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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
إن المحافظة على التراث ھي مھمة الجمیع فھو امتداد للحضارات السابقة ومن واجبنا المحافظة علیھ فالتراث 
الشعبي مليء بالفنون الشعبیة  والزخارف التي تحتوي مفرداتھ على عناصر وأسس تصمیمیة تعكس واقع الحیاة 

لسابقة والبیت العسیري قطعة من التراث السعودي العریق وأھم ما یمیز المنطقة الجنوبیة الحتوائھ على أھم ا
الفنون الشعبیة الجداریة وھو فن القط حیث اتخذت المرأة العسیریة جدران بیتھا لممارسة فنھا وإبداعاتھا الفنیة فیھ 

ریع الذي طرأ على المجتمع والثقافة السعودیة، وھذا مما دعا نتیجة للتطور الس وقد بدأ االھتمام بفن القط ینحسر
الباحثة إلى اختیار ھذا الفن إذ أنھ یعتبر من أھم الفنون الجداریة في المملكة العربیة السعودیة ویعبر عن المنطقة 

التعرف  :وتتلخص مشكلة البحث وأھدافھ في. الجنوبیة وباعتباره مصدر من مصادر اإللھام في تصمیم األزیاء
ودراسة وتحلیل عناصر ومقومات الفن الجداري العسیري ). القط(على أصول وسمات الفن الجداري العسیري 

اتبع البحث المنھج  ).القط(استحداث تصمیمات زخرفیة وبنائیة للزي النسائي من الفن الجداري العسیري ). القط(
یل ودراسة الفن الجداري العسیري القط وإعادة الوصفي التحلیلي إلى جانب الدراسة التطبیقیة من خالل تحل
وقد أظھرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة  .صیاغة مفرداتھ واالستلھام منھا إلثراء جمالیات الزي النسائي

َ آلراء المتخصصین) 0,05(إحصائیة عند مستوى داللة  و . بین التصمیمات العشرة المنفذة من قبل الباحثة وفقا
َ ) 0,05(ت داللة إحصائیة عند مستوى داللة وجود فروق ذا بین التصمیمات العشرة المقترحة من قبل الباحثة وفقا
إذ أنھا  كبیرة أھمیة من لھ لما بدراسة التراث وما یحتویھ من فنون واوصى بضرورة  االھتمام . آلراء السیدات

  .تحفز على تذوق الفن التقلیدي والمحافظة علیھ
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  :Introductionمقدمة 
جیال تعتبرالفنون الشعبیة تعتبر فنون فطریة تخضع للتقالید عبر األ

یقوم بھا أشخاص من عامة الشعب یتمتعون بثقافة عادیة، ومن 
الناحیة الفنیة فھي لغة تشكیلیة یستخدمھا الفنان للتعبیر عن أحاسیسھ 
وانفعاالتھ نحو ما یحرك مشاعره من أفكار ومعتقدات، وھى كل ما 
یشمل التعبیرات الروحیة كفنون األدب الشعبي والموسیقى والرقص 

بیرات المادیة كفن الرسم والنقش والنحت والعمارة وتـشمل التع
. واألثاث واألزیاء والصناعات الـشعبیة األخـرى

  ).664،2006الشوربجي،(
والفن الجداري من أقدم الفنون التي عرفتھا البشریة وھو فرع     

من فروع الفنون البصریة التي تعتمد على الرسالة البصریة في 
لمختلفة ذات األلوان والمالمس المتعددة أدواتھ وتقنیاتھ ووسائطھ ا

بغض النظر عن موضوعھ سواء كان تعبیري أو تجریدي أو 
. ھندسي ، وھو المرآة التي تعكس ثقافة وحضارة األمم والشعوب 

  ) 13، 2013الجریان،(
وتعتبر منطقة عسیر من مناطق المملكة العربیة السعودیة التي    

فن (لشعبیة الجداریة وعرفت باسم تذخر بالنقوش الفنیة التشكیلیة ا
وتنوعت ما بین األشكال الھندسیة والزخرفة النباتیة، وخلت ) القط

من أشكال األرواح، وقد تناولت بعض الدراسات الفن الشعبي 
والتي ) 2008ثقفان،( العسیري بالدراسة  والتحلیل ومنھا دراسة  

و أشكالھ  ھدفت إلى التعرف على الفن الشعبي العسیري و جمالیاتھ
،  واالھتمام بالفن التشكیلي الشعبي العسیري والتعریف بسماتھ 
الرمزیة والجمالیة ووجدت أن للوحة التشكیلیة التي أبدعھا الفنان 
العسیري مقومات تؤھلھا لتتشكل بصور مختلفة تتنوع في وظائفھا 
في خدمة األنشطة السیاحیة، و أن الفن الشعبي العسیري یعتبر 

  .و فّعال في مجال تنشیط السیاحةمؤثر أصیل 
والتي ھدفت إلى  Alhababi) (2012 –كما أكدت دراسة    

التعرف على األسالیب المستخدمة في فن القط  أن المرأة العسیریة 
ھي من كانت تقوم بھذا العمل الفني الجداري الرائع والذي عكس 

، كما قام .المنطقة الجغرافیة التي كانت تعیش فیھا
بدراسة العناصر المكملة للعمارة التقلیدیة بمنطقة ) 2014،الشھري(

عسیر باإلضافة للتعرف على الخامات و األدوات المستخدمة في 
ً و دراسة العناصر الزخرفیة الشعبیة المستخدمة في  البناء قدیما
العمارة التقلیدیة بمنطقة عسیر من الداخل و الخارج و دالالتھا 

ة التقلیدیة بمنطقة عسیر و تناول فیھا وتتبع الباحث أنماط العمار
الطرق المستخدمة في البناء، مع إبراز الخصائص البیئیة و 

  .الطبیعیة للمنطقة
وبما أن تصمیم األزیاء فن بحد ذاتھ حیث یعتبر من أھم الفنون    

األساسیة في الحضارات المختلفة حیث یعبر عن ثقافاتھم في 
ا أنھ أحد الفنون الماضي ویوضح خصائص المجتمعات، كم

التطبیقیة والزخرفیة لذلك یطلق علیھ فن تصمیم األزیاء، حیث 
یستمد المصمم تصمیماتھ من مصادر كثیرة تلھمھ بمزید من األفكار 

وھذه المصادر محیطة بھ ویمر المصمم في ھذه اللحظات باإللھام , 
التي شرحت    (Mete-2006)والتخیل وھذا ما أكدت علیھ دراسة 

مصادر اإللھام في عملیة  اإلبداع في تصمیم األزیاء ،و كذلك أھمیة 
تحلیل لمصادر اإللھام واستخدامھا في عملیة التصمیم، وأكدت على 
أن أي شيء بصري أو حسي یمكن أن یكون مصدر من مصادر 
اإللھام واإلبداع في عالم األزیاء ومما یجعل للمصمم مجموعتھ 

