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  الملخص
التقليدية في األزياء تهدف الدراسة إلى تحليل 

وتصميم أزياء استعراضية  المملكة العربية السعودية،
األزياء التي يرتديها مؤدو الفنون فمستوحاة منها، 

من أهم أساليب الجذب السياحي تعد االستعراضية 
ما تخفيه للمملكة والتعريف بهويتها وأزيائها التقليدية، و

اتبع في هذه قد و. من معان ورسائل غير مباشرة للجمهور
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي، حيث تم 

 لمعرفة مدى إمكانية وصف القطع التقليدية وتحليلها
استلهام أزياء استعراضية، وقد تم اختيار العينة المادية 

بية السعودية النسائية التقليدية في المملكة العر األزياءمن 
: والزخرفية بطريقة قصدية، وهي البنائية بتفاصيلها

الثوب، الزبون، السروال وغطاء الرأس والوجه ، المقطع
الطفشة، العمالت المعدنية، الطبل، : ومكمالت األزياء

واستهدفت الدراسة جمهور العروض . سعف النخيل

تصميما استعراضيا، ) 11(االستعراضية، حيث تم رسم 
 .يها عناصر وأسس تصميم األزياء االستعراضيةروعي ف

) 10( تحكيم التصاميم من قبلتصميم استبانة لوتم 
: محكمين في مجال التخصص وكان من أهم نتائج الدراسة

تشجيع الباحثين على دراسة الفنون التقليدية في المملكة 
عامة والرقصات التقليدية خاصَة، وتصميم أزياء 

ألزياء التقليدية للرجال في استعراضية مستوحاة من ا
المملكة، واالهتمام بالفنون االستعراضية السعودية 
المختلفة النابعة من تراثها وثقافتها، والدعوة إلى دراسة 
األزياء التقليدية المرتبطة بالرقصات التقليدية في المملكة 
العربية السعودية ومكمالتها والحركات المصاحبة لها، 

ها، واالهتمام بالمسارح والساحات والمحافظة على أصالت
 . االستعراضية في المملكة العربية السعودية

األزياء التقليدية، األزياء  :الكلمات المفتاحية
الزخارف  االستعراضية، األزياء المسرحية، تصميم األزياء،

  .التقليدية

Abstract 
The study aims to analyze traditional 

costumes in the Kingdom of Saudi Arabia 
and to design show-stopping costumes 
inspired by them. In this study, the applied 
analytical descriptive approach was used, 
where the traditional pieces were described, 
analyzed and inspired by show-fashions, and 
the physical sample of women’s traditional 
costumes in Saudi Arabia with its structural 
and decorative details were chosen in an 
intentional way (the section, the dress, the 
customer, the pants, the headdress, the face 
and the fashion accessories (the tuff, coins, 
the drum, the palm fronds). The study targets 
the audience of the show performances, and 
the results were a drawing (11) of a show 
design, which took into account the elements 
and foundations of the design of show 
costumes. The questionnaire was designed 
and judged by (10) arbitrators in the field of 
specialization. Some of the most important 
results of the study were: encouraging 
researchers to study traditional arts in the 
Kingdom in general and traditional dances in 
particular, designing show costumes inspired 
by traditional costumes for men, paying 
attention to various performing arts in the 
Kingdom stemming from its heritage and 
culture, emphasizing the study of traditional 
costumes associated with the traditional 
dances and their complements and 
accompanying movements, and enhancing 
interest in theaters and exhibition squares in 
the Kingdom of Saudi Arabia. 

keywords: Traditional costumes, show 
costumes, theatrical costumes, costume 
design, traditional motifs. 
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 :المقدمة ومشكلة الدراسة
فهي تعبر عن المكانة االجتماعية . تأخذ األزياء في عصرنا الحاضر مكانة مرموقة في كافة مناشط الحياة

لذلك تصدرت كتب األزياء ، واالقتصادية والسياسية والدينية والتاريخية، وتحكي قصة األشخاص دون خطاب
للتأثير المرئي لألزياء في تغيير نظرة األفراد ، نظرًا والموضة والبحوث المتعلقة بها أرفف المكتبات

  .وانطباعاتهم عن بعضهم البعض، من خالل تصميم الزي
األزياء الراقية، : وتتنوع تصنيفات األزياء حسب السوق المستهدف، وهي تأتي في أربعة أنواع أساسية 

  .خصائص وسمات خاصة بها ولكل منها. المالبس الجاهزة، اإلنتاج الكمي، األزياء االستعراضية
ولمواكبة النهضة السياحية التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم، والسعي لجعلها منطقة جذب  

سياحي، كان لزامًا أن تظهر الكثير من الفنون التي لم تظهر أهميتها من قبل، ومنها فنون الفرق االستعراضية 
ستقطب مجموعة من السياح وسكان المنطقة، والتي يمثل فيها المواكبة للمهرجانات واالحتفاالت التي ت

الشكل والهيئة أهمية كبيرة، فهي المؤثر األول واألقوى على الجمهور، لذا يجب أن تستغل لنقل كل أنواع 
أن الزي يقوم بدور مهم في إيصال رسالة بصرية ) sliman, 102, 2019( التراث والتعريف به، حيث ذكرت

  . خصية والمكانة االجتماعية والثروة والعصر الذي ينتمي لهللجمهور عن الش
ومما ال شك فيه أن األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية وما تتميز به من نقوش وزخارف 
وألوان وقصات متنوعة وأشكال مختلفة تعبر أصدق تعبير عن فترة ماضية من تاريخ أجدادنا، وتحمل العديد 

الجمالية والوظيفية والعادات والتقاليد، وفيها من الكنوز الفنية ما هو جدير بالبحث والدراسة من الدالالت 
واالستلهام والتطوير، ومن هنا وجب على مصممي األزياء عامًة، ومصممي األزياء االستعراضية خاصًة، 

ذا التراث، ولفت انتباههم استلهام هذه األزياء التقليدية بصورة مميزة وجذابة وإبداعية لتعريف الجمهور به
  .إلثارة العديد من األسئلة عنه، وجمع العديد من المعلومات التي تميزه

أن األزياء المسرحية من المالبس ومكمالتها من العناصر البصرية ) sliman, 99, 2019(وقد ذكرت  
ي للعرض والتعريف األساسية والجوهرية في أي عمل مسرحي، تلعب دورًا هامًا في تحديد العصر التاريخ

  . بالشخصيات المختلفة فيه
وتكمن مشكلة الدراسة في أن األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية رغم تنوعها واختالفها، وما 
تحمله من جماليات ومعان رمزية ودالالت مختلفة لم ُتحّلل أو ُتدرس أو يستلهم منها أزياء استعراضية، يمكن 

نون االستعراضية التي هي في طور النشوء، وتعد واجهة للمملكة العربية السعودية، ويمكن توظيفها في الف
الداخل والخارج للتعريف بحضارة األجداد وثقافتهم، وتتلخص مشكلة الدراسة في في االستفادة منها 
ة البتكار أزياء ما إمكانية تحليل ودراسة األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودي: التساؤل التالي

  استعراضية منها؟

  : أهمية الدراسة
، وهو إبراز )2030(تهتم الدراسة بتوجه جديد تسعى إليه المملكة العربية السعودية، ويواكب رؤيتها 

