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ة،  المحاكاة ھو فن تقلید المرئیات في العالم الخارجي ونقل تفاصیلھا وخصائصھا بأمانة والمحاكاة مصدر للمتع

رة ة واالستمتاع بالعمل الفني خب ة وفنی داععقلی ى االب ان ال زة یوصل الفن ة الممی ال الفنی اة األعم ة محاك . ، وممارس
تم ن ور ھ م ص اة رس تخدام محاك ة باس اء الدراس ة األزی عودیة التقلیدی ا الس اء لقیمھ ممي األزی ام مص ھ اھتم لتوجی

د، ل ین والی ین الع ؤازرة ب ة الجمالیة، وتذوقھا بم ة تنمی درات االبتكاری لال(الق وین، والتوظیف، وتحلی میم ) التك لتص
یم  تدامة الق ي اس اھم ف الي وتس ر الح ي العص اء ف ات النس ي متطلب ة وتلب ات الموض ق اتجاھ رة تواف اء معاص أزی

ة اء التقلیدی ة لألزی ة وأن . الجمالی ة اخاص ةھوی اء التقلیدی ة  ألزی ي محدودی كلة ف ھ مش ارنواج ر  ھاانتش ي العص ف
الي دم ؛ الح ة لع ممي األزنتیج ذوق مص اء لت ة ی ا الجمالی ةقیمھ ي  المتمثل الة ف دات الأص ة والوح وط البنائی خط

ة، و ةالالزخرفی الیب الزخرف ي أس راء ف ا ث ز ال، ووخاماتھ رز التطری ي غ ز ف اتمی تخدم فیھ ة  المس وط الحریری الخی
ى ارض .الملونة والمعدنیة عودیة األصلیة عل ة الس اء التقلیدی ع،  ویعود السبب في ذلك لصعوبة مشاھدة األزی الواق

ا واستدامتھا  عودیة لترسیخ ھویتھ ة الس اء التقلیدی وفرة لألزی ور المت ونتیجة لما سبق نشأت فكرة االستفادة من الص
رة اء المعاص ي األزی ر . ف ن حص ثیمك كلة البح ة مش اؤالت اآلتی ات  -1 : التس ام طالب ھ اھتم ن توجی ف یمك كی

عو ة؟التخصص نحو القیم الجمالیة لألزیاء التقلیدیة الس ورھا الفوتوغرافی ا من خالل ص ا  -2 دیة وتأصیل ھویتھ م
زي  ة لل یم الجمالی میم زي معاصر مستلھم من الق ة لتص درات االبتكاری ة الق ى تنمی أثر محاكاة الصورة بالرسم عل

عوديالت دي الس ث .قلی داف البح عودیة  -1 :أھ ة الس اء التقلیدی ة لألزی یم الجمالی ل الق ي تحلی ة ف ارة الدق ة مھ تنمی
یم   -2 . استخدام اسلوب محاكاة رسم صورھاب اء معاصرة مستوحاة من الق میم أزی ة لتص تنمیة القدرات االبتكاری

عودي. الجمالیة لألزیاء التقلیدیة باستخدام اسلوب محاكاة رسم صورھا دي الس نھج .قلی ة  ..البحث م ت الدراس اتبع
ة توجد فروق ذ) 1( : نتائج الدراسة.  شبھ التجریبيالالمنھج  د مستوى معنوی ة احصائیة عن ین ) 0.05(ات دالل ب

ار البعدي/االختبارین القبلي  د ) 2(. البعدي لقدرة تحلیل القیم الجمالیة لألزیاء التقلیدیة السعودیة لصالح االختب توج
ة  د مستوى معنوی ة احصائیة عن ي ) 0.05(فروق ذات دالل ارین القبل ین االختب یم الفن/ب وین الق درة تك دي لق ة البع ی

دي د  )3( .لألزیاء التقلیدیة السعودیة في تصمیم ازیاء مبتكرة لصالح االختبار البع ة احصائیة توج روق ذات دالل ف
ة  توى معنوی د مس ي ) 0.05(عن ارین القبل ین االختب ي زي / ب دي ف زي التقلی ة لل یم الفنی ف الق درة توظی دي لف البع

دي،  ار البع الح االختب ر لص روق ذات د )4( معاص د ف ة توج توى معنوی د مس ائیة عن ة احص ین ) 0.05(الل ب
ي  ة/االختبارین القبل ارات االبتكاری ي محصلة المھ دي ف ار البع دي لصالح االختب ر االیجابي یظھر  )5(  .البع األث

اء معاصرة مستلھمة من  ة لرسم أزی درات االبتكاری اع مستوى محصلة الق لمحاكاة رسم الصور التقلیدیة في ارتف
ع  واتجاه منحنى . دیة السعودیةاألزیاء التقلی ذ التوزی م یأخ ي ل ار القبل ي االختب دیراتھن ف ا لتق ة تبع توزیع افراد العین

د عیف وجی توى ض ى مس ة عل ل البقی ار وحص ي االختب ب ف نھن رس ة م ث الغالبی ي حی ار . الطبیع ي االختب ا ف بینم
  .یاطبیع فراد العینة تبعا لتقدیراتھنأاتجاه منحنى توزیع البعدي أصبح 
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  :Introductionمقدمة 
ي  ات ف اة المرئی ة محاك ي محاول المحاكاة ھو فن تقلید الطبیعة، ویعن
در  ل ق ة، والتقلی ھا بأمان یلھا وخصائص ل تفاص ارجي ونق الم الخ الع
ى األدراك  د عل و یعتم ل، وھ االمكان من العوامل الذاتیة في ھذا النق

ري للت ي البص ةالحس جیلھا بدق ة وتس یاء الخارجی ى األش رف عل  .ع
ة،  در للمتع اة مص ره، والمحاك د غی ق تقلی ن طری تعلم ع ان ی واالنس
اة  ي محاك واالستمتاع بالعمل الفني خبرة عقلیة وفنیة، واالستمرار ف

  .االعمال الفنیة المتمیزة قد یؤدى الى االبداع
اة،  ون بالمحاك ن یك ي الف داع ف ان أن االب د الیون طو أاعتق رسى ارس

اة لألشیاء،  قواعد نظریة المحاكاة في الفن، وأصبح الفن عنده محاك
ا  یاء وانم ي األش رة ف ة والمتغی فات العارض د الص ا تقلی د بھ ال یقص

ا  زة لھ ة والممی فات العام دا للص وریس، ( تقلی فحات 1977م ، الص
20-21(.  