كما استلھمت . مصادرالخاصة وھي رؤیتھ الشخصیة لھذه ال
من العناصر التشكیلیة الشعبیة الھندسیة اإلسالمیة ) 2012فھمي،(

في طباعة أقمشة المفروشات ووجدت أن دراسة التراث مجاال 
  خصبا لالستخدامات الفنیة الحدیثة والمعاصرة

. وبما أن العناصر التشكیلیة الشعبیة تحمل قیم تعبیریة وجمالیة   
ة وجد أن الفن الجداري العسیري فن ملھم لما ومن الدراسات السابق

یحتویھ من خصائص وممیزات وعلیھ فقد نبعت فكرة البحث في 
محاولة االستفادة واالستلھام من مقومات وسمات الفن الجداري 

ً ) القط(العسیري  ً وزخرفیا   .   إلثراء جمالیات الزي النسائي بنائیا

  :Statement of the problemمشكلة البحث 
  :نت تساؤالت البحثكا

استحداث تصمیمات زخرفیة وبنائیة للزي النسائي من  إمكانیةما 
 ؟ )القط(الفن الجداري العسیري 
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  :Objectivesف البحث اھدأ 
  ). القط(التعرف على أصول وسمات الفن الجداري العسیري  .1
دراسة وتحلیل عناصر ومقومات الفن الجداري العسیري  .2

 ). القط(
زخرفیة وبنائیة للزي النسائي مستلھمة  استحداث تصمیمات .3

  ).القط(من الفن الجداري العسیري 

  :Significance أھمیة البحث
یأتي ھذا البحث إلعادة االھتمام بالفنون التشكیلیة الشعبیة  .1

والفنون الجداریة في السعودیة التى بدأت في االندثار بدراسة 
ن خصائصھا ومكوناتھا وطریقة الحفاظ علیھ وباألخص ف

  .  القط
تأصیل السمات االجتماعیة للمجتمع السعودي وإبراز الفن  .2

التشكیلي العسیري في  كعامل مھم لجذب السیاح وتنشیط 
  .السیاحة عن طریق إدخالھ في األزیاء

تبرز أھمیة البحث في الكشف عن القیم الفنیة لفن القط لتكون  .3
مصدرا لتصمیم أزیاء تحقق الناحیة الجمالیة والبنائیة 

  .الزخرفیةو
نشر ثقافة التراث ومفاھیمھ واالرتقاء بموارده محلیا ووطنیا،  .4

  .مما یسھم في حفظھ وتنمیتھ وإدارتھ
  : Hypothesis فروض البحث 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین التصامیم المقترحة من  .1
حیث تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي وفقأ آلراء 

  .المتخصصین
إحصائیة بین التصمیمات المقترحة توجد فروق ذات داللة  .2

ً آلراء  من حیث تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي وفقا
 ) 20-30(السیدات من سن 

  :Terminology مصطلحات البحث
  ):Mural art(الفن الجداري 

فرع من فروع التصویر ذو المساحات اللونیة المسطحة والذي شاع 
صور وأماكن قدیما بشكل خاص في زخرفة جدران المنازل والق

  )7، 2013الجریان،. (العبادة والمرافق العامة
بانھ زخرفة : ”New Standard Encyclopedia“وعرفتھ 

مسطحة تستخدم مباشرة على الجدار أو األسقف ویستخدم مصطلح 
جزء من  تشكلالجداري لإلشارة فقط على الرسم والجداریات التي 

كال ضخمة وتشتمل الفن المعماري نفسھ، وھي كبیرة عادة وذات أش
الرسم (والسیكو ) الرسم على جدار رطب(الموزاییك والفریسكو 

  ) www.uobabylon.edu 2014، 12 18).   (على جدار جاف
ویعرفھ البحث بأنھ فن من الفنون القدیمة حیث یتم زخرفة الجدران  

وتزیینھا والرسم علیھا بمواد وألوان مختلفة وتكون داخل المباني أو 
   خارجھا

  ):art Qatt(فن القط 
نقال عن ابن منظور أن ) 86، 2010مرزوق،(حسب ما ذكره     

القط بمعنى الخط والقط، یعني القطع وسمیت األرزاق والجوائز 
ً ألنھا كانت تخرج في رقاع وصكاك مقطوعة   . قطوطا

أن القطة تتكون من ) " محمد األلمعي(وكما ذكر األستاذ الشاعر     
متوازیة تصاحبھا خطوط رأسیة عامودیھ  خطوط أفقیة طویلة

  )37، 2008ثقفان،. (بمسافات وأبعاد متقاربة
فن القط بأنھ فن من الفنون الجداریة ذو  الحاليویعرف البحث      

أشكال زخرفیة ھندسیة ونباتیة كانت تقوم بھ المرأة العسیریة لتزیین 
  .   جدران بیتھا من الداخل

  ): Asir(ِعسیر 
الجزء الجنوبي الغربي في المملكة العربیة السعودیة  منطقة تقع في

، 50َ(شماال وخطي طول ) 25ْ،19َ،50ْ، 17(بین دائرتي عرض 
. مربع كیلومترشرقا بمساحة یقدرھا الجغرافیون بسبعین ألف ) 41ْ

وتمتد من الشمال بحدود بالد زھران ودوقة واللیث وجنوبا بحدود 
یة وشرقا جھات بیشة وغربا اتفاقیة الطائف مع الجمھوریة الیمن

  ). 16، 2010مرزوق، . (البحر األحمر

  : إجراءات البحث
   : Methodology منھج البحث: أوالً  

یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي إلى جانب الدراسة التطبیقیة 
من خالل تحلیل ودراسة الفن الجداري العسیري القط وإعادة 

  . ثراء جمالیات الزي النسائيصیاغة مفرداتھ واالستلھام منھا إل
 :  Delimitations حدود البحث: ثانیا

وتقع في الجزء الجنوبي الغربي ) عسیر(منطقة : حدود مكانیة) أ
  من المملكة العربیة السعودیة

  :Sample عینة البحث: ثالثا
  :تنقسم عینة البحث مجموعتین وھي

مجموعة من األساتذة المتخصصین في مجال المالبس  -
 ).10(یج بالكلیات المتخصصة وعددھم والنس

مجموعة من السیدات من مناطق مختلفة بالمملكة من سن   -
  ).60(وعددھم ) 30: 20(

 ً   : أدوات البحث: رابعا
  المقابلة الشخصیة استبیان .1
تقییم التصمیمات المقترحة خاص بالمتخصصین  استبیان .2

  .بالمالبس والنسیج
بالسیدات من سن تقییم التصمیمات المقترحة خاص  استبیان .3

)30-20 ( 
  :صدق أدوات البحث

  :استبیان المقابلة الشخصیة
تم اعداد استبیان مقابلة شخصیة لفنانات القط وتشتمل على 

االجتماعي والعمر، ومكان  والوضعالمعلومات عامة كاالسم 
سؤال للقطاطات ) 22(وقد اشتمل على . المقابلة، وسنوات العمل