هوية وتراث المملكة العربية السعودية بمختلف الوسائل والطرق واألساليب، والتعريف بفنونها لجذب السياح 
العالم، حيث تعتبر األزياء التي يرتديها مؤدو الفنون االستعراضية من أهم أساليب  إليها من مختلف دول

الجذب السياحي للمملكة والتعريف بهويتها وتراثها وأزيائها التقليدية بزخارفها وأقمشتها ومكمالتها، وإبراز 
  . جماليات وأشكال هذه األزياء وما تخفيه من معان ورسائل غير مباشرة للجمهور

  : داف الدراسةأه
  .في المملكة العربية السعودية الستلهام أزياء استعراضية منهاالنسائية التقليدية  األزياءتحليل . 1
  .تحديد عناصر وأسس تصميم األزياء االستعراضية. 2
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 .في المملكة العربية السعوديةالنسائية التقليدية  األزياءتصميم أزياء استعراضية مستوحاة من . 3
  .المختصين نظر وجهة المستوحاة من الثياب التقليدية لالستعراض من التصاميم مةمالء مدىقياس . 4

  : حدود الدراسة
  .في المملكة العربية السعودية االستعراضية األزياء: الجغرافية الحدود

 تم الزخرفيةو البنائية بتفاصيلها السعودية العربية المملكة في النسائية التقليدية األزياء: المادية العينة 
 مناطق أغلب وتضم التقليدية األزياء في األساسية القطع لتشمل الباحثة قبل من قصدية بطريقة اختيارها
 الطفشة،ك األزياء ومكمالت والوجه الرأس وغطاء السروالو الزبون،و الثوب،و ، المقطع( وهي المملكة

  .)النخيل سعفو الطبل،و المعدنية، العمالتو

  :الدراسة مجتمع
  . االستعراضية األزياء رتدوم

  :الدراسة منهج
 إمكانية لمعرفة النسائية وتحليلها التقليدية القطع وصف تم حيث التطبيقي، التحليلي الوصفي المنهج

 .ااستعراضي اتصميم 11 رسمتم  ثم ومن. االستعراضي لألداء مناسبة تصميمات رسم
  :عينة الدراسة

قسم تصميم األزياء والنسيج بكلية التصاميم والفنون بجامعة  من المحكمين في) 10(تكونت العينة من 
متها للغرض من عراضية التي تم تصميمها ومدى مالءلتحكيم األزياء االست ،األميرة نورة بنت عبد الرحمن

 .التصميم
 :فروض البحث

في سائية النالتقليدية  األزياءبتكار تصميمات استعراضية مستوحاة من إلإمكانية  دووجيفترض البحث 
المستوحاة من األزياء التقليدية النسائية ألداء  مناسبة التصاميمكما يفترض  .المملكة العربية السعودية

 .االستعراضي التصميم تقييم محاور مستوى على آلراء المختصين وفقًا العروض االستعراضية
  :مصطلحات الدراسة

ها بتفضيل العاطفة على العقل، والخيال على هي األزياء التي تتميز باهتمام :األزياء االستعراضية
  )abu almjd & others , 42 , 2018. (الواقع

ويتمثل التعريف اإلجرائي الذي تبناه البحث لألزياء االستعراضية المستوحاة من األزياء التقليدية في 
صياغتها في شكل  التي تتم) اللون والخامة والشكل والخط والنقطة والملمس(مجموعة من األدوات البصرية 

تصميم للزي، يتحكم الخيال والعاطفة في ظهوره، وال يخضع للعقل في تصميمه، والغرض منه إيصال رسالة 
  .فنية متكاملة ومقنعة للجمهور عن األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية في فترة ماضية

يها مختلف الشعوب في مختلف األزمان، هي المالبس بأشكالها المميزة كما يرتد :األزياء التقليدية
وهي مظهر من مظاهر القومية التي تصور حياة الناس، فلكل شعب طابع خاص به في الملبس، يرجع إلى 
أحوال جوه وتقاليده ودينه ونتاجه، ويتسع المعنى ليشمل ملحقات أخرى، مثل أغطية الرأس واألحزمة 

، والغرض من هذه المالبس هو ستر الجسم، والحفاظ على واألحذية وأساليب تصفيف الشعر وتهذيب اللحية
  )Al-Kaabi, 162, 2014. (ما يحتاجه من الدفء والوقاية واألناقة، وستر العيوب

  :اإلطار النظري

 أن األزياء: نقًال عن الحلي )Abul-Majd & others, 42, 2018(ذكر :األزياء االستعراضية
في اهتمامها بتفضيل العاطفة على العقل، والخيال على الواقع، وهي االستعراضية تختلف عن األزياء األخرى 
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األول مصدره الخيال، أو أنه يعبر عن أفكار خيالية، ويكون : إلى قسمين) ghrbyh, 82: 88 , 2010(تقسم 
لمصمم األزياء حرية كبيرة في التصرف من حيث الشكل واأللوان، وال يقيد إال بمدى صالحية هذه األزياء 

أما القسم الثاني فيتمثل في األزياء الواقعية أو المقتبسة من . مناسبتها للحركات والرقصات المصاحبة لهاو
الواقع، ويلزم في هذه الحالة إجراء تعديالت في التصميم األصلي وفي األلوان حتى تتناسب وتتالءم مع 

  .إلى الهدف المطلوب للوصول الحركات والرقص، وتلزم الدقة الفائقة والعناية في مثل هذه األحوال
ومن المهم مالحظة أن القماش الغالي الثمن ليس دائمًا أنسب األقمشة، وألن األزياء تعد جزءًا من  

أن يكون هناك توافق بين الشخصية واألزياء التي ترتديها، حيث  الشخصية على الجسد، فقد أصبح لزامًا
كيلها في تكوين موحد الخط والشكل واللون والنسيج، وتعتبر يعتبر تصميم األزياء اللغة الفنية التي يتم تش

  .هذه المتغيرات أساسًا لتعبيرها، وهي تتأثر باألسس لتعطي السيطرة والتكامل والتوازن واإليقاع
وتتميز األزياء االستعراضية بتأثير خاص على شكل الحركة ومداها، حيث إن جميع الحركات عند أدائها  

وتتأثر الحركة بالزي من عدة وجوه . ، وقد تظهر بكل مفرداتها وفقا لمالءمة تصميمهقد تختفي داخل الزي
  :هي
فطول الزي أو . حيث إن الحركات السريعة والقفزات العالية ال يتالءم معها الزي الطويل: الطول والقصر. 1

ز جمالياتها قصره قد يتسبب في عرقلة األداء أو في إخفاء مفردات الحركة، األمر الذي قد ال يبر
  .ويوضحها بالشكل المطلوب

  . إن الحركات تختفي في االتساع الزائد، كما أن الضيق قد يعيق الحركة ويمزق الزي: االتساع والضيق. 2
حيث إن لها تأثيرًا مهمًا على مستوى األداء وعلى الشكل الخارجي  ):األقمشة المستخدمة(الخامات . 3

حركية، وتختلف نوعية األلياف وطريقة النسج والتجهيزات التي مر  للزي والشكل المطلوب من كل مفردة
 . بها، كذلك قد تختلف من حيث الملمس والسماكة

 . يلعب دورًا مهمًا في تصميم األزياء االستعراضية: اللون. 4
فاختيار الضوء المناسب لتسليطه على . تعطي انعكاسات الضوء تأثيرات مختلفة على األزياء: الضوء. 5

