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المستخلص

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مســتوى رضــا ضيــوف وزوار مهرجــان 

الجنادريــة الخامــس والعشــرين عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة، وإلــى اختبــار 

ــزوار وانطباعاتهــم وبيــن بعــض خصائصهــم  العالقــة بيــن آراء الضيــوف وال

الشــخصية واالجتماعيــة، كمــا اســتهدف الوقــوف علــى أهــم المقترحــات التــي 

ــي  ــة ف ــراث والثقاف ــي للت ــان الوطن ــل دور المهرج ــي تفعي ــاهم ف ــن أن تس يمك

األعــوام القادمــة. اعتمــد البحــث علــى منهــج المســح االجتماعــي بأســلوب العينــة 

القصديــة مــن ضيــوف وزوار الجنادريــة بلغــت )373( مــن جنســيات مختلفــة، 

ــت  ــذا الغــرض. دل ــة له ــة واإلنجليزي ــن العربي ــم اســتبانة باللغتي ــم تصمي ــد ت وق

نتائــج البحــث علــى وجــود مســتوى مرتفــع مــن الرضــا لــدى أفــراد العينــة عــن 
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البرامــج والخدمــات المقدمــة مــن المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، وعلــى 

ــي مســتوى الرضــا عــن البرامــج  ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل عــدم وجــود ف

ــن  ــة. كمــا تبي ــوع العين والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان، تعــود الختــالف ن

ــية  ــرات الجنس ــزى لمتغي ــزى تع ــة تع ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ع

ــن  ــتوى الرضــا ع ــي مس ــزوار ف ــوف وال ــي للضي ــتوى التعليم ــر والمس والعم

خدمــات المهرجــان، ، وعلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة للــزوار فــي 

مســتوى الرضــا عــن خدمــات المهرجــان، تعــزى لعــدد مــرات زيارتــه.

الكلمــات المفتاحيــة:  المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، ضيوف وزوار 
الجنادريــة، الرضــا، البرامــج، الخدمات.
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Abstract

The research aims to identify the level of satisfac-

tion of guests and visitors about the National Festival 

programs and services provided, and to examine  the 

relationship between the opinions of guests and visitors 

and their impressions and some of their personal and 

social characteristics, also targeted the most important 

recommendation that can contribute to activating the 

role of the National Festival for Heritage and Culture 

in the coming years. The research depend on a social 

survey methodology by a purpose sample of guests 

and visitors of Al-Janadriah, which amounted )373( of 

different nationalities. A questionnaire was distributed in 

both Arabic and English language. Results indicate of a 

high level of satisfaction among respondents about the 

programs and services provided by the National Festi-

val for Heritage and Culture, and present of no statis-

tically significant differences in the level of satisfaction 

about the programs and services offered in the festival, 

which depend on the different type of sample. There-

fore, there were no statistically significant differences 
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in the level of satisfaction differences about the festival 

Programs and Services for nationality, age, educational 

level for guests and visitors variables, and there was 

no statistically significant differences for visitors in the 

level of satisfaction with the festival services, due to the 

number of visits time.

Key words: National Festival for Heritage and Culture , 

Guests and visitors of Janadriah , satisfaction , Programs 

, Services.
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Introduction :مقدمة

ــي للتــراث  ــإدارة المهرجــان الوطن ــة ب تقــوم وزارة الحــرس الوطنــي ممثل
ــات  ــن فعالي ــه م ــا يصاحب ــة وم ــان الجنادري ــى مهرج ــراف عل ــة باإلش والثقاف
وبرامــج متعــددة، وقــد نُفــذ حتــى تطبيــق هــذا البحــث أربعــة وعشــرون مهرجانــاً 
ــاً،  ــاً ودولي ــاً وإقليمي ــدى محلي ــان ص ــذا المهرج ــاب ه ــي اكتس ــا دور ف كان له
حيــث يســتضيف المهرجــان كل ســنة دولــة مــن دول العالــم لتعــرض فيــه 
ــة  ــن داخــل المملك ــوف م ــن الضي ــات م ــم دعــوة المئ ــا. ويت ــا وحضارته تراثه
ــرز  ــوف يب ــن، وس ــن والمقيمي ــن المواطني ــزوره اآلالف م ــا ي ــا، كم وخارجه
ــات  ــج والخدم ــن البرام ــة ع ــوف وزوار الجنادري ــا ضي ــتوى رض ــث مس البح
المقدمــة فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة بدورتــه الخامســة والعشــرين 

للعــام 1431هــــ.