ابلة وتسجیل المعلومات للتأكد من بحیث اعتمد على اجراء المق
  .جمیع المعلومات التي یقولھا الشخص التي تجري معھ المقابلة

 :تحكیم صدق استمارة المقابلة
 تم عرض االستبیان المبدئي على مجموعة من األساتذة

وقد اتفقوا على ) 8(المتخصصین في المالبس والنسیج وعددھم 
لمطلوبة مع وجود بعض شمول محتوى االستبیان لكل المعلومات ا

واالستفادة منھا في تعدیل  بالمالحظاتالمالحظات، وقد تم األخذ 
  .االستبیان

  :صدق االستبیانان 
یقصد بالصدق قدرة االستبیان على قیاس ما وضع لھ، ولنتحقق من 
صدق االستبیانان فقد تم عرضھما على مجموعة من السادة 

في مجال **) (المحكمین من أساتذة الجامعات المتخصصین
وذلك إلبداء الرأي في محتواھما ومدى ) 8(الدراسة وعددھم 

  :مالءمتھما لموضوع البحث حیث تم التأكد من التالي
 صیاغة العبارات ووضوحھا. 
 التسلسل والتنظیم. 
 عدد العبارات. 
 مدى شمولیة االستبیان ألھداف البحث 

  :صدق استبیان المتخصصین: أوال
االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل تم حساب صدق االستبیان ب

بین الدرجة الكلیة لكل محور ) معامل ارتباط بیرسون(االرتباط 
والدرجة الكلیة لالستبیان، و ) تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي(

  : الجدول التالي یوضح ذلك

یوضح معامالت االرتباط بین درجة كل محور ) 1(جدول 
لكلیة لالستبیان  المتخصصیناستبیا(والدرجة ا  )ن 

  الداللة  االرتباط  المحور
  0.01  **0,815  تحقیق الجانب الجمالي: المحور األول
  0.01  **0,793  تحقیق الجانب الوظیفي: المحور الثاني

 0,01دال عند مستوى) (**
ویتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 

http://www.uobabylon.edu


Hanan AlAssiry et al  451 
 

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

 

ل على صدق وتجانس القترابھا من الواحد الصحیح مما ید) 0.01(
  .المحاور

  :ثبات االستبیان الخاص بالمتخصصین: ثانیا
دقة االختیار في القیاس والمالحظة ) Reliability(یقصد بالثبات 

وعدم تناقضھ مع نفسھ واتساقھ واطراده فیما یزودنا بھ من 
معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 

لى األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات المقیاس التي تشیر إ
  :عن طریق

 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -1
 Split- halfطریقة التجزئة النصفیة  -2

لفا لمحاور االستبیان ) 2(جدول  أ مل  معا یوضح 
 )استبیان المتخصصین(

توى   االرتباط  المحور مس
  الداللة

  0.01  **832.  تحقیق الجانب الجمالي: المحور األول
  0.01  **706.  تحقیق الجانب الوظیفي: المحور الثاني

  0,01دال عند مستوى) (**         

لدرجة ) 3(جدول  اخ ل یوضح قیم معامالت ألفا كرونب
 الكلیة لالستبانة وطریقة التجزئة النصفیة 

  طرق الثبات  المحور
  جثمان  سبیرمان  براون

  **0,769  **0,837  **0,945  الدرجة الكلیة لالستبانة
  0,01دال عند مستوى) (** 

: الثبات معامالتأن جمیع قیم ) 3(و ) 2(ویتضح من الجدول  
مما یدل  0.01معامل ألفا ومعامل التجزئة النصفیة دالة عند مستوى 

 .على ثبات االستبیان
  ):30-20السیدات من سن (صدق استبیان : ثالثا

درجة كل وقد تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین 
  :ذلك  یوضحعبارة والدرجة الكلیة لالستبیان والجدول التالي 

یوضح معامالت االرتباط بین درجة كل محور ) 4(جدول 
لكلیة لالستبیان  السیدات(والدرجة ا  )استبیان 

  الداللة  االرتباط  المحور
  0.01  **0,862  تحقیق الجانب الجمالي: المحور األول
  0.01  **0,798  ب الوظیفيتحقیق الجان: المحور الثاني

  0,01دال عند مستوى) (**
ویتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 

القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس ) 0.01(
  .المحاور

بعا - 20السیدات من سن (ثبات استبیان السیدات : را
30:(  
الختیار في القیاس دقة ا )Reliability(یقصد بالثبات     

والمالحظة وعدم تناقضھ مع نفسھ واتساقھ واطراده فیما یزودنا بھ 
من معلومات عن سلوك المفحوص، وھو النسبة بین تباین الدرجة 
على المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب 

  :الثبات عن طریق
 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -1
 Split- halfالنصفیة  طریقة التجزئة -2

ارة) 5(جدول  لفا بین درجة كل عب مل ا  یوضح معا
لتطبیق  انة وطریقة إعادة ا لكلیة لالستب والدرجة ا

 )استبیان السیدات(
مستوى   االرتباط  المحاور

  الداللة
  0.01  **0,786  تحقیق الجانب الجمالي: المحور األول
  0.01  **0,886  تحقیق الجانب الوظیفي: المحور الثاني

  0,01دال عند مستوى) (**

لدرجة ) 6(جدول  یوضح قیم معامالت ألفا كرونباخ ل
 وطریقة التجزئة النصفیة الكلیة لالستبانة

  طرق الثبات  المحور
  جثمان  سبیرمان  براون

  **0,705  **0,782  **0,867  الدرجة الكلیة لالستبانة
  0,01دال عند مستوى) (**

: میع قیم معامالت الثباتأن ج) 6(و ) 5(یتضح من الجدول   
مما یدل على  0.01معامل ألفا، التجزئة النصفیة دالة عند مستوى 

ومن اإلجراءات السابقة تأكد صدق وثبات أدوات . ثبات االستبیان
  .وصالحیتھا للتطبیق في البحث الحالي) االستبیانان(البحث 

  :تطبیق االستبیانان 
من صدقھ وثباتھ على عینة  تم تطبیق االستبیان األول بعد التأكد   

وھم السادة ) 10(البحث من المتخصصین في المجال وعددھم 
أعضاء ھیئة التدریس بالقسم والكلیات المناظرة المتخصصین في 
مجال الدراسة، وتم اختیار عینة المتخصصین بطریقة عمدیة 
للتعرف على آرائھم في مجموعات التصمیمات المقترحة، أما 

فقد تم تطبیقھ بعد التأكد من صدقھ وثباتھ على عینة  االستبیان الثاني
في مناطق مختلفة من ) 20-30(البحث من السیدات من سن 

