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ابتكار تصميمات لمالبس السهرة مطرزة بأسموب ثالثي األبعاد مستمهمة من 
 الوحدات الزخرفية النجدية

Creating Evening Wear Designs Embroidery with 3D style 

Inspired by Najd Decorative Motifs 

  رانيا سعد محمد أحمدأ.م.د.   ،ئزمشاعل عمي صالح الفاد. 
 مستخمص البحث:

ىدف البحث الى االستميام من الوحدات التراثية بمنطقة "نجد" وابتكار تصميمات 
( عام ومقاس جسماني من 35: 25مالبس سيرة لمنساء التي تتراوح اعمارىن من )

(، واتسمت مصادر االستميام من الوحدات الزخرفية التراثية بمنطقة "نجد" 40: 38)
يزة، وتم توظيفيا باتباع عناصر واسس بالقيم والخصائص التشكيمية والفنية المم

التصميم بما يحقق الجوانب الجمالية والوظيفية في التصميم المبتكر، وتتمثل الزخارف 
النجدية في كل من )العمارة، الحمي، المالبس، أدوات الزينة، المنسوجات ومنتجات 

شتمل عمى السدو(، وذلك من خالل االستعانة بأسموب التطريز ثالثي االبعاد والذي ي
عدد من التقنيات مثل )الحشو، الالسيو، االسالك، االبميك، النفش، الغرز المرتفعة، 
الخامات المرتفعة، التطريز اآللي(، باإلضافة الى قياس اراء كال من المتخصصين 

( تصميم لزى سيرة 15والمستيمكات في التصميمات المبتكرة والمتمثمة في عدد )
ويمة وقصيرة، بدلة، جمسوت(، باإلضافة الى تنفيذ مختارات متنوعين ما بين )فساتين ط

منيا والتي حصمت عمى أعمى النتائج من قبل عينتي البحث، والتعرف عمى أراء كال 
من المتخصصين والمستيمكات في التصميمات المنفذة والمتمثمة في ثالثة تصميمات ، 

المتخصصين  وقد اتبع البحث المنيج الوصفي لقياس استطالع أراء كل من
 .والمستيمكات في التصميمات المقترحة، مع التطبيق لمختارات من التصميمات

 : الكممات الرئيسية
التطريز ثالثي االبعاد، الوحدات الزخرفية، مالبس السيرة، بتكار، تصميم األزياء، ا

  ."النجدي" التراث السعودي
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 مقدمة
أغمب المعاني اإلنسانية ويجسدىا تصميم األزياء ىو كيان فني وثقافي وحضاري يحمل 

عبر العصور نتيجة لوعي االنسان بأىمية المالبس، كما أنو يجمع بين الجماال الحساي 
 ورقي المشاعر والصورة المادية المحسوسة التي يدركيا العقل بغرض النفع واالستخدام.

المية، فالمرأة تعد مالبس السيرة من المنتجات الممبسية التي َتمقى رواجًا في األسواق الع
بطبيعتياااا محباااة لمجماااال وتتجاااو الاااى كااال ماااا ىاااو جميااال وجاااذاب، وقاااد أدى التناااوع غيااار 
المحاادود فااي تصااميمات مالبااس الساايرة الااى تطااور التصاااميم والتااي تتطمااب ماان مصاامم 
األزياء أن يكون لديو قدر من االبتكاار والمياارة الفائقاة، حياث تتمياز تصاميمات مالباس 

 ومة مؤكدة عمى مالمح االنوثة من خالل خطوطيا.               السيرة باألناقة والنع
 (289، 2016( )سالية خفاجي، 197، 2007)إيياب أبو موسى، 

يعتمد تصميم األزياء عمى مصادر االليام بتكوين الفكرة في التصميم والتي تكون نابعة 
من اعتناق فمسفة معينة أو فكر معين، وتتنوع مصادر االليام في تصميم األزياء 
"كاالتجاىات الفنية، الطبيعة والبيئة المحيطة، الفنون الشعبية والتراثية، العصور 

 ناصر واشكال وانماط زخرفية.                           التاريخية" وما تتضمن من ع
 (42، 2013( )ماجدة ماضي؛ وآخرون،13، 2008)إيياب أبو موسى، 

تمثل الزخارف التراثية لمصممي األزياء مصدرًا خصبًا من مصادر االستحداث، فمن  
خالل معرفة المصمم بسمات تمك الزخارف وتحميل مفردات بنائيا يتكون لديو مخزون 
عادة صياغتيا وتوظيفيا بشكل فني، ويتوقف ذلك عمى قدرة  فكري يمكنو من ترجمتيا وا 

و وانصياره داخل بيئة العمل الفني محل وخبرة وميارة المصمم، ومدى تعايش
 (                                      211، 2009االستحداث. )أشرف نور الدين، 

بنمط معين من الزخارف التراثية الثرية بالمممكة العربية السعودية تفردت منطقة "نجد" 
يحقق المزج بين بالقيم والخصائص التشكيمية وتوظيف العناصر والنظم الزخرفية بما 

الجمال والوظيفة في التصميم، وتظير ىذه الزخارف في "العمارة، الحمي، المالبس، 
أدوات الزينة، المنسوجات ومنتجات السدو، األسمحة، الخوص، األحذية اليدوية، 

 (                                 209، 2017الصناديق الخشبية". )نيى الدوسري، 
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رفية التراثية النجدية في مفرداتيا صياغات وأشكال متعددة تحمل الوحدات الزخ
وتكوينات لونية قيمة، تعكس الحس الفني واإلبداع الجمالي الفطري والوظيفي في 
 التصميم، فيي مصدرًا أصياًل لالبتكار والحفاظ عمييا لألجيال القادم.                 

 (79، 2009)سمطانة المعمر،  
ثي األبعاد من الفنون التي تعددت فييا أساليب التطريز، حيث يعد فن التطريز ثال

يشمل جميع الغرز والتقنيات التي تعطي تأثيرات مرتفعة عن سطح النسيج، وعند تنفيذه 
يستخدم فيو المطرزون تقنية الحشو واألسالك المعدنية إلنشاء أشكال فردية ثالثية 

يمكن إنشاء أشكال أخرى باستخدام األبعاد مثل بتالت الزىور وأوراقيا النباتية، و 
الحشوات أسفل الغرز والتي تكون عمى شكل طبقات فتعطي عناصر منفصمة من 
 القماش مضيفة جانبًا ثالثي األبعاد عمى القطعة الواحدة.                            

 (Kelley Aldridge,2017, 8) 

بعض الدراسات السابقة إلى إعادة ونظرا ألىمية الثراء الفني لمزخارف التراثية اتجيت  
صياغتيا وتوظيفيا في مجال تصميم األزياء ومكمالتيا إلكساب تصاميميم روح 
المعاصرة الممزوجة باألصالة بفكر مستحدث يتماشى مع اتجاىات الموضة وعادات 

والتي ىدفت إلى التعرف عمى م( 2225دراسة )لينا باحيدر، وتقاليد المجتمع مثل 
الغرز التقميدية الموجودة في تطريز المالبس القديمة البتكار تصميمات حديثة مستوحاة 
من أشكال تصميمات وزخارف الوحدات المطرزة التقميدية، واالستفادة من التقنيات 

دراسة الحديثة إلنتاج مكمالت تواكب تطورات الموضة التي تعيشيا المرأة العصرية، 
والتي ىدفت إلى التعرف عمى أساليب  م( 2211)حورية تركستاني؛ وفاطمة مكرش، 

التطريز التقميدي المختمفة وأنواعيا وخصائصيا في المالبس التقميدية بمنطقة مكة 
المكرمة، واالستفادة منيا في اقتراح تصميمات لمكمالت المالبس تنفذ بشكل مستحدث 

والتي ىدفت الى الكشف عن م( 2213اخرون ، دراسة )عمي زلط ؛ و  بيذه األساليب،
جماليات كل من التراث الشعبي المصري والتراث الشعبي العسيري الممثل بثقافة جنوب 
المممكة العربية السعودية، واستحداث تصميمات زخرفية مستمدة من الزخارف الشعبية 

التونك(، -)العباءة المصرية والعسيرية إلثراء التصميم الزخرفي لممالبس الخارجية لممرأة
والتي ىدفت الى دراسة الخصائص الفنية المميزة م( 2216)مشاعل الفائز، دراسة 
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لتراث نسيج السدو في المممكة العربية السعودية، واستحداث تصميمات زخرفية لمالبس 
النساء مستوحاة منو، وتنفيذ مختارات من التصميمات المقترحة بأسموب التطريز 

 ىدفت إلى التعرف عمى والتي م(2217نان العسيري؛ وآخرون، دراسة )حاليدوي، 
 عناصره وتحميل من خالل دراسة العسيري )القط( الجداري الفن وسمات أصول

دراسة )سكرا العتيبي، النسائي،  لمزي وبنائية زخرفية تصميمات ومقوماتو، واستحداث
ليب تكوينيا تحميل أنواع الزخارف بمنطقة عسير وأسا والتي ىدفت الىم( 2217

عادة صياغتيا وتوظيفيا عمى جالبيات معاصرة لممرأة السعودية وتنفيذ  الزخرفي، وا 
دراسة )وفاء شافعي، مختارات من التصميمات المبتكرة بأسموب التطريز اليدوي، 

والتي ىدفت الى دراسة تنمية ميارة الدقة في تحميل القيم الجمالية لألزياء م( 2217
التقميدية السعودية باستخدام أسموب محاكاة رسم صورىا، وتنمية القدرات االبتكارية 
لتصميم أزياء معاصرة مستوحاة من القيم الجمالية لألزياء التقميدية باستخدام أسموب 

والتي ىدفت إلى م( 2218ان ناظر؛ ونيرمين محمد، دراسة )إيممحاكاة رسم صورىا، 
 الطائف محافظة في لمزخارف التراثية الجمالية والقيم الفنية السمات عمى التعرف
 مستوحاة من الخرز من مشغوالت إعداد في واالستميام منيا السعودية، العربية بالمممكة
 معاصرة، فنية برؤية الطائف محافظة في السعودي لمموروث الزخرفية الوحدات
 النسجية الخرز لمشغوالت التشكيمية والتكوينات الخصائص الجمالية من واالستفادة

م( 2219دراسة )تهاني العجاجي؛ ووجدان الفميج، مالبس،  تصميمات في المنفذة
 والخط زخارف السدو، من مستوحاة زخرفية تصميمية وحدات تكوين والتي ىدفت إلى

 الطباعة أسموب المعاصرة لمنساء باستخدام األزياء تصاميم في وتوظيفيا العربي،
والتي ىدفت  م(2222)رانيا احمد؛ وسناء شاهين، واآللي، دراسة  والتطريز اليدوي

الى دراسة الخصائص الفنية لتراث الزخارف النوبية، وابتكار قالئد تحقق االستدامة 
ومن خالل توصيات لسيرة، باألزياء النسائية مستوحاة من الزخارف النوبية تصمح لفترة ا

عادة صياغة  الدراسات السابقة بالتعمق في دراسة الزخارف التراثية محل االستميام وا 
بتكار تصميمات ممبسيو تحمل في مضمونيا االصالة والمعاصرة، والتأكيد توظيفيا ال

عمى امكانات التطريز كأحد األساليب الفنية التي أثرت في مجال تصميم األزياء، 
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عادة صياغتيا فنيًا وتوظيفيا قامت ا لباحثتان بدراسة الزخارف التراثية بمنطقة "نجد" وا 
 البتكار تصميمات معاصرة لمالبس السيرة النسائية تحمل بين طياتيا روح االصالة.   