Research Problem :مشكلة البحث

ــة  ــة المملكــة العربي ــه ثقاف ــة مــوروث شــعبي تتجســد في مهرجــان الجنادري
الســعودية وعاداتهــا وتقاليدهــا، تتبنــاه الدولــة ممثلــة بــوزارة الحــرس الوطنــي، 
يســاهم فــي إحيــاء التــراث وترســيخ الهويــة الوطنية حيــث تجتمع فيــه كل أطياف 
ــة  ــي قري ــي ف ــة األطــراف لتلتق ــة المترامي ــع مناطــق المملك ــع مــن جمي المجتم
واحــدة متكاملــة لتــذوب وتنصهــر مفاهيــم الحزبيــة والعصبيــة والقبليــة ويحــل 
ــث  ــاء، وحي ــل البن ــدة والعم ــاء والوح ــوالء واالنتم ــل وال ــم التكام ــا مفاهي محله
ــام بنســخته الخامســة والعشــرين )عــام 1431هـــ(، وتشــارك  إن المهرجــان يق
فيــه جميــع مؤسســات الدولــة الرســمية واألهليــة علــى اختالفهــا وتنوعهــا، فــإن 
دراســة مســتوى رضــا النــاس عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة والــذي ينعكــس 
علــى عمليــة التفاعــل مــع المهرجــان يعتبــر مــن األهميــة بمــكان، خاصــة أنــه 
لــم يتــم التطــرق لهــذا الموضــوع مــن قبــل، لــذا فــإن هــذا البحــث ســيبرز مــا إذا 
كان ضيــوف وزوار المهرجــان راضيــن عمــا يقــدم لهــم مــن أنشــطة وخدمــات 
ــة  ــة العين ــالف فئ ــف باخت ــة وهــل الرضــا يختل ــج مهرجــان الجنادري ــي برام ف
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ــة  ــة العمري ــية والفئ ــة كالجنس ــرات االجتماعي ــض المتغي ــر( وبع ــف- زائ )ضي
والمســتوى التعليمــي وعــدد مــرات االســتضافة والزيــارة. ويمكــن أن نخلــص 
إلــى أن مشــكلة البحــث تقــوم علــى اإلجابــة عــن التســاؤل: مــا مســتوى الرضــا 

عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي مهرجــان الجنادريــة؟

 Research Importance :أهمية البحث

ــا  ــي تناوله ــدة ف ــه دراســة اســتطالعية جدي ــي كون ــة البحــث ف ــن أهمي تكم
لموضــوع رضــا المبحوثيــن عــن البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة 
العامــة للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة؛ وتســاعد واضعــي الخطــط 
التعــرف  فــي  للتــراث والثقافــة  الوطنــي  المهرجــان  فــي  واإلســتراتيجيات 
علــى أهــم التوصيــات التــي ســيخرج بهــا البحــث ألخذهــا بعيــن االعتبــار فــي 
مهرجانــات الجنادريــة القادمــة. كمــا تتضــح أهميــة البحــث عنــد المتخصصيــن 
فــي الدراســات األنثروبولوجيــة الثقافيــة لمــا لهــا مــن عالقــة مباشــرة فــي 
التعــرف علــى المــوروث الشــعبي الســعودي مــن خــالل مــا عــرض فــي قريــة 
الجنادريــة طيلــة فعالياتــه مــن برامــج وأنشــطة ثقافيــة تتجســد فيها ثقافــة المجتمع 
الســعودي وكيانــه. كمــا أن البحــث يعتبــر إضافــة للمكتبــة الســعودية فــي ظــل 
نــدرة الدراســات بشــكل خــاص حــول موضــوع الدراســة، ويمكــن تحديــد أهداف 