  ).60(المملكة وعددھم 
  :فن القط

القط ھو القطع عرضا ومنھ قط القلم والمقط بفتح المیم موضع القط 
 ً بیات ومؤسسة (من رأس القلم ویكون مصدرا ومكانا

أن القط في ) 2012الحبابي، (مقالة لـ  وفي) 1412،432النشر،
) میل(معناھا اللغوي قطع رأس القلم بعد نحت جوانبھ بتحریف 

ً  وسبب ارتفاع  ً قلیال یرتفع فیھ السن األیمن على األیسر ارتفاعا
السن األیمن عن األیسر، ھو أن ھذه القطعة تساعد الكاتب على 

الزاویة،  ویعد ھذا  إظھار فركات القلم في الكتابة، والفركة ھي رقة
الفن فن في غایة من اإلبداع والجمال حیث تعطي انطباعات مدھشة 
لمن یرى ھذا الفن ومن المعروف أن ھذا الفن ھو فن تجریدي ال 
تتمثل فیھ أشكال العالم المادي وأن الشكل واللون لھم دور، وھذا 
الفن ال یشبھ بقیة الفنون ألن األلوان فیھ تصف بیاض القلوب 

عرجات األودیة وتضاریس الشعاب، أما الخطوط فكأنھا ألوان وت
 )1-صورة. (الورود وأصباغ التربة الموجودة في الجبال

  
صورة لفن القط على جدران قریة المفتاحة للفنان ) 1(صورة 

  إبراھیم فایع األلمعي
 قریة المفتاحة -تصویر الباحثة: المصدر

  :أنواع النقش الرئیسیة
مل نساء محترفات لھذا الفن ویُسمین ھؤالء النساء وتقوم بھذا الع  

بالقطاطات أو النقاشات ویحظون بإحترام شدید من الناس في 
وفي مقال ل . المنطقة وأحیانا تقوم ربات البیوت بھذا العمل

  :أن للنقش أنواع الرئیسیة وھي) 2011مریع،(
ویكون سمكھا في الجدار بین ثالثین وأربعین سم   :الختام -1

الحظیة أسفلھا دوما وتعلوھا البنات واألمشاط، وتزینھا  وتكون
الركون المثلث الشكل في أركان البیت ویحتاج الجدار البتكار 
فني والختام یتوسط الجدار بشكل دائري أو مربع، وسمي ھذا 
الختام بذلك اشتقاق من ختمھ وتنقش مربعات الختام بنقوش 

ثالث والمخامس وقد مختلفة كاألریاش والمحاریب والبلسنة والم
 ).2- صورة (یكتفي بعض أصحاب المنزل بھا 
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صورة للنقش أو القط في قریة رجال ألمع التراثیة ) 2(صورة 

  سم 40-30ویظھر فیھ الختام بعرض 
  متحف طرشي الصغیر-تصویر الباحثة: المصدر

یكون النقش على طول الحائط وسمكھ أقل بكثیر   :الحظیة -2
 ).3 -صورة(كون في المجالس الداخلیة مقارنة بالختام وعادة ی

 
لوحة للفنان إبراھیم فایع األلمعي وتظھر في اللوحة ) 3(صورة 

: الحظیة أسفل الختام وعرضھا أقل بكثیر من الختام  المصدر
  من مرسم الفنان إبراھیم فایع -تصویر الباحثة

تجمع البترة كل أنواع النقش وتعتني بھا الفنانة عنایة  :البترة -3
قة تظھر فیھا قدراتھا على االبتكار وتكون عادة في واجھة فائ

 ).4 - صورة. (المجالس حیث تكون محط األنظار

  
سنة في قریة رجال ألمع ویتضح  100صورة عمرھا ) 4(صورة 

  فیھا البترة التي تجمع كل أنواع النقش
  حصن الدرعیة -تصویر الباحثة: المصدر

متوازیة بجانب عبارة عن خطوط رأسیة :التقطیع العمري -4
بعضھا البعض وھي قاعدة النقش منھا یبدأ ینطلق خیال الفنانة 

 ).5 -صورة(إلى الختام أو الحظیة 

  
مجلس في قریة رجال المع مزین النقش وتظھر أسفل ) 5(صورة 

  )التقطیع العمري(النقش الخطوط الطولیة 
  متحف رجال ألمع-تصویر الباحثة: المصدر

  :دمة في القطالمواد واأللوان المستخ
تستخدم فنانة القط في الرسم الفرش المصنوعة من شعر   

وكذلك تستخدم المطاط في أخذ ) 71،2004مغاوي،(الماعز
  :القیاسات، كذلك تستخدم مواد مختلفة لعمل األلوان كالتالي

 . یتكون من حسن ومر ورز مقلي ومسحوق جیدا: األحمر -

خ أخضر أو یتكون من طلح أبیض وزرنی: األخضر واألزرق -
 أزرق

فحم موقد یضاف إلیھ صمغ : األسود  -
  )70،2004مغاوي،(أسود

 عبارة عن مسحوق الكبریت الطبیعي أو قشر الرمان : األصفر -
كان یأتي ھذا اللون من الیمن على ھیئة : البرتقالي -

  ) 69،2010مرزق،(بودرة
 
  :مفردات القط 

عن مفردات فن القط ) 103- 100، 2008مغاوي،(وقد كتب 
  :اني ھذه المفردات كالتاليومع

یكون عادة أعلى القط وھو یرمز لألنثى یكون ): البنات( البناه -1
ً بما یشبھ الشجرة  في أعلى القط أو النقش وقد رمز إلیھ فنیا
المستندة على قاعدة مثلثة ویكون المثلث رأسھ لألعلى تمثل 
في ذلك الجبال المتراصة، ترسم البناه في البترة أو الجدار أو 

 لختام أو الحظیة ا
وتكون على شكل نباتات بین البنات قد تعني العالقة : األریاش -2

 بین األنثى والنبات 
تعني المحراب ولكن ھذه المحاریب جاءت في : المحاریب -3

النقش على شكل أمواج البحر المتتالیة التي ال یمكن أن تنقطع 
ب ألداء إال بقدرة هللا التي تماثل تتابع الناس في االتجاه للمحرا

  الصالة بشكل دائم 
عبارة عن أشكال كبیرة مثلثة ومتجاورة تحتوي على : الركون -4

 أشكال مختلفة من التصامیم 
وھي عبارة عن قوالب معینة الشكل وقد ترسم دوائر : البلسنة -5

 صغیرة ومنقوطة وبالعادة تكون في الحظیة أو الختام 
كون في عبارة عن خطوط متوازیة كأسنان المشط وت: األمشاط -6

  .األعلى أو األسفل في نھایة الحظیة
یكون في نھایة البناه وینتھي رأس المثلث بثالث نقاط : التعذیق -7