 يمكن صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التالية:  مشكمة البحث:
النسائية مستميمة من الوحدات الزخرفية ما إمكانية ابتكار تصميمات لمالبس السيرة -1

 التراثية بمنطقة "نجد" بأسموب التطريز ثالثي االبعاد؟
ماااا أراء المتخصصاااين فاااي التصاااميمات المبتكااارة المساااتميمة مااان الوحااادات الزخرفياااة -2

 التراثية بمنطقة "نجد"؟
ة ماااا أراء المساااتيمكات فااااي التصاااميمات المبتكااارة المسااااتميمة مااان الوحااادات الزخرفياااا -3

 التراثية بمنطقة "نجد"؟
ماإمكانية تنفيذ مختارات مان التصاميمات المبتكارة والتاي حصامت عماى أعماى النتاائج -4

 من قبل عينتي البحث؟ 
 ما أراء كال من المتخصصين والمستيمكات في التصميمات المنفذة؟ -5

 أهداف البحث:
الزخرفيااة التراثيااة  ابتكاار تصااميمات لمالبااس الساايرة النسااائية مسااتميمة ماان الوحاادات -1

 بمنطقة "نجد" بأسموب التطريز ثالثي االبعاد.
 قياس أراء المتخصصين في التصميمات المبتكرة.-2
 قياس أراء المستيمكات في التصميمات المبتكرة. -3
 تنفيذ مختارات من التصميمات المبتكرة والتي حصمت عمى أعمى النتائج.-4
 والمستيمكات في التصميمات المنفذة.التعرف عمى أراء كال من المتخصصين -5

 أهمية البحث:
إبراز وتوثيق جماليات الوحدات الزخرفية التراثياة بمنطقاة "نجاد" كقيماة تاريخياة وفنياة -1

 واستخداميا زخرفيًا وتطبيقيًا لربط األصالة بالمعاصرة بتصاميم مالبس السيرة النسائية.
ثرائيا بالوحدات الزخرفية التراثية المساىمة في االرتقاء بمالبس السيرة النسائي-2 ة وا 

 كأحد مصادر اإلليام لمفنان المصمم في مجال تصميم األزياء.
المساىمة في نشر ثقافة التراث ومفاىيمو بمجال تصميم األزياء بأسموب مبتكر -3

 يتوافق مع التطورات الحديثة لألزياء.
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 مصطمحات البحث:
أو مفيوم أو نماط جدياد ياتم التوصال إلياو، ثام فكرة جديدة أو أسموب : Creating ابتكار

استخدامو فاي الحيااة ويجاب أن تتفاوق ىاذه الفكارة عماى غيرىاا مان األفكاار او األسااليب 
الساااابقة وتكاااون فاااي جمياااع مجااااالت الحيااااة اإلنساااانية ومختماااف المياااادين والتخصصاااات 

 (17، 2003العممية. )إسماعيل عبد الكافي، 
مااا يرتاادى فااي الحفااالت المسااائية ويتميااز بالتصااميم  :Evening Wearمالبــس الســهرة 

غير العادي، كما يتمتع باأللوان ذات القيمة العالية مثل المون االسود واالحمر والقرمزي 
واالزرق، ويكااون غالبااا ماان اقمشااة المعااة براقااة أو شاافافة. )ىاادى غااازي؛ واليااام حساانين 

،2015 ،2) 
يشامل التطرياز : Three Dimensional Embroidered (3D)التطريـز ثالثـي األبعـاد 

 Embossed"ثالثاااااي األبعااااااد عااااادة مصاااااطمحات تطماااااق عمياااااو كاااااالتطريز المنقاااااوش 

Embroidery" التطريااز المرتفااع ،"Raised Embroidery"التطريااز البااارز ، "Stump 

work". ((Search Press, 2020, 2 
 تقنيات التطريز ثالثي االبعاد:

 (. 1يستخدم فييا "المباد، الفيبر، شعيرات القطن، الخيوط"، صورة ) تقنية الحشو:-
يساااتخدم فيياااا قمااااش مخااارم دون إطاااار أو حااادود، ينفاااذ مااان خياااوط  تقنيـــة الالســـي :-

"الحرير، الكتان"، وتعتمد ىذه التقنية عمى "مقيااس كثافاة الغارز، تاوازن شاد الخايط أثنااء 
 (.2، صورة )تكوين الحمقات، دقة انتظام الغرز بأول سطر"

يسااتخدم فييااا االسااالك بأنواعيااا لتشااكيل أشااكال بااارزة ومنفصاامة عاان  تقنيــة االســالك:-
سااطح القماااش خاصااة فااى "بااتالت الااورود، األوراق النباتيااة، أجنحااة الحشاارات والطيااور"، 

 (.3صورة )
يسااااتخدم فيياااا خامااااات غيااار منسااااوجة مثااال "الجااااوخ بشاااكل منفصاااال  تقنيـــة االبميــــك:- 

 (.4ثم تثبيتو فى المكان المحدد لو، صورة ) دة الزخرفية"صميم الوحوتشكيمو وفقا لت
يسااتخدم فييااا خيااوط مغزولااة حيااث تتكااون سمساامة ماان الخيااوط الحمقيااة  تقنيــة الــنفش:-

 (.5عمى سطح القماش باستخدام غرزة واحدة بسيطة تملء التصميم المرسوم، صورة )
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ور، الركوكااو، العااروة، العجمااة تتمثاال فااي كاال ماان غاارز " البااذ تقنيــة الزــرز المرتفعــة:-
 (.6المنسوجة، الشبكة الممفوفة، البساط التركي"، صورة )

، االصاااداف، المراياااا" تتمثااال فاااي تثبيااات كااال مااان خاماااات المضـــافة:الخامـــات  تقنيـــة-
  (.7)الخرز الخشبي"، صورة ، االزرارالكريستال، 

  (Kelley Aldridge, 2017, p43)( 71، 2015)خيرة الزىراني،  

 

 
التاريخياة وأكبرىاا مسااحة وترتفاع ىضابة  شابو الجزيارة العربياة أحاد أقااليم :Najd نجد-

  .ر فوق سطح البحر وتقع في وسط شبو الجزيرةمت 1500إلى  700نجد ما بين 
(http://www.moqatel.com) 

الوحدات الزخرفية بمنطقة  :Decorative Motifs Najdالوحدات الزخرفية النجدية -
"نجد" جزء ال يتجزأ من تراثيا الشعبي فيي لغة تشكيمية تعبر عن الفنون وأصالتيا 

(1صورة )  
 تقنية الحشو

(https://www.pinterest.com) 

(2صورة )  
 تقنية الالسي 

(http://www.kaydennis.co.uk) 

(3صورة )  
 تقنية األسالك

(https://www.livemaster.ru) 

( 4صورة )   
 تقنية االبميك

 (https://www.pinterest.com) 

(5صورة )  
 تقنية النفش

(https://www.etsy.com) 

(6صورة )  
 تقنية الزرز المرتفعة

(http://gallery.ru) 

(7صورة )  
 تقنية الخامات المضافة

(https://ara.beashandmade.com) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.moqatel.com/
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المستمدة من البيئة المحمية والمجتمعية لحياة الشعوب، والذوق الشعبي شغوف دائمًا 
 باأللوان الزاىية والجذابة والبراقة، وكأنيا لغة موحدة يتحدث بيا البشر.  

 ( 9، 2017)جوىرة الخميوي، 
( أن الفنااان الشااعبي السااعودي فااي منطقااة "نجااد" 209، 2017وتااذكر )نيااى الدوسااري،  

شاااديد الحااارص عماااى اال يااادخل فاااي زخارفاااو أو نقوشاااو أي أشاااكال ذات أرواح كاإلنساااان 
تعتمااااد الزخااااارف والطيااااور أو الحيوانااااات تمسااااكا بااااأوامر الاااادين وتنفيااااذ لمرغبااااة العامااااة، و 

د" عمااى الزخااارف اليندسااية مثاال الاادائرة والمربااع والمثمااث والنجمااة والخطااوط بمنطقااة "نجاا
(، 10، 9، 8المسااااااتقيمة بأوضاااااااع متعااااااددة أفقيااااااة ورأسااااااية ومائمااااااة ومنكساااااارة، صااااااور )

( 11والزخاااارف النباتياااة مثااال "أوراق األشاااجار وساااعف النخيااال وزىااارة البرسااايم"، صاااورة )
 باإلضافة إلى بعض األشكال الرمزية كشكل 

ل والنجماااة وشاااكل السااايفين والنخماااة، وتظيااار ىاااذه الزخاااارف غالباااًا عماااى األباااواب الياااال
تنوعاااات ألااااوان الزخااااارف مااااا بااااين )األزرق األخضاااار، و والجاااادران الخارجيااااة والداخميااااة، 

 القرمزي، البنفسجي األحمر، األصفر(. 

 
 

 اقتصر عمى كاًل من: حدود البحث:
   مختارات من الزخارف التراثية النجدية.-1
  مالبس السيرة النسائية.-2
 مختارات من تقنيات التطريز ثالثي االبعاد.-3
 (.42: 38( عام ومقاس من )35: 25)النساء من عمر  -4

( 12صورة )  (           9(                    صورة )8صورة )              
 زخارف هندسية نجدية

(https://www.flickr.com) 

(11صورة )  
 زخارف نباتية نجدية 

(https://sabq.org) 
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اتبااااااع البحااااااث الماااااانيج الوصاااااافي لقياااااااس اسااااااتطالع أراء كاااااال ماااااان  مــــــنهج البحــــــث:
المتخصصااااين والمسااااتيمكات فااااي تصااااميمات مالبااااس الساااايرة النسااااائية المسااااتميمة ماااان 
الوحاادات الزخرفيااة التراثيااة بمنطقااة "نجااد" بأسااموب التطريااز ثالثااي االبعاااد، مااع التطبيااق 

 نتي البحث.التي حصمت عمى أعمى النتائج من قبل عيلمختارات من التصميمات 
 اشتممت عينة البحث عمى كال من:عينة البحث: 

(، ويقصاد بيام الساادة أعضااء ىيئاة التادريس بقسام تصاميم 15المتخصصين: عادد )-1
األزياء بكمية التصاميم جامعة القصيم، وقسام المالباس والنسايج بكمياة االقتصااد المنزلاي 

 جامعة حموان. 
( عااام، ومقاااس 30: 25)ر ماان عماااء (، ويقصااد بياان النساا30المسااتيمكات: عاادد )-2

 (.42: 38جسماني من )
 أدوات البحث: 

استبانة لقياس آراء المتخصصين في المقترحات التصميمية لمالباس السايرة النساائية -1
المستميمة من الوحدات الزخرفية التراثياة بمنطقاة "نجاد" بأساموب التطرياز ثالثاي االبعااد، 

 (.1ممحق )
المسااتيمكات فااي المقترحااات التصااميمية لمالبااس الساايرة النسااائية اسااتبانة لقياااس آراء -2

المستميمة من الوحدات الزخرفية التراثياة بمنطقاة "نجاد" بأساموب التطرياز ثالثاي االبعااد، 
 (.2ممحق )

اساااتبانة لقيااااس أراء كااااًل مااان المتخصصاااين والمساااتيمكات فاااي التصاااميمات المنفاااذة، -3
 (. 3ممحق )

 بحث:خطوات بناء استبيانات ال
 استبيان آراء المتخصصين في التصميمات المقترحة: -1

: ىااادف االسااااتبيان إلاااى التعااارف عمااااى آراء المتخصصاااين فااااي الهـــدف مــــن االســـتبيان
مطارزة وال الوحدات الزخرفية النجدياة السيرة المستميمة منلمالبس  التصميمات المقترحة
 .بأسموب ثالثي األبعاد
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( عبااااارة تقاااايس جميعيااااا االتجاااااه 25عاااادد ): تكااااون االسااااتبيان ماااان وصــــف االســــتبيان
( 7( عبااااارة، محااااور وظيفااااي )18اإليجااااابي، مقساااامة عمااااى محااااورين " محااااور جمااااالي )