ــة: ــا ســبق - مــن خــالل األمــور التالي ــة لم البحــث - باإلضاف

أنــه دراســة ميدانيــة تقــف علــى الواقــع الفعلــي لمســتوى الرضــا عنــد . 1
ــاض. ــة الري ــة بمدين ــوف وزوار مهرجــان الجنادري ضي

أنــه يعتبــر مــن أوائــل الدراســات المقارنــة لمســتوى الرضــا عــن . 2
الجنادريــة. مهرجــان  وزوار  لضيــوف  والخدمــات  البرامــج 

أنــه مســاهمة فــي رفــع مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات . 3
ــا اإلدارة  ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــر وإيجابي ــين وتطوي ــى تحس ــؤدي إل ــا ي مم
العامــة للتــراث والثقافــة فــي وزارة الحــرس الوطنــي، وذلــك مــن خــالل النتائــج 

ــذه الدراســة. ــن ه ــة م المتوقع
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أهداف البحث وتساؤالته:                                              
Questions& Research Objectives

ــوف وزوار  ــا ضي ــدى رض ــة م ــى معرف ــة إل ــة عام ــث بصف ــدف البح ه
ــى  ــم، وإل ــة له ــات المقدم ــج والخدم ــتوى البرام ــن مس ــة ع ــان الجنادري مهرج
الوقــوف علــى الفــروق فــي مســتوى الرضــا مــا بيــن الضيــوف والزوار بالنســبة 
ــك عــدة أســئلة  ــرع عــن ذل ــي المهرجــان. ويتف ــة ف ــات المقدم ــج والخدم للبرام

ــي: ــى النحــو التال يمكــن صياغتهــا عل

ــي مهرجــان . 1 ــا مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة ف م
ــان؟ ــوف وزوار المهرج ــة نظــر ضي ــن وجه ــة م الجنادري

ــة فــي مســتوى الرضــا عــن . 2 هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائي
البرامــج والخدمــات المقدمــة باختــالف ضيــوف وزوار المهرجــان؟

ــة فــي مســتوى الرضــا عــن . 3 هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائي
البرامــج والخدمــات المقدمــة باختــالف بعــض المتغيــرات االجتماعيــة كالجنســية 

ــوف وزوار المهرجــان؟ ــارة لضي ــرات الزي ــم وعــدد م ــر والتعلي والعم

مــا أهــم المقترحــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل مهرجــان . 4
الجنادريــة مــن وجهــة نظــر الضيــوف والــزوار؟

مفاهيم البحث: 

1 . Satisfied Level :مستوى الرضا

يعــرف أســعد ورســالن )1984م( الرضــا بأنــه » الدرجــة التي يصــل إليها 
اإلنســان فــي ســعيه إلشــباع احتياجاتــه المتعــددة « ويــرى ألعديلــي )1981م( 
أن الرضــا بشــكل عــام هــو محصلــة أو نتيجــة للدوافــع والحوافــز. كمــا أشــار 
ــن  ــوي، فــي حي ــاألداء الق ــط ب ــى أن الرضــا مرتب ــر Oliver 1993( إل )أوليف
أن عــدم الرضــا يــدل علــى ضعــف األداء، ممــا يعــزز مــن أهميــة قيــاس مــدى 
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 Lee and etls( ــه ــاس علي ــة أداء البرنامــج وردود أفعــال الن الرضــا لمراقب
ــل كمحــدد لجــودة  2007(. ويعــرف جــوران ) Juran 2002( رضــا العمي
ــن  ــة وبي ــل للخدم ــن إدراك العمي ــرق بي ــاوت أو الف ــدار التف ــه »مق ــة بأن الخدم
ــير  ــب أن تش ــل يج ــا العمي ــس رض ــإن مقايي ــي ف ــه«، وبالتال ــه ورغبات توقعات
ــاس  ــة قي ــن عملي ــراث، وتتضم ــام واكت ــن اهتم ــه م ــه إلي ــا يوج ــه فيم ــى رأي إل
ــى  ــذه الظاهــرة إل ــة تقســيم ه ــل: وصــف نظــري إلمكاني الرضــا إجــراءات مث
مفاهيــم ثــم تصميــم مســوح لتقييــم إجابــات العميــل حــول هــذه المفاهيــم. ومــن 
المقاييــس المســتخدمة، فــي كثيــر مــن الحــاالت، للتعــرف علــى مــدى نجــاح أي 
قطــاع فــي االســتجابة الحتياجــات النــاس مــن الخدمــات العامــة، هــو مســتوى 
رضــا النــاس عــن هــذه الخدمــات )Balk,1975(، فمســتوى رضــا المواطنيــن 
عــن الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع العــام ومؤسســاته، يعطــي مؤشــراً مقبــوالً 
ــك بواســطة  ــم ذل ــات. ويت ــذه الخدم ــه له ــي تقديم ــاع ف ــذا القط ــتوى أداء ه لمس

