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 ملخص:

عن حالة األمة وعاداتها وتقاليدها وهو من أهم الوسائل المستخدمة في الكشف عنن عنادا  التراث الشعبي خير لسان يعبر 

الشعوب وهو حصيلة ثقافة األجيال من خالل تراث له قيمته وهويته الوطنية ويظل معبرا عنن الهوينة الشنعبية لكنل منطقنة 

وتصنب  موضنة معاصنرع بعبنت التنراث  والتمسك بهذا التراث ودمجه مع الموضة المعاصرة يعطي قيمه لكل منا هنو جديند

الشعبي، وللخامة أهمية خاصة في مجال تصميم األزياء بشكل عام وجمال التصميم على المانيكان بشكل خاص ألنه اذا تنم 

اختيار الخامة اختيار دقيت تساعد على ابراز جمال التصميم وتتمثل المشنكلة فني أن يعتمند تصنميم المالبن  علنى اسنتخدام 

ة كخامنة مسناعدة ربنراز خطنوط التصنميم و ضنافة لمسنة جمالينة للتصنميم وننادرا منا اسنتخدم  الكلنف كخامنة خامة الكلفن

أساسية في تصميم المالب  حيث يمكن الدمج بين أكثر من نوع رخراج التصميم في شكل جمنالي يثنرا القطعنة المصنممة 

اج الكلننف رثننراء التصننميم ومننن هننذا المنطلننت وعمننل تصنناميم مسننتوحاة مننن زخننارف التننراث الشننعبي بمنطقننه الباحننة رنتنن

مننا هنني أنننواع زخننارف التننراث الشننعبي المسننتخدمة فنني منطقننة الباحننة  مننا  مكانيننة اسننتحداث  -: طرحنن  عنندة تسننا   

تصميما  للكلف مقتبسة من التراث الشعبي بمنطقه الباحة  ما امكانية الندمج بنين زخنارف التنراث الشنعبي بمنطقنه الباحنة 

ي فنني منطقننة الباحننة واسننتحداث بأسننلوب التصننميم علننى المانيكننان  ويهنندف البحننث  لننى دراسننة زخننارف التننراث الشننعب

تصميما  للكلف ذا  هوية وطنية بأسلوب التصميم على المانيكان يمكن  نتاجهنا وتطبيقهنا بمنا يرضني النذوت العنام توافقنا 

واحياء الهوية الشعبية لمنطقة الباحة من خالل التصميما  المقترحة وتكمن أهمية البحث فني احيناء الفنن  0202مع ر ية 

ة الوطنية من خالل تصناميم للكلنف مسنتوحاة منن الفنن الشنعبي لمنطقنه الباحنة وفنت  المجنال امنام الدراسنين الشعبي والهوي

 والباحثين في مجال تصميم األزياء لتناول مداخل تجريبية جديدة في ا بتكار وا بداع. 

 .التصمٌم على المانٌكان - التراث الشعبً-  الكلف – رؤٌة :الكلمات المفتاحٌة

Abstract: 

Folklore is one of the most important means used to reveal the customs of peoples, which is 

the result of the culture of generations through a heritage of value and national identity. It 

remains the expression of the popular identity of each region, adhering to this heritage and 
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integrating it with contemporary fashion to give its values to everything. It is a new and 

contemporary fashion that has become a popular heritage. The Fabrics is especially important 

in the field of fashion design in general and the beauty of the design on the manicans in 

particular, because if the choice of fabric is carefully selected to help highlight the beauty of 

design, the problem is that the design of the clothing depends on the use of the fabric as an 

assistant to highlight the lines of design and add aesthetic touch to the design rarely used The 

trimming is essential in the design of a piece of clothing where it can combine more than one 

type to produce the design in an aesthetic form enriches the piece designed and made designs 

inspired by folklore decorations in Al-Baha to produce the trimming of rich design, from this 

point of view Several questions were raised: - What types of folklore decorations are used in 

Al-Baha area? What is the possibility of creating designs for the trimming derived from 

folklore in Al-Baha? What is the possibility of combining the decorations of the folklore in 

AL-Baha with design on manicans style? The research aims to study the folklore decorations 

in Al-Baha area and to create designs of national identity figures in the style of design on the 

manicans. They can be produced and applied to the general taste in accordance with the vision 

of 2030 and revive the popular identity of Al-Baha Region through the proposed designs. The 

national through the designs of the trimming inspired by the popular art of Al-Baha and 

opened the way for students and researchers in the field of fashion design to address new 

experimental entrances in innovation and creativity. 

Keywords: Trimming- Vision –Folklore -Design on a dress stand 
 

 المقدمة:

التراث الشعبي خير لسان يعبر عن حالة األمة وعاداتها وتقاليدها وهو من أهم الوسائل المستخدمة في الكشف عنن عنادا  

الشعوب وهو حصيلة ثقافة األجيال من خالل تراث له قيمته وهويته الوطنية ويظل معبرا عنن الهوينة الشنعبية لكنل منطقنة 

التراث ودمجه مع الموضة المعاصرة يعطي قيمه لكل منا هنو جديند وتصنب  موضنة معاصنرع بعبنت التنراث والتمسك بهذا 

الشعبي، وللخامة أهمية خاصة في مجال تصميم األزياء بشكل عام وجمال التصميم على المانيكان بشكل خاص ألنه اذا تنم 

المشنكلة فني أن يعتمند تصنميم المالبن  علنى اسنتخدام اختيار الخامة اختيار دقيت تساعد على ابراز جمال التصميم وتتمثل 

خامة الكلفنة كخامنة مسناعدة ربنراز خطنوط التصنميم و ضنافة لمسنة جمالينة للتصنميم وننادرا منا اسنتخدم  الكلنف كخامنة 

أساسية في تصميم المالب  حيث يمكن الدمج بين أكثر من نوع رخراج التصميم في شكل جمنالي يثنرا القطعنة المصنممة 

تصنناميم مسننتوحاة مننن زخننارف التننراث الشننعبي بمنطقننه الباحننة رنتنناج الكلننف رثننراء التصننميم ومننن هننذا المنطلننت وعمننل 