ال صناعة  ي مج وتطورت نظریة المحاكاة حتى اصبحت تستخدم ف
ة المالب ى مجموع س وفي تصمیم األزیاء التفاعلیة، وھي تنطوي عل

ور  ة، والص اة الحركی ملت المحاك ة ش ات المتداخل ن التقنی رة م كبی
ات الحاسب الل خوارزمی ن خ ة م ذا . التفاعلی ة ھ ن أھمی الرغم م وب

اكل  التطور في تسریع دورة تصمیم المالبس الجاھزة، ومعالجة مش
یم مظھر میم، وتقی بط التص كیل وض ات تش ى ھیئ س عل ة المالب ی

ل  م تص یة ل اذج االفتراض ة النم ددة، اال أن دق اع متع ة واوض مختلف
ھ،  اش وطیات یابیة القم ار انس ث اظھ ن حی ة م اذج الیدوی الى دقة النم

ات  ن طی ة م ارف المترتب میم والزخ ة للتص وعرض التفاصیل الدقیق
م ى الجس س عل اف المالب  & ,Volino, Cordeir). والتف

Magnenat-Thalmnn, 2005)   
ي  ا تنتھ ة فإنھ ي الرؤی دان ف دخل الوج یاء دون ت درك األش ین ت وح

ات ة للمرئی ة تسجیل دقیق ى عملی ھ . حتما ال در علی ذا التسجیل أق وھ
م الكامیرا الملونة وآلة السینما، ویندرج فن المحاكاة  دى نظ تحت اح

تدامة  تراتیجیات االس الل، (واس م  .)2017ھ ي رس اة ف والمحاك
ن االشیاء ا ي الف ا ویستخدم ف زال قائم ور أسلوب الی لحقیقیة او الص

ات والتفاصیل  ل المكون ر او لتطویر مھارات الرسم في نق دون تغیی
، والمحاكاة تنمي مھارة تحلیل مكونات الصورة بدقة، وتذوق تشویھ

   .قیمھا الجمالیة
واع  ن أن ا م ة بھ رات المرتبط ة والخب رف التقلیدی اء والح وتعد األزی

ة التراث  ى الحرك ود ال ة الجم ن مرحل التي تحتاج الى رعایة تنقلھ م
ھ ا فی اج . واالنطالق؛ لیصبح عینا وصفة للمجتمع الذي نش و یحت وھ

  .الى تضافر الجھود لكي یتسم باالستدامة ویتطور الى االفضل
میمیة  ة التص اریخ المجموع ودون بت المین، یع ومصممي األزیاء الع

بیا إلى عصور عتیقة ذ ذل. نس ز ومن وم التمیی ى اآلن یق ك الحین وحت
اھري،  كل الظ ى الش ر، عل ر وعص ین عص ر، أو ب ین زّي وآخ ب

ار ة وانتش ة المھیمن ة االجتماعی اط الطبق ي أوس زي ف اء .. ال واألزی
ا  الشعبیة تمیّزت بعضھا عن بعض من حیث المظھر، رغم ارتباطھ

ت ة معیش ي بیئ وفرة ف ات المت رد والمعطی ة للف ھ، باالحتیاجات الواقعی
ة  ي حقب كالظروف الجویة، وأنواع المھن واألعمال األكثر انتشارا ف
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ا  ل غالب ي تمث یم الت ول الق ى مفع افة إل ة، باإلض ب التاریخی ن الحق م
ین  عوب"عامال مشتركا ب ّدة ش ین " ع ا وب ز بینھ ل تمیی ا عام وأحیان

عودیین . )2010شبیب، ( شعوب أخرى ونظرا لندرة المصممین الس
ق  م تل ر العالمیین ل ي العص ار ف ة انتش اء التقلیدی ة لألزی یم الجمالی الق

اء ممي األزی ل مص ن قب ا م ام بتطویرھ أو  الحالي نتیجة لعدم االھتم
ایرة  رة، مس اء معاص میم أزی ي تص ة ف ا الجمالی ن قیمھ تفادة م االس

تھلكین ات المس ي احتیاج ة وتلب ات الموض ذي أدى . التجاھ ر ال األم
ا .ودیة وعدم استمراریتھاطمس ھویة األزیاء التقلیدیة السع م م ، رغ

الة  ن أص ھ م زت ب ة، تمی دات الزخرفی ة والوح وط البنائی ي الخط ف
تخدام  ز باس رز التطری ي غ ز ف ة، وتمی الیب الزخرف ي أس راء ف وث

  .الخیوط الحریریة الملونة والمعدنیة
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

ن خالل فترة تدریس مقرر رسوم األزیاء التوضیح درة م وحظ ن یة ل
ا  وین مجموعتھ ام لتك در الھ عودیة كمص ة الس اء التقلیدی ذ األزی تتخ
ة  اء التقلیدی اھدة األزی دم مش ي ذك ع التصمیمیة، وقد یكون السبب ف
األصلیة؛ اضافة الى ندرة استخدامھا بین فئات المجتمع، األمر الذي 
ة  یل ھوی دم تأص الي ع ة، والت ا الجمالی ذوق قیمھ دم ت ى ع ادى ال
رة  م وف ص، رغ ات التخص ین طالب عودیة ب ة الس اء التقلیدی األزی
الدراسات البحثیة التي وثقت األزیاء التقلیدیة ألغلبیة مناطق المملكة 

یحیة وم توض ة ورس ور فوتوغرافی عودیة بص ة الس ن . العربی ویمك
  : حصر مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة

و  - ص نح ات التخص ام طالب ھ اھتم ن توجی ف یمك یم كی الق
الل  الجمالیة لألزیاء التقلیدیة السعودیة وتأصیل ھویتھا من خ

  صورھا الفوتوغرافیة؟
ة  - درات االبتكاری ما أثر محاكاة الصورة بالرسم على تنمیة الق

دي  زي التقلی لتصمیم زي معاصر مستلھم من القیم الجمالیة لل
  .السعودي

  :Objectivesف البحث اھدأ
ي ت -1 ة ف ارة الدق ة مھ ة تنمی اء التقلیدی ة لألزی یم الجمالی ل الق حلی

  . السعودیة باستخدام اسلوب محاكاة رسم صورھا
توحاة   -2 رة مس اء معاص میم أزی ة لتص درات االبتكاری ة الق تنمی

اة  ة باستخدام اسلوب محاك اء التقلیدی ة لألزی یم الجمالی ن الق م
  . رسم صورھا

    -:Significance أھمیة البحث
وم  ثیق ى  البح یعل تمراریتھا، تأص عودیة واس اء الس ة األزی ل ھوی

اء  ة لألزی یم الجمالی ل الق و تحلی اء نح ممي األزی ام مص ھ اھتم بتوجی
ا  ورھا، كم م ص اة رس ى السعودیة وتذوقھا باستخدام محاك د عل یؤك

یم  ن الق ریة مستلھمة م اء عص تنمیة القدرات االبتكاریة لتصمیم أزی
  .الجمالیة لألزیاء التقلیدیة

   Hypothesis فروض البحث
توجد فروق معنویة احصائیة في القدرة على تحلیل القیم الفنیة  -1

