المتخصصين فى التصميمات المقترحة، ومن ثم 

تحويل العالمات التي دونها أفراد العينة "المتخصصين" أمام 

عباراته إلى درجات، وقد قامت الباحثة بحساب متوسط الدرجة 

ترحة الكلية والنسب المئوية لكل تصميم من التصميمات المق

تم تفريغ بيانات  -وتوضيح ترتيبه، والجدول التالى يوضح ذلك:

االستبيانات التي دونها أفراد العينة، و التي تكونت من متخصصي 

( مفردة والمستهلكات 15تصميم األزياء والفنون وعددهم الكلي )

 ( كالتالي:30وعددهم الكلي )

اء راء المتخصصين في التصميمات المقترحة: تم جمع اآلرآ

وحساب متوسط الدرجة الكلية والنسبة المئوية لكل تصميم، والجدول 

 : التالي يوضح ذلك

 آلراء المتخصصين ( متوسط الدرجة الكلية والنسب المئوية للتصميمات المقترحة وفقا  9جدول )

 التصميم
الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية
 التصميم الترتيب

الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية
 بالترتي

1 

 

 6 الرابع 86.90% 73

 

 العاشر 59.2% 49.8

2 

 

 7 الثالث 90.71% 76.2

 

 السادس 82.38% 69.2

3 

 

 8 الخامس 84.04% 70.6

 

 السابع 81.9% 68.8
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4 

 

 9 الثامن 81.6% 68.6

 

 الثانى 97.61% 82

5 

 

 10 التاسع 80.2% 67.4

 

 االول 98.2% 82.4

 
 آلراء المتخصصين ( للنسب المئوية للتصميمات المقترحة وفقا  1شكل بيانى )

أن متوسط الدرجات  (1( والشاكل البيانى )2يتضح من الجدول )

درجة،  (82.4: 49.8الكلية للتصميمات المقترحة تراوحت من ) 

%( مما يدل على نجاح 98.2%: 59.2والنسبة المئوية من )

 التصميمات وتميزها.

ما سبق يتضح إيجابية آراء المتخصصين تجاه التصميمات وم

 حلى دات التشكيلية لفنرالمقترحة حيث أنهم تمكنوا من تحديد المف

نها األمازيغ محل االستلهام فى المقترحات التصميمية، وأشاروا أ

ى قليدتفى التكوين البنائي والزخرفي بشكل غير  أساسيا   لعبت دورا  

 تماداالنسجام بينهما، وقد أجمعوا على إعمن خالل تحقيق التألف و

الخطة اللونية للمقترحات التصميمية على نفس الخطة اللونية 

ت للمصادر الفنية وتماشايها مع إتجاهات الموضة الحالية لمكمال

المالبس للنساء، وتحقيق التناسق اللوني فى توزيعها داخل 

 حققتميمية قد المساحات التصميمية، كما أكادوا أن المقترحات التص

ميز بها إالتزان والوحدة والترابط بين عناصرها، وأنها تحقق الت

ة لمرحللتها ضافة الى قابليتها للتنفيذ ومناسابإلوالفردية لمرتديها، با

 ( عام.35: 25العمرية من )

  -دراسة )رانيا حسني وسمية حامدواتفقت نتائج هذه الدراسة مع 

صائية بين التصميمات المنفذة وجود فروق ذات دالة إح فى( 2022

الجانب  ،الجانب الجمالى ،عناصر وأسس التصميم :فى تحقيق

راء آل بات السوق وفقا  لا لمتطهئمتمال ،بتكارى الجانب الوظيفىالا

دراسة )طارق ، كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع المتخصصين

فئة ئم الالبأنها ت ت المعاد تدويرهاالتميزالموديفي ( 2021  -محمد

 ئم خطوط الموضة،الالعمرية المقترحة، وتعطي قيم جمالية، وت

  -لهام عبدالعزيزإواتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )هدى محمد و

عناصر وأسس تصميم الزي بتقديم التصميمات  في تحقيق( 2015

الزخرفية المستخدمة التي تحقق الجانب الجمالي والوظيفي للتصميم 

جل الحصول أمن  مالبسال كمالتالملبسي لم مع ترشيد االستهالك

 لى الموضة الخضراء.إمتجددة تنتمى  مكمالت مالبسعلي 

 ؟التساؤل الرابع: ما آراء المستهلكات في التصميمات المقترحة

بتفريغ بيانات االستبيان الثانى الباحثون  جابة على هذا التساؤل قامإلل

رحة، ومن ثم تحويل الخاص بآراء المستهلكات في التصميمات المقت

العالمات التي دونها أفراد العينة "المستهلكات" أمام عباراته إلى 

درجات، وقد قامت الباحثة بحساب متوسط الدرجة الكلية والنسب 

المئوية لكل تصميم من التصميمات المقترحة وتوضيح ترتيبه، 

 :والجدول التالى يوضح ذلك

 آلراء المستهلكات المئوية للتصميمات المقترحة وفقا  ( متوسط الدرجة الكلية والنسب 10جدول )