مســح آرائهــم وانطباعاتهــم.

إن مســتوى رضــا المواطنيــن، متلقــي الخدمــة الحكوميــة، هــو مقيــاس 
ــض  ــول بع ــم ح ــن وانطباعاته ــى آراء المواطني ــد عل ــي يعتم ــي أو انطباع ذات
الجوانــب التــي لهــا عالقــة بالخدمــات التــي تقدمهــا أجهــزة القطــاع العــام، بهــدف 
ــن.  ــا للمواطني ــم خدماته ــي تقدي ــزة ف ــذه األجه ــاح ه ــدى نج ــى م ــرف عل التع

 .)Blalock and Blaloc,1988(

ويمكــن تعريــف مســتوى الرضــا إجرائيــاً بأنــه: الشــعور اإليجابــي أو 
الســلبي الــذي ينعكــس علــى شــكل آراء وانطباعــات لــدى أفــراد عينــة الدراســة 

ــة. ــان الجنادري ــج وأنشــطة مهرج ــة لبرام نحــو المجــاالت المختلف

ــه  ــث بأن ــذا البح ــي ه ــده ف ــن تحدي ــا فيمك ــي للرض ــف اإلجرائ ــا التعري أم
الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا الضيــوف والــزوار فــي مقيــاس الرضــا عــن 

البرامــج والخدمــات المقدمــة
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Heritage :2.  التراث.