عبااارات، وقااد خصااص أمااام كاال عبااارة مكااان يضااع فيااو المحكاام عالمااة تعباار عاان ماادى 
التوافااق، وذلااك بءعطاااء ثااالث درجااات لموافااق، درجتااان لموافااق إلااى حااد مااا، درجااة لغياار 

( درجة لمجانب الجماالي، 54( درجة بواقع )75ت الدرجة الكمية لالستبيان )موافق، وبمغ
 ( درجة لمجانب الوظيفي.21)
 المقترحة:في التصميمات  المستهمكاتآستبيان آراء  -2

فااااي  المسااااتيمكاتإلااااى التعاااارف عمااااى آراء  االسااااتبيان: ىاااادف االســــتبيانالهــــدف مــــن 
المسااتميمة ماان الوحاادات الزخرفيااة و  الساايرة المقدمااة لياانالتصااميمات المقترحااة لمالبااس 

 النجدية والمطرزة بأسموب ثالثي األبعاد.
 االتجاااااه( عبااااارة تقاااايس جميعيااااا 18ماااان عاااادد ) االسااااتبيان: تكااااون االســــتبيانوصــــف 
عالمااة تعباار عاان  تضااع فيااو المسااتيمكاتوقااد خصااص أمااام كاال عبااارة مكااان  اإليجااابي،

درجتااان لموافااق إلااى حااد مااا، درجااة وذلااك بءعطاااء ثااالث درجااات لموافااق،  التوافااق،ماادى 
 ( درجة.54) لالستبيانوبمغت الدرجة الكمية  ،لغير موافق

 التصميمات المنفذة:في  المتخصصين والمستهمكاتآستبيان آراء -3
: ىاادف االسااتبيان إلااى التعاارف عمااى آراء كااال ماان المتخصصااين الهــدف مــن ايســتبيان

مطارزة وال الوحدات الزخرفية النجدياة منوالمستيمكات في التصميمات المنفذة المستميمة 
 .بأسموب ثالثي األبعاد
( عباااارات تقااايس جميعياااا االتجااااه 10: تكاااون االساااتبيان مااان عااادد )وصـــف ايســـتبيان

اإليجااابي وقااد خصااص أمااام كاال عبااارة مكااان يضااع فيااو المحكاام عالمااة تعباار عاان ماادى 
د مااا، درجااة لغياار وذلااك بءعطاااء ثااالث درجااات لموافااق، درجتااان لموافااق إلااى حااالتوافااق، 

 ( درجة. 30، وبمغت الدرجة الكمية لالستبيان )موافق
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 البحث:أدوات صدق وثبات 
 المقترحة:استبيان آراء المتخصصين لمتصميمات -1

حسااب الصادق باساتخدام االتسااق الاداخمي وذلاك بحسااب معامال  تـم االسـتبيان:صدق 
 ،الجمااااليالجاناااب الدرجاااة الكمياااة لكااال محاااور )باااين  ارتبااااط بيرساااون( )معامااالاالرتبااااط 

 ذلك:والجدول التالي يوضح  لالستبيان،الكمية  ( والدرجةالجانب الوظيفي
 الكمية ( والدرجةالوظيفي، الجمالي)محور الدرجة الكمية لكل بين ( قيم معامالت االرتباط 1جدول )

 لالستبيان
 الداللة االرتباط المحاور

 0.01 0.765 الجماليالجانب :  المحور األول
 0.01 0.853 الجانب الوظيفيالمحور الثاني : 

( القترابيا من 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )
 الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس محاور االستبيان.         

 :تم حساب الثبات عن طريق ثبات ايستبيان:
 Split-half النصفيةطريقة التجزئة  -Alpha Cronbach 2     الفا كرونب معامل -1

 ( قيم معامل الثبات لمحاور استبيان تقييم المتخصصين لمتصميمات المقترحة2) جدول
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور

 0.818 – 0.730 0.776 الجانب الجمالي:  المحور األول
 0.956 – 0.877 0.914 الوظيفيالجانب المحور الثاني : 

 0.903 – 0.820 0.865 ستبيان ككلاآلثبات 
معامل الفا، التجزئة يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات:  

 مما يدل عمى ثبات االستبيان. 0.01النصفية دالة عند مستوى 
 استبيان آراء المستهمكات لمتصميمات المقترحة: -2

تام حسااب الصادق باساتخدام االتسااق الاداخمي وذلاك بحسااب معامال  :صـدق االسـتبيان
 ،لالسااااتبياندرجااااة كاااال عبااااارة والدرجااااة الكميااااة بااااين  ارتباااااط بيرسااااون(االرتباااااط )معاماااال 

 ذلك:والجدول التالي يوضح 
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 لالستبيانوالدرجة الكمية بين درجة كل عبارة ( قيم معامالت االرتباط 3جدول )
 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م
1- 0.914 0.01 10- 0.802 0.01 
2- 0.607 0.05 11- 0.777 0.01 
3- 0.889 0.01 12- 0.864 0.01 
4- 0.732 0.01 13- 0.616 0.05 
5- 0.826 0.01 14- 0.741 0.01 
6- 0.791 0.01 15- 0.926 0.01 
7- 0.634 0.05 16- 0.718 0.01 
8- 0.709 0.01 17- 0.953 0.01 
9- 0.945 0.01 18- 0.642 0.05 

( 0.05 – 0.01يتضااح مااان الجااادول أن معاااامالت االرتبااااط كمياااا دالاااة عناااد مساااتوى ) 
 االستبيان.القترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات 

 طريق:تم حساب الثبات عن ثبات ايستبيان: 
   Split-half النصفيةطريقة التجزئة  -Alpha Cronbach   2 الفا كرونباخ معامل -1

 ( قيم معامل الثبات الستبيان تقييم المستهمكات لمتصميمات المقترحة4جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا ككلاآلستبيان ثبات 
0.882 0.845 – 0.928 

معاماااال الفااااا، التجزئااااة يتضااااح ماااان الجاااادول السااااابق أن جميااااع قاااايم معااااامالت الثبااااات:  
 مما يدل عمى ثبات االستبيان. 0.01دالة عند مستوى النصفية 

 آستبيان آراء المتخصصين والمستهمكات في التصميمات المنفذة:-3
تام حسااب الصادق باساتخدام االتسااق الاداخمي وذلاك بحسااب معامال  :صدق االسـتبيان

 ،لالسااااتبياندرجااااة كاااال عبااااارة والدرجااااة الكميااااة بااااين  ارتباااااط بيرسااااون( )معاماااالاالرتباااااط 
 :ذلكوالجدول التالي يوضح 

 لالستبيانوالدرجة الكمية بين درجة كل عبارة ( قيم معامالت االرتباط 5جدول )
 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م
1- 0.834 0.01 6- 0.727 0.01 
2- 0.786 0.01 7- 0.603 0.05 
3- 0.895 0.01 8- 0.905 0.01 
4- 0.627 0.05 9- 0.841 0.01 
5- 0.932 0.01 10- 0.819 0.01 



 

 15 

2222 يوليوـ األربعون الحادي و  ـ العددالثامن المجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( 0.05 – 0.01يتضاااح مااان الجااادول أن معاااامالت االرتبااااط كمياااا دالاااة عناااد مساااتوى )
 االستبيان.القترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس عبارات 

 طريق:تم حساب الثبات عن  اآلستبيان:ثبات 
 Split-half طريقة التجزئة النصفية -Alpha Cronbach    2الفا كرونباخ  معامل -1

   
 ( قيم معامل الثبات الستبيان آراء المتخصصين والمستهمكات فى التصميمات المنفذة6جدول )

 التجزئة النصفية معامل الفا ستبيان ككلاآلثبات 
0.827 0.789 – 0.861 

، التجزئااااة معاماااال الفااااا: سااااابق أن جميااااع قاااايم معااااامالت الثباااااتيتضااااح ماااان الجاااادول ال 
 االستبيان.يدل عمى ثبات  مما 0.01النصفية دالة عند مستوى 

 نتائج البحث:
التساؤل األول: ما إمكانية ابتكار تصميمات لمالبس السهرة النسـائية مسـتمهمة مـن  

 الوحدات الزخرفية التراثية بمنطقة "نجد" بأسموب التطريز ثالثي االبعاد؟
( تصااميم لمالبااس الساايرة 15لإلجابااة عمااى ىااذا التساااؤل قاماات الباحثتااان بابتكااار عاادد )

النسائية ذات تكوينات زخرفية مستميمة من الزخارف التراثية النجدية تم إعادة صاياغتيا 
وتوظيفيا فى كل مقترح تصميمي بءسموب التطريز ثالثي األبعاد بشكل مستحدث يجمع 

والوظيفياة، وقااد تاام االطااالع عماى اتجاىااات الموضااة العالميااة باين تحقيااق القاايم الجماليااة 
فيمااااا يخاااص مالباااس السااايرة، وذلااااك لالقتاااداء بياااا وتقااااديم  2021لربياااع / صااايف عاااام 

 تصميمات تحمل بين طياتيا روح األصالة والمعاصرة، وتم تصنيفيا من حيث: 
  التصميم البنائي:-1
سائد، واعتمدىا عدد من المصممون  الفستان الطويل: ظيرت الفساتين الطويمة كاتجاه-

، DOLE&GABBANA، دولتشاااي اناااد غاباناااا Christian Diorمثااال: كريساااتيان دياااور
 (. 12زىير مراد، صورة )

البدلاااة: احتااال اتجااااه تصاااميم البدلاااة مكاناااة ممتاااازة، لماااا تتمتاااع باااو مااان مروناااة بالحركاااة -
كالسااايكية، الساااواريو"، وسااايولة اختياااار مكمالتياااا، وتتااادرج أنواعياااا ماااا باااين "البسااايطة، ال

واشتير المصممين زىير مراد، ايمي صعب في تصميم مجموعة من البدالت خالل ىاذا 
 (. 13الموسم، صورة )
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االكتاااف العريضااة: ظياارت االكتاااف العريضااة بقاااوة، ممااا أعطااي لمماارأة صااورة مميااازة -
 (. 14) وجذابة، صورة

إلااااى قصااااة  ياااازة، باإلضااااافةالديكولتيااااو: أصاااابح الديكولتيااااو العميااااق ماااان القصااااات المم -
 (.   15، صورة )األمبير

 ن، فقاد اساتخدم المصامم جوناثااكماام المنتفخاة منتشارة بالتصااميماالكمام: أصابحت اال-
الفسااتين  االنتفااخ فاي االكماام بنساب متفاوتاة، كماا تعاد Jonathan Andersonأندرساون 

 (.16، صور )الرائجةمن أبرز الصيحات  المنسدلةذات األكمام 

تام اعتمااد الكشكشاة والكارانيش والدرابياو والزخاارف كاتجااه ممياز  التصميم الزخرفـي:-2
أنمااط الاورود الكبيارة (، حيث تتسم خطوطيا باألنوثاة والجاذبياة، واساتخدمت 17صورة )

  .الفساتين المطرزة بالترتر(، وكذلك 18يدوًيا صورة )المرسومة 
، 2021كالساتان صادارة مجموعاة الترتار واألقمشاة الالمعاة  احتمت أقمشاة األقمشة:-3

ودياور، صاورة  التل والشيفون مع عاروض أزيااء شاانيلكما استخدمت األقمشة الشفافة ك
(19). 