  .لألزیاء التقلیدیة قبل وبعد محاكاة رسم الصورة
وین زي  -2 ى تك درة عل ي الق ائیة ف ة احص روق معنوی د ف توج

مبتكر مستلھمة من القیم الفنیة للزي التقلیدي قبل وبعد محاكاة 
  .رسم صورتھ

روق مع -3 د ف یم توج ف الق ى توظی درة عل ي الق ائیة ف ة احص نوی
م  اة رس د محاك ل وبع ر قب ي زي معاص الفنیة للزي التقلیدي ف

  .الصورة
درات  - 4 توى الق ى مس ا عل ورة ایجابی م الص اة رس ؤثر محاك ی

اء  ة لألزی یم الفنی ن الق تلھمة م اء مس میم ازی ة لتص االبتكاری
  .التقلیدیة

  : Methodologyالبحث  منھج
اتبع في البحث المنھج شبھ التجریبي الذي یعتمد على تطبیق اسلوب 
ات تحت  المحاكاة في رسم األزیاء التقلیدیة على مجموعة من الطالب

ق  د تطبی اتج بع ر الن اس التغی ة، وقی بوطة، ومالحظ روف مض ظ
   .االستراتیجیة

  Sample البحث عینة
ةا ددھا  :لعین دیھ ع ھ قص ة ) 42(عین ات طالب ع الطالب ن جمی وھ

امس . المسجالت في مقرر رسوم األزیاء التوضیحیة بالمستوى الخ
ة  ون بجامع امیم والفن ة التص یج بكلی اء والنس میم األزی م تص بقس

  .2015األمیرة نورة بنت عبد الرحمن عام 
  : أدوات البحث

دي -االختبار القبلي  -1 ر مستوحى :  البع ة زي معاص م الطالب ترس
  ". قبل وبعد محاكاة رسمھ "التقلیدي الذي اختارتھ من صورة الزي 

مقیاس لیكرث الخماسي لتقییم مھارات رسم أزیاء معاصرة  -2
 13، تكون المقیاس من  مبتكرة مستوحاة من ازیاء تقلیدیة سعودیة

مھارة وزعت على ثالث محاور رئیسیة للقدرات العقلیة االبتكاریة 
  " التحلیل ، والتكوین، والتوظیف" 
درجات -3 ن : میزان تقدیر ال اس م ون المقی ة وزعت    65تك درج

اء  ن أزی رة مستوحاة م اء معاص م أزی ي رس ار ف على قدرات االبتك
ارة  5تقلیدیة سعودیة بواقع  ل مھ ة خصصت  25( درجات لك درج

دي ، و زي التقلی ل ال ى  تحلی درة عل درة  20للق ت للق ة خصص درج
لقدرة على توظیف درجة خصصت ل 20على تكوین زي مبتكر ، و 

الي ر الح ي العص ن استخدامھ ف م ) .التصمیم المبتكر في زي یمك وت
دیرات  ى تق از "تحویل الدرجات ال دا Aممت د ج د   B، جی ،  C، جی

  " .  E، ضعیف   Dمقبول 
  الصدق والثبات

یم  -1 ي تقی اس ف دق المقی ن ص ق م ین للتحق دق المحكم تخدم ص اس
میم رض  المھارات االبتكاریة المحددة لتص ث ع رة حی اء معاص أزی

اء 7المقیاس على  میم األزی م تص ن قس ات م ات المختص من المحكم
رات،  دد الفق ق بع ا یتعل ة فیم ة أداة الدراس یم كفای والنسیج بكلیة لتحك

راء  -. الشمولیة للمحتوى تقییم مستوى اللغة ووفقا لتوصیاتھن تم اج
روض  داف وف ق أھ ة لتحقی ر مالءم بح أكث دیالت لتص ض التع بع

  .البحث
اخ  -2 ا كرونب ة الف ات ) 0.728= (قیم اس ثب دة لقی ة جی ي قیم وھ

 .مقیاس تقییم المھارات
  :تصمیم التجربة

ي  ار قبل ع اختب دة م ة الواح اس  –استخدم تصمیم المجموع دي لقی بع
اء م األزی ة لرس درات االبتكاری ي الق ة ف لة العین د . محص م تحدی وت

حھ  ا وض ا لم رات وفق وعالم، (المتغی فحات  ،2004أب -187الص
 : على النحو اآلتي)188

  ..اسلوب محاكاة رسم صورة: المتغیر المستقل"
میم زي : المتغیرات التابعة محصلة درجات القدرات االبتكاریة لتص

  . معاصر مستوحى من زي تقلیدي ، وتشمل القدرات اآلتیة
  .محصلة درجات القدرة على تحلیل القیم الفنیة للزي التقلیدي -1
لة -2 ن  محص تلھم م ر مس وین زي مبتك ى تك درة عل ات الق درج

  .القیم الفنیة للزي التقلیدي
محصلة درجات القدرة على توظیف التصمیم في زي معاصر  -3

  . یمكن استخدامھ
  :ضبط متغیرات التجربة

  :استخدم لضبط المتغیرات اآلتي
اء.. المطابقة وم األزی رر اسس رس ة البحث لمق افة . اجتیاز عین اض
  .ي عدد الطالبات في الشعب الدراسیةالى تساو
ت، .. التجانس ان والوق س المك ي نف اجراء االختبار القبلي والبعدي ف

دة  ة موح دي، ولجن ي والبع یم القبل ددة للتقی اییر مح تخدام مع واس
  . لإلشراف على الطالبات اثناء االداء وللتقییم

  :الخطوات اإلجرائیة
، 2003بیبرس، (ر الیھا تطبیق التجربة وفقا للمراحل التي اشا -1

أن مصمم األزیاء یمر بأربع مراحل عند  )239صفحة 
  : االقتباس من مصدر وھي
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ي 1.1 یل، غن ري بالتفاص ة، ث ح وذو ھوی در واض د مص تحدی
كیلیة ة التش یم الفنی ات والق ة .  بالجمالی ل طالب ار ك ث تخت حی

 .صورة زي تقلیدي سعودي یتسم بثراء القیم الفنیة والجمالیة
ة د 2.1 ھ الفنی ن قیم ف ع در للكش ة للمص ة فنی ة تحلیلی راس

یم . والتشكیلیة حیث قامت كل طالبة بتحلیل وعرض فردي للق
م  اة رس د محاك ل وبع دي قب زي التقلی ھ ال م ب ي یتس ة الت الفنی

تنھى باختیار المجموعة ألفضل زي تقلیدي مرسوم . صورتھ
 .یحاكي القیم الفنیة للزي التقلیدي

ي  تحدید الھدف من3.1  رة تف ار مبتك ع أفك اس ووض عملیة االقتب
 .بالغرض والوظیفة قبل محاكاة رسم الصورة وبعدھا