 : طرح  عدة تسا   

 ما هي أنواع زخارف التراث الشعبي المستخدمة في منطقة الباحة   -

 ما  مكانية استحداث تصميما  للكلف مقتبسة من التراث الشعبي بمنطقه الباحة   -

 ما امكانية الدمج بين زخارف التراث الشعبي بمنطقه الباحة بأسلوب التصميم على المانيكان   -
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 :Research Importanceأهمٌة البحث 
 أهمية خامة الكلف بالنسبة للمصمم وفت  المجال أمامه في ا بتكار واربداع.  -1

   ن خامة تعتبر مكمله للخامة األساسية.  تأثير الخامة على التصميم و ثراء مجال األزياء باستحداث تصاميم م -0

  حياء الفن الشعبي والهوية الوطنية من خالل تصاميم للكلف مستوحاة من الفن الشعبي لمنطقه الباحة. -0

 فت  المجال أمام الدراسيين والباحثين في مجال تصميم األزياء لتناول مداخل تجريبية جديدة في ا بتكار واربداع. -4

     Objectivesأهداف الدراسة:  

 ـ دراسة زخارف التراث الشعبي في منطقة الباحة.  1

 ـ استحداث تصميما  للكلف ذا  هويه وطنيه.  0

 ـ احياء الهوية الشعبية لمنطقة الباحة في التصميما  المقترحة بأسلوب التصميم على المانيكان  0

 Terminology: المصطلحات 

بعنين الفننان المعاصنر الحنديث للوقنوف علنى الجاننب الفنني والجمنالي داخنل جمع ر  وهي النظنر :  Vision:  رؤٌة

التكوين العام للمناسبا  وعالقة األزي ًّاء المرتدينة بتلنك المناسنبة، وهني ر ينة العناصنر الفنينة منن موسنيقى وأ ناني وشنعر 

 (0210 -منى –ورقص وعالقتهم باألزي اًّء وخامتها )الدمنهورا 

شكيل مكمله لخامنة التشنكيل الرئيسنية علنى المانيكنان وهني األقمشنة. وتعند الكلنف أحند خامة ت: Trimmingالكلف: 

الهامننة التنني تسنناعد مصننمم ا زينناء علننى  كسنناب تصننميماته األصننالة والتميننز بصننرف النظننر عننن انننواع الكلننف  العناصننر

 سي للزا.المستخدمة ا  انه من الضرورا ان تضيف الكلف اضافة جديدة الى القماش والتصميم ا سا

وبتعريف اخر: هي ارضافة الزخرفية للمالب  ويوجد العديد من الكلف التي يمكن استخدامها حتى تصنب  المالبن  جذابنه 

 (128ـ 127ـ0220تتسم باألصالة. )عبد السالم ـ ايمان واخرون ـ 

ر هننو عبننارع عننن التننراث الشننعبي كمننا اتفننت عليننه  البيننة علمنناء التننراث والفولكلننو: Folkloreالتررراث الشررعبً: 

مجموعة من العناصر الثقافية المادية والروحية للشعب تكون  على مدى الزمن وانتقل  منن جينل النى اخنر بكافنة اشنكالها 

وعناصرها المادية والشفاهية المدونة و ير المدونة. ولما كان التراث الشعبي تاريخي الطابع فهوع مراع تنعك  عليهنا كنل 

 (5ـ  0224ا ـ نجوى وجرج  ـسلوى ـة التي عاشها المجتمع )شكرا حداث والظروف التاريخي

 :Design on a dress standالتصمٌم على المانٌكان: 

يعتبر التصميم على المانيكان أحد الفنون التشكيلية التي تحتاج الى ح  فني وتنذوت جمنالي وقندرع علنى التخينل باسنتخدام  

في شكل ا زياء فهو أحد اساليب تصميم ا زياء وفيه يتم تشكيل القمناش علنى  خاما  األقمشة للتعبير عن ا بداعا  الفنية

 ( 46ـ  0221المانيكان مباشرع )شكرا ـ نجوى ـ

 Research Methodologyمنهج البحث: 

 اتبع في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي مع التطبيت العملي لمناسبته لموضوع البحث والهدف منه. 

 :Research Limitationsحدود البحث 

النورود( وتطبيقهنا بنالتطبيت علنى المانيكنان للفتينا  منن  –األبليك  –تصميما  من الكلف )الشرائط  الحدود الموضوعٌة:

 (.05-02عمر )

 : منطقة الباحة الحدود المكانٌة
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 :Research toolsأدوات البحث 

 استبيان تقييم التصميما  المقترحة للكلف من قبل المتخصصين.  

 استبيان تقييم التصميما  المنفذة بالكلف من قبل المتخصصين. 

 (. 05- 02استبيان تقييم التصميما  المنفذة بالكلف من قبل المستهلكا  )الفتيا  من عمر  

 :Research sample: عٌنة البحث

 تنقسم عينة البحث المجموعتين وهي: 

 (.12المتخصصين من اعضاء هيئة التدري  بالكلية والكليا  المناظرة عددهم )ن= 

 (.  52( عددهم )ن=05-02المستهلكين من فتيا  في الفئة العمرية ما بين ) 

 النظري: اإلطار

 ن تناول خامة الكلف باعتبارها خامة اساسية في التصميم وا ستفادة من جماليتها في تصميم قطعه ملبسيه وعمنل تصناميم 

للكلف مستوحاة من زخارف التراث الشعبي بمنطقة الباحة رنتناج الكلنف ألثنراء التصنميم لمنا تحملنه منن زخنارف والنوان 

سننتخدامها فنني التشننكيل علننى المانيكننان لعمننل تصنناميم تحمننل طننابع التننراث التنني تحينني الهويننة التراثيننة لمنطقننة الباحننة وا

 والمعاصرة. 

وترى الباحثة ان التراث الشعبي لمنطقة الباحة مصدر  ني يسناعد المصنمم علنى ا بتكنار وا بنداع فني عمنل شنيء جديند 

 يتناسب مع الموضة والمعاصرة بروح التراث.