(15صورة )  
 قصة الصدر

 والديكولتي  العميق

(  14صورة )  
 االكتاف العريضة

(  16صورة )  
االكمام 
  المنتفخة

(13صورة )  
 البدلة 

(  12صورة )  
 الفستان الطويل

(https://www.pinterest.com ) )https://www.clbxg.com) (https://www.dhgate.com) 

https://www.pinterest.com/
https://www.clbxg.com/
https://www.clbxg.com/
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، 2021ظياارت األلااوان الصااارخة والمشاارقة فكاناات اىاام مااا يميااز مجموعااة  األلــوان:-4

، والتي تزينت بألوان النيون وتنوعت ما باين "الاوردي، Valentinoواعتمدتيا دار فالنتينو 
األخضااار، األصااافر، البرتقاااالي، البنفساااجي بدرجاتاااو"، كماااا احتااال الماااون األحمااار مكاناااة 

، كااااذلك المااااون األصاااافر الفاااااقع ماااان مجموعااااة Fendiكبياااارة، واسااااتخدم ماااان قباااال فناااادي 
الماوف، األخضار الفااتح، كما تصادرت ألاوان الباساتيل )الساماوي،  Roksanda روكساندا
 . (23، 22، 21، 20صور ) التركواز(،

 
المســـتمهمة مـــن الوحـــدات تصـــميمات مالبـــس الســـهرة لمجموعـــة  وصـــفوفيمـــا يمـــي 

 الزخرفية النجدية:
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة".: (1التصميم األول شكل )

(  19صورة )  
الترتر والورود المطرزة 

 بقماش الفستان

(  17صورة )  
 الدرابي  بالفستان 

(  18صورة )  
 الورود الكبيرة المطبوعة بالفستان 

 (https://www.pinterest.com  (  

(https://asabnews.com) 
 

(23صورة )  
 فستان ذو لون موف 

(22صورة )  
 فستان ذو لون وردي 

(21صورة )  
 فستان ذو لون سماوي 

(22صورة )  
 بدلة ذات لون أخضر 

 صورة )  (  

 الدرابيه بالفستان 
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محبك عمى الجذع يمتد طولو إلى مستوى الخصر الطبيعي، بديكولتيو واسع  الكورساج:
 ،وعميق ذو تصميم قمبي الشكل، وكمين قصيرين " كموش" عمى مستوى فتحة الديكولتيو

ـــة:ماااا الاااى منتصاااف العضاااد. يصااال طولي واساااعة تأخاااذ الشاااكل الجرساااي، يصااال  الجونم
 طوليا الى مستوى األرض، بكشكشة عميقة.

تاااام اسااااتميام الوحاااادة الزخرفيااااة بالتصااااميم ماااان الوحاااادات النباتيااااة  الصــــيااات الزخرفيــــة:
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 24لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )

نباتيااة، األوراق النباتيااة" وتوظيفيااا بأسااموب فنااي مبتكاار فااي الفسااتان ماان "الااورود، األفاارع 
خالل تحويرىا ودمجيا في تكوين زخرفي مستحدث وتوزيعيا بانسيابيو في تكرار متقابال 

 ما بين الكورساج والجزء العموي من الجونمة.
ألخضار، تمثمات الخطاة المونياة لمفساتان فاي كال مان الماون "البايج، البنفساجي، ا األلوان:

 األزرق، األحمر، األصفر". 
: )االبميك، الغرز المرتفعة، الخامات المضافة(، تقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحة

 (. 2شكل )
 : قماش تفتاه ذو لون بيج.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم
 : خيوط الحرير، الخرز، الترتر، األحجار. الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز

كورسيو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية  مؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:ال
 التصميم.
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 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة".: (3التصميم الثاني شكل )

محباااك عماااى الجاااذع يمتاااد طولاااو إلاااى مساااتوى الخصااار الطبيعاااي، بحماااالتين الكورســـاج: 
 قمبي الشكل، بحردة ابط مضبوطة.ضيقتين، وديكولتيو واسع وعميق ذو تصميم 

تتكون من طبقتين" سفمية" محبكة عمى الجزء السفمي مان الجسام حتاى مساتوى الجونمة: 
الركباة متخااذة شاكل ذياال السامكة يمتااد طولياا الااى مساتوى األرض،" عمويااة" واساعة عمااى 
الجساام تأخااذ الشااكل الجرسااي، بكشكشااة مفتوحااة ماان خااط نصااف األمااام لتظياار الجونمااة 

   ، يصل طوليا إلى مستوى األرض.السفمية
ــة:  تاام اسااتميام الوحاادات الزخرفيااة بالتصااميم ماان الوحاادات اليندسااية الصــيااات الزخرفي

تااام إعااادة صااياغة مفرداتياااا المتمثمااة فاااي كاال مااان ( حيااث 25لزخااارف "نجااد "، صاااورة )
بأسااموب فنااي يعتمااد عمااى التكااوين والتكاارار الخطااي "المثمثااات، الاادوائر، الخااط المنكساار" 

وتوزيعيا بتماثل بكل من الكورساج والجازء العماوي والسافمي لمطبقاة السافمية مان الجونماة، 
محققاااة النسااابة والتناساااب داخااال مسااااحات التصاااميم ماااع تباااادل متنااااغم بالخطاااة المونياااة 

   لمتصميم. 
تمثماااات فااااي كاااال ماااان المااااون "النبيتااااي، األصاااافر، الااااذىبي، األزرق، األخضاااار، األلــــوان: 

 .  األحمر"البنفسجي، الفوشي، 
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تثبيات األساالك، الخاماات المضاافة(، شاكل تقنيات التطريـز ثالثيـة االبعـاد المقترحـة: )
(4.) 

 قماش ساتان ذو لون نبيتي.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
الترتااار، الخااارز، ، خياااوط الحريااار، خياااوط معدنياااةالخامـــات المقترحـــة لتنفيـــذ التطريـــز: 

  األحجار، القيطان.
  كورسيو الساعة الزجاجية. اير المرئية المقترحة لمفستان:المؤثرات 

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة" (:5التصميم الثالث شكل )

محبك عمى الجذع يصل طولو إلى مستوى الخصار، بديكولتياو واساع عمياق الكورساج: 
كماين طاويمين بحاردة رقباة واساعة نوعاا ماا ذات تصاميم منحناي، و ، Mيأخذ شكل حرف 

 ضيقين يمتد طوليما حتى رسغ اليد. 
واسااعة جرسااية الشااكل، بكشكشااة عميقااة مكونااو ماان طبقتااين " الساافمية " يصاال الجونمــة: 

طوليااا إلااى مسااتوى األرض، "، والعمويااة "متدرجااة الطااول باادءا ماان مسااتوى الجنااب ماان 
 األمام حتى أسفل مستوى الركبة بقميل من الجانبين. 

ـــة تااام اساااتميام الوحااادة الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات اليندساااية : الصـــيااات الزخرفي
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 26لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )

"الدوائر، المثمثات، الخطاوط المساتقيمة المتقاطعاة، الخطاوط المنحنياة المتتالياة" بأساموب 
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قصاة الصادر بالكورسااج وطبقاة  فني مبتكر في الفستان من خالل تحويرىا ودمجياا فاي
  الجونمة العموية باتزان متماثل.

 تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من المون "األسود، الفضي" األلوان: 
)االبميك، الغرز المرتفعة، الخامات المضافة(، تقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحة: 

 (. 6شكل )
 ماش "ساتان، قطيفة، تل" من المون األسود. قالخامات المقترحة لتنفيذ الفستان: 
 األحجار، الترتر. خيوط معدنية،الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

 كورسيو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية لمؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:ا
  .التصميم

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة". (:7التصميم الرابع شكل )

محبك عمى الجذع يصل طولو إلى مساتوى الجناب، بديكولتياو واساع وعمياق الكورساج: 
ذو تصااميم قمبااي الشااكل، ممتااف حولااو كااورنيش عااريض مقااوى بأسااموب البميساايو، يمتااف 

 حول الرقبة في شكل ىالة مستديرة.
واسااعة عمااى الجاازء الساافمي ماان الجساام، تأخااذ الشااكل الجرسااي، مثباات بمسااتوى الجونمــة: 
 يمن كورنيش عريض ذو فالونات، يصل طول الجونمة الى مستوى االرض. الجنب األ
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تااام اساااتميام الوحااادات الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات النباتياااة الصـــيااات الزخرفيـــة: 
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 27لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )

يفيااااا بأسااااموب فنااااي مبتكاااار ماااان خااااالل "الااااورود، االفاااارع النباتيااااة، األوراق النباتيااااة" وتوظ
تحويرىا وتوزيعيا بالكورساج، ونيايات الجونمة بداية من مستوى الركبة حتاى خاط الاذيل 

      بتكرار يحقق الوحدة واالتزان بين مفردات التصميم.
"التركاواز، الساماوي، الرماادي،  تمثمت الخطة المونية لمفستان فاي كال مان الماوناأللوان: 

  يض" الفوشيا، األب
)التثبياااات باألسااااالك، الحشااااو، الخامااااات تقنيــــات التطريــــز ثالثيــــة االبعــــاد المقترحــــة: 

   (.8المضافة(، شكل )
 قماش "الحرير، األورجانزا" من المون التركواز.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
 الخرز، األحجار. خيوط الحرير، خيوط معدن،الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

كورسيو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية  المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:
 التصميم.

 
فستان سيرة محبك عمى الجسم حتى مستوى الركبة حيث  (:9التصميم الخامس شكل )

يأخذ اتساع ناعم الى مستوى األرض، بديكولتيو عميق ذو تصميم قمباي الشاكل، وقصاة 
زاويتياااا مااان منتصاااف الخصااار مااارورا بباااروز الصااادر لتأخاااذ شاااكل مثمثاااة التصاااميم تبااادأ 
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حماااالتين أعماااى الكتفاااين، بقصاااة منحنياااة تبااادأ مااان الخاااط الفاصااال باااين االماااام والخماااف 
بالناحية اليمنى أسفل الخصر قميال لتمتد بنعومة عمى استقامة خط نصف األمام بكمين 

 ض.جابونيز واسعين بجودييات عميقة يصل طوليما الى مستوى األر 
تم استميام الوحدة الزخرفية بالتصميم من الوحدة اليندسية لزخارف الصيااات الزخرفية: 

( حيااث تاام إعااادة صااياغة مفرداتيااا التصااميمية المتمثمااة فااي كاال ماان 28"نجااد"، صااورة )
"المعينااات، المثمثااات، النقاااط" بأسااموب مبتكاار ماان خااالل تحويرىااا فنيااا ودمجيااا وتوزيعيااا 

العمااااوي لمفسااااتان ونيايااااة الكمااااين وغياااار متماثاااال بااااالجزء الساااافمي  باااااتزان متماثاااال بااااالجزء
 بالفستان، مما حقق ترابط جذاب بالتصميم. 

 .تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من المون "البيج، األسود، البني"األلوان: 
ك، الخامااات االسااالتثبياات ، ز المرتفعااة)الغاار تقنيــات التطريــز ثالثيــة االبعــاد المقترحــة: 

  (.10شكل ) (،افةالمض
 قماش شيفون، تفتاه ذو لون بيج، بني. الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 

 خيوط الحرير، خرز، ترتر. الخامات المساعدة المقترحة لتنفيذ التطريز: 
 كورسيو الساعة الزجاجية. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
 مكون من "كورساج، جونمة".فستان سيرة  (:11التصميم السادس شكل )
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محبك عماى الجاذع يصال طولاو الاى مساتوى الخصار، بديكولتياو ذو تصاميم الكورساج: 
مماااوج غيااار مناااتظم الشاااكل، بكااام جاااابونيز قصاااير، شاااكل الكورسااايو عماااى ىيئاااة طياااات 

 مذمومة بالخصر وحرة باتجاه الديكولتيو. 
الخصااار بالناحياااة واساااعة تأخاااذ الشاااكل المخروطاااي، بكشكشاااة مثبااات بمساااتوى الجونمـــة: 

اليمنااى كااورنيش عااريض ذو كشكشاااة متاادرج الطااول، يصاال طاااول الجونمااة إلااى مساااتوى 
  األرض.