ة  4.1 ھ للبیئ ة ومالءمت رة الزمنی رح للفت میم المقت ة التص مواكب
 .ومتطلبات المجتمع

  .بعدي لتقییم القدرات االبتكاریة/تصمیم مقیاس قبلي  -2
ة من ثالثة تقییم رسومات عینة البحث من قبل لجنة مكون -3

  .اعضاء من ھیئة تدریس تصمیم األزیاء والنسیج بالقسم
تفریغ الدرجات وتحلیلھا احصائیا وفق برنامج التحلیل  -4

لحساب متوسطات الدرجات، ولحساب اختبار  spssاالحصائي 
t  لداللة الفروق في محصلة القدرات االبتكاریة للتصمیم قبل

لداللة الفروق  Fار اختبوبعد محاكاة رسم الصورة، ولحساب 
  للتصمیم بین درجات عینة البحث للقدرات االبتكاریة

مقارنة بین محصلة مستوى القدرات االبتكاریة قبل وبعد رسم   -5
  . الصورة لتحدید أثر محاكاة رسم الصورة

  : Terminology المصطلحات
اة ا ي .. Simulationلمحاك لوب تعلیم ة أو أس ي طریق ھ

عب المعلم عادة ل یستخدمھ تقریب الطلبة إلى العالم الواقعي الذي یص
ریة توفیره للمتعلمین بسبب وارد البش تیتنیة ( التكلفة المادیة أو الم اس

الخبرة  )305، صفحة 2007و سرحان،  یم ب كال التعل د أش وھي أح
ة  ل الحقیق ف لیمث ي موق تعلم   ف ع الم وھي سیناریوھات تعلیمیة تض

واقعي وھي تنا ي ال ة أو العالم الحقیق ادئ النظری ا مب ي مبادئھ سب ف
درة  البنائیة مما یجعلھا تعمل على تنمیة التفكیر الناقد، اضافة الى الق

تعلم ویم الم ورة زي  .على تق ق لص د دقی ي البحث تقلی ا ف د بھ ویقص
ة  یم الفنی ذوق الق ر ألدراك وت تثارة التفكی دف اس دوي بھ م الی بالرس

  . للزي التقلیدي بمؤازرة العین والید
اريالتفك ر االبتك ب .. Creative thinking ی ى تجن رد عل درة الف ق

د،  اج أصیل جدی الطرق التقلیدیة والروتین العادي في التفكیر مع انت
ھ ذه وتحقیق ن تنفی ائع یمك ر . غیر ش اج یعب ى انت رد عل درة الف و ق وھ

اس  داث الن ن أح ن م ا یكم ز، وعم ن تمی رد م ي الف ن ف ا یكم عم
  . )14، صفحة 2002، عابدین( وظروف الحیاة والمواد

اء م األزی ودة .. Fashion Drawing رس رة الموج ق للفك و توثی ھ
ورق ى ال عھا عل مم، ووض ن المص ي ذھ ى .. ف ھا عل ن عرض ویمك

ن  ا م ینھا أو تطویرھ م أو تحس یلھا لھ دف توص واء بھ رین س اآلخ
  . )2016الشیخ، ( خالل التفكیر الجماعي بمشاركة األخرین

اء  د .. Fashion designتصمیم األزی وین موح ر تك ة تظھ ة فنی لغ
ة  ون والخام كل والل ط والش ر وھي الخ ن العناص ة م تشكلھ مجموع

میم  ن التص ر ع ا للتعبی د اساس ر تع ذه العناص ل، (وھ ، 2002فاض
  )37صفحة 

رة اء المعاص ة .. Contemporary fashion األزی اء الحدیث األزی
ل، ( التي تنتمي الى الوقت الحالي د .. )4، صفحة 2007الھلی ویقص

ة  ات الموض ع اتجاھ ق م ي تتواف ة الت اء الحدیث ث األزی ي البح ا ف بھ
  .وتفي باحتیاجات افراد المجتمع

رة اء المعاص میم األزی  .Contemporary fashion design تص
كل  میم بش تنظیم وتنسیق خطوط المالبس طبقا لعناصر واسس التص

ور أ( یتالءم مع االتجاھات الحدیثة لخطوط الموضة ، 2005، .عاش
  . )13صفحة 

ة  اء التقلیدی ي  ..Traditional costumeاألزی س الت اط المالب أنم
تتوارث داخل جماعة من الجماعات وتعكس عادات وتقالید المجتمع 
ر  ف روح العص ا وتكش اة، وتطورھ اط الحی ھ، وأنم ي الی ذي تنتم ال

اة بصفة  ح الحی ة ومالم ة والفكری ة واالجتماعی اة المادی وعموم الحی
ة عا فة خاص عوب بص ة وذوق الش اجي، (م ام و العج ، 2012البس

  )116صفحة 
ا .. Aesthetic valuesالقیم الجمالیة  عبیة بغناھ اء الش تمتاز األزی

ادات  ي ع ي تحك الت الت وان والمكم ارف واألل التطریز والزخ ب
. وتقالید، وتحمل أصالة وحضارة الشعوب مما یزیدھا رونقا وجماال

  . )17، صفحة 2005عاشور، (
د . .Inspiration االلھام اء وأح مم األزی ین مص ھو عملیة تفاعلیة ب

ى روح  افظ عل رة تح میمات مبتك ھ تص ع عن اء، ینب ادر األزی مص
ن  ألوف م يء الم رى الش اھد ب ل المش ث یجع میم بحی در التص مص

  .)2011الشیخ، ( زاویة جدیدة تحمل مالمح المصدر األصلي
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

الیب  )1993فدا، (حصرت  ة وأس ة المكرم المالبس التقلیدیة في مك
ا  ا ووثقتھ رق تطریزھ ا وط تخدمة فیھ ارف المس ذھا والزخ تنفی

دراسة عن  )2001اسكندراني، (أجرت  كما. بالصور الفوتوغرافیة
ماتھا  ن س ف ع ورة للكش ة المن ي المدین اء ف ة للنس س التقلیدی المالب

دت وتحلیلھا وتوصیفھا ووثقت ة، ورص دا، (ھا بالصور الفوتوغرافی ق
ور )2003 ا بالص ا ودعمتھ الیب زخرفتھ از وأس ل الحج . أزیاء قبائ

رت   اجي، (وأج س  )2005العج ین المالب ا ب ت فیھ ة قارن دراس
تھا  ت دراس اورة ودعم دول المج ي ال مال وف ة الش ي بادی ة ف التقلیدی

 .بالصور الفوتوغرافیة
ة ومن الدراسات التي استندت على األ عودیة الحقیق ة الس زیاء التقلیدی

ة  ام دراس ادر االلھ ن مص در م اني، (كمص وان  )1997الیم بعن
ذ  میم وتنفی ي لتص در تراث ة كمص رأة المكی وب الم ن ث تفادة م االس