 ً من منطقة الباحة كمصدر لالستلهام التصمٌمات:الدوافع األساسٌة الختٌار التراث الشعب

ـ اهتمام الباحثة بالتراث الذا مازال يستخدم فني منطقتهنا لنبعال ا شنياء التراثينة او التراثينة المسنتحدثة وزينارة الباحثنة 1

حمند بنن للمتاحف التي يمتلكها بعال ا شخاص في المخواة والباحة مثل متحف ا ستاذ بدر سعيد  دران ومتحف الشني  م

 مصب  وحبها لتراث منطقتها أصب  مجال استلهام الباحثة في عمل تصاميم للكلف 

 حب وشغف الباحثة لخامة الكلف ومدى تأثيرها على التصميم و عطائه قيمه جمالية للقطعة. -0

 ـ احياء التراث بشكل معاصر من خالل تصميم كلف مستوحاة من تراث منطقة الباحة وعمل بها تصاميم معاصرة. 0

 تراثية في عمل تصاميم مبتكرة.   ـ تأكيد العالقة المتبادلة بين التراث وا زياء المعاصرة ومدى ا ستفادة من الزخارف ال4

 خطوات ومراحل تنفٌذ التصمٌمات المقترحة:

: حينث اعتمند  الباحثننة فني تصنميماتها المقترحنة للكلننف علنى اسنتلهامها منن التننراث تحدٌرد المصرادر المسررتوحاة منره ـر1

سنالح( فني ابتكنار تصنميما  للكلنف بصنورع جمالينة تنربط بنين -أعمدع –أبواب -مالب  -الشعبي لمنطقة الباحة من )حلي 

 التراث والمعاصرة. 

تم دراسة وتحليل لبعال القطع التراثية وتناولها بالوصنف منن كنل  در المستوحاة منها:ـ الدراسة الفنٌة التحلٌلٌة للمصا2

النواحي و براز جمالياتها وألا قبيله تعود ومناسبا  ارتدائها سواء رجال او نساء ووصف الزخارف المستخدمة فيهنا منن 

 مكونتها وشرح أجزائها وزخارفها.الناحية الجمالية أما بالنسبة لألبواب وألعمدع او السالح تم وصفها وتحليل 

تصميم مجموعه من الكلف مسنتوحاة منن التنراث الشنعبي لمنطقنة الباحنة تتمينز باألصنالة وروح  ـ الهدف من االستلهام:3

( منن حينث الشنكل 05ـن02التراث والمعاصرة بحيث تتماشى مع العصر الحنالي والموضنة لكني تناسنب الفتينا  فني سنن )

 واللون والخامة.
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اعتمد  الباحثة فني عمنل التصنميما  اسنتخدام الوحندة الزخرفينة التني يمتناز بهنا  ة عمل التصمٌمات المستوحاة:ـ طرٌق4

تننراث الباحننة وتحويرهننا بطريقننه مبتكننرع مننع مراعنناة المحافظننة علننى روح التننراث والمعاصننرة للموضننة مننن حيننث اللننون 

 والشكل 

 تصاميم للمالب  والتي سيتم استعراضها في الجانب التطبيقي.( تصميما للكاف وعلى اساسها عمل 0 نتاج ): النتائجـ 5

 ن: تم عرال التصميما  في استبيان عرال على مجموعه مالتقٌٌمـ 6

 * تم عرال التصميم على المتخصصين من اعضاء هيئة التدري  في المالب  والنسيج. 

 (. 05- 02* المستهلكا  وهن مجموعه من الفتيا  يتراوح أعمارهم من )

  لمعالجة االحصائٌةاـ 7

 * يتم تحليل نتائج التقييم وذلك  ختيار ا فضل من التصميما  المقترحة للكلف من وجه نظر المتخصصين. 

* يتم فيها تحليل نتائج التقييم وذلك  ختيار األفضل من وجه نظر المستهلكا  للتصاميم المقترحة للمالب  وذلنك باسنتخدام 

 أسلوب ارحصائية المناسبة.

( تصننميما  مقترحننه للمالبنن  باسننتخدام الكلننف التنني تننم تصننميمها وتحكيمهننا مننن قبننل 9: تننم تنفيننذ )مرحلررة التنفٌررذـنن 8

 صين بناء على النتائج ارحصائية.المتخصصين وحازة على اعجاب واستحسان المتخص

 الخطوات اإلجرائٌة:

 خطوات ومراحل تنفٌذ تصمٌمات الكلف: 

 :)أ( التصمٌم األول

: أساور على شكل هالل وتسمى )ملمع( وأيضا يطلت عليها )مسك منف ( ويطلنت عليهنا أيضنا المستوحاة منه المصدرـ 1 

 .)شما (

                  

 (1تصمٌم رقم )                    ( من المتحف الشخصً لألستاذ بدر غدران بالمخواة         3صوره رقم )    

 

  التصميم مأخوذ من الوحد المكونة من شكل الوردة في منتصف المعينين. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 القماش واألحجار الكريمة والخرز والترتر. الخامات المقترحة:  ـ3

اللون ا حمر وا صفر والبرتقالي وا خضر وهذع ا لوان من ا لوان المستخدمة في التراث الشنعبي والممينز  ـ االلوان:4

 ة. لتراث منطقة الباح

ينتم اسنتخدام ا حجنار الكريمنة بشنكل المعنين والخنرز فني عمنل النوردة والترتنر فني عمنل ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفرة: 5

 الكنار. 
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 )ب( التصمٌم الثانً:

 عقد ترتديه النساء في تهامة تسمى )شوقب( وايضا المصنف المسمى )برز(: ـ المصدر المستوحاة منه1

                         
 ( مصنف برز من المتحف الشخص5ًصوره رقم )       ( الشوقب من المتحف الشخصً 4صوره رقم )            

 لألستاذ بدر غدران بالمخواة                 لألستاذ بدر غدران بالمخواة                               

 
 (2تصمٌم رقم )

العام للعقد عبارع عن مربعا  متتالية تتميز بألوانها المأخوذة من المصنف التصميم مأخوذ من الشكل : ـ طرٌقة االستلهام2

 اللون ا زرت وا صفر والبرتقالي وا خضر.

