
 
 

 

 الموقع اإللكتروني
WEB SITE 

                                                                                   

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 
KING ABDULAZIZ UNIVERSITY 

Home Economic Dept. 

 ملكة العربية السعوديةامل
 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك عبد العزيز
 االقتصاد المنزلي

 HOM.025.02.F005رقم النموذج: 

 ثانياإلصـــــــدار: ال

 3 من 1ة: ـــــــصفح
 

6952960 

6952960 
 21551جدة           42807ص.ب. 

P.O. Box 42807   Jeddah 21551 

 برقياً: جامعة الملك عبد العزيز

Cable: jameatabdulaziz 

فاكس: 

6952006(02) 

Fax: (02)6952006 

 

 بيانات األبحاثنموذج 
  (يعبأ هذا الجزء في حالة مقال في مجلة دورية)

 عنوان الوثيقة*
Document Title 

 التصميم الداخلي للمنزلفي  واستخدامها التراثية القطعالبحث في الدوافع وراء اقتناء  ع*

*E 
Researching the motives behind the acquisition, possession and application 

of heritage collectibles in home interiors 

 الموضوع
Subject 

 التصميم الداخلي  ع

E Interior Design  

 إنجليزي √عربي        لغة الوثيقة:*

 

 لمستخلصا*
Abstract 

 ع*

بشكل ا لسكانهالمنزلية التي تمثل الهوية االجتماعية الداخلية أهمية البيئة باألبحاث السابقة  اهتمت

 البيئةالمقتنيات التراثية في  ووضععام ولكن ليس هناك بحث يحدد الدافع وراء اقتناء وحيازة 

أفراد المجتمع السبب الذي يجعل التعرف على لمنزل. وكان الهدف من هذا البحث الداخلي في ا

المنطقة ي اإلناث البالغين المقيمين فمن  330التراثية. وتكونت عينة الدراسة من القطع  تمتلك

 أربعةإلى  تم تصنيفه الذيكان أسلوب التحقيق استبيان والعربية السعودية.  المملكةى في وسطال

مساحة المنزل، وللمحاور رئيسية هي: السبب وراء وجود المقتنيات التراثية في الديكور الداخلي 

 هو الرئيسيالسبب أن  قد أظهرت النتائجداخل المنزل، ونوع المقتنيات التراثية. و هالمحتلة، مكان

، والمطابقة مع غيرها من األثاث داخل المنزل. والموضةالهدايا،  ومن ثمالهوية االجتماعية 

عالقة ذات داللة إحصائية بين الهوية والحيز الذي يشغله والهوية كانت هناك باإلضافة إلى ذلك، 

ممين لتطوير مفاهيمهم في المصة . وقد تساعد هذه الدراسع نوع من المقتنيات التراثيةاالجتماعية م

التصميم الداخلي واكتشاف العالقة بين التراث والتصميم الداخلي، والهوية االجتماعية،  مشاريع

 غير المباشرة لعمالئها.الاالحتياجات المباشرة و على فهمالمصممين  يساعدوالذي 

 * ضرورة تعبئة البيانات التي تحتوي على عالمة
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Previous research considered the significance of the home environment 

representing the owner’s social identity in general but there is no clear 

research that identifies the motive behind acquisition, possession and 

application of heritage collectibles in home interiors. The aim of this 

research was to discover the reason why people possess heritage 

collectibles in their home interiors. In addition, this research considered the 

occupied space of the possessions, location within the home, and the type of 

heritage collectibles. The sample of this study consisted of 330 female 

adults residing in the centre of Saudi Arabia. The method of investigation 

was a self-report questionnaire, which was classified into four main themes: 

the reason behind having heritage collectibles in home interiors, occupied 

space, location within the home, and the type of heritage collectibles. The 

results indicated that there are a diverse number of reasons behind people’s 

possession of heritage collectibles. The main reason was social identity then 

gifts, trends, and matching with other furniture within the home. In 

addition, there was a significant relationship between identity and occupied 

space (p=0.001) and social identity with the type of heritage collectibles 

(p=0.001). The contribution to new knowledge in this study should help 

designers to develop their concepts in their interior design projects and 

discover the relationship between heritage, interior design, and social 

identity, which will provide designers with the direct and indirect needs of 

their clients. 
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