  .تشبھ عذوق الذرة
وھو شكل لمحاریب تكون بجانب بعضھا البعض : سنكر ولي -8

  .بشكل متوازي ولكنھ یكون في اتجاه الیمین غالبا
خمسة  عبارة عن خطوط إما ثالثة أو: المثالث والمخامس -9

  وتكون في أسفل النقش وھي البدایة 
وھي خطوط متوازیة أیضا توجد أسفل الجدار في : الكف -10

  .الغرف والساللم
  . وھي معینات ومربعات تكون متداخلة وذو لون واحد: الشبكة -11

 :تحلیل بعض الوحدات الزخرفیة التقلیدیة الموجودة على الجدران
  )6- صورة(

  مربعات  :مسمى النقش
  1435  :شتاریخ النق

  قریة المفتاحة  :مكان النقش
  مربعات ملونة ونقط على مربعات بیضاء  :الوحدة الزخرفیة

األلوان 
  :المستخدمة

  األحمر واألزرق واألخضر واألصفر

قسمت الفنانة الشعبیة المساحة إلى تقسیم   :تحلیل الزخرفة
ھندسي شبكي ویكون بین خطوطھ 

مساحات متكررة على شكل مربعات 
یة نتیجة لتالقي الخطوط الرأسیة مع متساو

األفقیة ویتم تلوین مربع وتنقیط مربع، 
وتوحي الخطوط الرأسیة بالثبات واألفقیة 

  .بالتوازن واالمتداد

  
  توضیحي للزخرفةرسم ) 1(شكل 
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توضح الزخرفة على الجدران مع استخدام وحدة ) 6(صورة 

 المربعات
 )7-صورة( 

  خطوط  :مسمى النقش
  ----   :تاریخ النقش
  قریة رجال المع التراثیة  :مكان النقش

الوحدة 
  :الزخرفیة

خطوط مستقیمة وترسم على مدار الغرفة 
  وتمر من فوق الشبابیك

األلوان 
  :المستخدمة

استخدم اللون األصفر واألحمر واألزرق 
  واألسود

عبارة عن خطوط رسمت بشكل أفقي   :تحلیل الزخرفة
مسافات متساویة تحیط  ومتوازي تكون بینھا

بجمیع جوانب الغرفة وعند مصادفة الشباك 
فإنھا ال تنتھي بل تحدد ھذا المنفذ من خالل 

بحیث یتغیر المسار من أفقي إلى عمودي 
وتعني ھذه الخطوط االستقرار والسكون 

  والثبات 

 
  رسم توضیحي للزخرفة) 2(شكل 

 
  لجدارتوضح الخطوط العرضیة والطولیة على ا) 7(صورة 

 الحصن -تصویر الباحثة: المصدر
 )8-صورة( 

  أختام  :مسمى النقش
  1435  :تاریخ النقش
  قریة المفتاحة  :مكان النقش

الوحدة 
  :الزخرفیة

عبارة عن خطوط رأسیة تتكرر بطول 
  الشریط الزخرفي 

األلوان 
  :المستخدمة

استخدمت األلوان البرتقالي واألخضر وقلیل 
ود لتحدید من األزرق واستخدم األس

المساحات الطویلة واستخدمت الفرشاة لعمل 
  .ھذه الخطوط وتلوینھا

ُسم الشریط الزخرفي إلى مساحات لونیة   :تحلیل الزخرفة ق
مستطیلة تفصل بینھا خطوط رأسیة وتتكرر 

المستطیالت أفقیا مكونة أختام مطموسة 
بألوان مختلفة وھنا یتحقق اإلیقاع من خالل 

نیة وبعد تحدیدھا باللون تردید المساحات اللو
األسود یحصل التردید المنتظم للخطوط 

  الرأسیة

  
  رسم توضیحي للزخرفة) 3(شكل 

  
  توضح األختام في منتصف اللوحة) 8(صورة  

 قریة المفتاحة -تصویر الباحثة: المصدر
 )9- صورة(

  الركون  :مسمى النقش
  -----  :تاریخ النقش
  اثیة قریة رجال المع التر  :مكان النقش

الوحدة 
  :الزخرفیة

عبارة عن مثلثات كبیرة ترسم في األركان 
  لتزیینھا

األلوان 
  :المستخدمة

  استخدم األسود واألحمر

اللون (استخدم في رسم الركن القطران   :تحلیل الزخرفة
واستخدم كذلك اللون األحمر ) األسود

واألصفر وھي عبارة عن مثلثات متجاورة 
یة المجاورة للباب ومتداخلة رسمت في الزاو

وانكساراتھا تشبھ انكسارات الجبال في 
المنطقة وقد استخدمت الفنانة الشعبیة ھذا 

النوع من الزخرفة لكسر حاجز الملل بسبب 
  .الخطوط والزخرفة األفقیة

  
  رسم توضیحي للزخرفة) 4(شكل 

 
 توضح الزخرفة عند األركان) 9( صورة 

  :التصمیمات المقترحة
وتم تنفیذ أفضل التصامیم التي مقترحات تصمیمیة ) 10(تم تقدیم 
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) 20- 30(من السیدات من سن  نالت على استحسان عینة البحث
  . حسب نتائج التحلیل اإلحصائي

  
  التصمیم المقترح األول

 
  التصمیم المقترح الثاني

  
  التصمیم المقترح الثالث                                                 

  
  لتصمیم المقترح الرابعا

  
  التصمیم المقترح الخامس

  
  التصمیم المقترح السادس
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  التصمیم المقترح السابع                                                      

  
  التصمیم المقترح الثامن

  
  التصمیم المقترح التاسع                                                     

  
  التصمیم المقترح العاشر

  :وصف عینة الدراسة
تم عرض استبیان السیدات على مجموعة من السیدات في مناطق 

- 25(مختلفة من المملكة بمرحلتین عمریتین مختلفتین إحداھما من
سیدة، وكان ) 60(سنة وعددھم ) 25-30(سنة واألخرى من) 20

  :وصف أفراد العینة كالتالي
 :   المؤھل العلمي -
توزیع أفراد عینة البحث تبعا ) 7(یوضح الجدول رقم       

 .لمتغیر المؤھل العلمي
تبعا لمتغیر المؤھل) 7(جدول  لبحث    توزیع أفراد عینة ا

  النسبة  العدد  المؤھل العلمي
  %16.7  10  ثانوي

  %66.7  40  بكالوریوس
  16.7  10  ماجستیر
  %0  0  دكتوراه
  %100  60  المجموع

من أفراد العینة حاصالت على  )40(أن) 7(یتضح من جدول 
من أفراد عینة ) 10(، تلیھن % 66.7درجة البكالوریوس بنسب ة

أفراد من عینة البحث ) 10(البحث حاصالت على ثانوي و 
  %. 16.7حاصالت على الماجستیر بنسبة 