 : القماش مع األحجار الكريمة الملونة. ـ الخامات المقترحة3

 ا زرت وا صفر والبرتقالي وا خضر التي يتميز بها مصنف البرز. ـ االلوان: 4

 يتم استخدام ا حجار الكريمة الملونة لبراز الشكل العام. ٌن والزخرفة: ـ اسلوب التز5ٌ
 

 )ج( التصمٌم الثالث:

 ثوب يرتديه النساء في قبيلة زهران. الثوب المحبوك )مكلف(ـ المصدر المستوحاة منه: 1

 

                         

 (         3( للثوب المكلف من المتحف الشخصً للشٌخ محمد                         تصمٌم رقم )6صوره رقم )

 

التصميم مأخوذ من الثوب المكلف عبارع عن شكل مطنرز علنى الصندر فني الثنوب يتخنذ شنكل يشنبه  ـ طرٌقة االستلهام:2

   .االى حد ما شكل الوردة وتنزل منه د يا  تنتهي بشكل دائر

 قماش كتان مطرز بخيوط القصب الملونة.   ـ الخامات المقترحة: 3

 األحمر واألخضر والذهبي. ـ االلوان: 4

 يتم استخدام خيوط القصب الملونة في التطريز بالون ا حمر وا خضر والذهبي  ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة:5
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 )د( التصمٌم الرابع:

عنن حنزام منن الفضنة ولهنو اشنكال متعندد فمنهنا يكنون بشنكل مربعنا  جاننب بعضنها عبنارع ـ المصدر المستوحاة منه: 1

 البعال يربط بينهم حلقا 

               

 (4تصمٌم رقم )                                ( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة7صوره رقم )    

 .المكررة في الحزام وهي تعتبر المكون األساسي للحزامالتصميم مأخوذ من الوحدة ـ طرٌقة االستلهام: 2

 القماش والل ل  والترترة والخرز.ـ الخامات المقترحة: 3

 ا زرت والتركواز واألصفر والبيج والعسلي. ـ االلوان: 4

 يتم استخدام ا حجار الكريمة في  براز الشكل للوحدة المكررة.ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5
 

 الخامس: )ه( التصمٌم

 عبارع عن سلسال من الفضة وهو يمتاز بشكله المميز ترتديه النساء في المناسبا  وا عياد. ـ المصدر المستوحاة منه:1

                  

 (5( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة                        تصمٌم رقم )8صوره رقم )           

التصميم مأخوذ من الشكل الذا ينتهني بنه السلسنال وهنو الشنكل المثلنث المكنون منن دوائنر متراصنة ـ طرٌقة االستلهام: 2

 بجانب بعضها البعال مكونه شكل المثلث. 

 القماش واألحجار الخرز.ـ الخامات المقترحة: 3

 األصفر والبرتقالي والعسلي والبني. ـ االلوان: 4

 .جار الكريمة في  براز شكل الوحدة المكرريتم استخدام ا حـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )و( التصمٌم السادس:

القديمينه وهني تتخنذ الشنكل الطنولي وتعتبنر سنالح شخصني ويعناب علنى الشنخص النذا   ـ المصدر المسرتوحاة منره : 1

 يحملها حيث ترافقه في كل مكان

              
              (6بالباحة                         تصمٌم رقم )( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد 9صوره رقم )          



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

85 

 تمتاز القديميه بغمدها المزخرف والتصميم مأخوذ من الزخرفة الموجودة في عنت الغمد. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 القماش والترتر والخيوط للتطريز.ـ الخامات المقترحة: 3

 الرمادا بدرجا  اللونيةو -األحمر بدرجا  اللونية واألخضرـ األلوان: 4

 يتم استخدام الترتر والتطريز في ابراز شكل الوحدة المكررةـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ز( التصمٌم السابع:

 المدرعة تميز  المدرعة بالتطريز الكثيف في منطقة الصدر والكم من ا مام والخلف ـ المصدر المستوحاة منه: 1

                        

 (7تصمٌم رقم )             ( من المتحف الشخصً لألستاذ بدر غدران بالمخواة            10صوره رقم )

   

 والتصميم اخذ من الوحدة المطرزة على الكم. تمتاز المدرعة بنقوشها الهندسية الكثيفة ـ طرٌقة االستلهام: 2

 القماش الخرز وخيوط التطريز.ـ الخامات المقترحة: 3

 البني بدرجا  اللونية والبنفسجي.وان: ـ االل4

 يتم استخدام الخرز والتطريز في  ابراز شكل الوحدة المكررةـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ح( التصمٌم الثامن:

المصننف ههنو منن مكمنال  األزيناء الشنعبية للرجنال والنسناء فني منطقنة الباحنة والمصننف  ـ المصردر المسرتوحاة منرة:1

من القماش مستطيلة الشكل ذا  مقيا  معين ويصنع من خاما  متعددة مثنل القطنن او الحرينر او يكنون عبارة عن قطعة 

 (81مخطط. ويتميز المصنف بوجود شراشيب او كتل توجد على طرفي المصنفه )السالمي ـ خيرع ـ 

                     

 (       8تصمٌم رقم )              ( من المتحف الشٌخ لألستاذ بدر غدران بالمخواة                11صوره رقم )     

التصميم اخذ من الخطنوط الملوننة التني يتمينز بهنا المصننف بكنل انواعنه والشراشنيب الموجنودة فني ـ طرٌقة االستلهام: 2

 اطرافه.