تااام اساااتميام الوحااادة الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادتين اليندساااية الصـــيااات الزخرفيـــة: 
( حيث تام إعاادة صاياغة مفرداتيماا المتمثماة 30، 29والرمزية لزخارف "نجد" صورتين )

مثات، الدوائر، النقاط، الخطوط االفقية، اليالل" وتوظيفيم بءساموب فناي في كل من "المث
مسااااتحدث ماااان خااااالل تحااااويرىم ودمجياااام فااااي تكااااوين زخرفااااي يجمااااع مااااا بااااين الوحاااادات 
اليندسية والرمزية وتوزيع التكوين الزخرفي بشكل موازي لحركة الديكولتيو، وكذلك بشكل 

ا حقاااق التاااوازن واالنساااجام داخااال رأساااي بداياااة مااان مساااتوى الركباااة حتاااى خاااط الاااذيل، ممااا
 التصميم.  
 تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من المون "الزيتي، األبيض".األلوان: 

 (.12)الحشو، الخامات المضافة(، شكل )تقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحة: 
  قماش حرير ذو المون الزيتي.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 

  الخرز، القطع المعدنية.، خيوط الحريرلمقترحة لتنفيذ التطريز: الخامات ا
ــــة المقترحــــة لمفســــتان: ــــر المرئي كورساااايو الساااااعة الزجاجيااااة، الجيبونااااة  المــــؤثرات اي

 المخروطية التصميم.
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 بدلة سيرة مكونة من "بموزة، بنطمون". (:13لتصميم السابع شكل )ا

حتى مساتوى الخصار ثام تنسادل باتسااع ذو محبكة عمى الجذع بداية من أعمى البموزة: 
جودييات حتى مستوى الجنب مان الناحياة اليمناى ومساتوى الركباة مان الناحياة اليسارى، 
بخطااي كتااف ليمااا طااول طبيعااي، وكمااين بكشكشااة ماان اعمااى وأساافل ينتييااان بأسااورتين 
عنااد مسااتوى رسااغ اليااد، تضاام البمااوزة بحاازام عااريض عنااد مسااتوى الخصاار مشااكل عمااى 

يياااات ناعمااة ليعقاااد عماااى ىيئااة فيونكاااة بالناحيااة اليمناااى ثااام ينساادل عماااى ىيئاااة ىيئااة دراب
 شريطين.

شارلساااتون" مضااابوط عماااى الفخاااذين ثااام ينسااادل باتسااااع بداياااة مااان مساااتوى البنطمـــون: "
 الركبتين حتى القدم.

تاااام اسااااتميام الوحاااادة الزخرفيااااة بالتصااااميم ماااان الوحاااادات النباتيااااة الصــــيااات الزخرفيــــة: 
( حيث تم إعادة صاياغة مفرداتياا المتمثماة فاي كال 31"نجد" صورة ) واليندسية لزخارف

ماان "النخمااة، المعينااات، النقاااط" بأسااموب فنااي مبتكاارة بتحويرىااا وتوزيعيااا أعمااى البمااوزة، 
غير ان توزيع الزخارف بالجزء العموي لمبموزة اخذ كثافة واضحة أعطت طابع أكثر ثراء 

 اثر منتظم، كما ردت الزخارف باألسورتين.عن الجزء السفمي والذي ظيرت زخارفو بتن
 تمثمت الخطة المونية لمبدلة في كل من المون "التفاحي، البرتقالي، البني" األلوان: 
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، تثبياات المرتفعااةغارز ال)الخامااات المضااافة، تقنيـات التطريــز ثالثيــة االبعــاد المقترحــة: 
 (.14األسالك(، شكل )

 ."حرير ذو لون تفاحي" قماشالخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
خيااااوط التطريااااز الحريريااااة، األسااااالك المعدنيااااة، الخامــــات المقترحــــة لتنفيــــذ التطريــــز: 

 األحجار "الكريستال".  
 كورسيو الساعة الزجاجية. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة".  (:15التصميم الثامن شكل )

وديكولتياو ذو جاابونيز بالناحياة اليمناى،  محبك عمى الجذع، بخط كتف وكمالكورساج: 
تصااميم منحنااي ألعمااى، يصاال طولااو الااى مسااتوى الخصاار، مشااكل بااالمركز عمااى ىيئااة 

  عقدة يتشعب منيا في اشعاعيا بكافة االتجاىات.  
واسعة تأخذ الشكل الجرسي يصل طوليا الاى مساتوى األرض، ذات جوديياات الجونمة: 
 عميقة.

تاااام اسااااتميام الوحاااادة الزخرفيااااة بالتصااااميم ماااان الوحاااادات النباتيااااة الصــــيااات الزخرفيــــة: 
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 32لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )

"الورود المتنوعة الشكل والحجم، األوراق النباتية" بأسموب مبتكر من خالل تحويرىا فنياا 
خطوط منحنية أعمى حافة الديكولتيو، وخطوط مائمة مان مساتوى  وتوزيعيا بانسيابيو في
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الخصااار مااارورا بالجاناااب األيسااار لمجونماااة حتاااى خاااط الاااذيل فاااي انساااجام وتنااااغم داخااال 
 التصميم البنائي.   

تمثماااات الخطااااة المونيااااة لمفسااااتان فااااي كاااال ماااان "األحماااار، الكحمااااي، السااااماوي، األلــــوان: 
  األخضر، الوردي األصفر".

االبمياك، الغارز المرتفعاة "الماد، نسايج بيكاوا"، تقنيات التطريز ثالثيـة االبعـاد المقترحـة: 
  (.16األسالك، الخامات المضافة "الخرز، الترتر، األحجار"، شكل )

 قماش ساتان ذو لون أحمر.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
 الترتر، األحجار. خيوط الحرير، الخرز،  الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز:

كورسايو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية  اير المرئية المقترحة لمفستان: المؤثرات
 التصميم.

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة". (:17التصميم التاسع شكل )

محبك عمى الجذع يصل طولو الاى مساتوى الخصار، بديكولتياو عمياق أفقاي الكورساج: 
ثنيات ناعماة مشاكمة بازم بالناحياة اليمناى ليتارك بعادىا اعماى الاذراع بشاكل بو  التصميم،

 حر يشبو الكورنيش ذو الكسرات المموجة.
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تتكون من طبقتين "سفمية" محبكاة يصال طولياا أسافل الركباة، "عموياة" واساعة، الجونمة: 
مشااكمة فااي ىيئااة طيااات بجااانبي الخصاار لتظياار مفتوحااة بخااط نصااف األمااام وبااأطوال 

 بداية من مستوى الجنب حتى األرض.متدرجة 
تااام اساااتميام الوحااادات الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات النباتياااة الصـــيااات الزخرفيـــة: 

( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 33لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )
ومة "الورود، األفرع النباتية" بأسموب فني مبتكر من خالل تحويرىا ودمجيا وتوزيعيا بنع

 ما بين الكورساج وجانبي الطبقة العموية لمجونمة.
"الكركماي، األخضار، األصافر،  تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من الموناأللوان: 
  األحمر".

التثبيت باألساالك، الحشاو، الخاماات المضاافة تقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحة: 
   (.18"الخرز"، شكل )
 قماش الساتان ذو المون الكركمي.ة لتنفيذ التصميم: الخامات المقترح

 الخرز.، خيوط الحرير، خيوط معدنيةالخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 
 كورسيو الساعة الزجاجية. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة". (:19التصميم العاشر شكل )
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بديكولتياااو ذو خاااط  عمااى الجاااذع يصاال طولاااو الااى مساااتوى الخصاار،محباااك الكورســاج: 
بخااط كتااف أيماان وكاام بالااذراع األيماان بكشكشااة ناعمااة ماان أعمااى وأساافل ينتيااي  مائاال،

بأساااورة عريضااااة، وشااااريط ذو كساااارات مشااااكمة بنعوماااة أعمااااى الااااذراع األيساااار بمنتصااااف 
 العضد. 

ــة:  وقصااة مائمااة أساافل واسااعة تأخااذ الشااكل شاابو االسااطواني، بجودييااات ناعمااة، الجونم
الجناااب، مثبااات بياااا ثالثاااة طبقاااات لمجونماااة، طبقاااة بالناحياااة اليسااارى يصااال طولياااا الاااى 
األرض، وطبقتااين بالناحيااة اليمنااى بجودييااات عميقااة العمويااة تصاال الااى مسااتوى الركبااة 

 والسفمية تصل الى األرض، بفتحة بخط نصف األمام تأخذ دوران بنيايتيا.
الوحدة الزخرفية بالتصميم من الوحدات النباتياة النجدياة، استميمت الصيااات الزخرفية: 

( حيث تم إعادة صياغتيا كل من "الورود، األوراق واألفرع النباتياة" بأساموب 34صورة )
مبتكااار بالفساااتان مااان خاااالل تحويرىاااا ودمجياااا وتوزيعياااا بشاااكل مكثاااف بالناحياااة اليسااارى 

 التصميم.  لمكورساج وكذلك أعمى الكم، مما حقق ترابط داخل وحدة 
تمثمت الخطة المونية لمفساتان فاي كال مان الماون "الماوف، البنفساجي، األبايض، األلوان: 

 األخضر".
، ، االبميااااك)الحشااااو، الخامااااات المضااااافةتقنيــــات التطريــــز ثالثيــــة االبعــــاد المقترحــــة: 

 (.20(، شكل )االسالك، الغرز المرتفعة
 تيل" من المون الموف.  قماش "حرير، دانالخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
  خيوط الحرير، خرز، قطع معدنية، كريستال".الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

 كورسيو الساعة الزجاجية. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:
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 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة". (:21التصميم الحادي عشر شكل )

طولو الى مستوى الخصر، بديكولتيو مائل عمياق، محبك عمى الجذع يصل الكورساج: 
بخاااط كتاااف أيمااان، مثبااات أعماااى الكورسااااج أربعاااة طبقاااات كااارانيش متتالياااة ذات فالوناااات 

 تتفرع فيما يشبو الزىرة.
واسعة تأخذ الشكل الجرسي، بكسرات عريضة، تتدرج بطوليا من االمام ناحية الجونمة: 

  الجية اليسرى حتى مستوى األرض. اليمين أعمى مستوى الركبة لتنسدل بميل إلى
ـــة:  تااام اساااتميام الوحااادة الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات اليندساااية الصـــيااات الزخرفي

( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 35لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )
"الاادوائر، الخطااوط المائمااة المتقاطعااة، الخطااوط المنقطااة" وتوظيفيااا بأسااموب فنااي مبتكاار 

ي الفستان من خالل تحويرىا وتوزيعيا أعمى الكاورنيش األول بالكورسااج لتنسادل عماى ف
 الجونمة بشكل شبو اشعاعي يتماشى مع اطواليا المتدرجة. 

تمثمت الخطاة المونياة لمفساتان فاي كال مان الماون "األصافر، الساماوي، األحمار، األلوان: 
 األخضر".