  . ألزياء االستعراضية أمر في غاية األهمية إلبراز جماليات األزياءا
ال بد أن تتناسب تصميمات األزياء االستعراضية في الشكل واللون مع موضوع : ارتباط الزي بالبيئة. 6

 .االستعراض، حيث إن ذلك يضفي على األداء موضوعية وواقعية
ختصاص مصمم األزياء االستعراضية، ليست المالبس هناك عناصر أخرى تقع تحت دائرة ا: المكمالت .7

ويصف . فقط، بل تتعداها إلى المكمالت من قبعات وأحذية وأقنعة وحلي، وأيضًا تصفيفات الشعر
)aleamidi, 1 , 2014 ( ،الزي المسرحي االستعراضي بأنه نظام مفتوح من المعاني والدالالت والعالمات

 .إلى المتلقي من خالل العرض المسرحي وهو يهتم بإظهار المعاني، وإيصالها
ذاكرة ممتدة في الزمان  :بأنه) االستعراضي(الزي المسرحي ) aleumidi, 231 , 2013(وقد عرف 

والمكان، وتاريخ يتزامن فيه ما هو روحي وما هو مادي، يحتضن في ثنايا تصميماته ومعالجاته، خطابًا 
بأنه عدسة يتم من ) aleumidi, 239 , 2013(كما ذكر . رحتصنيفيًا، ووصفيًا وتكوينيًا على خشبة المس

  . خاللها اجتذاب صورة معينة للتجربة اإلنسانية في فترة ماضية إلى المركز
وأوضح أن الزي المسرحي له سلطة التأثير في المتلقي وفي الوعي االجتماعي على مستوى البنية 

خطابًا مسرحيًا فاعًال ومنفعًال في الوقت  هفيه، بوصفلتخيل والرؤية الرمزية والحساسية الجمالية وطاقة ا
هو وجود معنيين للزمكان ) االستعراضي(إلى أن الزي الزمكاني ) aleamidi, 2 , 2014(كما أشار . ذاته

متعال، واآلخر - معلن -ظاهر -يحملها الزي أثناء خطاب الزي المسرحي، أحدهما قريب غير مراد مباشر 
مستتر، واجب المتلقي الكشف عن المراد المسكوت عنه في خطاب الزي - مضمر– بعيد مراد غير مباشر
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مجموعة من التعديالت التي يجب على ) ghrbyh, 89, 2010(وقد ذكرت . مواريًا عنه بالمعنى القريب
  :المصمم إدخالها عند تصميم األزياء االستعراضية وهي

بعد أي قفزة أو حركة، حيث إن ذلك يخلق نوعًا من مراعاة أال يأخذ اإلكسسوار والملبس حركة مفاجئة . 1
 .اإلضحاك بين المتفرجين

في حالة تصميم زي تقليدي، يجب تثبيت القطع فيه بطريقة سليمة، بحيث ال يتحرك بطريقة تؤدي إلى . 2
 .اإلضحاك

  .يجب تطويع المالبس واإلكسسوارات واإلضاءة واألثاث مع تصميم االستعراض. 3
إلى أن الزي المسرحي االستعراضي ليس مجرد عنصر أو أداة أو ) aleumidi, 234, 2013(وقد أشار

تعبير عما هو كامن في الالوعي الجمعي، بوصفه نموذجًا أوليًا، بل هو فعل واع، يمتلك أرضيته االجتماعية 
ي االجتماعي والتاريخية واأليديولوجية، يظهر في إطار خطاب مسرحي له سلطة التأثير في المتلقي وفي الوع

 :الفضاء، وأيضًا على مستوى الحساسية الجماليةوالشكل، والملمس، واللون، ولخط، ا: على مستوى البنية
العرض - الرؤية الرمزية في هذا الخطاب هو الزي و .سيادة، وطاقة التخيلوتنويع، ووحدة، وتوازن، وإيقاع، 

  . الفاعل والمنفعل في الوقت ذاته-
أن مسرحة الفنون التقليدية تتوقف على كل من عنصري االستلهام ) ghrbyh, 51, 2010(وترى

والتوظيف أو أحدهما، وهذا ال يأتي إال بمعايشة المصمم للجماعة التقليدية أثناء ممارسة فنونها الحركية 
الية في بيئتها، ومن هنا يمكن للمصمم أن يبدع فنًا حركيًا تقليديًا، به قيمته الجم؛ أي في سياقها التقليدي

إن المصمم الذي ال يعايش الموضوع الذي سيقدمه في البيئة غالبًا ال يتسم  إذبعيدًا عن السطحية، 
ضرورة تأكيد شكل ونظام األزياء واإلكسسوارات ) alkaeabay, 161, 2014(كما يرى . موضوعه بالعمق

  . من خالل الدقة التاريخية
التي تقوم عليها األزياء االستعراضية، وهي عناصر التصميم ) ghribiah, 68:67, 2010(وأوضحت 

الخط، الفراغ، الشكل المبسط، والشكل المجسم، الضوء اللون، : نفسها عناصر التصميم لألزياء المختلفة
وكل منها يجب أخذها بعين االعتبار عند تصميم األزياء االستعراضية، حيث إن التصميم . الملمس، الزخارف

يجاد شيء جديد يؤدي عدة وظائف، منها المادي ومنها الجمالي، ففن تصميم عملية إضافة، الغرض منها إ
األزياء من الصور الداللية ) khywn, 168, 2020( ويعتبر. األزياء عملية ابتكارية تتطلب عقًال مبتكرًا

ي، الداخلة في تحريك الصور المشهدية في العرض، حيث تلعب دورًا فاعًال في تشكيل المعنى في ذهن المتلق
وقد وّظفها المخرجون المعاصرون، بطرق تتفق مع توجهاتهم وأفكارهم إليصال رسائل ذهنية تالمس هموم 

  . المجتمع المعاصر
المالبس بأشكالها المميزة : نقًال عن غربال بأنها) alkaeabay, 162, 2014(عرفها : األزياء التقليدية

مظهر من مظاهر القومية التي تصور حياة الناس، كما يرتديها مختلف الشعوب في مختلف األزمان، وهي 
وهي وليدة المجتمع، فلكل أمة طابع خاص بها في الملبس، ويرجع إلى أحوال جوها وتقاليدها ودينها 
ونتاجها، ويتسع المعنى فيشمل ملحقات أخرى، مثل أغطية الرأس واألحزمة واألحذية، وأيضًا أساليب 

ض من المالبس هو ستر الجسم، والحفاظ على ما يحتاجه من الدفء والغر. تصفيف الشعر وتهذيب اللحية
  .والوقاية واألناقة وستر العيوب

أنماط المالبس التي تتوارث داخل جماعة من  األزياء التقليدية بأنها) alajaji, 2005, 7(وعرفت 
نتمي إليه، كما الجماعات، ليست لها بداية، وليس لها مصمم، وهي تعكس عادات وتقاليد المجتمع الذي ت

أنها تعكس أنماط الحياة وتطورها، وتكشف روح العصر وعموم الحياة المادية واالجتماعية والفكرية، ومالمح 
وتعد المالبس التقليدية جزءًا من التراث المادي في . الحياة بصفة عامة، وذوق الشعوب بصفة خاصة