 راشيب والترتر.قماش الكتان والشـ الخامات المقترحة: 3

 األخضر بدرجا  اللونية األصفر وا حمر ـ االلوان: 4

 يتم استخدام الترتر والشراشيب في  براز شكل الوحدة المكررة.ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5
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 )ط( التصمٌم التاسع:

الباحنة والمصننف  المصننف ههنو منن مكمنال  ا زيناء الشنعبية للرجنال والنسناء فني منطقنةـ المصردر المسرتوحاة منره: 1

عبارة عن قطعة من القماش مستطيلة الشكل ذا  مقيا  معين ويصنع من خاما  متعددة مثنل القطنن او الحرينر او يكنون 

 (81في المصنفه)السالمي ـ خيرع ـ مخطط. ويتميز المصنف بوجود شراشيب او كتل توجد على طر

                  

 (9الشخصً لألستاذ بدر غدران بالمخواة                           تصمٌم رقم ) ( من المتحف 12صوره رقم )     

 

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية الموجودة في الكنار الموجود في المصنف. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش الكتان خيوط التطريز قطع معدنيه. ـ الخامات المقترحة: 3

 ا خضر بدرجا  اللونية البني األزرت األبيال. ـ االلوان: 4

 .يتم تطريز الوحدا  الهندسية ربراز شكل الوحدة المكررةـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ى( التصمٌم العاشر:

حننزام الجنبيننه وتعتبننر مننن ادوا  الزينننة الرجاليننة حيننث يرتننديها بواسننطة حننزام خنناص بهننا  ـرر المصرردر المسررتوحاة منرره:1

والجنبية تتخذ شكل عرضي وتعتبر سالح شخصي ويعناب علنى الشنخص النذا   يحملهنا حينث ترافقنه فني كنل مكنان فني 

الخشنب والفضنة وتتمينز  المناسبا  وا سوات والمزرعة والمسنجد وتتمينز بنالنقوش الكثينرة حينث يصننع  مند الجنبينة منن

 بنقوشها وأشكالها المختلفة.

                              

 ( 10تصمٌم رقم )                       ( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة                   14صوره رقم )   

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية الموجودة في الكنار الموجود في وسط الحزام. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش الكتان خيوط تطريز الخرز الملون. ـ الخامات المقترحة: 3

 البني بدرجا  اللونية األخضر الوردا األصفر. ـ االلوان: 4

ة والخرز في الوسط بين الوحدا  المتمثلة فني يتم تطريز الوحدا  الهندسية في وسط الوحدـ أسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 الدوائر. 
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 )ك( التصمٌم الحادي عشر:

القالدة مصنوعة من الفضة تمتاز بشنكلها الممينز عبنارع سلسنال طوينل ينتهني بقطعنه رباعينه ـ المصدر المستوحاة منه: 1

  الشكل تتميز بزخارفها الهندسية والنباتية الجميلة.

                      

 (11تصمٌم رقم )      خ محمد بالباحة                 ( من المتحف الشخصً للش13ٌصوره رقم )         

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية والنباتية الموجودة في الكنار الموجود في طرف القالدة السفلي. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش الكتان خيوط تطريز الخرز الملون. ـ الخامات المقترحة: 3

 ا زرت بدرجا  اللونية ا خضر الوردا األصفر ا بيال الرمادا. ـ االلوان: 4

  يتم تطريز الوحدا  النباتية في وسط الوحدة والخرز في ا طراف المتمثلة في الدوائر. ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ش( التصمٌم الثانً عشر:

 من الفضة والخرز المسمى )عسيلي(.عقد يرتديه النساء في المناسبا  وهو مكون مستوحاة منه: ـ المصدر ال1

                      

 (12( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة                          صوره رقم )15صوره رقم )        

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية الموجودة في الد يا  الجودة في القطع الدائرية للعقد. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش الكتان وخيوط التطريز.ـ الخامات المقترحة: 3

 ا خضر البرتقالي الوردا األصفر الرمادا. ـ االلوان: 4

 يتم تطريز الوحدا  الهندسية في وسط الوحدة.  ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ك( التصمٌم الثالث عشر:

الباب وهو واجة المنزل واول ما تقع عليه العين وبذلك فقد حظي باهتمام منن جمينع الننواحي ـ المصدر المستوحاة منه: 1

 واعطي اهتماما كبيرا من ناحية المقاسا  والنقوش والزخارف الموجودة عليه

                      
 (13تصمٌم رقم )                       ( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة           16صوره رقم )  
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 التصميم اخذ من الوحدا  النباتية والهندسية الموجودة في الباب ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش احجار كريمة وخيوط التطريزـ الخامات المقترحة: 3

 البني بكل درجاته اللونية البرتقالي البنفسجي الرمادا ـ االلوان: 4

 يتم تطريز الوحدا  واستخدام ا حجار في وسط كل وحدع.ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

  

 )س( التصمٌم الرابع عشر:

 ددة وزخارفها الهندسية المتداخلةالحصيرة وتتميز بألوانها المتع ـ المصدر المستوحاة منه:1

                              

 (14للشٌخ محمد بالباحة                                   تصمٌم رقم ) ( من المتحف الشخص17ًصوره رقم )

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية الموجودة في الحصيرة والمتمثل في المثلثا  المتداخلة. ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش وخيوط التطريز والخرز.ـ الخامات المقترحة: 3

 األخضر بدرجاته اللونية الوردا.ـ االلوان: 4

 يتم تطريز الوحدا  واستخدام الخرز في وسط كل وحدع. ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ذ( التصمٌم الخامس عشر:

توب محبوك او مكلف يرتديه النساء في منطقة الباحه ويطلت عليه المكلف نظنرا لمنا يحتاجنه  ـ المصدر المستوحاة منه:1

 الثوب من خيوط وتطريز.