 التصميم
الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية
 التصميم الترتيب

الدرجة 

 الكلية

النسبة 

 المئوية
 الترتيب

1 

 

 6 الخامس 72.3% 28.2

 

 الثامن 58.71% 22.9
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2 

 

 7 الثالث 83.7% 32.4

 

 التاسع 55.69% 21.7

3 

 

 8 الثانى 85.89% 33.5

 

 العاشر 53.84% 21

4 

 

 9 السابع 60.25% 23.5

 

 الرابع 79.48% 31

5 

 

 10 السادس 67.69% 26.4

 

 االول 95.38% 37.2

 
 آلراء المستهلكات ( للنسب المئوية للتصميمات المقترحة وفقا  2شكل بيانى )

توسط الدرجات أن م (2( والشكل البيانى )3يتضح من الجدول )
درجة،  (37.2: 21الكلية للتصميمات المقترحة تراوحت من )

%( مما يدل على نجاح 95.38%: 53.84والنسبة المئوية من )
 التصميمات وتميزها.

تجاه التصميمات  ستهلكاتومما سبق يتضح إيجابية آراء الم
ات الخطة اللونية للمقترح انالمقترحة حيث أنهم قد أجمعوا على 

 تجاهات الموضة الحالية لمكمالت المالبسإل مواكبةمية التصمي
ى لإضافة إلللنساء، وأنها تحقق التميز والفردية لمرتاديها، با

بية غلأ، وقد اهتمت ( عام35: 25مناساباتها للمرحلة العمرية من )
 لى استخدامإشرنا أالمستهلكات بالشق الخاص باالستدامة عندما 

 .يماتخامات معاد تدويرها فى التصم

  -دراسة )رانيا حسني وسمية حامدواتفقت نتائج هذه الدراسة مع 
ة وجود فروق ذات دالة إحصائية بين التصميمات المنفذ فى( 2022
تصميمات المنفذة لكات لهلموافقة وقبول المحكمين والمستفي 

ع كما اتفقت  نتائج هذه الدراسة م ،ةلبس المنفصالت الممكمالل
وسيلة بيئية للتخلص من فير وت ( في2021 -دراسة )طارق محمد

اعد سشكل نهائي للمنتج الوحققت ونتج ما جمالي للم شكلب المخلفات
 .اتعلى تسويقه، وجذب انتباه المستهلك

هلكات" تتفريغ إستبيان كل من "المتخصصين والمسالل من خو
من جانبهم  أن هناك إتفاقا   حثونت البادوج ةالمقترحللتصميمات 

 ، والجدول التالى يوضح ذلك.ماتعدة تصميعلى 
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 متفق عليها من جانب عينتى البحثالتصميمات للمتوسط النسبة المئوية  اعتمادا  على الترتيب ( 11)جدول 

 المستهلكات المتخصصين التصميم المستهلكات المتخصصين التصميم

التصميم 

 العاشر

 

 التصميم السابع االول االول

 

 التاسع السادس

التصميم 

 لتاسعا

 

 التصميم الثامن الرابع الثانى

 

 العاشر السابع

التصميم 

 الثانى

 

 التصميم الرابع الثالث الثالث

 

 السابع الثامن

التصميم 

 االول

 

 التصميم الخامس الخامس الرابع

 

 السادس التاسع

التصميم 

 الثالث

 

 التصميم السادس الثانى الخامس

 

 الثامن العاشر

 ل الجدول السابق وتحليل نتائجه وجدنا أن هناكومن خالل تحلي

اتفاق بين آراء كل من المتخصصيبن والمستهلكات فى عدد من 

 النقاط وهى على النحو التالى:

 التصميمات عصرية ومناسبة للفئة العمرية محل الدراسة . -1

لوانها متناسقة ومواكبة التجاهات الموضة أالتصميمات  -2

 السائدة.

لهام غير إللى مصدر اإالسبب يرجع التصميمات متميزة و -3

 التقليدى الذى انعكس على التصميمات.

 التصميمات سهلة فى االستخدام والعناية. -4

فكار أاستخدام خامات معاد تدويرها فى التصميمات قدم  -5

 تصميمية متميزة ومستدامة.

 Recommendations :توصيات البحث

لمناطق استمرار البحث في التراث الثقافي والفني لشعوب ا -1

 العربية بهدف الوصول إلى مفردات متنوعة وأصيلة.

ن مها جراء دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية األمازيغية وما بإ -2

قيم رمزية واالستفادة منها في تصميم مكمالت مالبس تتسم 

 صالة.ألبالعصرية وا

 له استخدام تطبيقات الكمبيوتر في تصميم مكمالت المالبس لما -3

 ي توليد أفكار متنوعة في زمن قياسي.من قدرة بالغة ف

غي إجراء المزيد من البحوث التطبيقية في مجال الفن األمازي -4

للحصول على أفكار جديدة ومستحدثة في مجال تصميم 

 المالبس و مكمالتها.
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