ة ة الفنی دریس التربی ي ت ا ف ادة منھ رة واالف . مشغوالت جلدیة معاص
ة  المي، (ودراس ن )2001الس ة م میمات مقتبس ار تص وان ابتك  بعن

ا  )2005خوقیر، (زي المرأة بالباحة ، ودراسة  التي اسفرت نتائجھ
ن  توحاة م عودیة مس رأة الس ب الم ة تناس اء حدیث میم أزی ى تص عل
د  رب بع ة ح ة لقبیل اء التقلیدی ة لألزی میمیة والزخرفی وط التص الخط

ھ تھ وتوثیق ي ودراس زي الحقیق اھدة ال ممت . مش كندراني، (وص اس
ة )2001 رأة مقتبس س للم د  مالب دیني بع ي الم راث الملبس ن الت م

ي زي الحقیق ة ال اھدة ودراس ت . مش ا وظف ل، (كم  )2007الھلی
ن  رة یمك اء مبتك میم أزی ي تص روس ف ة للع اء التقلیدی ات األزی مكون

  .استخدامھا في الزفاف والسھرة
اء  ق األزی ات بتوثی احثین   والباحث ام الب بق اھتم ا س ح مم ویتض

دثار: ع التراثالتقلیدیة باعتبارھا أحد انوا ن االن ا م ة علیھ . للمحافظ
عودیة    ة الس اء التقلیدی ق االستدامة لألزی ى تحقی وھذا البحث یتطلع ال

ن  ة م اء التقلیدی ة لألزی یم الجمالی ى الق ممین ال ام المص ھ اھتم بتوجی
اء  ة لألزی یم الجمالی ل الق ل تحلی ن أج ور؛ م م الص خالل محاكاة رس

رةالتقلیدیة وتوظیفھا في تصمیم أز اء معاص دم . ی دیل لع ل ب و ح وھ
اء  ى األزی توفر متحف لألزیاء االصلیة یتیح للمصممین االطالع عل

  .التقلیدیة السعودیة، لالستفادة منھا كمصدر من مصادر االلھام
ة  یم والثقاف ة والتعل دة للتربی م المتح ة األم ززت منظم د ع ( وق

كو الل ادار) الیونس ن خ ة المستدامة م ق التنمی دأ تحقی ادر مب ة المص
ام 1972التراثیة في اتفاقیة عام  افي ع م ، واتفاقیة حمایة التراث الثق

ي 2003 افي ف راث التف ون الت ى ص اق عل ززت باالتف ي ع / 9م والت
اریس  2006/ 11 كو بب ر الیونس ي مق ة . ف أتي حاج ا ت ن ھن وم

ن  تدامة م ة المس ق التنمی بة لتحقی روف المناس ة الظ ع لتھیئ المجتم
اء وتعز الل بن ر خ ة لنش ارات االبداعی ة والمھ درات االنتاجی ز الق ی

  .)317:320، صفحة 2009سالمان، ( التراث
تدامة  م االس اة  Biomimeticوعل ى المحاك د عل م یعتم و عل ھ

نع  ن ص ي م ات الت ى العملی یر ال ي تش ة الت ة أو الطبیعی البیولوجی
وي  ة، وھي تنط د الطبیع ن تقلی االنسان للمواد واألجھزة المستمدة م

الم عل اة الع ق محاك ن طری میمیة ع اكل تص ول لمش اد حل ى ایج
ي ودة . الطبیع كال الموج د لألش ات تقلی الل عملی ن خ ك م تم ذل وی

دیات  ھ تح و یواج ى نح ة عل ا البیئی ا ونظمھ ة ووظائفھ بالطبیع
االت  ع المج ي جمی احثین ف ة للب ة خاص ي ذات أھمی میم، وھ التص
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    .)2017ھالل، ( ومنھا التصامیم والفنون والعلوم التطبیقیة
رض  واسلوب المحاكاة یتیح للمتعلمین تلقي ردود الفعل المھنیة مع ف
روف مناسبة  تعلم تحت ظ ة ال التكرار ورد الفعل، وھي تسھل عملی

  :وتتلخص أھمیتھا في اآلتي
  .                                    تجربة رد الفعل خالل التعلم / 1
  .ةانخراط المتعلمین في الممارس/ 2
  .         ممارسة المتعلمین لمستویات متزایدة من الصعوبة/3
  .امكانیة التعلم الفردي/  4
  .            قابلیة تكیفھا مع استراتیجیات التعلم المتعددة/ 5
ح/ 6 كل واض تعلم بش ات ال اس مخرج د وقی ة تحدی . امكانی

(McGaghie, Issenberg, Petrusa, & Scalese, 
2010, p. 52:54).  

ة    ,Volino)ومن الدراسات التي اجریت في مجال المحاكاة دراس
Cordeir, & Magnenat-Thalmnn, 2005)  اة وان المحاك بعن

اعلي اء التف میم األزی ى تص ة ال ن البدای س م ریة للمالب . البص
رت  ث ظھ اء حی ر األزی اة مظھ ات محاك ور تقنی ا تط استعرض فیھ

ي ع اش ف ة القم اة حرك ى لمحاك ات األول ل 1987ام التطبیق ن قب م
ة  كیل قطع ة بسیطة لتش تیزبولوس وأخرون وكانت عبارة عن حرك
س  اة المالب ى لمحاك ات األول دأت التطبیق ا ب تطیلة، بینم اش مس قم

ام  وبیة الستكمال 1990الجاھزة ع ات الحاس ن التقنی دد م ق ع بتطبی
محاكاة القماش مثل محاكاة الھیئة ، واظھار التصمیم ، وربط اجزاء 

ورات . عضھا ، والرسوم المتحركةالتصمیم بب ونتیجة للتقدم في التط
ة  ن األھمی س أصبح م ر المالب اة مظھ ات محاك ي تقنی دثت ف التي ح
ا یناسب  ة، بم ات الرقمی ن التقنی تفادة م ودة باالس تحقیق الكفاءة والج
میم  س، وتص میم المالب دء بتص س ب ناعة المالب ات ص احتیاج

و ي الرس ة ف اة الحرك ات، ومحاك اءالباترون رض االزی . م وع
ام  واظھرت نتائج البحث أنھ ال یزال ھناك حاجة للحصول على النظ
ل  ي تق ة ف اذج الیدوی ا النم م بھ ي تتس ة الت ق الدق ذي یحق الي ال المث
ات  ن ثنی م م ى الجس ھ عل ة اللتفاف یل الدقیق اش والتفاص یابیة القم انس

ي  .وطیات  اھم ف ي صناعة س وعلى الرغم من ان تطور المحاكاة ف
تسریع دورة تصمیم المالبس الجاھزة ، وساعد المصمم في مشاھدة 
ا  م االفتراضي ومعالجتھ ى الجس میم عل مشاكل تشكیل وضبط التص