تعــددت تعريفــات التــراث، فالبعــض قصــر التــراث علــى المســتوى المحلــي 
فعرفــه بأنــه: »مجموعــة العــادات والتقاليــد واآلداب والقيــم والفنــون واألفــكار، 
واألشــياء الماديــة التــي ينشــئها شــعب مــن الشــعوب، ويتبناهــا فــي اســتعماالته 
اليوميــة، ممــا يشــكل طريقــة جماعيــة لحيــاة المشــتركين فــي المجتمــع«. 
وهنــاك مــن عــرف التــراث بأنــه الحضــارة المتوارثــة بآفاقهــا وأقســامها الماديــة 
والمعنويــة كافــة، فضــالً عــن نتــاج الحاضــر )أبــو الصــوف، 1992(. وعــرف 
كذلــك بكونــه عبــارة عــن » مــا ينقــل مــن جيــل إلــى جيــل ويصبــح ميراثــاً يعتــز 
بــه بشــكليه المــادي والمعنــوي )عمــرو، www.unesco.org(. وهــو كل مــا 
أتــى األمــم الحديثــة مــن الزمــن الماضــي البعيــد أو القريــب ســواء تعلــق األمــر 
ــانية  ــن الشــعوب أو بماضــي اإلنس ــا م ــم أو بماضــي غيره ــك األم بماضــي تل
جمعــاء، فهــو أوالً مســألة مــوروث، وثانيــاً: مســألة معطــى واقــع يصنــف إلــى 
ثالثــة مســتويات )بــو قربــة، د.ت(. ويعــرف بأنــه كل مــا ورثنــا أو ورثتــه لنــا 
أمتنــا مــن الخبــرات واالبتــكارات األدبيــة والفنيــة والعلميــة ابتــداء مــن أعــرق 
عصورهــا حتــى أعلــى ذروة حققتهــا فــي تقدمهــا الحضــاري )يونــس، 1973(. 
وعلــى هــذا األســاس يمكــن أن نقــول أن التــراث يعنــي: » كل مــا خلفتــه األمــة 
مــن إرث دينــي وثقافــي وفلكلــوري وعملــي وأدبي...الــخ وينقــل ذلــك مــن 
جيــل إلــى جيــل« )حســين وشــماس، 1999م(. ومنهــا أن التــراث هــو كل مــا 
ــا )جذعــان،  وصــل إلينــا مــن الماضــي البعيــد، أي أنــه: كل مــا ورثنــاه تاريخيًّ
ــراث:  ــن الت ــن م ــن نمطي ــز بي ــد مي ــض ق ــد أن البع ــه نج ــاء علي 1985(. وبن
ــى  ــه، وانقض ــح ل ــره وصل ــق عص ــا واف ــاس م ــى أس ــوم عل ــط األول: يق النم
ــه  ــق اإلنســان واســتمر ب ــا واف ــى أســاس م ــوم عل ــي: يق ــه. النمــط الثان بانقضائ
ولمصلحتــه، وعــاش حتــى الوقــت الراهــن )الحديثــي، د.ت(. وأخيــراً فــإن 
جميــع التعريفــات تتفــق علــى حقيقــة مفادهــا: أن التــراث ينتمــي إلــى الماضــي، 
ــراث  ــح الت ــا مصطل ــي. أم ــك الماض ــد ذل ــي تحدي ــن ف ــالف الباحثي ــم اخت رغ
الشــعبي يعتبــر ترجمــة لمصطلــح )الفلكلــور( والــذي يشــمل كل الفنــون القوليــة 
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الشــعبية والفنــون الشــعبية الماديــة مــن أدوات ومالبــس وعمــارة وغيرهــا 
ــاه  ــور بمعن ــإن الفلكل ــة ف ــاً لإلنســيكولوبيديا األمريكي )الرغوثــي، 1988(. ووفق
الواســع يعــّد: »جــزءاً مــن الثقافــة والعــادات والمعتقــدات فــي مجتمــع مســتندة 
ــه عــادة بصــورة  ــذي يتناقل ــاج المجتمــع ال ــد الشــعبية، وهــو مــن نت ــى التقالي إل
شــفهية، ويضــم الفلكلــور الفنــون والمهــارات والموســيقى والشــعر والرقــص«                                
Hor- (ــارول ــان ه ــرف ج )The Encyclope dia Americana.( ويع
ــى  ــي عل ــور األمريك ــة الفلكل ــن خــالل دراس ــور م ــح فلكل old1986( مصطل
أنــه جــزء تقليــدي غيــر رســمي ويتضمــن جميــع المعرفــة، ومســتويات الفهــم، 
ــم، ووجهــات النظــر واالفتراضــات والمشــاعر، والمعتقــدات التــي تنتقــل  والقي

فــي أشــكال تقليديــة بكلمــة شــفوية أو بأمثلــة إلعــادة أنماطهــا.

ــاكن  ــي المس ــد ف ــذي يتجس ــو ال ــه ه ــاً بأن ــراث إجرائي ــف الت ــن تعري ويمك
واألثــاث واألزيــاء واألهازيــج واألناشــيد واأللعــاب والطبــخ والمــآدب المتنوعــة 

ــة موضــوع الدراســة. التــي يحتويهــا مهرجــان الجنادري

 Programs :3. البرامج

 )Gargiulo & Kilgo, 2003( يعــرف كل مــن جارجيلــو وكيلجــو

ــداف  ــات واأله ــق الغاي ــا تحقي ــة يقصــد منه ــا أنشــطة مختلف ــى أنه ــج عل البرام

ــات. ــا الفعالي ــن أجله ــت م ــي أقيم الت

ــي تشــرف  ــة الت ــود المنظم ــا الجه ــاً بأنه ــج إجرائي ــف البرام ــن تعري ويمك