ـــاد المقترحـــة:  ـــة االبع ـــز ثالثي ـــات التطري )الحشاااو، الخاماااات المضاااافة، االساااالك، تقني
 (.22النفش(، شكل )
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  قماش حرير.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
 الخرز، األحجار. خيوط الحرير،الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

  كورسيو الجذع، الجيبونة الجرسية التصميم. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج. (:23عشر شكل )التصميم الثاني 

يصل طولو إلى مستوى الخصر، بفتحة ديكولتيو عميقة  ،محبك عمى الجذعالكورساج: 
مربعة التصاميم، وكماين مكاونين مان طبقتاين كاورنيش بكشكشاة عميقاة مان أعماى يصال 

 طوليما الى منتصف العضد.
الجسااام يصاال طوليااا إلااى مساااتوى تتكااون ماان طبقتاااين "الساافمية" محبكااة عمااى الجونمــة: 

الركباااة، " العموياااة" واساااعة عماااى الجسااام مثبتاااو عماااى جاااانبي الخصااار يصااال طولياااا إلاااى 
كمااا ثباات بمسااتوى الخصاار طبقتااين ماان الكااورنيش يتاادرج طوليمااا الااى مسااتوى  األرض،
 الجنب.

ـــة:  تااام اساااتميام الوحااادات الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادة اليندساااية الصـــيااات الزخرفي
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 36"نجاااد"، صاااورة )لزخاااارف 

"المعينات، المثمثات، الخطاوط المنكسارة" بأساموب فناي مان خاالل دمجياا وتوزيعياا عماى 
   حافة الديكولتيو والكورساج ومستوى الخصر والجونمة المحبكة. 

 مي، الذىبي".تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من المون "الكحاأللوان: 
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 (.24(، شكل )ةالحشو، الخامات المضافتقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحة: )
 قماش تفتاه ذو لون كحمي.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
  الخرز، القيطان. خيوط الحرير،الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

 كورسيو الساعة الزجاجية، دعامة الكم. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
" مكااااون ماااان Jumpsuit"جمسااااوتبدلااااة ساااايرة  (:25التصــــميم الثالــــث عشــــر شــــكل )

 ."كورساج، بنطمون"
محبك عمى الجذع، بخطي كتاف ليماا طاول طبيعاي، بحاردة رقباة مضابوطة الكورساج: 

العارض  العمق وواسعة من الجانبين ذات تصميم منحني مثبات بياا بنادة، بحازام متوساط
مثبااات بالخصااار مشاااكل عماااى ىيئاااة كسااارات ناعماااة، مثبااات بخاااط الكتاااف األيسااار وشااااح 
مشاكل عماى ىيئااة كسارات رأساية، يماار الوشااح أساافل الحازام ليتارك بحريااة، حياث ينساادل 

 الى مستوى القدم بتدرج ناعم من مستوى الركبة في شكل تموجات جذابة
باتسااااع بداياااة مااان مساااتوى  شارلساااتون" مضااابوط عماااى الفخاااذين ثااام ينسااادلالبنطمـــون: "

الركبتين حتى القدم، بفتحة رأسية التصاميم بخاط نصاف األماام بداياة مان مساتوى الركباة 
 حتى نيايتو.

ـــة:  تااام اساااتميام الوحااادة الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات اليندساااية الصـــيااات الزخرفي
 لزخارف "نجد" صورة 
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"المعينااااات، المثمثااااات"  ( حيااااث تاااام إعااااادة صااااياغة مفرداتيااااا المتمثمااااة فااااي كاااال ماااان37)
بأسموب فني مبتكرة بتحويرىا وتوزيعيا أعمى حردة الرقباة بأساموب نااعم، غيار ان توزياع 
الزخارف بمستوى خد نصف البنطمون األيسار أخاذ تكاوين زخرفاي أكثار تفصايال عان ماا 
سااابقو مماااا اكاااد ثاااراء الوحااادة محااال االساااتميام، وتااام دماااج الوحااادتين الساااابقتين فاااي وحااادة 

 احدة وتكرراىا بشكل رأسي بنياية الوشاح.زخرفية و 
 تمثمت الخطة المونية لمبدلة في كل من المون "الوردي، العنابي، األبيض" األلوان: 

، الانفش(، شاكل )األساالك، الخاماات المضاافةتقنيات التطريز ثالثية االبعاد المقترحـة: 
(26.) 

 وف".قماش "تفتاه" ذو لون مالخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
  الخرز. خيوط التطريز الحرير، االسالك المعدنية،الخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

 كورسيو الساعة الزجاجية. المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة". (:27التصميم الرابع عشر شكل )

ذو  ، بديكولتياو عمياقالخصارمحبك عماى الجاذع، يصال طولاو إلاى مساتوى الكورساج: 
تصميم غير متماثل احداىا مائال واألخار منحناي، بكتاف أيسار متوساط العارض، بقصاة 

 كروازيو ذات تصميم منحني. 

(24شكم )  

ثالثية االبعاد انمقترحة تقنيات انتطريز 

 نهتصميم انزخرفي بانفستان

 

(24شكم )  

تقنيات انتطريز ثالثية االبعاد انمقترحة 

 نهتصميم انزخرفي بانفستان
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 واسعة تأخذ الشكل الجرسي، يصل طوليا أسفل الركبة، بجودييات عميقة.الجونمة: 
تااام اساااتميام الوحااادات الزخرفياااة بالتصاااميم مااان الوحااادات النباتياااة الصـــيااات الزخرفيـــة: 

( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 38لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )
أوراق نباتيااة، دوائاار" وتحويرىااا وتوزيعيااا عمااى الكورساااج بالكاماال، وعمااى الجونمااة "وردة، 

 .    في شكل فرعين من أوراق الشجر تتناثر بينيما الورود
ـــوان:  "البناااي الفااااتح، االصااافر،  تمثمااات الخطاااة المونياااة لمفساااتان فاااي كااال مااان الماااوناألل

  االخضر، األحمر، البني الغامق".
االبمياك، الحشاو، الخاماات األساالك، تثبيات )االبعـاد المقترحـة:  تقنيات التطريـز ثالثيـة

   (.28(، شكل )المضافة
 قماش "الساتان" ذو لون بني فاتح.الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
 الخرز، األحجار، المرايا.، خيوط الحريرالخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

كورسيو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية  المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان:
 التصميم.

 
 فستان سيرة مكون من "كورساج، جونمة. (:29التصميم الخامس عشر شكل )
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محبك عمى الجاذع يصال طولاو إلاى مساتوى خاط الخصار، بديكولتياو عمياق الكورساج: 
ذو تصاااميم قمباااي الشاااكل بكماااين طاااويمين بكشكشاااة ناعماااة مااان أسااافل ينتيياااان بكاااورنيش 

 متوسط العرض.
واساعة عماى الجسام تأخاذ الشاكل الجرساي، يصال طولياا أسافل مساتوى الركباة، الجونمة: 

  بجودييات عميقة.
تاااام اسااااتميام الوحاااادة الزخرفيااااة بالتصااااميم ماااان الوحاااادات النباتيااااة الصــــيااات الزخرفيــــة: 
( حياااث تااام إعاااادة صاااياغة مفرداتياااا المتمثماااة فاااي كااال مااان 39لزخاااارف "نجاااد"، صاااورة )

نباتية، ورود، نقاط"، بأسموب فني مبتكر بتحويرىا وتوظيفيا بشاكل جماالي أعماى "أوراق 
  الكورساج والكمين والجزء العموي لمجونمة فيما يشبو الوحدات المتناثرة كالنجوم.

تمثمت الخطة المونية لمفستان في كل من المون "الساماوي، األخضار، األصافر، األلوان: 
 الوردي، البرتقالي" 

ــــات ال ــــاد المقترحــــة: تقني ــــة االبع ــــز ثالثي )الحشااااو، االبميااااك، الخامااااات المضااااافة تطري
 (. 30"كريستال، ترتر"(، شكل )

 قماش "شيفون" ذو لون سماوي. الخامات المقترحة لتنفيذ التصميم: 
 الكريستال، الترتر.، خيوط الحريرالخامات المقترحة لتنفيذ التطريز: 

كورسيو السااعة الزجاجياة، الجيبوناة الجرساية  :المؤثرات اير المرئية المقترحة لمفستان
 التصميم.
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التســـاؤل الثـــاني: مـــا أراء المتخصصـــين فـــي التصـــميمات المبتكـــرة المســـتمهمة مـــن 

 الوحدات الزخرفية التراثية بمنطقة "نجد"؟
تااام حسااااب التكااارارات والنساااب المئوياااة ومعاااامالت الجاااودة لإلجاباااة عماااى ىاااذا التسااااؤل 

آلراء المتخصصاااااااين فاااااااي تحقياااااااق الجاااااااانبين الجماااااااالي والاااااااوظيفي والمتوساااااااط الاااااااوزني 
 لمتصميمات المقترحة، والجداول التالية توضح ذلك:
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 ( التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزني 7جدول )
 ألراء المتخصصين في تحقيق الجانب الجمالي لمتصميمات المقترحة

 الجانب الجمالي
معامالت الجودة  % النسبة العدد

موافق إلى  موافق الوزنيوالمتوسط 
 حد ما

اير 
موافق إلى  موافق موافق

 اير موافق حد ما

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم األول

 %57343 %0 %90 %50 0 9 49 التصميم الثاني

 %30379 %0 %4939 %5736 0 9 49 التصميم الثالث

 %54381 %736 %90 %6939 4 9 44 التصميم الرابع

 %400 %0 %0 %400 0 0 48 التصميم الخامس

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم السادس

 %57343 %736 %4939 %50 4 9 49 التصميم السابع

 %67315 %736 %9737 %7736 4 1 40 التصميم الثامن

 %54381 %736 %90 %6939 4 9 44 التصميم التاسع

 %400 %0 %0 %400 0 0 48 العاشرالتصميم 

 %67315 %736 %9737 %7736 4 1 40 التصميم الحادي عشر

 %30379 %0 %4939 %5736 0 9 49 التصميم الثاني عشر

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم الثالث عشر

 %57343 %736 %4939 %50 4 9 49 التصميم الرابع عشر

 %400 %0 %0 %400 0 0 48 التصميم الخامس عشر
 

 
 الجودة والمتوسط الوزني ( معامالت1شكل بياني )

 تحقيق الجانب الجمالي لمتصميمات المقترحة المتخصصين فيألراء  
 (:1( والشكل البياني )7يتضح من الجدول )

إن كال من التصميم الخامس والتصميم العاشر والتصميم الخامس عشر ىم األفضل 
% ، ثم 100التصميمات في تحقيق الجانب الجمالي وذلك بمعامل جودة بالنسبة لباقي 
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كال من التصميم األول والتصميم السادس والتصميم الثالث عشر وذلك بمعامل جودة 
% ، ثم كال من التصميم الثالث والتصميم الثاني عشر وذلك بمعامل جودة 95.82
والتصميم الرابع عشر وذلك % ، ثم كال من التصميم الثاني والتصميم السابع 90.63

% ، ثم كال من التصميم الرابع والتصميم التاسع وذلك بمعامل 86.19بمعامل جودة 
% ، وأخيرا كال من التصميم الثامن والتصميم الحادي عشر وذلك 81.54جودة 

 .%76.48بمعامل جودة 
 ي( يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط الوزن8جدول )