ى . ة عل ارف  المختلف اذج الزخ میم نم اھدة تص ت لمش ر الوق ووف
ا وفق ا، وایض م خطواتھ ادة رس س دون اع رات المالب اس تغی ا لقی

ل(قیاسات الجسم ف )الشیخوخة، الحم ف المواق وس أو (، ومختل الجل
یة س الریاض ددة للمالب ي أو مح ار )المش ذا اإلط ن ھ تفادة م ، واالس

ا استخدامھ  یمكن أیض س ف لیس موجھا فقط إلى عملیة تصمیم المالب
س  ریعة للمالب ة س ى معاین اجون إل ذین یحت الء ال ور للعم أداة تص ك

اھزة ا ة الج ات الخاص نفس القیاس ات ب ى عارض ة عل لمخصص
  .دون الحاجة الى ارتداء المالبس.بھم

ة  ل، (دراس فحة 2007النائ وان . )110، ص امج بعن میم برن تص
اري  ر االبتك مقترح باستخدام الوسائط المتغددة لتنمیة مھارات التفكی

ود .المتمثلة في الطالقة واألصالة والمرونة ن وج ائج ع و كشفت النت
روق  دت ف ي اعتم ابطة الت ة الض ین المجموع ائیة ب ة احص ذات دالل

ور رض الص ي ع ة ف ة المتمثل ة التقلیدی ات التعلیمی ى التقنی ین . عل وب
ة  ة الحدیث ات التعلیمی ى التقنی دت عل ي اعتم ة الت ة التجریبی المجموع

الي  ة، وبالت ة التجریبی المتمثلة في الوسائط المتعددة لصالح المجموع
اء مستوحاة  فاعلیة البرنامج في میم أزی تنمیة التفكیر االبتكاري لتص

  .   من مصادر مختلفة باستخدام الرسم الیدوي
ة   د، (دراس فحة 2010محم ا  )50، ص تخدام تكنولوجی وان اس بعن

میم  واد تص بعض م ة ل ارات الفنی ض المھ ة بع ي تنمی اة ف المحاك
وتصنیع المالبس لدى طالب الجامعة  المتخصصین اتبع في البحث 

ن الم ة م ة مكون تخدم عین ي واس الب  50نھج التجریب ب ط طال
الجامعة المتخصصین في المالبس  مقسمة على مجموعتین إحداھما 
رح  لوب المقت ار األس رض اختب ة ؛بغ رى تجریبی ابطة واألخ ض

ھ ) المحاكاة ( ھ وموثوقیت ة تطبیق ى .ومدى إمكانی ائج ال ارت النت واش
لوب التقلی ى األس اة عل لوب المحاك وق أس روق تف د ف ث توج دي  حی

م  اترون ورس رزة والب وین الغ ذات داللة إحصائیة للمھارات مثل تك
ة  ى فاعلی وتصمیم المانیكان لصالح المجموعة التجریبیة مما یدل عل
ة  الب الجامع یم ط ي تعل ھ ف دوى تطبیق دى ج لوب وم األس

ة   ة المتعلق ة والیدوی ة والمعرفی ارات الفنی بعض المھ ین ل المتخصص
  .بسبجمال المال

وم . )78، صفحة 2014القزاز، ( كما اظھرت دراسة  وان الرس بعن
اري  میم المعم ور التص ي ط وبیة ف وم الحاس ة الرس ة قبال الیدوی
م  ات رس دموا برمجی المفاھیمي ان مطوري األنظمة الحاسوبیة لم یق
وم  ة الرس ھ تقنی م ب ذي تتس ر ال ر المبتك اءة التفكی نفس كف تخطیطي ب

ذا ة، ل ة الیدوی م  التخطیطی ن الرس ي ع دم التخل ة بع ت الباحث اوص
میم تعلم التص ة ل ل األولی ي المراح مینھ ف دوي، وتض ي الی  التخطیط

  .)78، صفحة 2014القزاز، (
ة  ائج دراس  Kidd)اما في مجال تقییم التفكیر االبتكاري أظھرت نت

& Warkmen, 1999, p. 58)   ارتفاع درجة اإلبداع في تصمیم
رین البص د التم اء بع الة األزی بط باألص داع ارت یم اإلب ري، وان تقی

 .والشكل الجمالي، بینما تقییم التوظیف ارتبط بالمالءمة
اعد )25، صفحة 2004الشریف، (وحددت  ي تس القدرات العقلیة الت

  :على التفكیر االبتكاري   في مجال تصمیم األزیاء في األتي
ول المقد*  ة الحل میمیة أو مجموع كلة التص ة، تحلیل عناصر المش م

 . ومحاولة ایجاد عالقات الشبھ واالختالف بین عناصرھا
  .التخلق وھو بناء وربط العناصر المفككة في بناء أو تكوین جدید* 
دة * رة الجدی ف الفك ول" التقویم وھو توظی دتھا " الحل وء فائ ي ض ف

  .لمعالجة المشكلة التصمیمیة
  :Results النتائج

االختبارین القبلي والبعدي  نتائج عینة البحث في ).1(یبین الجدول 
  :لتقییم األداء في القدرات وكانت على النحو اآلتي

ي : اوال ) 6.50(في التحلیل قیمة المتوسط الحسابي في االختبار القبل
اري  انحراف معی ة، وب ار ) 5.584(درج ي االختب ا ف ة، بینم درج

ى  ابي ال ط الحس ع المتوس دي ارتف ض ) 15.50(البع ة، وانخف درج
راف  ى االنح اري ال ة) 3.704(المعی ة .  درج ا قیم ت  tأم كان

ة ) 15.754( توى معنوی د مس ود ). 0.05(عن ى وج یر عل ا یش مم
ي  ارین القبل ین االختب ائیة ب ة احص روق ذات دالل درة  -ف دي للق البع

ار،  الح االختب عودیة لص ة الس اء التقلیدی ة لألزی على تحلیل القیم الفنی
  .وبالتالي قبول الفرض األول

 محصلة القدرات االبتكاریة لرسم ازیاء مستلھمة من األزیاء التقلیدیة فبل وبعد محاكاة رسم الصورة   بین لداللة الفروق tاختبار  ) 1(جدول 
 قدرات االبتكار

 التكرارات

  Tاختبار  البعدي القبلي
المتوسط  

 الحسابي
  االنحراف
 المعیاري

الخطأ 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 یاريالمع

الخطأ 
 المعیاري

 15.754 572. 3.704 15.50 862. 5.584 6.50 42 التحلیل
 9.878 284. 1.838 18.81 695. 4.506 11.50 42 التكوین
 17.140 195. 1.262 19.33 477. 3.094 12.12 42 التوظیف
 17.196 717. 4.648 53.64 1.699 11.013 30.12 42 المحصلة