 :العمر -
توزیع أفراد عینة البحث تبعا لمتغیر ) 8(یوضح الجدول رقم 

 :          العمر
لمتغیر العمر )8(جدول  بحث تبعا  ال نة    توزیع أفراد عی

  النسبة  العدد  العمر
سنة إلى أقل من  20من 

  سنة 25
40  66.7 %  

  %33.3  20  سنة 30سنة إلى  25من 
  % 100  60  المجموع

من أفراد عینة البحث تراوحت ) 40(أن ) 8(یتضح من جدول 
ا ، بینم% 66.7سنة بنسبة  25سنة إلى أقل من  20أعمارھن من 

سنة  30إلى  25من أفراد عینة البحث تراوحت أعمارھن من ) 20(
  %.33.3بنسبة 

  :نتائج البحث
ى - نص عل ذي ی رض األول وال ي الف ة عل م األجاب د :  "ت توج

ین التصمیمات العشرة المقترحة  فروق ذات داللة إحصائیة ب
اَ آلراء  وظیفي وفق الي وال ب الجم ق الجان ث تحقی ن حی م

  ."المتخصصین
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ار ة  والختب راد العین تجابات أف ل اس م تحلی رض ت ذا الف حة ھ ص
میمات ) 10=ن( ي التص ین ف اس آراء المتخصص تبانة  قی ى اس عل

ابیة  طات الحس اب المتوس م حس ث ت ات ) م(المقترحة حی واالنحراف
ة  ار ) ع(المعیاری ة اختب ھ وقیم ذي یلی میم وال ین التص ) ت(ب

-Independent Sample Tللمجموعات المستقلة غیر المرتبطة 
Test) ( طات ین متوس روق ب ة الف ن دالل ق م دف التحق ك بھ وذل

تبانة  ارات االس ى عب ین عل ن المتخصص ة م راد العین تجابات أف اس

تحقیق الجانب الجمالي والذي اشتمل على : الخاصة بالمحور األول
ث ) 9( ن حی ً م ا میم جمالی ف التص ارات تص میم (عب ابع التص / ط

ة / سماتھ ون والخام ر الل ة ا/ عنص میم/ ألسس الفنی رة التص ، )فك
ى : والمحور الثاني  تمل عل ذي اش وظیفي وال ب ال ) 7(تحقیق الجان

ث  ن حی ً م ا میم وظیفی ف التص ارات تص تفادة (عب ة االس / إمكانی
ع ة والمجتم ة العمری ددة / المرحل ات المح ویق / المقاس ،  )  التس

  :وجاءت النتائج كما ھو موضح في الجدول التالي
نب الجمالي والوظیفي وفقا آلراء المتخصصینی) 9(جدول    وضح متوسط درجات التصمیمات العشرة في تحقیق الجا

المتوسط   )ن(العدد   التصمیم  المحور
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  )ع(المعیاري 

  الداللة اإلحصائیة  )ت(قیمة 

تحقیق الجانب 
  الجمالي

  

  18.10  1.93  6.45  10  األول
  
  

0.00*  
  *0.00  2.10  6.25  10  الثاني
  *0.00  2.28  8.60  10  الثالث
  *0.00  2.29  6.75  10  الرابع

  *0.00  1.37  3.90  10  الخامس
  *0.00  2.21  8.95  10  السادس
  *0.00  1.99  7.55  10  السابع
  *0.00  1.89  7.30  10  الثامن
  *0.00  1.82  6.95  10  التاسع
  *0.00  1.32  4.05  10  العاشر

تحقیق الجانب 
  الوظیفي 

  69.07  1.12  7.36  10  األول
  
  
  
  

00.0*  
  *00.0  1.50  7.36  10  الثاني
  *00.0  0.65  9.27  10  الثالث
  *00.0  1.21  8.36  10  الرابع

  *00.0  0.90  4.73  10  الخامس
  *00.0  0.47  9.73  10  السادس
  *00.0  0.67  8.36  10  السابع
  *00.0  0.93  8.45  10  الثامن

  *00.0  0.40  7.82  10  التاسع 
  *00.0      0.70  4.91  10  العاشر

  0,05دال عند مستوى)(*

 
  مات العشرة في تحقیق الجانب الجمالي وفقا آلراء المتخصصینیوضح متوسط درجات التصمی) 1(شكل بیاني 

  
  الجانب الوظیفي وفقا آلراء المتخصصین یوضح متوسط درجات التصمیمات العشرة في تحقیق) 2(شكل بیاني 

  :إلى ما یلى) 1،2(وشكل بیاني رقم ) 9(تشیر نتائج جدول   
بین ) 0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -

ي  ین ف َ آلراء المتخصص ا ة وفق رة المقترح میمات العش التص
مالئمة التصمیمات في تحقیق الجانب الجمالي وأن ھذه الفروق 

ط ج بة المتوس اءت نس ث ج ادس حی میم الس الح التص اءت لص
ابي  اري  8,95) م(الحس راف المعی بة االنح ، ، 2,21) ع(ونس

م ذوق المرأة  ھ یالئ ونستخلص من ذلك أن التصمیم السادس أن

: السعودیة كما أن ھذا التصمیم تحقق فیھ عنصر اللون من حیث
ة والتصمیم ا ا التوافق واالنسجام اللوني بین الخام ي كم لزخرف

انھ یواكب اتجاھات الموضة الحدیثة أما عن الخامة المستخدمة 
ى  میم عل لوب التص زة ألس افة متمی ا إض میم فأنھ ي التص ف
ى ثراء  ات داخل التصمیم أعط ف الخام ا أن تولی المانیكان كم
ة بنجاح  ق األسس الفنی ى أن التصمیم حق وتمیز لھا، إضافة إل

 ).التأكید –اإلیقاع  –اسب النسبة والتن -االتزان( :من حیث
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ة   - توى دالل د مس ائیة عن ة إحص روق ذات دالل ) 0,05(توجد ف
ین بین التصمیمات  َ آلراء المتخصص ي العشرة المقترحة وفقا ف

مالئمة التصمیمات في تحقیق الجانب الوظیفي وأن ھذه الفروق 
ط  بة المتوس اءت نس ث ج ادس حی میم الس الح التص اءت لص ج

ابي  اري ون 9,73) م(الحس راف المعی بة االنح ، 0,47) ع(س
ة  ة الوظیفی ن الناحی ونستخلص من ذلك أن التصمیم السادس م

ً من  یا ددة دراس ة المح ة العمری -20(حقق التناسب مع المرحل
من حیث التصمیم واللون والخامة كما أن ھذا التصمیم ) سنة30

یري باإلضافة  أوضح إمكانیة االستفادة من الفن الجداري العس
ن إلى أ ددة للجسم م ات المح ن خامة ھذا التصمیم تالئم المقاس