  .ها باختالف المناطقالمملكة العربية السعودية، وتختلف في تفاصيلها وألوان
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وتعد دراسة المالبس التقليدية الممثلة لفترة تاريخية سابقة من حياة المجتمع السعودي وتوظيفها في 
      األزياء المعاصرة واالستلهام منها بعدًا تاريخيًا ووجدانيًا بالغ األهمية في الحاضر والمستقبل

)albassam, 196, 2005 .(في المملكة العربية السعودية تبعًا لتنوع القبائل  وتتنوع األزياء التقليدية
. والمناطق، واختالف مناخها وتضاريسها، والحالة االجتماعية واالقتصادية، والعادات والتقاليد المصاحبة لها

فتظهر أشكال مختلفة من أغطية الرأس، وتتنوع البراقع في أشكالها وأحجامها، كما تختلف األردية، وتتنوع 
تتعدد القطع األساسية ومكمالت الزي، كما تختلف تقنيات التنفيذ، وأيضًا تتنوع الزخارف زخارفها و

  . والخامات المستخدمة فيها

  :الدراسات السابقة
      ومن الدراسات التي تناولت األزياء التقليدية النسائية في المملكة العربية السعودية دراسة

)albassam, 1983 ( بعنوان)أنواعها وأشكالها وأقمشتها وأساليب : دية للنساء في نجداألزياء التقلي
  . )والعناية بها ومكمالتها من الحليزخرفتها 

األزياء التقليدية للنساء في مكة المكرمة ومميزاتها وخصائصها ) feda, 1993(كما تناولت دراسة 
  .صنعت منهاوأشكالها وأساليب زخرفتها واألقمشة التي 

ن أساليب زخرفة المالبس التقليدية للنساء في الحجاز، وتطرقت فيها إلى ع) feda, 2003(ودراسة 
القبائل المختلفة التي انتشرت في الحجاز وأشكال األزياء لكل قبيلة وأساليب الزخرفة التي تميز كل قبيلة عن 

  .األخرى، وتعدد قطع المالبس وتنوع أشكالها وزخرفتها
أزياء النساء في المنطقة الشمالية في المملكة العربية  التي تطرقت إلى) alajaji, 2005(ودراسة 

  .السعودية وأساليب زخرفتها واألقمشة المستخدمة فيها
المشغوالت المطرزة واألزياء في بادية نجد والمالبس ومكمالت ) alajaji, 2011(كما تناولت دراسة  

  .الزي لهذه القبائل التي استوطنت المنطقة
عن األزياء التقليدية في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، ) albassam, 1999(ودراسة 

  .وما تميزت به من زخارف وأقمشة وألوان
عن األزياء التقليدية في منطقة جازان وأشكال األزياء فيها وأساليب ) albassam, 2015(ودراسة 

  .زخرفتها
ة للنساء في المنطقة الشرقية أشكالها عن األزياء التقليدي) albassam, 2005(كذلك تناولت دراسة 

  . وأنواعها وأقمشتها وأساليب زخرفتها والمناسبات المصاحبة لها
وتتنوع الدراسات التي تناولت األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية لتوضح االختالف والتنوع 

منها ثراء وقيمة فنية وثقافية الواضح في أشكالها ومسمياتها وأقمشتها وأساليب زخرفتها التي تجعل 
واجتماعية تستحق اإلعالن عنها، وإبرازها في كل وقت وحين، بما يتناسب مع الزمان والمكان واألصالة، 

لذلك فإنه يصعب التعامل مع مورثاتنا من األزياء التقليدية، وما تزخر به من ، وربطها بالتقدم الذي نعيشه
فالمحافظــة عليهــا بأصلهـا القديـم يعيق حركة . طـوير أو التحويرجماليات كمادة خام غير قابلة للت

ة استمراريتها وبقائها في الحاضر وبناء المستقبل على ضوئها، وهذا التطوير ال يعد أمرًا منافيًا للطبيع
التراث  فالتجديد والتطوير في أي جزء من. أمة بكاملها، وتسجيًال لمورثاتها البشرية، بل يعد تاريخًا لحاضر

  .)(alaql, 2, 2005 .ال يعني انسالخه من مالمحه وسماته المميزة، بل الحفاظ عليه وتأكيد بقائه

  : إجراءات الدراسة
 ،التقليدية النسائية األساسية التي تم اختيارها بطريقة قصدية القطعتم عمل تحليل لمجموعة من 
، ومدى مالءمة )السروال، وغطاء الرأس والوجه الثوب، الزبون،، المقطع(وتشمل أغلب مناطق المملكة وهي 

  : تصميم أزياء استعراضية منها، وقد تم التحليل على أسس علمية وهي
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  .شكل القطعة التقليدية من حيث البناء التصميمي ومالءمتها لألزياء االستعراضية. 1
  .أللوان المستخدمة في القطعة التقليدية ومالءمتها لألزياء االستعراضيةا. 2
  .الزخارف على القطعة التقليدية وإمكانية توظيفها في األزياء االستعراضية. 3
  .مكمالت القطعة التقليدية ومناسبة توظيفها في األزياء االستعراضية. 4

الرسالة وهي مجموعة  ؛المرسل وهو المصمم :وتحتوي عملية االتصال في الدراسة على العناصر التالية
تدائها، وكل ما تحمله من أشكالها وألوانها وزخارفها وطرق ار: ياء التقليديةاألفكار والمفاهيم عن األز

المرسل إليه وهم  ؛ية، وما تحمله من دالالت تعبيريةوسيلة االتصال وهي األزياء االستعراض ؛تلميحات
  .الجمهور

  : عناصر وأسس تصميم األزياء االستعراضية التي اعتمدت في الدراسة
  .تكامل عناصر التصميم لتشكيل زي استعراضي جذابيقصد به : التصميم. 1
  .يقصد بها استحواذ التصميم على انتباه الجمهور وإثارة اهتمامهم لمعرفة المزيد عنه: اإلثارة. 2
  .وفيها يسمح الزي االستعراضي بحرية الحركة والتفاعل مع أي إيقاع أو مؤثر: الحركة. 3
  .لخامات الغريبة أو األلوان المفاجئة في التصميمويمكن تحقيقه باستخدام بعض ا: اإلدهاش. 4
  . بأن تتميز التصاميم االستعراضية بالجدة واالنطالق بالعاطفة في تصميمها على العقل: الجدة. 5
  .بأن تخرج األزياء االستعراضية المستوحاة من األزياء التقليدية عن األفكار التقليدية المألوفة: ألصالةا. 6

  :أدوات الدراسة
من المحكمين في مجال تصميم األزياء والنسيج لتحكيم األزياء ) 10(ستبانة تحكيم عرضت على ا
  .متها للغرض من التصميمعراضية التي تم تصميمها ومدى مالءاالست

  :)Internal consistently Validity(، االتساق الداخلي ،الصدق الداخلي
الدراسة من تساق الداخلي لالستبانة على عينة للتأكد من تماسك محاور االستبانة تم حساب صدق اال

، وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة لكل محور وبين الدرجة الكلية لالستبانة، المختصين
  :والجداول التالية توضح ذلك) SPSS(واسُتخدم لذلك برنامج 

ر من محاور االستبانة وبين الدرجة الكلية بيرسون بين الدرجة الكلية لكل محومعامالت ارتباط يبين ): 1(جدول رقم 