                                   

 (15( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة                                       تصمٌم رقم )18صوره رقم )

 التصميم اخذ من الوحدا  الهندسية الموجودة في نهاية التطريز الموجود في منطقة الصدر.ـ طرٌقة االستلهام: 2

 قماش وخيوط التطريز والخرز.ـ الخامات المقترحة: 3

 الرمادا واألصفر األحمر. ـ االلوان: 4

 ود في نهاية كل وحدعيتم تطريز الوحدا  واستخدام الخرز لعمل الورـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5

 

 )ص( التصمٌم السادس عشر:

 الجنبية وهيه من أدوا  الزينة عند الرجال يرتديها في كل مكان يذهب اليه  ـ المصدر المستوحاة منه:1
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 (  16تصمٌم رقم )              ( من المتحف الشخصً للشٌخ محمد بالباحة               19صوره رقم )           

التصميم اخنذ منن الوحندا  الهندسنية الموجنودة فني  مند الجنبينة وهني عبنارع عنن دوائنر تشنكل بهنا ـ طرٌقة االستلهام: 2

 مربعا  داخل بعضها البعال. 

 قماش أحجار كريمة والخرز.ـ الخامات المقترحة: 3

 برتقالي اخضر اصفر واألصفر الفات  وردا فات . ـ االلوان: 4

 يتم تطريز الوحدا  واستخدام الخرز لعمل الورود في نهاية كل وحدع.ـ اسلوب التزٌٌن والزخرفة: 5
 

 :Previous studies: الدراسات السابقة

تكمن أهمية الدراسا  السابقة في التعرف على أهداف ونتائج وتوصيا  للدراسا  وا سنتفادة منهنا وقند قسنم  الدراسنا  

 السابقة تبعا للمحاور  لى ثالث محاور:  

 )أ( المحور األول: دراسا  سابقه تناول  التراث الشعبي. 

 لتصميم على المانيكان.)ب( المحور الثاني: دراسا  سابقه تناول  استخدام الكلف في ا

 )ج( المحور الثالث: دراسا  سابقه تناول  التصميم على المانيكان.

 

اتفت كل من )نادر وخصيفان( و)الزهراني( و)قاسم( و )السنالمي( منع الدراسنة  تعقٌب على محاور الدراسات السابقة:

الحالية في  حياء التراث الشعبي لمناطت المملكة العربينة السنعودية فني تصنميما  تحنافظ علنى األصنالة والمعاصنرة. كمنا 

ه متمثلنة فني ابنراز فني اسنتخدام الكلنف كخامنه مضناف (Laitala & Boks, 2012اختلف كل من )زكي والرفناعي( و )

خطوط التصميم. كما اختلف مع )عيد واخرون( فني اسنتخدام الفنرو الصنناعي ارثنراء القنيم الجمالينة للملنب .  أمنا البحنث 

الحالي يعتمد على استخدام الكلف كخامه اساسيه في تصاميم مقترحه كما اتفت البحث الحالي مع )حامد( فني عمنل تصناميم 

عصنر الفناطمي حينث تقنوم الباحثنة فني تصنميم الكلنف مسنتوحاة منن التنراث الشنعبي لمنطقنه مستوحاة من زخارف تعنود ال

  .الباحة

 نتائج البحث:

  جراءا  تقنين أدوا  البحث: -أ

 Content Validity :*الصدت 

علنى حندة  استخدم  الباحثة لحساب هذا الصدت همعادلة كنداله لحساب مدى اتفات عينة التحكيم على أسنئلة ا سنتبانة كنل

 *(.2,81وجاء  قيمة )ر= 

 :of Questionnaire Reliability* ثبات االستبانة 

ويقصد به الحصول على نف  النتائج بنسنبة تقريبينة عنند  عنادة التطبينت علنى نفن  أفنراد عيننة التقننين وذلنك فنى ظنروف 

 *(.2,78قيمة )ر= متماثلة، وتم التحقت من ثبا  ا ستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وجاء  
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ه توجنند فننروت ذا  د لننه  حصننائية بننين أراء المتخصصننين فنني التصننميما  المقترحننة نتررائج تحلٌررل الفررر: األول: 

 للكلفه. و ختبار صحة الفروال ارحصائية استخدم  الباحثة حساب )م، ع،  (

( عبننارا  تصننف 7ذى اشننتمل علننى )عبننارا  ا سننتبانة الخاصننة بننالمحور األول: تحقيننت الجانننب الجمننالي والنناالسررتبانة: 

التصميم جمالياًّ من حيث أنه )يحقت التصميم الهدف من البحث، ويظهر  مكانينة ا سنتلهام منن الخصنائص والسنما  الفنينة 

والجماليا  للتراث الشعبي في الباحة ويحقنت التصنميم النسنبة والتناسنب بنين أجنزاءع وتتوافنت ا لنوان المسنتخدمة فينه منع 

اسية للزا، كما يحقت التصنميم المقتنرح التنرابط بنين عناصنر التصنميم األساسنية ويمكنن اعتمناد خامنه الكلنف ا لوان ا س

وأيضناًّ الخاصنة . كخامه أساسيه  في حد ذاتها للتصميم والتشكيل علنى المانيكنان ممنا يحقنت للتصنميم األصنالة والمعاصنرة

( عبنارا  تصنف التصنميم وظيفيناًّ منن حينث أننه )يصنل  7بالمحور الثاني: تحقينت الجاننب النوظيفي والنذا اشنتمل علنى )

التصميم  ن يكون منتج يمكن تطبيقه وتنفيذع، ويوض  التصميم امكانيه ا ستفادة من الزخارف التراثية وتوظيفهنا بأسنلوب 

يفي للتصميم كمنا جديد كما يعبر التصميم عن الطابع التراثي لمنطقة الباحة وتحقت ا مكانيا  التشكيلية للكلف الجانب الوظ

(، وكيف يساعد التصميم على احياء الهوية الوطنية وهل تتماشي ألوان التصنميم 05-02يالئم التصميم الشابا  من عمر )

 المقترح مع اتجاها  الموضة المعاصرة

( يوضنن  اسننتجابا  أفننراد العينننة مننن المتخصصننين علننى عبننارا  اسننتبانة )الصننورة األولننى( تجنناع مالئمننة 1جنندول )

 تصميما  الستة عشر المقترحة من قبل الباحثة في تحقيت الجانب الجماليال

 التصميم المحور

 