أي یناسب التصمیم المجتمع السعودي النسائي حیث ) 44: 38(
تج  ون من لح أن یك ة ویص ة مختلف ھ بمجموعة لونی یمكن ارتدائ

ویقھ ھ وتس ن تطبیق ل . یمك ادس لیُمث میم الس اء التص ذا ج وھك
نفیذھا سواء أفضل التصمیمات التي اقترحتھا الباحثة وقامت بت

ً آلراء  ا ة تبع ة أو الوظیفی ة الجمالی ن الناحی ان م إن ك
  .المتخصصین

ً یمكن أن  ارا ً آلراء المتخصصین یروج أفك كما أن التصمیمات وفقا
راث  ابع الت میم ط ل التص اء، وتحم میم األزی ي تص ا ف تفاد منھ یُس
ن  اكي الف ذي یح ن ال ذا الف ط ھ ن الق مات ف ر س یري وتظھ العس

دي بمخت ً التجری ا ل فن و یمث ة وھ ره اإلبداعی ھ وعناص ف مكونات ل
الل  ن خ رأة م رف ذوق الم ة، إذ یع ھ االجتماعی ھ دالالت ً ل تقال مس

یري . تزیینھا لمنزلھا كما یالئم ھذا التصمیم االقتباس من الفن العس
وع  د والتن توى التجدی ق مس م تحقی ھ ت ا أن ى األصالة كم والتأكید عل

  .ة للتصمیمباختیار الوحدة الزخرفیة المناسب
ا یتضح أن  ً  أفضل التصمیمات ھو السادسومن ھن ا المقترحة وفق

  .آلراء المتخصصین، وعلیھ یتحقق صحة الفرض األول
ة  ع دراس ق م ذا یتف د ،(وھ د فھ ھري، خال اك ) 2014الش أن ھن

ر  ذه العناص یر وھ ة بعس ارة التقلیدی ي العم ة ف عناصر فنیة وجمالی
ة  مرتبطة جدا بالفن الشعبي وتقنیاتھ ا مرتبطة بالبیئ الزخرفیة وكلھ

ي  تى المجاالت سواء ف وبالتالي فإن توظیف ھذه العناصر  في ش
أو في المفروشات تكشف فیھا عن  األزیاءالمنشآت السیاحیة أو في 

ق مع دراسة دراسة  .بیئة ملیئة بالفنون والنقوش الزخرفیة  ا یتف كم

)2005Halime Paksoy,  &Sema Yalç›n(   میم  أن التص
ا  ا یمكنن ر فكالھم د كبی ى ح المعماري وتصمیم األزیاء متشابھان إل
اءه یظھر  د بن اري عن ال التصمیم المعم خلق مزید من اإلبداع فجم
ر  ھ یظھ د عمل اء عن میم األزی ذلك تص اد وك ي األبع كل ثالث الش

د ،, بصیلة(كما یتفق مع دراسة .جمالھ و )  2012نجوى كامل محم
دوى(دراسة   ورا حسن ،, الع د ،  ,سماحةن اء محم فقد )  2015وف

عودي راث الس ت أن الت یري(أثبت كال ) العس ارف األش يء بالزخ مل
ا  اء لم والتي یمكن أن تكون مصدرا لإلبداع في مجال تصمیم األزی
تحملھ من سمات وخصائص تمیزه عن غیره من بقیة الشعوب وأنھ 

ات متنوعة بأسالیب السیدات لمالبس تصمیمات ابتكار یمكن  وتقنی
ث الخامة من مختلفة دات وتنوع والشكل حی ة الوح  للفن الزخرفی
ام الشعبي یري وأن االھتم مات العس ة بالس ون المتنوعة الفنی  للفن
ا الشعبیة ا وم ال تصمیم  مالمح و أسالیب من لھ دعم مج زة ی متمی

  . األزیاء من الناحیة الوظیفیة
ى - نص عل ذي ی اني وال ي الفرض الث ة عل م األجاب د :  "ت توج

ین التصمیمات العشرة المقترحة فرو ق ذات داللة إحصائیة ب
اَ آلراء  وظیفي وفق الي وال ب الجم ق الجان ث تحقی ن حی م

  .)"20-30(السیدات  من سن 
ة  راد العین تجابات أف ل اس م تحلی رض ت ذا الف حة ھ ار ص والختب

یدات ) 60=ن( یدات(على استبانة  قیاس آراء الس تبانة الس ي ) اس ف
ة  میمات المقترح ابیة التص طات الحس اب المتوس م حس ث ت ) م(حی

ة  ات المعیاری ار ) ع(واالنحراف ة اختب ات ) ت(وقیم للمجموع
ة  ر المرتبط تقلة غی ) (Independent Sample T-Testالمس

تجابات  طات اس ین متوس روق ب ة الف ن دالل ق م دف التحق ك بھ وذل
المحور  تبانة الخاصة ب ارات االس أفراد العینة من السیدات على عب

ى : لاألو تمل عل ذي اش الي وال ب الجم ارات )   7( تحقیق الجان عب
ث  ً من حی عنصر / سماتھ/ طابع التصمیم (تصف التصمیم جمالیا

ة  ون والخام میم/ الل رة التص الة ومعاص اني)أص ور الث : ، والمح
ى  تمل عل ذي اش وظیفي وال ب ال ق الجان ف ) 8(تحقی ارات تص عب

ث  ن حی ً م ا میم وظیفی مات ال(التص زات وس میم ممی وان "تص األل
ة ع" / والموض ة والمجتم ة العمری ددة / المرحل ات المح / المقاس

  :وجاءت النتائج كما ھو موضح في الجدول التالي )التسویق
 

یوضح متوسط درجات التصمیمات العشرة في تحقیق الجانب الجمالي والوظیفي وفقا آلراء السیدات ) 10(جدول 
  )20- 30(من سن 

المتوسط   )ن(العدد  التصمیم  المحور
  )م(الحسابي

االنحراف 
  )ع(المعیاري 

الداللة   )ت(قیمة 
  اإلحصائیة

  
  
  

تحقیق الجانب 
لعبارة (الجمالي 
  )7-1من 

    8.10  40.43  60  األول
  
  
  

44.72  
  
  

00.0*  
  *00.0  3.35  41.71  60  الثاني
  *00.0  2.70  42.57  60  الثالث
  *00.0  2.51  42.57  60  الرابع

  *00.0  2.63  26.71  60  الخامس
  *00.0  2.64  44.57  60  السادس
  *00.0  3.24  27.86  60  السابع
  *00.0  1.50  42.71  60  الثامن
  *00.0  1.99  43.43  60  التاسع
  *00.0  1.57  40.14  60  العاشر

  
  
  

تحقیق الجانب 
العبارات (الجمالي 
  ) 8-1من 

    4.38  37.50  60  األول
  
  
  

100.90  

0.00*  
  *0.00  2.39  41.92  60  الثاني
  *0.00  2.09  41.75  60  الثالث
  *0.00  1.64  47.83  60  الرابع