 ألراء المتخصصين في تحقيق الجانب الوظيفي لمتصميمات المقترحة

 وظيفيالالجانب 
معامالت الجودة  النسبة % العدد

موافق إلى  موافق الوزنيوالمتوسط 
 حد ما

اير 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
اير 
 موافق

 %30379 %0 %4939 %5736 0 9 49 التصميم األول

 %30379 %736 %736 %5736 4 4 49 التصميم الثاني

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم الثالث

 %57343 %0 %90 %50 0 9 49 التصميم الرابع

 %400 %0 %0 %400 0 0 48 التصميم الخامس

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم السادس

 %67315 %736 %9737 %7736 4 1 40 التصميم السابع

 %54381 %736 %90 %6939 4 9 44 التصميم الثامن

 %57343 %0 %90 %50 0 9 49 التصميم التاسع

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم العاشر

 %30379 %0 %4939 %5736 0 9 49 التصميم الحادي عشر

 %400 %0 %0 %400 0 0 48 التصميم الثاني عشر

 %57343 %736 %4939 %50 4 9 49 التصميم الثالث عشر

 %54381 %736 %90 %6939 4 9 44 التصميم الرابع عشر

 %38359 %0 %736 %3939 0 4 41 التصميم الخامس عشر
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 انىسني ألراء انًتخصصين في تحقيق انجانب انجىدة وانًتىسط  ( يعايالث9شكم بياني )

 انىظيفي نهتصًيًاث انًقتزحت

 (:2) والشكل البياني( 8يتضح من الجدول ) 
األفضل بالنسبة لباقي  اإن كال من التصميم الخامس والتصميم الثاني عشر ىم    

% ، ثم كال من 100التصميمات في تحقيق الجانب الوظيفي وذلك بمعامل جودة 
التصميم الثالث والتصميم السادس والتصميم العاشر والتصميم الخامس عشر وذلك 

ول والتصميم الثاني والتصميم % ، ثم كال من التصميم األ95.82بمعامل جودة 
% ، ثم كال من التصميم الرابع والتصميم 90.63الحادي عشر وذلك بمعامل جودة 

% ، ثم كال من التصميم 86.19التاسع والتصميم الثالث عشر وذلك بمعامل جودة 
% ، وأخيرا التصميم السابع 81.54الثامن والتصميم الرابع عشر وذلك بمعامل جودة 

 .%76.48جودة  وذلك بمعامل
 ( معامالت الجودة والمتوسط الوزني 9جدول )

 ألراء المتخصصين في المجموع الكمي لمتصميمات المقترحة
 

 المحاور
 التصميمات

1 2 3 4 5 6 7 
 %86.19 %95.82 %100 %81.54 %90.63 %86.19 %95.82 الجماليالجانب 

 %76.48 %95.82 %100 %86.19 %95.82 %90.63 %90.63 الوظيفيالجانب 

 %81.33 %95.82 %100 %83.86 %93.22 %88.41 %93.22 المتوسط العام

 10 3 1 8 5 7 5 الترتيب
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 الوزني( معامالت الجودة والمتوسط 9تابع جدول )
 ألراء المتخصصين في المجموع الكمي لمتصميمات المقترحة 

 

 التصميمات  المحاور
8 9 12 11 12 13 14 15 

76,48 الجماليالجانب 
% 

81,54
% 

100% 76,48
% 

90.63
% 

95,82
% 

86,19
% 

100% 

81,54 الجانب الوظيفي 
% 

86,19
% 

95,82
% 

90.63
% 

100% 86,19
% 

81,54
% 

95,82
% 

79,01 المتوسط العام 
% 

83,86
% 

97,91
% 

83,55
% 

95.31
% 

91,01
% 

83,86
% 

97,91
% 

 2 8 6 4 9 2 8 11 الترتيب
 

 

 الوزنيالجودة والمتوسط  ( معامالت3) بيانيشكل 
 ألراء المتخصصين في المجموع الكمي لمتصميمات المقترحة 

 يمي:مما سبق نستخمص ما 
إيجابية أراء المتخصصين تجاه التصميمات المقترحة حيث تراوح معامل الجودة من  -
% ، 100( اعمي معامل جودة بنسبة 5%( فحصل التصميم رقم )%100:  79.01)

% ، وىي تمثل نسب جودة 97.91( بنسبة 15،  10يميو كال من التصميم رقم )
%( 95.82% :79.01من )متميزة ، بينما تراوح معامل الجودة لباقي التصميمات 

االيجابية  اآلراءويمكن تفسير ارتفاع معامالت الجودة لمتصميمات فى ضوء 
رأوا فييا إعادة صياغة لمزخارف التراثية بمنطقة  والتيلممتخصصين تجاه التصميمات 

عن التقميد والمحاكاة المباشرة ليا،  وابتعادىانجد فى التكوينات الزخرفية الموظفة بيا 
يق التألف بين الخطوط التصميمية واالنسجام فى الخطط المونية والوحدة كذلك تحق

التصميمية، والتوافق بين التكوين الزخرفي  المفرداتوالترابط واالتزان بين جميع 
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ومالئمة تقنيات التطريز ثالثي االبعاد المستخدمة مع التكوين  البنائيوالتصميم 
التصميمات االصالة والحداثة والمعاصرة الزخرفي المستحدث بكل تصميم،  كما تحقق ب

المحدد، وقدر رأى  الجسمانيوالفردية وتناسبيا مع المرحمة العمرية والمقاس 
المتخصصين ان التصميمات المقترحة تتميز بقابميتيا لمتنفيذ وانو يمكن تسويقيا حيث 

 والتقاليد. عاداتأنيا  تتماشى مع ال
ما أراء المستهمكات في التصميمات المبتكرة المستمهمة من الوحدات  الثالث:التساؤل 

 الزخرفية التراثية بمنطقة "نجد"؟
تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعامالت الجودة لإلجابة عمى ىذا التساؤل 

والجداول التالية توضح  المقترحة،ألراء المستيمكات في التصميمات  الوزنيوالمتوسط 
 :ذلك

  الوزنيوالنسب المئوية ومعامالت الجودة والمتوسط  ( التكرارات12)جدول 
 ألراء المستهمكات فى التصميمات المقترحة

 المستهمكات
معامالت الجودة  النسبة % العدد

موافق إلى  موافق الوزنيوالمتوسط 
 حد ما

اير 
موافق إلى  موافق موافق

 حد ما
اير 
 موافق

 %34396 %939 %736 %30 4 9 96 التصميم األول

 %55357 %939 %40 %5736 4 9 97 التصميم الثاني

 %51369 %736 %40 %5939 9 9 98 التصميم الثالث

 %65315 %40 %4939 %6736 9 1 99 التصميم الرابع

 %36383 %0 %939 %3736 0 4 93 التصميم الخامس

 %31305 %0 %736 %3939 0 9 95 التصميم السادس

 %69376 %4939 %4736 %60 1 8 94 التصميم السابع

 %68344 %736 %90 %6939 9 7 99 التصميم الثامن

 %51369 %939 %4939 %5939 4 1 98 التصميم التاسع

 %36383 %0 %939 %3736 0 4 93 التصميم العاشر

 %54397 %736 %4939 %50 9 1 91 التصميم الحادي عشر

 %36383 %0 %939 %3736 0 4 93 التصميم الثاني عشر

 %31305 %0 %736 %3939 0 9 95 التصميم الثالث عشر

 %65315 %736 %4736 %6736 9 8 99 التصميم الرابع عشر

 %400 %0 %0 %400 0 0 90 التصميم الخامس عشر
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 الوزني( معامالت الجودة والمتوسط 4) بيانيشكل 

 في المجموع الكمي لمتصميمات المقترحة المستهمكاتألراء 
 (:4) البياني( والشكل 12يتضح من الجدول )

إيجابية أراء المستيمكات تجاه التصميمات المقترحة حيث تراوح معامل الجودة من 
%( حيث حصل التصميم الخامس عشر عمى أعمى معامل جودة %100:  72.67)

%، يميو كل من التصميمات الخامس، العاشر، الثاني عشر بمعامل جودة 100بنسبة 
، التصميم %94.08بمعامل جودة  الثالث عشر، السادسالتصميمان  %،97.59

، التصميمان  %88.86بمعامل جودة  الثاني، التصميم %91.27األول بمعامل جودة 
%، التصميم الحادي عشر بمعامل جودة 84.73الثالث، التاسع بمعامل جودة 

%، التصميم الثامن 78.48%، التصميمان الرابع، الرابع عشر بمعامل جودة 81.36
 .% 72.67، وأخيرا التصميم السابع وذلك بمعامل جودة %75.11بمعامل جودة 

االيجابيااااااة   اآلراءصااااااميمات فااااااى ضااااااوء لمت مكاااااان تفسااااااير ارتفاااااااع معااااااامالت الجااااااودةوي
لممسااتيمكات تجاااه التصااميمات حيااث رأياان فييااا إعااادة صااياغة لمزخااارف التراثيااة النجديااة 

بااين  باالنسااجامفااى التكوينااات الزخرفيااة وتحقيقيااا لمقاايم الجماليااة المتضاامنة بيااا وتميزىااا 
، كاذلك رأيان تالئام أذواقيان الشخصاية والتايجميع أجزاءىا والتناسق فى خططيا المونياة 

 والتااايتوافاااق تقنياااات التطرياااز ثالثاااي االبعااااد ماااع تصاااميمات مالباااس السااايرة المقترحاااة 
األزياااااء  تصااااميمات  ارتااااداءاضااااافت ثااااراء جمااااالي يتوافااااق مااااع أذواقياااان الشخصااااية فااااى 

المستميمة من التراث السعودي والسيما أنيا تحقق المزيد من التميز والفردياة ليان وتمباي 
، كااذلك رأياان أن باألسااواقويمكاانين شاارائيا حااال توافرىااا  الممبسااية ناحتياجاااتيجاازءا ماان 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

: 38مان ) الجساماني(عاام والمقااس 35: 25التصميمات تتناسب مع المرحماة العمرياة )
40.) 
 (:29الفستان المنفذ األول : التصميم الخامس عشر، شكل)-

 -والمساعدة: الخامات األساسية  -أوال: اسكتش التصميم 

 
 -وبطانت : ثانيا: مفردات باترون الفستان، 

 
 

 

(29شكل )  

.سماوي لونقماش ساتان، شيفون ذو  الخامات االساسية:-  
مطاط لنياية  استيكتل لمجيبونة،  قماش المساعدة:الخامات -

 الكم، خيوط حياكة حريرية.
الزخرفي:خامات تنفيذ التصميم -  
.مممي 0.5 ،0.3سمك معدني سمك  -  
، مثمث ".بيضاوي، دائريكريستال "  -  
قماش جوخ خفيف السمك. -  
خشب دائرية. قطع -  

خرز لولو ممون. -  

(31شكل )  
 مفرادات باترون الفستان

(32شكل )  
 مفرادات باترون بطانة الفستان
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ثالثا: تقنيات تنفيذ التصميم الزخرفي:

 
 

 

 

 

 

(32شكل )  
لمفستان التصميم الزخرفي  

( المفردة األولى لمتصميم الزخرفي33)شكل   

( المفردة الثانية لمتصميم الزخرفي34شكل )  

( المفردة الثالثة بالتصميم الزخرفي35شكل )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 : التصميم المنفذ:رابعا  

 

 (:19) : التصميم العاشر، شكلالثانيالفستان المنفذ 
 -والمساعدة: الخامات األساسية  –اوال: اسكتش التصميم 

 
 
 
 
 
 
 

(51صورة )  
 التصميم المنفذ من االمام 

(52صورة )  
 التصميم المنفذ من الجنب

(53صورة )  
من الخمفالتصميم المنفذ   

 قماش حرير ذو لون موف. االساسية:الخامات 
 فازلين متوسط السمك، خيوط حياكة بوليستر. المساعدة:الخامات 

 :الزخرفيخامات تنفيذ التصميم 
 ممم(.0.5ممم( )0.3)سمك بسمك  -
 كريستال عمى شكل )دائري، بيضاوي(. -
 قماش أورجانزا. -
 ورد من قماش األورجانزا. -
 خرز لولو ممون. -
(19شكل ) خيوط حرير  -  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 -ثانيا: مفردات باترون الفستان، وبطانت : 

 
 ثالثا: تقنيات تنفيذ التصميم الزخرفي:

 
 

 

(37شكل )  
 مفرادات باترون الفستان

(38شكل )  
الفستانمفرادات باترون بطانة   

(22شكل )  
 التصميم الزخرفي لمفستان

( المفردة األولى بالتصميم الزخرفي39شكل )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 
 رابعا: التصميم المنفذ:

 
 

 

 

( المفردة الثانية بالتصميم الزخرفي42شكل )  

( المفردة الثالثة بالتصميم الزخرفي41شكل )  

(64)صورة   
 التصميم المنفذ من االمام 

(65صورة )  
 التصميم المنفذ من الجنب

(66صورة )  
 التصميم المنفذ من الخمف
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (:9) : التصميم الخامس، شكلالفستان المنفذ الثالث
 -والمساعدة: الخامات األساسية  –اوال: اسكتش التصميم 

 

 -: وبطانت مفردات باترون الفستان،  ثانيا:

 
 

قماش "ساتان، شيفون".: الخامات االساسية  
فازلين متوسط السمك، خيوط حياكة : المساعدة الخامات
 حريرية.