  لالستبانة

  المحور
بالدرجة  معامل االرتباط

  الكلية لالستبانة

مستوى الداللة 

  اإلحصائية

 **0.00 0.98  .)الخامة-اللون  –الشكل  –الخط (تحققت عناصر التصميم في الزي االستعراضي : المحور األول
، التوازن، والتناسب، والوحدة(الزي االستعراضي تحققت أسس التصميم في : المحور الثاني

 ).التوافق، واالنسجامو
0.89 0.001** 

 *0.045 0.64 ).الخامة - اللون  –الخط  –الشكل (درجة االبتكار في الزي االستعراضي : المحور الثالث

 ،اللون، واالتساع، والحركة(مة التصميم ألداء العروض االستعراضية ءمال: المحور الرابع
  *0.015  0.74  ).المكمالتو

  )0.01(يعني مستوى الداللة **   ، )0.05(يعني مستوى الداللة * 

يتضح من خالل معامالت ارتباط بيرسون في الجدول أعاله ارتباط الدرجة الكلية لكل محور من محاور 
مما يدل على تحقق  ،)0.05، 0.01(االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة وجميعها دالة عند مستويي الداللة 

االتساق الداخلي على مستوى محاور االستبانة وتحقق صدق االتساق الداخلي لالستبانة وأنها تتسم بدرجة 
  .عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه

وذلك  Cronbach's Alphaوقد تم حساب ثبات االستبانة وذلك باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ  
وهو معامل ثبات مقبول، ) 0.83(الدراسة، وقد بلغ معامل ثبات ألفا كرونباخ إلجمالي االستبانة ينة ععلى 



 العقل

694 
 

  .مما يدل على تحقق ثبات االستبانة بشكل عام
، ثم تصنيف تلك اإلجابات )1=، غير مناسب2=، إلى حد ما3=مناسب(: كما تم إعطاء وزن للبدائل

  :ل المعادلة التاليةمستويات متساوية المدى من خال ةإلى ثالث
  0.66= 3÷)1-3= (عدد بدائل المقياس÷ ) أقل قيمة -أكبر قيمة=(طول الفئة

  :لنحصل على مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديل
  يبين توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث): 2(جدول 

 مدى المتوسطات  الوصف
  3.0 – 2.34  مناسب

  2.33 – 1.67  إلى حد ما
  1.66 –1.0  غير مناسب

  : األساليب اإلحصائية
وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة حول  ):Mean( المتوسط الحسابي

عبارات محاور االستبانة، وسنستخدمه في ترتيب العبارات، وعند تساوي المتوسط الحسابي سيكون الترتيب 
  .معياريحسب أقل قيمة لالنحراف ال

للتعرف على مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل ): Standard Deviation(  النحراف المعياريا
عبارة من عبارات محاور االستبانة، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة 

  .بات وانخفض تشتتها بين المقياسالدراسة حول كل عبارة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجا

  :النتائج 
في النسائية التقليدية  األزياءبتكار تصميمات استعراضية مستوحاة من إلإمكانية  يوجد: الفرض األول

تحليل مجموعة مختارة من األزياء التقليدية وقد تم تحقيق الفرض األول ب. المملكة العربية السعودية
الثوب، الزبون، السروال وأغطية الرأس والوجه وبعض ، المقطع(لسعودية النسائية في المملكة العربية ا
زيًا  )11(تصميم و تم ) الطفشة، العمالت المعدنية، الطبل، سعف النخيل(مكمالت األزياء المناسبة لها 

  .وفيما يلي عرض لهذه التصاميم. من هذه األزياء التقليدية ىاستعراضيًا مستوح

  :ولالتصميم االستعراضي األ
 Albassam, 2000) (Albassam, 1983)(المصدر  :)1(تصميم رقم 

(Alquneibit, 1420(  
  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية لمنطقة نجد 
وقد تم تحليل هذه ). الدراعة، الثوب، الشيلة، السروال، سعف النخيل(

واألقمشة الخفيفة  األزياء، حيث إنها تتسم باالتساع واأللوان الزاهية
والمقلمة والزخارف الذهبية الالمعة التي يمكن توظيفها في زي استعراضي، 
حيث تم تصميم بلوزة باللون العنابي من قماش الحرير الالمع من الجزء 

والجزء السفلي للزي عبارة عن تصميم مستوحى  العلوي للدراعة وزخارفها الذهبية المطرزة على طرف الكم،
روال الواسع ليعطي الحركة المناسبة أثناء أداء العرض، وتغطي العارضة وجهها بالشيلة من شكل الس

شعار المملكة العربية (المستوحاة من الشيلة التقليدية مطرزة أو مطبوعة بزخرفة السيفين والنخلة 
صدر المستوحاة من الثوب التقليدي، وتتدلى الشيلة لتغطي وجه العارضة، وتنسدل على ال) السعودية

والوسط واألرجل، ويثبت على شعر العارضة حلي للشعر بتصميم سعف النخيل، ليعطي تأثيرًا غير تقليدي 
   .للعارضة
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  :التصميم االستعراضي الثاني
 ,Albassam, 2000) (Albassam, 1983) (Alquneibit( المصدر): 2(تصميم رقم 

1420(  
  

التقليدية لمنطقة نجد وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء 
وقد تم تحليل هذه ). الدراعة، الثوب المتفت، البخنق، السروال، سعف النخيل(

األزياء، حيث إنها تتسم باالتساع واأللوان الزاهية واألقمشة الخفيفة والمقلمة 
والزخارف الذهبية الالمعة التي يمكن توظيفها في زي استعراضي، حيث تم 

اع مستوحى من أكمام الثوب المتفت الواسعة التي تتميز بتنفيذها من عدة أقمشة تصميم الجزء العلوي باتس
وفي هذا الزي االستعراضي . مختلفة مثبتة مع بعضها البعض، لتعطي الكم جاذبية بألوان األقمشة المختلفة

قماش الشالكي الكم منفذ من السالسل الذهبية المثبتة بالجنيهات التي تميزت بها الحلي التقليدية في نجد، و
وهو من األقمشة التي انتشر استخدامها في الدراعة النجدية، وسعف النخيل ليعطي التأثير غير التقليدي 
للزي االستعراضي، ويخرج به من العقل إلى الخيال، والبدن مستوحى من تصميم البخنق قماشه وزخرفته مع 

ن ضخامتها وجود سعف النخيل كإكسسوار على قبعة كبيرة ضخمة مطرزة بالخيوط المعدنية الذهبية، يزيد م
الشعر، والجزء السفلي للزي االستعراضي عبارة عن بنطلون مستوحى من شكل السروال التقليدي، ليعطي 

  . الحركة المناسبة أثناء أداء العرض

  :التصميم االستعراضي الثالث
 )Albassam, 1983) (Alajaji ,2005(المصدر :)3(تصميم رقم  
  

ل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية للمنطقة الشمالية وهو يمث
وقد تم تحليل هذه ). الزبون، المدرقة، الطبول(من المملكة العربية السعودية 

األزياء، حيث إنها تتسم باالتساع وتعدد القصات فيها، مما يعطي تأثيرًا مناسبًا 
والزخارف الذهبية الكثيفة الالمعة  البطانات الالمعة ير باألقمشة ذاتعند الحركة، مع إمكانية زيادة هذا التأث