  *0.00  1.62  28.42  60  الخامس
  *0.00  1.85  44.17  60  السادس
  *0.00  2.77  29.25  60  السابع
  *0.00  1.54  42.25  60  الثامن
  *0.00  2.09  43.75  60  التاسع
  *0.00  1.78  38.92  60  العاشر

  0,05دال عند مستوى)(*
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  )20- 30(سیدات من سن یوضح متوسط درجات التصمیمات العشرة في تحقیق الجانب الجمالي وفقا آلراء ال) 3(شكل بیاني 

  
  ) 20-30(متوسط درجات التصمیمات العشرة من الجانب الوظیفي وفقا آلراء السیدات من سن یوضح) 4(شكل بیاني 

  :إلى ما یلي) 3،4(والشكل البیاني رقم ) 10(تشیر نتائج جدول 
ة   - توى دالل ) 0,05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مس

ي  یدات ف َ آلراء الس ا ة وفق رة المقترح میمات العش ین التص ب
ذه  الي وأن ھ ب الجم ق الجان ي تحقی میمات ف ة التص مالئم

اق مع أیضالتصمیم السادس الفروق جاءت لصالح  ً باالتف ا
بة المتوسط الحسابي  آراء المتخصصین ) م(حیث جاءت نس

، ، ونستخلص 2,64) ع(ونسبة االنحراف المعیاري  44,57
ً من حیث قابلیتھ  من ذلك أن التصمیم السادس أفضل تصمیما
للتسویق واالستھالك من قبل المرأة السعودیة حیث أنھ یحمل 

مات م س رز أھ یري ویب راث العس ابع الت یف ط ا تض ھ كم
ا أن  میم كم ب للتص ى متناس اع فن یریة إیق ارف العس الزخ
ة  ط وزخارف المنطق ن الق التصمیم الزخرفي یظھر سمات ف
ً من األصالة والمعاصرة للزي وتتوافق  الجنوبیة ویحقق نوعا
ي تناسب  ألوان ھذه الوحدة الزخرفیة مع ألوان التصمیم والت

  . ذوق المرأة السعودیة
ة توجد فروق ذات د - توى دالل د مس ) 0,05(اللة إحصائیة عن

َ آلراء  ا ة وفق ل الباحث ن قب ین التصمیمات العشرالمقترحة م ب
وظیفي  ب ال ق الجان السیدات في مالئمة التصمیمات في تحقی
ع بخالف رأى  وأن ھذه الفروق جاءت لصالح التصمیم الراب
ث جاءت  المتخصصین الذي جاء لیؤید التصمیم السادس حی

ط  بة المتوس ابي نس راف  47,83) م(الحس بة االنح ونس
، ونستخلص من ذلك أن التصمیم الرابع 1,64) ع(المعیاري 

ع  ون م ث الل ن حی ب م ق التناس ة حق ة الوظیفی ن الناحی م
ن  ة م ة العمری نة30-20(المرحل میم ) س ب التص ا یناس كم

اتجاھات الموضة الحدیثة ویصلح ھذا التصمیم أن یكون منتج 
ھ وتسویقھ ك ة یمكن تطبیق ھ بمجموعات لونی ا یمكن ارتدائ م

  .مختلفة
 ً ا ذة وفق ا یتضح أن أفضل تصمیم من التصمیمات المنف ومن ھن
ادس، و  میم الس ان التص الي ك ب الجم ي الجان یدات ف رأى الس
أفضل تصمیم من التصمیمات في الجانب الوظیفي كان التصمیم 
میم  ھ التص ة ویلی ة الوظیفی ق الناحی ث تحقی ن حی ع م الراب

  .،وعلیھ یتحقق صحة الفرض الثانيالسادس
 ) 2015السویلم، تغرید ھالل خمیس ،(دراسة  وھذا یتفق مع 

إلى  أن المنطقة الجنوبیة فیھا الكثیر من الزخارف التي تشیر 

الشعبیة التي یمكن االستفادة منھا في ابتكار أزیاء جمیلة 
  Mete, Fatma, 2006)"ومعاصرة، كما أتفق مع دراسة 

أن مصادر اإللھام في تصمیم األزیاء تزید من عملیة الذي أكدت 
اإلبداع في وأن أي شيء بصري أو لمسي یمكن أن یكون مصدر 
من مصادر اإللھام واإلبداع في عالم األزیاء ومما یجعل للمصمم 

كما یتفق .مجموعتھ الخاصة وھي رؤیتھ الشخصیة لھذه المصادر
الموروث الشعبي بأن ) 2015إیمان عمر، ،, بالعبید(مع دراسة 

یعد من أھم مصادر اإللھام وافضلھا حیث أنھا تحمل سمات 
وخصائص األجیال السابقة ویمكن تجدیدھا بما یتناسب الجیل 

   .الحاضر
ولتحدید أفضل ثالثة تصمیمات من بین التصمیمات المقترحة     

ً آلراء كل من المتخصصین والسیدات سواء بالنسبة  للتنفیذ وفقا
نب الجمالي أو الوظیفي استخدمت الباحثة قانون متوسط لتحقیق الجا

ً  وجاءت التصمیمات) ن الكلیة(أوزان االستجابات    :كالتالي   تنازلیا
 %النسبة التقدیریة  التصمیم  م
 %85,8 السادس  1
 %79,2 الثالث 2
 %66,8 الثامن 3

 :Recommendations  التوصیات
 أھمیة من لھ لما فنونبدراسة التراث وما یحتویھ من  االھتمام -

إذ أنھا تحفز على تذوق الفن التقلیدي والمحافظة علیھ  كبیرة
حیث أنھ مصدر غني یمكن أن یساھم في إثراء تصمیم األزیاء 

  .والموضة
إیجاد تعاون مشترك وتواصل مستمر بین ھیئة السیاحة واألثار  -

والجامعات سواء كان من حیث المجالت العلمیة التي تنشرھا 
مؤتمرات أو الندوات التي تقیمھا حتى یكون ھناك اطالع أو ال

كامل بكل ما ھو متعلق بمجال التراث وتصمیم األزیاء والذي 
من الممكن أن یرفع من المستوى التعلیمي والثقافي داخل 

 .الجامعات وھیئة التراث
استخدام وسائل التقنیة الحدیثة وبرامج الكمبیوتر في جمیع  -

یج وتصمیم الزخارف توفیر للوقت مجاالت المالبس والنس
 .والجھد
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الحث على عمل المزید من البحوث في ھذا مجال التراث  -
لیكون ضمن مشروع الملك عبد هللا للمحافظة على التراث 

أنھ سیحقق نقلة نوعیة كبیرة في االرتقاء بالموروث حیث 
 .الثقافي وبدعم جمیع الجھود للمحافظة علیھ
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