 العدد

 )ن(

 المتوسط الحسابي

 )م(

ا نحراف 

 المعيارا

 )ع(

نسبة 

 التحسن

الد لة  قيمة ه ه

 ارحصائية

تحقيت 

الجانب 

 الجمالي

)العبارة 

-1من 

7) 

 

 

 

 

 1,01 17,14 12 األول

7,18 5,85 

2,22* 

 *2,22 1,96 08,57 12 الثاني

 *2,22 0,14 45,71 12 الثالث

 *2,22 1,77 01,40 12 الرابع

 *2,22 1,65 07,14 12 الخام 

 *2,22 1,56 04,09 12 الساد 

 *2,22 0,24 41,40 12 السابع

 *2,22 0,17 47,14 12 الثامن

 *2,22 1,01 17,14 12 التاسع

 *2,22 1,90 07,14 12 العاشر

 *2,22 0,00 54,09 12 الحادا عشر

 *2,22 1,19 14,09 12 الثاني عشر

 *2,22 1,96 08,57 12 الثالث عشر

 *2,22 1,90 07,14 12 الرابع عشر

 *2,22 1,46 01,40 12 الخام  عشر

 *2,22 1,51 00,86 12 الساد  عشر
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 الوظٌفً جاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:ووفقاً لتحقٌق الجانب 

( يوضنن  اسننتجابا  أفننراد العينننة مننن المتخصصننين علننى عبننارا  اسننتبانة )الصننورة األولننى( تجنناع مالئمننة 0جنندول )

 التصميما  الستة عشر المنفذة من قبل الباحثة في تحقيت الجانب الوظيفي

 المحور
 التصميم

 

 العدد

 )ن(

 المتوسط الحسابي

 )م(

ا نحراف 

 المعيارا

 )ع(

نسبة 

 التحسن

قيمة 

 ه ه

الد لة 

 ارحصائية

 

تحقينننننننننننت 

الجاننننننننننب 

 الوظيفي

)العبنننننننارة 

 (7-1من 

 

 

 

 

 

 

 1,41 02 12 األول

6,08 7,54 

2,22* 

 *2,22 0,20 41,40 12 الثاني

 *2,22 0,17 47,14 12 الثالث

 *2,22 1,77 01,40 12 الرابع

 *2,22 1,47 01,57 12 الخام 

 *2,22 1,56 04,09 12 الساد 

 *2,22 0,25 40,15 12 السابع

 *2,22 0,02 48,57 12 الثامن

 *2,22 1,41 02 12 التاسع

 *2,22 1,89 05,71 12 العاشر

 *2,22 0,00 49,57 12 الحادا عشر

 *2,22 1,19 14,09 12 الثاني عشر

 *2,22 0,24 41,40 12 الثالث عشر

 *2,22 1,89 05,71 12 الرابع عشر

 *2,22 1,51 00,86 12 الخام  عشر

 *2,22 1,41 02 12 الساد  عشر

 0005( دال عند مستوى)*

ومن هنا يتض  للباحثة أن أفضل سبع تصاميم من التصميما  المقترحة وفقاًّ لرأى المتخصصين من حينث تحقينت الجاننب 

 الوظيفي كان  كالتالي:الجمالي والجانب 

 .التصميم الحادا عشر 

 .التصميم الثامن 

 .التصميم الثالث 

 .التصميم السابع 

 .التصميم الثاني+ التصميم الثالث عشر 

 .التصميم العاشر+ التصميم الرابع عشر 

 .التصميم الرابع 
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الكلف علنى المانيكنان للفئنة العمرينة فروت ذا  د له احصائية بين التصميما  المنفنذة بن : توجدنتائج تحلٌل الفر: الثانً

 ( للمستهلكين.02-05)

( يوض  استجابا  أفراد العينة من المستهلكين على عبارا  استبانة )الصورة األولى( تجناع مالئمنة التصنميما  0جدول )

 الستة عشر المنفذة من قبل الباحثة في تحقيت الجانب الجمالي

 المحور
 التصميم

 

 العدد

 )ن(

 ابيالمتوسط الحس

 )م(

ا نحراف 

 المعيارا

 )ع(

نسبة 

 التحسن
 قيمة ه ه

الد لة 

 ارحصائية

 

تحقيت 

الجانب 

 الجمالي

)العبارة 

 (7-1من 

 

 

 

 

 

 

 7,19 52,86 52 األول

50,25 49,95 

2,22* 

 *2,22 7,70 54,57 52 الثاني

 *2,22 8,22 56,57 52 الثالث

 *2,22 7,56 50,40 52 الرابع

 *2,22 7,05 50,22 52 الخام 

 *2,22 7,50 50,14 52 الساد 

 *2,22 7,82 55,14 52 السابع

 *2,22 8,10 57,40 52 الثامن

 *2,22 7,19 52,86 52 التاسع

 *2,22 7,68 54,08 52 العاشر

 *2,22 8,69 61,40 52 الحادا عشر

 *2,22 5,00 07,71 52 الثاني عشر

 *2,22 7,70 54,57 52 عشرالثالث 

 *2,22 7,68 54,09 52 الرابع عشر

الخام  

 عشر
52 51,14 7,00 2,22* 

الساد  

 عشر
52 51,40 7,07 2,22* 

 0005( دال عند مستوى)*

 ووفقاً لتحقٌق الجانب الوظٌفً جاءت النتائج كما ٌوضحها الجدول التالً:

العينة من المستهلكين على عبارا  استبانة )الصورة األولى( تجناع مالئمنة التصنميما  ( يوض  استجابا  أفراد 4جدول )

 الستة عشر المنفذة من قبل الباحثة في تحقيت الجانب الوظيفي
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 المحور
 التصميم

 

 العدد

 )ن(

المتوسط 

 الحسابي

 )م(

ا نحراف 

 المعيارا

 )ع(

نسبة 

 التحسن

قيمة 

 ه ه

الد لة 

 ارحصائية

 

 

 

 

 

 

 

