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 الملخص:

أهمٌة "فن القط العسٌري" على أنه واحد من الفنون مشكلة البحث التً تتمثل فً ٌركز البحث فً إلقاء الضوء علً 

بالمملكة العربٌة السعودٌة، وهو فن النقش والزخرفة التقلٌدٌة على جدران المنازل الذي برعت فٌه نساء الشعبٌة المعروفة 

منطقة عسٌر، والذي قررت منظمة األمم المتحدة "الٌونسكو" إدراجه ضمن قائمة المنظمة للتراث الثقافً غٌر المادي 

 9إلى  4" بجمهورٌة كورٌا الجنوبٌة فً الفترة من للبشرٌة الذي ٌحتاج لصون عاجل، والذي ُعقد فً جزٌرة "جٌجو

، وكذلك إبراز دور المرأة العسٌرٌة فً تنمٌة ونقل التراث الثقافً الحرفً للقط العسٌري، 7102سبتمبر من العام الحالً 

لمرأة فً باإلضافة إلى تمكٌن ا وأهدافه من حٌث توضٌح فلسفة بنائه، وألوانه الممٌزة، وأشهر فنانات القط العسٌري،

من خالل عمل تصمٌمات خاصة وإنتاج ورش، ودورات، ومتاحف، وقرى سٌاحٌة لتطوٌر هذا التراث المجتمع، وذلك 

السٌاحً والمحافظة علٌه، والوقوف على خصائصه، وكذلك استحداث تصمٌمات تساهم فً تنشٌط التسوٌق السٌاحً 

تحمله من كنوز أثرٌة جعلتها تتصدر الوجهات السٌاحٌة التراثٌة  والكشف عن هوٌتها التراثٌة وماواالرتقاء بالذوق العام، 

وتفترض الباحثة أن الدراسة التحلٌلٌة لنماذج مختارة من زخارف التراث العسٌري سوف تعمل على الوقوف  .فً المملكة

لمنهج التجرٌبً. ، وقد اتبعت لتحقٌق ذلك المنهج الوصفً التحلٌلً واعلى خصائص زخارفها الطباعٌة وسماتها المؤثرة

وٌتبلور ذلك فً نتائج البحث من إظهار جمالٌات القط العسٌري من خالل التصمٌمات المبتكرة المستوحاة من القط 

وأثر ذلك على  بالتطبٌق على تجمٌل الفنادق السٌاحٌة بمنطقة عسٌر بمخرجات المعلقات النسٌجٌة المطبوعةالعسٌري 

 عملٌة التسوٌق السٌاحً السعودي.

 الكلمات المرشدة:

  .التسوٌق السٌاحً -المعلقات النسٌجٌة  - الحرف - الموروث الثقافً -فلسفة القط 
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