التي يمكن توظيفها في زي استعراضي، وقد استوحي تصميم الجزء العلوي من الزبون، بحيث تتعدد فتحاته 
الجانبية، وتنتشر عليه الزخارف المأخوذة من زخارف المدرقة، ويصنع من قماش المخمل العنابي المشابه 

كما أن . وان الزبون والمدرقة، ويكون قصيرًا حتى يسمح بانتشاره واستدارة الزي أثناء الدوران والرقصألل
أكمامه مستوحاة من كم الزبون، إال أنها تكون بعدة فتحات، يرتدى أسفل منها بنطلون وقميص باللون 

س قبعة شكلها يأخذ شكل األسود بزخارف نباتية بالخيوط الذهبية مأخوذة من زخارف الزبون، وعلى الرأ
الطبل المستخدم في العرضات والرقصات في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية بزخارف من 

ولكن تظهر بكثافة أكثر لتعطي التأثير غير التقليدي للزي االستعراضي، وتخرج . الكتل التي يتميز بها الطبل
ي االستعراضي عبارة عن بنطلون مستوحى من شكل السروال به من العقل إلى الخيال، والجزء السفلي للز

  .التقليدي، ليعطي الحركة المناسبة أثناء أداء العرض

  :تصميم االستعراضي الرابعال 
  )(Alajaji ,2005) (Albassam, 1983 المصدر :)4(تصميم رقم 

  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية للمنطقة الشمالية 
وقد تم تحليل هذه ). الزبون، المدرقة، الطبول(ن المملكة العربية السعودية م

األزياء، حيث إنها تتسم باالتساع وتعدد القصات فيها، مما يعطي تأثيرًا مناسبًا 
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وقد تم تصميم الزي . عند الحركة والزخارف الذهبية الكثيفة الالمعة التي يمكن توظيفها في زي استعراضي
لون األسود من قماش المخمل، وهو قماش الزبون المزخرف بوحدات هندسية مستوحاة من األساسي من ال

زخارف المدرقة، ويحلى الزي بأشكال الطبول التي تزينها الربث الملونة، وتنتشر على الزي بالكامل، وهذه 
لتعطي التأثير الطبول تستخدم في العرضات والرقصات في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، 

  . غير التقليدي للزي االستعراضي، وتخرج به من العقل إلى الخيال

  :التصميم االستعراضي الخامس
  )5(تصميم رقم 

  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األقمشة المستخدمة في 
الشالكي، خط (تنفيذ األزياء التقليدية في المملكة العربية السعودية 

وقد تم توظيف ). المطرزة، األقمشة المنزكة، الجنيهاتالبلدة، األقمشة 
مختلفة األحجام  هذه األقمشة في زي استعراضي على شكل بالونات

واألقمشة، وكأنها تعبر عن كتالوج لألقمشة التقليدية، وتعرف بها للجمهور بطريقة غير تقليدية للزي 
م زي استعراضي يحمل نفس الفكرة مستوحى كما تم تصمي. االستعراضي، وتخرج به من العقل إلى الخيال

من شكل الجنيهات، وهي العملة المنتشرة في المملكة العربية السعودية في تلك الفترة والتي انتشر توظيفها 
  . على األقمشة التقليدية

  :لتصميم االستعراضي السادسا
 ،2005( ،)1994) Ross( Topham,johnالمصدر: )6(تصميم رقم 

(1987) Mauger,Thirry،Feda (2003), Alajaji (2017) 
  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من البراقع التقليدية 
المختلفة التي انتشر ارتداؤها بين نساء قبائل الحجاز من 
المملكة العربية السعودية، حيث تختلف في أشكالها وأحجامها 

وتصميماتها من حيث وجود العمالت  وبدراسة جماليات البراقع. وأساليب زخرفتها من قبيلة إلى أخرى
المعدنية فيها واألهداب الملونة بأحجام وأشكال مختلفة والخرز الرصاص والحجري المنتشر عليها وتنوع 
أحجامها أمكن استلهام زي استعراضي، وكأنه كتالوج للبراقع التقليدية، يتكون الجزء العلوي منه من قميص 

البراقع التقليدية وكأنها أجنحة تظهر بوضوح تفاصيلها عندما تمد أسود يثبت على طول األكمام نسخ من 
العارضة ذراعيها، وبنطلون مصمم من قماش عنابي يتميز بوجود أهداب عليه بكثافة مستوحى من الكتل 

كما يمكن أن ينفذ البنطلون من العمالت الذهبية . المنتشرة على البراقع وبنفس لونها ولثام من نفس القماش
، بحيث يتعرف )العمالت الذهبية المنتشرة في تلك الفترة على الحلي والبراقع(صة بزخرفة الجنيهات المترا

  . الجمهور على شكل وأنواع هذه البراقع بطريقة غير تقليدية، تخرج بها من العقل إلى الخيال

  

  :التصميم االستعراضي السابع
  Albassam (1999): المصدر :)7(تصميم رقم

  

ًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية في منطقة عسير وهو يمثل زي
، وبتحليل األزياء التقليدية )الطفشة(الثوب المجنب، الثوب المبقر، القبعة (

التي تتسم باالتساع والقصات الجانبية وكثافة التطريز الملون والطفشة 
ن المطرزة التي تتفرد بها منطقة عسير تم تصميم زي استعراضي عبارة ع



 المجلــة األردنیــة للفنـــون

697 
 

بلوزة وبنطلون من قماش الدوت األسود المستخدم في تنفيذ مثل هذه األزياء، مطرز على األطراف بزخارف 
مستوحاة من زخارف الثوب وبنفس ألوانه، وترتدي العارضة تنورة بقصات تم استلهامها من الخطوط الطولية 

ويتم ارتداء طوق كبير على . زياءللثوب، وتحمل زخارف األزياء التقليدية لمنطقة عسير، وبنفس ألوان األ
الصدر مستوحى من الجزء السفلي للطفشة ومزخرف بنفس زخارفه، بينما ترتدي العارضة على الرأس قبعة 

  . العلوي من الطفشة التقليدية بطريقة غير تقليدية، تخرج بها من العقل إلى الخيال مستوحاة من الجزء

  : التصميم االستعراضي الثامن
  

  Albassam (1999): المصدر :)8(تصميم رقم
  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية في منطقة عسير 
وبتحليل األزياء التقليدية ). الطفشة(الثوب المجنب، الثوب المبقر، القبعة (

التي تتسم باالتساع والقصات الجانبية وكثافة التطريز الملون والطفشة 
تم تصميم زي استعراضي عبارة عن  ا منطقة عسيرالمطرزة التي تتفرد به

فستان، استوحي الجزء العلوي منه من قماش الدوت األسود المستخدم في 
تنفيذ مثل هذه األزياء، مطرز على األطراف بزخارف من شكل وخامة الطفشة، وتنزل منه شرائط ملونه 

ربث المستوحاة من الربث على الشيلة بألوان الزخارف العسيرية المنتشرة على الثوب المجنب، وكذلك ال
المريشة، وقميص داخلي مزخرف بنفس الزخارف والنقوش التقليدية على الثوب المبقر، والبنطلون أسود 

وعلى الرأس والعنق طوقان يزينان بالسالسل الفضية . بلون الثوب المجنب ومزخرف بنفس زخارفه
الزي االستعراضي بطريقة غير تقليدية، ويخرج به من المستوحاة من الحلي التقليدية العسيرية، ويظهر 