تحقيت 

الجانب 

 الوظيفي

)العبارة 

 (7-1من 

 4,80 04,18 52 األول

05,00 08,80 

2,22* 

 *2,22 7,09 51,56 52 الثاني

 *2,22 8,26 57,22 52 الثالث

 *2,22 6,50 46,17 52 الرابع

 *2,22 5,64 09,91 52 الخام 

 *2,22 5,82 42,98 52 الساد 

 *2,22 7,60 50,90 52 السابع

 *2,22 8,10 57,40 52 الثامن

 *2,22 4,80 04,18 52 التاسع

 *2,22 6,97 49,08 52 العاشر

 *2,22 8,40 59,64 52 الحادا عشر

 *2,22 4,47 01,60 52 الثاني عشر

 *2,22 7,09 51,56 52 الثالث عشر

 *2,22 6,97 49,08 52 الرابع عشر

 *2,22 4,96 05,27 52 الخام  عشر

 *2,22 5,07 08,22 52 الساد  عشر

 0005( دال عند مستوى)*

 

وهكذا وبعد معالجة النترائج اإلحصرائٌة الخاصرة برالفر: الثرانً ٌتضري انره ٌمكرن ترتٌرب التصرمٌمات السرتة عشرر الترً 

الجانرب الروظٌفً )وفقراً ألعلرى اسرتجابة  نفذت من قبل الباحثرة تنازلٌراً وفقراً لتفضرٌلها مرن قبرل المسرتهلكٌن فرى تحقٌرق 

 موافق جداً( على النحو التالً:

 .التصميم الحادا عشر 

 .التصميم الثامن 

 .التصميم الثالث 

 .التصميم السابع 

 .التصميم الثاني+ التصميم الثالث عشر 

 .التصميم العاشر+ التصميم الرابع عشر 

 .التصميم الرابع 

 . التصميم الساد 

 . التصميم الخام 

 .التصميم الساد  عشر 

 .التصميم الخام  عشر 

 .التصميم األول+ التصميم التاسع 

 .التصميم الثاني عشر 
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فنروت ذا  د لنه احصنائية بنين التصنميما  المنفنذة بنالكلف علنى المانيكنان للفئنة  توجند نتائج تحلٌل الفرر: الثالرث:

 ( للمتخصصين.05-02العمرية )

ونسننبة ا نحننراف المعيننارا )ع( 2,40جنناء  الفننروت لصننال  التصننميم التاسننع حيننث جنناء  نسننبة المتوسننط الحسننابي )م(

نسننبة  -(0,5 -2,90، كمننا تراوحنن  نسننبة التحسننن فنني  نتنناج التصننميما  التسننعة المنفننذة مننن قبننل الباحثننة مننا بننين )2,16

سب آلراء المتخصصنين حينث يحقنت التصنميم الهندف منن مرتفعة في التحسين، ونستخلص من ذلك أن التصميم التاسع منا

البحث، ويظهر ارمكانا  الجمالية للخامة كما يحقت النسنبة والتناسنب بنين أجنزاءع ويحقنت التصنميم األصنالة والمعاصنرة، 

ع  مكانينة كما تتناسب الخامة مع التصميم المقترح ونجاح التصميم المقترح في  ظهار التأثيرا  الجمالية للخامنة ولونهنا، من

اسننتخدام الكلننف فنني التشننكيل علننى المانيكننان بنندون  ضننافة خامننا  مسنناعدع أخننرى كمننا ان الخامننة المسننتخدمة تعنند  ضننافة 

 للتشكيل علي المانيكان. 

وجاء بالمرتبة الثانية وفقاًّ آلراء المتخصصين من حيث تحقيت الجانب الجمالي التصميم األول حيث جناء  نسنبة المتوسنط 

حينث أشنار  أراء المتخصصنين  لنى أن هنذا التصنميم حقنت  2,15ونسنبة ا نحنراف المعينارا )ع(  2,09الحسابي )م( 

الهدف من البحث، ويظهنر ارمكاننا  الجمالينة للخامنة كمنا يحقنت النسنبة والتناسنب بنين أجنزاءع ويحقنت التصنميم األصنالة 

 والمعاصرة، كما تتناسب الخامة مع التصميم المقترح. 

الثالثة وفقاًّ آلراء المتخصصين التصميم الثامن من حيث تحقيت الجانب الجمالي حيث جناء  نسنبة المتوسنط فجاء بالمرتبة 

حينث أشنار  أراء المتخصصنين  لنى أن هنذا التصنميم يحقنت  2,10ونسبة ا نحراف المعينارا )ع(  2,01الحسابي )م( 

م المقتنرح فني  ظهنار التنأثيرا  الجمالينة للخامنة الهدف من البحث، وتتناسب الخامة منع التصنميم المقتنرح ونجناح التصنمي

ولونهننا، مننع  مكانيننة اسننتخدام الكلننف فنني التشننكيل علننى المانيكننان بنندون  ضننافة خامننا  مسنناعدع أخننرى، كمننا ان الخامننة 

 عد  ضافة للتشكيل على المانيكان.المستخدمة ت

 ترتٌب التصامٌم وفقا لإلحصائٌات 

                         

 التصمٌم االول فً المرتبة الثانٌة                    التصمٌم التاسع فً المرتبة االولى                                     
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 التصمٌم الثامن فً المرتبة الثالثة

                                        
 التصمٌم الخامس فً المرتبة الخامسة                    التصمٌم الثانً فً المرتبة الرابعة                                      

                                             
 

 التصمٌم الرابع فً المرتبة السابعة                        التصمٌم الثالث فً المرتبة السادسة                                   
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 التصمٌم السابع فً المرتبة التاسعة                            التصمٌم السادس فً المرتبة الثامنة                             

 

 التوصٌات:

أحياء التراث الشعبي في المملكة بوجه عام ومنطقة الباحة بوجه خاص والحث على عمل المزيد من البحوث في مجال  -1

 التراث الشعبي 

 نشر وتوثيت الفن والتراث الشعبي بأسلوب علمي وأكاديمي  -0

  زياء استخدام وسائل التقنيا  الحديثة وبرامج الكمبيوتر في جميع مجال  المالب  والنسيج وتصميم ا -0
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