  2.202=  41ودرجة حریة  0.05مستوى معنویة  الجدولیة عند tقیمة *  
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ا ي : ثانی ار القبل ي االختب ابي ف ط الحس ة المتوس وین قیم ي التك ف
اري ) 11.50( انحراف معی ة، وب ي ) 4.506(درج ا ف ة، بینم درج

ى  ابي ال ط الحس ع المتوس دي ارتف ار البع ة، ) 18.81(االختب درج
ى  اري ال راف المعی ض االنح ة) 1.838(وانخف ا.  درج ة  أم  tقیم

ود ). 0.05(عند مستوى معنویة ) 9.878(كانت  ى وج مما یشیر ال
ي  ارین القبل ین االختب ائیة ب ة احص روق ذات دالل درة  -ف دي لق البع

تكوین القیم الفنیة لألزیاء التقلیدیة السعودیة في تصمیم ازیاء مبتكرة 
  .لصالح االختبار البعدي، وبالتالي قبول الفرض الثاني

ا ي الت: ثالث ي ف ار القبل ي االختب ابي ف ط الحس ة المتوس ف قیم وظی
اري ) 12.12( انحراف معی ة، وب ي ) 3.094(درج ا ف ة، بینم درج

ى  ابي ال ط الحس ع المتوس دي ارتف ار البع ة، ) 19.33(االختب درج
ى  اري ال راف المعی ض االنح ة) 1.262(وانخف ة .  درج ا قیم  tأم

ت  ة ) 17.140(كان توى معنوی د مس یر). 0.05(عن ا یش ى  مم عل
ي  ارین القبل ین االختب ائیة ب ة احص روق ذات دالل ود ف دي  –وج البع

الح  ر لص ي زي معاص دي ف زي التقلی ة لل یم الفنی ف الق درة توظی لف
  .االختبار البعدي، وبالتالي قبول الفرض الثالث

ار : رابعا ي االختب ة ف محصلة المتوسط الحسابي للمھارات االبتكاری
ي  انحراف) 30.12(القبل ة، وب اري  درج ة، ) 11.013(معی درج

ى  ابي ال ط الحس ع المتوس دي ارتف ار البع ي االختب ا ف ) 53.64(بینم
أما قیمة . درجة) 4.648(درجة، وانخفض االنحراف المعیاري الى 

t   ى ). 0.05( عند مستوى معنویة ) 17.196(  كانت دل عل ا ی مم
ي  ارین القبل ین االختب ائیة ب ة احص روق ذات دالل ود ف دي -وج البع

   .صالح االختبار البعدي في محصلة المھارات االبتكاریةل
  

6.
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53
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4

مھارات التحلیل مھارات التكوین مھارت التوظیف اتمحصلة المھارات
رج

الد
ط 

وس
مت

اإلختبار القبلي اإلختبار البعدي

.  
رسم بیاني لمتوسط درجات عینة البحث للقدرات االبتكاریة في رسم أزیاء معاصرة مستوحاة من األزیاء التقلیدیة قبل وبعد ). 1(شكل  

  .محاكاة رسم الصورة
ات االداء ارتفاع مستوى متو) 1(ویوضح شكل    سط درج

ي  ف ف ارة التوظی وین، ومھ ارة التك ل، ومھ في كل من مھارة التحلی
ابي  ر االیج ى األث ا یشیر ال ي، مم االختبار البعدي عن االختبار القبل

درات  اع مستوى محصلة الق ي ارتف لمحاكاة رسم الصور التقلیدیة ف
ة  اء التقلیدی ن األزی تلھمة م رة مس اء معاص م أزی ة لرس االبتكاری

  .وبالتالي قبول الفرض الرابع. سعودیةال
  لداللة الفروق بین درجات عینة البحث للمھارات االبتكاریة في رسم أزیاء معاصرة مستوحاة من األزیاء التقلیدیة Fاختبار   )2(جدول 

 القدرات
Source  

Type III Sum 
of Squares df 

Mean 
Square F 

sig 

 Time type (Treatment) 1701.000 1 1701.000 التحلیل

248.189 

0.00 
Students (Blocked effect) 1560.000 41 38.049 

Error 281.000 41 6.854 
Corrected Total 3542.000 83  

 Time type (Treatment) 1122.012 1 1122.012 التكوین

97.569 

0.00 
Students (Blocked effect) 499.488 41 12.183 

Error 471.488 41 11.500 
Corrected Total 2092.988 83  

 Time type (Treatment) 1092.964 1 1092.964 التوظیف

293.777 

0.00 
Students (Blocked effect) 305.202 41 7.444 

Error 152.536 41 3.720 
Corrected Total 1550.702 83  

    

درات داللة الفروق ب )2(یوضح جدول  ة البحث للق ات عین ین درج
االبتكاریة الثالثة لرسم أزیاء معاصرة مستوحاة من األزیاء التقلیدیة 

رض ق لغ ن التحق ة م روق معنوی ین الف طات ب ابیة المتوس  الحس

والي  fقیمة  بلغت الثالثة، للمھارات ى الت  97.569 -248.189(عل
ود ،وھو مؤشر )0.05(داللة  عند مستوى )293.777- ر لوج  قف

  المھارات االبتكاري اختبار نتائج في المجموعات بین معنوي
27
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  ة
رسم بیاني لتوزیع افراد العینة تبعا لتقدیراتھن لمحصلة القدرات االبتكاریة لرسم ازیاء مستوحاة من األزیاء التقلیدیة قبل وبعد  ) 2(  شكل 

  محاكاة رسم الصورة
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اتجاه منحنى توزیع افراد العینة تبعا ان ) 2(یوضح شكل   
لتقدیراتھن في االختبار القبلي لم یأخذ التوزیع الطبیعي حیث الغالبیة 

. منھن رسب في االختبار وحصل البقیة على مستوى ضعیف وجید
بینما في االختبار البعدي قارب اتجاه منحنى توزیع افراد العینة تبعا 

اربت اعداد من حصلن على لتقدیراتھن التوزیع الطبیعي حیث تق

، وكان عددھن اكثر ممن حصلن على   B، ومستوى    Cمستوى 
وھذا یحقق الفرض الرابع في . Eومستوى مقبول  . Aمستوى على 

وجود أثر ایجابي لمحاكاة رسم الصور التقلیدیة یتمثل في ارتفاع 
مستوى محصلة القدرات االبتكاریة لرسم أزیاء معاصرة مستلھمة 

  .یاء التقلیدیةمن األز

 

  

  
 نماذج من رسوم عینة البحث لمجموعة من األزیاء المبتكرة والمعاصرة  ).3(شكل 

  .المستلھمة من األزیاء السعودیة التقلیدیة بعد محاكاة رسم الصورة
مھارة الطالبات في محاكاة رسم صور األزیاء ) 3(یوضح شكل 