:يالزخرفخامات تنفيذ التصميم   
خرز طولي –خرز فرنسي  –ترتر  -  

 كريستال )مثمث، دائري، معين(
خيوط حرير -خشب رقائق - جوخ  
خرز لولو ممون. -كريستال  شريط  

خيوط حرير  -  
(9شكل )   

(43شكل )  
 مفرادات باترون بطانة الفستان

(42شكل )  
 مفرادات باترون الفستان
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ثالثا: تقنيات تنفيذ التصميم الزخرفي:

 
 

 
 

 

 
 

(12شكل )  
لمفستان الزخرفيالتصميم   

األولى  ( المفردة44شكل )
 بالتصميم الزخرفي

 

( المفردة الثانية بالتصميم الزخرفي45شكل )  
 

( المفردة الثالثة بالتصميم الزخرفي46) شكل  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

( المفردة الرابعة بالتصميم الزخرفي47شكل )  

( المفردة الخامسة 48شكل )
 بالتصميم الزخرفي

( المفردة السادسة بالتصميم الزخرفي49شكل )  
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 رابعا : التصميم المنفذ:

 

مـــا أراء كـــال مـــن المتخصصـــين والمســـتهمكات فـــي التصـــميمات  التســـاؤل الخـــامس:
 المنفذة؟

ل تم حساب تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثالث عمى ىذا التساؤ  لإلجابة 
 وضح ذلك:تالتالية  والجداولوالمستيمكات، المنفذة وفقا ألراء المتخصصين 

 اوال : المتخصصين:
 ( تحميل التباين لمتوسط درجات التصميمات الثالث المنفذة وفقا ألراء المتخصصين11جدول )
 

 المتخصصين
 

 مجموع المربعات
 

درجات  متوسط المربعات
 الحرية

 الداللة قيمة )ف(

  2 292,111 584,223 بين المجموعات
46,262 

 
 42 6,314 265,200 داخل المجموعات دال0,01

   44  849,423 المجموع
ة دالة إحصائيا عند قيم وىي( 46.262ف( كانت )( إن قيمة )11يتضح من جدول ) 

ث المنفاذة وفقاا ألراء ، مما يدل عمى وجود فاروق باين التصاميمات الاثال(0.01مستوى )
لمتعااااددة لممقارنااااات ا LSD، ولمعرفااااة اتجاااااه الداللااااة تاااام تطبيااااق اختبااااار المتخصصااااين

 :والجدول التالي يوضح ذلك

(76صورة )  
 التصميم المنفذ من االمام

(77صورة )  
 التصميم المنفذ من الجنب 

(78صورة )  
 التصميم المنفذ من الخمف
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 12جدول )
 

 المتخصصين
 انخايسانتصًيى 

 963489=  و
 انعاشزانتصًيى 

 433919=  و
 انتصًيى 

 انخايس عشز

 943133=  و
   - التصميم الخامس

  - **63303 العاشرالتصميم 
 - *93987 **83789 التصميم الخامس عشر

 بدون نجوم اير دال      2.25* دال عند                  2.21** دال عند      

 

 ( متوسط درجات التصميمات الثالث المنفذة وفقا ألراء المتخصصين 5) شكل بياني
 :أن (5) البياني( والشكل 12يتضح من الجدول )

وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الاثالث المنفاذة وفقاا ألراء المتخصصاين  -1
، يمياااو التصاااميماتفنجاااد أن التصاااميم الخاااامس كاااان أفضااال  ،0.01عناااد مساااتوي داللاااة 

 .      العاشرالتصميم الخامس عشر، وأخيرا التصميم 
الخاااامس  باااين التصاااميم العاشااار والتصاااميم 0.05وجاااود فاااروق عناااد مساااتوي داللاااة  -2

 .الخامس عشرعشر لصالح التصميم 
 ثانيا: المستهمكات:

 انًستههكاثوفقا ألراء انثالث انًنفذة  انتصًيًاث( تحهيم انتباين نًتىسط درجاث 49جذول )
 

 المتخصصين
 

 مجموع المربعات
 

درجات  متوسط المربعات
 الحرية

 الداللة قيمة )ف(

  2 1093,113 2186,225 بين المجموعات

54,844 
 
 87 19,931 1734,027 داخل المجموعات دال0,01

   89  3920,252 المجموع
قيماة دالاة إحصاائيا عناد  وىي( 54.844ف( كانت )( إن قيمة )13يتضح من جدول )

، مما يدل عمى وجود فاروق باين التصاميمات الاثالث المنفاذة وفقاا ألراء (0.01مستوى )
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لمتعاددة والجادول لممقارنات ا LSD، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار المستيمكات
 :التالي يوضح ذلك

 لممقارنات المتعددة LSD( اختبار 14جدول )
 

 المستهمكات
 انخايسانتصًيى 

 993985=  و
 انعاشزانتصًيى 

 453855=  و
 انتصًيى 

 انخايس عشز

 953770=  و
   - التصميم الخامس

  - **13760 العاشرالتصميم 
 - **12.272 **83109 التصميم الخامس عشر

 
 

 انًستههكاثوفقا ألراء انثالث انًنفذة  انتصًيًاث( يتىسط درجاث 7) شكم بياني

 (:6) والشكل البياني( 14يتضح من الجدول ) 
وجود فروق دالة إحصائيا بين التصميمات الثالث المنفذة وفقاا ألراء المساتيمكات عناد -

يميااو  التصااميمات،كااان أفضاال  الخااامس عشاارفنجااد أن التصااميم  ،0.01مسااتوي داللااة 
  العاشر.وأخيرا التصميم  الخامس،التصميم 

وجاااود عالقاااة تبادلياااة باااين ترتياااب التصاااميمان الخاااامس والخاااامس عشااار مااان جاناااب  -
 المتخصصين والمستيمكات بينما ىناك اتفاق عمى ترتيب التصميم العاشر

 :بايتياحثتان التوصيات: في ضوء نتائج البحث توصي الب
اجاراء ورش عماال متخصصاة لمطمبااة لدراساة االمكانااات التشاكيمية لمزخااارف النجديااة  -1

 كأحد اىم مصادر االستميام لألزياء باختالف انواعيا.
التعمااااق فااااي دراسااااة وتحمياااال المصااااادر الفنيااااة محاااال االسااااتميام والبعااااد عاااان التقميااااد  -2

الاارؤى الفنيااة امااام المصاامم لمزيااد ماان  والمحاكاااة المباشاارة ليااا عنااد توظيفيااا لفااتح مجااال
 االبتكارات في مجال تصميم األزياء.

 صورة ) (
تثبت األوراق وخرز اللولو على  
األغصىىىىىىان المادميىىىىىى  الم لفىىىىىى  
 بالخيوط قبل تثبيتها عل  الفستان 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اجاااراء المزياااد مااان الدراساااات االكاديمياااة التاااي تاااربط ماااا باااين الزخاااارف التراثياااة وفااان  -3
 تصميم األزياء.

اجراء ورش عمل متخصصة لمطمبة لرفع من الوعي بأىمياة الزخاارف التراثياة كأحاد  -4
 ألزياء.اىم مصادر االستميام ل

اقامااة مشااروعات صااغيرة قائمااة عمااى اعااداد مالبااس مسااتميمة ماان الزخااارف التراثيااة  -5
بالتعااااون ماااع الجياااات المختصاااة واالسااار المنتجاااة لممسااااىمة فاااي فاااتح مجاااال لمشااااريع 

 جديدة.
 المستخمص

ابتكار تصميمات لمالبس السهرة مطرزة بأسموب ثالثي األبعاد مستمهمة من الوحدات 
 ديةالزخرفية النج

ىدف البحث الى االستميام من الوحدات التراثية بمنطقة "نجد" وابتكار تصميمات 
( عام ومقاس جسماني من 35: 25مالبس سيرة لمنساء التي تتراوح اعمارىن من )

(، واتسمت مصادر االستميام من الوحدات الزخرفية التراثية بمنطقة "نجد" 40: 38)
المميزة، وتم توظيفيا باتباع عناصر واسس بالقيم والخصائص التشكيمية والفنية 

التصميم بما يحقق الجوانب الجمالية والوظيفية في التصميم المبتكر، وتتمثل الزخارف 
النجدية في كل من )العمارة، الحمي، المالبس، أدوات الزينة، المنسوجات ومنتجات 

ذي يشتمل عمى السدو(، وذلك من خالل االستعانة بأسموب التطريز ثالثي االبعاد وال
عدد من التقنيات مثل )الحشو، الالسيو، االسالك، االبميك، النفش، الغرز المرتفعة، 
الخامات المرتفعة، التطريز اآللي(، باإلضافة الى قياس اراء كال من المتخصصين 

( تصميم لزى سيرة 15والمستيمكات في التصميمات المبتكرة والمتمثمة في عدد )
ين طويمة وقصيرة، بدلة، جمسوت(، باإلضافة الى تنفيذ مختارات متنوعين ما بين )فسات

منيا والتي حصمت عمى أعمى النتائج من قبل عينتي البحث، والتعرف عمى أراء كال 
من المتخصصين والمستيمكات في التصميمات المنفذة والمتمثمة في ثالثة تصميمات ، 

ل من المتخصصين وقد اتبع البحث المنيج الوصفي لقياس استطالع أراء ك
 .والمستيمكات في التصميمات المقترحة، مع التطبيق لمختارات من التصميمات
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Abstract 
Creating Evening Wear Designs Embroidery with 3D style 

Inspired by Najd Decorative Motifs 

The research aimed to inspiration from the heritage units in the 

area of "Najd" and to create evening wear designs for women 

whose ages range from (25-35) years and body size from (38-40, 

the sources of inspiration from the traditional decorative units in 

the area of "Najd" were characterized by distinctive values which 

has been employed by following the elements and foundations of 

design to achieve aesthetic and functional aspects in innovative 

design The Najd decorations are represented in (architecture, 

ornaments, clothing, decorative tools, textiles and Sadu products), 

using a 3D embroidery style that includes a number of techniques 

such as (padding, lace, wire, buckle, fluff, high stitches, high 

materials machine embroidery), ), in addition to measuring the 

opinions of both specialists and consumers in the innovative 

designs represented in the number of (15) designs for evening 

clothes (long and short dresses, suits, jumpsuits), in addition to the 

implementation of selections from them, which obtained the 

highest results from the two research samples, And to identify the 

opinions of both specialists and consumers in the implemented 

designs, which are represented in three designs, and the research 

followed the descriptive approach to measure the survey of the 

opinions of both specialists and consumers in the proposed 

designs, with the application of selections of designs. 
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