  . العقل إلى الخيال
  

  : التصميم االستعراضي التاسع
  

  Albassam (1999): المصدر :)9(تصميم رقم 

  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية في منطقة عسير 
وبتحليل األزياء ). يلالطفشة والمند(الثوب المجنب، الثوب المبقر، القبعة (

التقليدية التي تتسم باالتساع وكثافة التطريز الملون تم تصميم زي استعراضي 
عبارة عن فستان واسع مزخرف بزخارف طولية بنفس الزخارف المطرزة على الثوب المجنب، وينتهي الفستان 

س شيلة من اللون وعلى الرأ. بكنار عريض مستوحى من زخارف ولون المنديل الذي يوضع على الرأس
األبيض تثبت من على الرأس بعصابة من نفس لون وخامة وزخرفة المنديل، كما يحلى طرف الشيلة بكنار 
عريض من نفس لون وخامة وزخرفة المنديل، ليظهر الزي االستعراضي بطريقة غير تقليدية، تخرج به من 

  .العقل إلى الخيال
  

  : التصميم االستعراضي العاشر
  

  Albassam (2000): المصدر :)10(تصميم رقم 
  

الثوب (يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية في منطقة نجران 
وبتحليل الزي التقليدي ). النجراني، حزام الجلد، عصابة مزينة بالخواتم

النجراني، الذي يتسم بأكمامه الواسعة، والخصر الضيق الناتج عن شد حزام 
تحلى بالخواتم الكبيرة، تم تصميم زي استعراضي، عبارة عن فستان واسع وبأكمام كبيرة  عليه، والعصابة التي

وواسعة مستوحاة من كم الثوب النجراني باللون األحمر نفس لون زخارف الثوب النجراني، وعلى الرأس 
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والخصر، الشيلة السوداء، تثبتها عصابة ضخمة مزينة بخواتم كبيرة الحجم، وتلف العصابة على الصدر 
وتتدلى على الثوب من األمام، ليظهر الزي االستعراضي بطريقة غير تقليدية، 

  . تخرج به من العقل إلى الخيال

  : التصميم االستعراضي الحادي عشر
  

  Albassam (2000): المصدر :)11(تصميم رقم 
  

وهو يمثل زيًا استعراضيًا استوحي من األزياء التقليدية في منطقة نجران 
وبتحليل الزي التقليدي ). ب النجراني، حزام الجلد، عصابة مزينة بالخواتمالثو(

النجراني تم تصميم زي استعراضي عبارة عن بلوزة وبنطلون أسود ضيق، يأخذ تأثير لف الحزام، وعلى 
 الوسط حزام مستوحى من حزام الثوب النجراني، وعلى الرأس عباءة كبيرة مثبتة من على الرأس بعصابة مزينة

بخواتم بحجم كبير كما في العصابة النجرانية، وتغطي العباءة السوداء المطبوعة بزخارف على شكل خواتم 
  .ليظهر الزي االستعراضي بطريقة غير تقليدية، تخرج به من العقل إلى الخيال كافة الجسم،

 لعروض االستعراضيةالمستوحاة من األزياء التقليدية النسائية ألداء ا التصاميم مناسبة :الفرض الثاني
 .االستعراضي التصميم تقييم محاور مستوى على آلراء المختصين وفقًا

وفيما يلي سيتم التحقق من هذا الفرض وذلك باستعراض رأي أفراد عينة الدراسة من المختصين حول 
  : مناسبة كل تصميم على مستوى محاور التقييم األربعة وذلك من خالل الجدول التالي

  مصفوفة المتوسطات الحسابية على مستوى محاور االستبانة والتصاميم االستعراضية المختلفةيبين ): 3(جدول 

  المحور

  

  التصميم

 تحققت عناصر التصميم
في الزي اإلستعراضي 

، اللون ،الشكل ،الخط(

 )الخامة

 تحققت أسس التصميم في
 ،الوحدة(الزي اإلستعراضي 

االنسجام ، التوازن، التناسب

 )والتوافق

رجة اإلبتكار في د

اإلستعراضي  الزي

، الخط، الشكل(

 )الخامة، اللون

 مالئمة التصميم ألداء
العروض االستعراضية 

، اإلتساع، الحركة(

 )المكمالت، اللون

المتوسط 

العام 

 للتصميم

 2.55 2.8 2.3 2.6  2.5 التصميم األول
 2.85 3 2.8 2.6 3 التصميم الثاني
 2.88 3 2.7 3  2.8 التصميم الثالث
 2.58 2.6 2.6 2.6  2.5 التصميم الرابع

 2.50 2.6 2.5 2.5  2.4 التصميم الخامس
 2.80 2.8 2.8 2.8  2.8 التصميم السادس
 2.95 3 3 3  2.8 التصميم السابع
 2.68 3 2.8 2.3  2.6 التصميم الثامن
 2.90 3 2.8 3  2.8 التصميم التاسع
 2.83 3 2.3 3  3 التصميم العاشر

 2.75 3 2.4 2.9  2.7 حادي عشرالتصميم ال
  2.89 2.64 2.75 2.72 المتوسط العام للتصميم

يتضح من الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية لجميع التصاميم على مستوى إجمالي المحاور تقابل 
، ولقد جاء ترتيب التصاميم اإلحدى عشر من )2.95 – 2.50(حيث انحصرت بين ) مناسب(درجة المناسبة 

  :نظر المختصين كما يأتي وجهة
 ).2.95(جاء التصميم السابع في المرتبة األولى بمتوسط حسابي . أ

 ).2.90(جاء التصميم التاسع في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي  .ب
 ).2.88(جاء التصميم الثالث في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي . ت
 ).2.85(حسابي  جاء التصميم الثاني في المرتبة الرابعة بمتوسط. ث
 ).2.83(جاء التصميم العاشر في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي . ج
 ).2.80(جاء التصميم السادس في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي . ح
 ).2.75(جاء التصميم الحادي عشر في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي . خ
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 ).2.68(بي جاء التصميم الثامن في المرتبة الثامنة بمتوسط حسا. ذ
 ).2.58(جاء التصميم الرابع في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي . ذ
 ).2.55(جاء التصميم األول في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي . ر
 ).2.50(جاء التصميم الخامس في المرتبة الحادية عشرة بمتوسط حسابي . ز
  
 
  
 
  
  

  وضح المتوسطات الحسابية لدرجات مناسبة التصاميم اإلحدى عشررسم بياني ي :)1(شكلال

وعلى مستوى إجمالي التصاميم جاءت المتوسطات الحسابية لجميع محاور االستبانة األربعة مقابلة 
، ولقد جاء ترتيب مناسبة المحاور األربعة )2.89 – 2.64(حيث انحصرت بين ) مناسب(لدرجة المناسبة 

  :كما يأتي من وجهة نظر المختصين
في )) المكمالت -اللون  - تساع اال -الحركة (العروض االستعراضية  مة التصميم ألداءءمال(جاء محور . أ

 ).2.89(المرتبة األولى بمتوسط حسابي 
االنسجام  -التوازن  -التناسب  -الوحدة (ستعراضي الزي اال تحققت أسس التصميم في(جاء محور . ب

