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 ملخص البحث

المنزل المتنقل للقبائل البدوية التي تعيش على األراضي الصحراوية القاحلة في دولة الكويت. هذا الهيكل بيت الشعر هو 

الصديق للبيئة يستخدم منذ مئات السنين بين القبائل البدوية التي استوطنت شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإن بيت الشعر 

نامية للسكان البدو من أراضيهم الصحراوية إلى مختلف المدن يواجه خطر االنقراض بسبب الهجرة الهائلة والمت

والضواحي الكويتية. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري للغاية دراسة وتوثيق البناء والهيكل األصلي لبيت الشعر، 

 ه.باإلضافة إلى دراسة جميع األجزاء الداخلية والخارجية الصلبة وغير الصلبة واألثاث والديكورات المكونة ل

( تحديد األنواع المختلفة لمصادر المواد الخام واألصباغ والمثبتات المستخدمة في منسوجات 1تهدف هذه الدراسة إلى: 

( تحديد 3( استكشاف تقنيات النسج المختلفة المستخدمة في منسوجات السدو، 2السدو لبناء وتأثيث وتزيين بيت الشعر 

( دراسة التصميم األصلي 4علها مناسبة لبناء وتأثيث وتزيين بيت الشعر، الخصائص الرئيسية لمنسوجات السدو التي تج

( 6( تسمية وشرح األجزاء المختلفة والمواد المستخدمة في بناء وتأثيث وتزيين بيت الشعر، و 5لهيكل بناء بيت الشعر، 

 شرح الطريقة التي يتم من خاللها بناء وتفكيك بيت الشعر.

( من طلبة تخصصي التصميم الداخلي والتربية الفنية الذين يدرسون مقرر 37عة وثالثون )ساهم في هذه الدراسة عدد سب

"التراث الفني الكويتي" في كلية التربية األساسية في الكويت في جمع البيانات الالزمة لهذه الدراسة عن طريق إجراء 

م استخدام صورتين داخليتين وخارجيتين بحجم مقابالت مع كبار السن وأفراد العائلة، واألقارب، واألصدقاء، وغيرهم. ت

بيت الشعر لتحديد أسماء األجزاء الداخلية والخارجية المختلفة لهذا للبيت. تم تحليل البيانات التي جمعت مع بعضها 

البعض لتحديد أوجه التشابه واالختالف في تسمية األجزاء المدروسة. يوصى الباحث بإجراء المزيد من الدراسات 

اث لتحديد أوجه التشابه واالختالف بين القبائل البدوية المختلفة في الكويت في تسمية األجزاء الخارجية والداخلية واألبح

 المختلفة من بيوت الشعر، وقطع أثاثها وديكوراتها.
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