مالیة فیھا ومستوي التقلیدیة السعودیة والتعبیر عن القیم الج
المھارات االبتكاریة لكل من القدرة على التحلیل والتكوین 

  .والتوظیف لتلك القیم في تصمیم أزیاء مبتكرة ومعاصرة
  : المناقشة

ساھم اسلوب محاكاة رسم الصور في استثارة التفكیر االبتكاري  
اھم بالتركیز على القیم الفنیة لألزیاء التقلیدیة ودقة تحلیلھا، كما س

عرض الطالبات الفردي لتحلیل القیم الفنیة ومناقشتھا جماعیا على 
توجیھ اھتمام الطالبات وتذوقھن للسمات الممیزة لألزیاء التقلیدیة 

حطب، (ویتفق حطب . السعودیة وتطویر القدرات االبتكاریة
في ان مضمون الصورة وما توحي بھ من معان ) 3، صفحة 1996

قیق عملیة اتصال وانباء وتواصل بین ، ھو المادة الممونة لتح
وھذا المضمون یتیح قیام ) معد الصورة والناظر الیھا( طرفین

مناقشة بین األفراد توصال الى فدرا من التفاھم أو الخالف حول 
المواضیع المطروحة والصورة قد تكون مرسومة متجسدة وقد 

تكون ذھنیة مجردة وھذه الصورة توقظ عند تشكلھا مشاعر 
وفي ذلك . سیس متناقضة تدفع الفرد للتصرف حسب الموقف وأحا

رضوان و سعد (و ) 65، 14، صفحة 1995درویش، (اشار  
ان للتفكیر االبتكاري میسرات من شانھا ) 20، صفحة 1999الدین، 

ان تنھض بالعملیة االبتكاریة منھا تشجیع تقدیم أكبر عدد ممكن من 
ن على حب االستطالع االفكار لحل المشكالت وتعوید المتعلمی

والبحث عن المعرفة، وتشجیع المناقشة الجماعیة ، كما أكدت 
 ,Karpova, Barker, & Marcketti, 2011)دراسة أجراھا 

p. 52)   أن دمج ومشاركة تمارین اإلبداع في المقررات الحالیة
لتصمیم األزیاء والنسیج یمكن  ان یساھم في مساعدة الطالب في 

  . بداعي في مجال التخصصتطویر التفكیر اإل
 ,Karpova, Barker, & Marcketti)ووضحت دراسة أجراھا 

2011, p. 52)   أن دمج ومشاركة تمارین اإلبداع في المقررات
الحالیة لتصمیم األزیاء والنسیج یمكن ان یساھم في مساعدة الطالب 

وأظھرت نتائج . في تطویر التفكیر اإلبداعي في مجال التخصص
 (Tisa, Alexander, & Alexander, 2013, p. 116) كل من



Wafa Shafee  313 
 

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

 

فاعلیة استخدام أسلوب التخیل في تنمیة التفكیر االبتكاري، كما 
فاعلیة الحقیبة المتحفیة  في اثراء المعرفة  )2011العقل، (أظھرت 

نحو األزیاء التقلیدیة السعودیة وتذوقھا بین طالبات المرحلة 
نشطة تقوم بھا الطالبة لترسیخ االبتدائیة حیث تضمنت الحقیبة عدة ا

ھویة األزیاء السعودیة في الذاكرة ، ومن وجھة نظر الباحثة أن 
تنمیة التفكیر االبتكاري یمكن تحقیقھ بأسالیب واستراتیجیات 
متعددة، اال أن نوع القدرات االبتكاریة المكتسبة، ومستواھا یختلف 

لیب الفعالة في باختالف االسلوب المستخدم، وتعد المحاكاة من األسا
تنمیة التفكیر االبتكاري وھي تساھم في توجیھ اھتمام المصمم، 
وتطویر مستوى كل القدرة على تحلیل القیم الجمالیة لألزیاء 

والقدرة على اعادة . التقلیدیة السعودیة وتذوقھا بمؤازرة العین والید
وقد  .تكوینھا وتوظیفھا في ازیاء معاصرة لضمان استدامتھا

 .Kidd & Warkmen, 1999, p) تائج دراسةاظھرت ن
، .ارتفاع درجة اإلبداع في تصمیم األزیاء بعد التمرین البصري(58

بعدم التخلي عن  )78، صفحة 2014القزاز، ( كما اوصت دراسة 
الرسم التخطیطي الیدوي، وتضمینھ في المراحل األولیة لتعلم 

  .التصمیم
اء التقلیدیة أثر ایجابیا والجدیر بالذكر أن محاكاة رسم صور األزی

في تنمیة القدرات االبتكاریة لرسم أزیاء معاصرة مستلھمة من 
حیث ارتفع مستوى تحصیل الطالبات في . األزیاء التقلیدیة السعودیة

االختبار البعدي عن مستواھن في االختبار القبلي في كل من 
واكد " التحلیل، والتكوین، والتوظیف" القدرات االبتكاریة الثالث 

التوزیع الطبیعي المعتدل لتوزیع التقدیرات في االختبار البعدي 
على األثر االیجابي لمحاكاة رسم الصور في تنمیة التفكیر 

وترى الباحثة أن   تقدیم افكار مبتكرة ألزیاء معاصرة . االبتكاري
یساھم في استدامة القیم الجمالیة لألزیاء التقلیدیة، لذا كان من 

القدرات االبتكاریة الثالثة معا، مع أھمیة البدء  الضرورة تنمیة
  .. بالتحلیل ثم التكوین والتوظیف

  االستنتاج
استخدام المحاكاة یساھم في تھیئة المتعلم لمالحظة التفاصیل .1 

الدقیقة لمصدر االلھام، وأدراك القیم الفنیة للزي التقلیدي 
دیة بین السعودي وتذوقھا وبالتالي ترسیخ ھویة األزیاء السعو

  .طالبات التخصص
محاكاة رسم صورة یؤثر ایجابیا في تنمیة التفكیر االبتكاري . 2 

لقدرات تكوین مجموعة ازیاء معاصرة مستلھمة من األزیاء 
  .التقلیدیة السعودیة

   -:Recommendations  التوصیات
السعي لنشر ھویة األزیاء التقلیدیة السعودیة واستمراریتھا  -1

وفعالیات ومسابقات موجھة لجمیع فئات المجتمع  بإقامھ انشطة
لجذب االنتباه وتذوق القیم الفنیة والجمالیة في األزیاء التقلیدیة 

  .السعودیة، وتطوریھا
دمج المحاكاة ضمن استراتیجیات التعلم المختلفة لتنمیة القدرات . 2

مع عدم أغفال الرسم . االبتكاریة للتصمیم وصناعة األزیاء
لمراحل األولیة للمحاكاة التسامھ بالدقة في التعبیر الیدوي في ا

عن الواقع، وألھمیتھ في تذوق القیم الجمالیة ورسوخھا في 
  .الذاكرة
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