 ).2.75(انية بمتوسط حسابي في المرتبة الث)) والتوافق
في )) الخامة -اللون  - الشكل  - الخط (ستعراضي في الزي اال تحققت عناصر التصميم(جاء محور . ت

 ).2.72(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
في المرتبة الرابعة )) الخامة -اللون  -الخط  -الشكل (اإلستعراضي  درجة اإلبتكار في الزي(جاء محور . ث

 ).2.64(ة بمتوسط حسابي واألخير
  
 
  
  
  
  

  رسم بياني يوضح المتوسطات الحسابية لدرجات مناسبة محاور االستبانة :)2(شكل ال

ومما سبق يتضح التحقق من الفرض الثاني ومناسبة التصاميم المستوحاة من األزياء التقليدية النسائية 
   .ستعراضيور تقييم التصميم االهة نظر المختصين على مستوى محاألداء العروض االستعراضية من وج

  :مناقشة النتائج
أمكن في هذه الدراسة تحليل مجموعة مختارة من األزياء التقليدية النسائية في المملكة العربية 

جديد،  زيًا استعراضيًا استوحيت منها، لتقدم األزياء التقليدية في قالب استعراضي) 11(السعودية، وتصميم 
فالزي االستعراضي عنصر مهم يعمل مع . وتنقل صورة من صور الماضي بطريقة شيقة وممتعة لألجيال

على تشكيل صورة للعرض، تحمل الكثير من ) الصوت، اإلكسسوارات، المنظر ،الماكياج(العديد من العناصر
  .الدالالت الجمالية والمعاني الهامة التي يراد إيصالها للجمهور

أنه في ظل التحول الذي شهدته الثقافة البصرية عالميًا، فقد تحول ) Alrifai. 108, 2016(ويؤكد 
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واتجه جمال المسرح ، المحتوى المسرحي من نص تقليدي إلى صور، فحدث تغير ملحوظ في دراما النص
ز على وعاطفته وصورته وتركيبته وسرده وعروضه ولغته؛ وغيرها من السمات الخاصة بالمسرح؛ إلى التركي

  ).العروض االستعراضية(الناحية البصرية، فكان ذلك إيذانًا بظهور 
وتناسب التصميمات االستعراضية التي تم استلهامها في هذه الدراسة العروض األدائية التي يقوم بها 

ي مؤدو الفرق االستعراضية من الناحية الجمالية واألدائية، وهي تحمل سمات األزياء التقليدية النسائية ف
المملكة العربية السعودية، حيث روعي فيها عناصر وأسس تصميم األزياء االستعراضية، وهي التصميم، 

فالزي يقوم بدور مهم في إيصال رسالة بصرية للجمهور عن . اإلثارة، الحركة، اإلدهاش، الجدة، األصالة
  ).Sliman, 102, 2019(الشخصية والمكانة االجتماعية والثروة والعصر الذي ينتمي له 

أنه البد للمصمم الجيد أن يكون ذا خبرة وقدرة عالية على ) alssayed Ali, 127, 1998(وأكد 
استلهام التراث الفني لمجتمعه، بحيث يدخل إضافات وتعديالت تقرب بين عناصر ظلت متباعدة ومنفصلة، 

كما البد له أن يوجد مما يسبغ على بعض العناصر وظائف فنية جديدة تشبع حاجات عصره الجمالية، 
ويبسط األشياء الزائدة غير الضرورية، ويدعم أشكاله وصوره ورموزه بأشياء إضافية، لتعطي وضوحا 

وهذا ما تم اتباعه في هذه الدراسة، حيث حذفت بعض التفاصيل، لتحل مكانها تفاصيل أكثر أهمية، . وأهمية
، ودمج بعض المكمالت مع الزي وبعض من تؤكد على سمة من سمات الزي، وتعتبر المفتاح الخاص به

سمات المنطقة ومميزاتها كدمج سعف النخيل في بعض األزياء التي تعبر عن أزياء منطقة نجد التي تعتبر 
  . النخيل من أهم وأبرز محاصيلها

أن مصممي األزياء المسرحية واالستعراضية يسعون دائمًا للتأكيد ) Sliman, 105, 2019(فقد ذكرت 
وية كل شخصية من خالل المالبس، ويتم استلهامها من المصادر التاريخية أو الفن الشعبي باالعتماد على ه

وقد روعي في التصميمات االستعراضية االتساع وعنصر الراحة، . على القدرة اإلبداعية للمصمم نفسه
اصة لسهولة وأوضح أن الرقص يتطلب مالبس خ) Saleh, 2011,164(وقد أيد ذلك ليناسب الوظيفة، 

اللون (فالزي عالمة مهمة تدخل في صناعة الصور البصرية للعرض، بما يملكه من عناصر داخلية . الحركة
  )khywn , 180 , 2020)() الخامة الشكل الخط النقطة

  : االستنتاجات
 .يمكن اعتبار الزي االستعراضي ظاهرة اجتماعية يشترك فيها العارض مع الجمهور. 1
ستعراضية المستوحاة من األزياء التقليدية تقدم مجموعة من المعاني التي تثير إعجاب األزياء اال. 2

 .الجمهور، بما تحمله من قيم اجتماعية ومعان مختزلة ودالالت جمالية
 .األزياء االستعراضية تشكل أساس األداء البصري في العروض االستعراضية. 3
ء التقليدية تنقل طبيعة األزياء التقليدية بقالب جديد، يتماشى األزياء االستعراضية المستوحاة من األزيا. 4

 . مع ثقافة المجتمع السعودي حاليًا
 . المسرح المعاصر يتجه إلى الصور التشكيلية للمسرح البصري االستعراضي. 5

  : التوصيات
لرقصات التقليدية تشجيع الباحثين على دراسة الفنون التقليدية في المملكة العربية السعودية عامة، وا. 1

 .خاصة
دعم وزارة السياحة المختصين لتصميم أزياء استعراضية مستوحاة من األزياء التقليدية للرجال في . 2

 .المملكة العربية السعودية
االستفادة من التراث العمراني للمملكة العربية السعودية، واستلهام أزياء استعراضية من المباني . 3

 . من نقوش وزخارفوملحقاتها، وما تحويه 
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توجيه وزارة السياحة لالهتمام بالفنون االستعراضية المختلفة في المملكة العربية السعودية النابعة من . 4
 . تراثها وثقافتها

دراسة األزياء التقليدية المرتبطة بالرقصات التقليدية في المملكة العربية السعودية ومكمالتها والحركات . 5
 .افظة عليها حتى ال يدخل عليها التطوير فتفقد أصالتهاالمصاحبة لها، والمح

 . إتاحة الفرصة لخريجات قسم تصميم األزياء والنسيج لتصميم أزياء استعراضية ومسرحية متنوعة. 6
 .إدخال مقرر تصميم األزياء االستعراضية والمسرحية ضمن مقررات قسم تصميم األزياء والنسيج. 7
هتمين بعمل التعديالت المناسبة على األزياء التقليدية في المملكة العربية قيام مصممي األزياء والم. 8

السعودية للرجال والنساء، لتتماشى مع تطور المجتمع والوظيفة المستخدمة له، لنضمن استمراريته 
 .وانتشاره

العربية على هيئة المسرح والفنون األدائية االهتمام بالمسارح والساحات االستعراضية في المملكة . 9
 .السعودية، وإمدادها بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة السمعية والبصرية
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