عليهــا اإلدارة العامــة للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، والتــي تشــتمل علــى 

أنشــطة متنوعــة )وقائــع حفــل االفتتــاح، البرنامــج الثقافــي واالجتماعي،مواعيــد 

ومــكان االنعقــاد( بغيــة تقديــم المعلومــات والتغذيــة الراجعــة المفيــدة مــن أجــل 

تحقيــق األهــداف المتوقعــة منهــا وتحقيــق الرضــا للضيــوف والــزوار. 
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Services :4. الخدمات

ــارة  ــات عب ــو أن الخدم ــاعد، 2003، 39( وه ــف )س ــى البحــث تعري يتبن

ــات  ــات ورغب ــباع حاج ــى إش ــاً إل ــدف أساس ــة ته ــر ملموس ــات غي ــن منتج ع

ــة. ــه المنفع ــق ل ــي تحق اإلنســان الت

ــي تشــرف  ــاً بأنهــا الجهــود المنظمــة الت ويمكــن تعريــف الخدمــات إجرائي

عليهــا اإلدارة العامــة للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، والتــي تشــمل قريــة 

الجنادريــة، والمرافــق والخدمــات العامــة، وتعــاون موظفــي المهرجــان بالقريــة، 

مــن حيــث درجــة الرضــا التــي يمكــن أن تحققهــا الخدمــة للضيــوف والــزوار 

عــن طريــق إشــباع وتلبيــة حاجاتهــم ورغباتهــم المتوقعــة.

  Guest :5.الضيف

ــى نفقتهــا  ــل إدارة المهرجــان ويســتضاف عل ــه مــن قب ــم دعوت هــو مــن يت

ســواء مــن الداخــل أو الخــارج، وتقــدم لــه خدمــات وبرامــج خاصــة باإلضافــة 

إلــى زيــارة قريــة الجنادريــة.

Visitor :6. الزائر

هــو اإلنســان العــادي الــذي يــزور المهرجــان مــن تلقــاء نفســه ويتشــارك 

مــع الضيــف فــي االســتفادة مــن بعــض الخدمــات المقدمــة فــي قريــة الجنادريــة.
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اإلطار النظري للبحث:

ــدرس  ــذي ي ــم ال ــو العل ــور، وه ــم الفلكل ــار عل ــي إط ــث ف ــذا البح ــد ه يع
ــبينوزا  ــد كان إس ــفهي. وق ــراث الش ــة الت ــع، وخاص ــادي للمجتم ــراث الالم الت
Espinosa  وكــراب Krap مــن بيــن مــن عرفــوا تنظيــم ومجــال هــذا العلــم، 
ــة  ــن المعرف ــرع م ــك الف ــو ذل ــور ه ــم الفلكل ــى أن عل ــث ذهــب إســبينوزا إل حي
اإلنســانية الــذي يجمــع ويصنــف ويــدرس مــواد الفلكلــور بطريقــة علميــة، وذلــك 
مــن أجــل تفســير حيــاة المجتمعــات وثقافتهــا عبــر العصــور. وقــد حصــر العالــم 
ــم االجتمــاع  ــا وعل ــور باألنثروبولوجي ــات الفلكل )Hultkranz, 1960( نظري

بثــالث نظريــات، وهــي:

Differential Folklore :1- الفلكلور التفاضلي

الفلكلــور التفاضلــي هــو المقارنــة بيــن أقاليــم مختلفــة داخــل منطقــة ثقافيــة، 
ــد  ــح، وق ــوم والمصطل ــذا المفه ــب ه ــو صاح ــاك Varagnac ه ــد فاراني ويع
ــي  ــور التفاضل ــن المناطــق. وذكــر أن الفلكل ــة بي ــة المنهجي ــه المقارن ــه بأن عرف

ــة. ــة للظاهــرة التقليدي ــوم بتفســير الخصائــص اإلقليمي يق

Functionalism Folklore :2- الفلكلور الوظيفي

الوظيفــي  للمنهجيــن  طبقــاً  الفلكلــور  دراســة  هــو  الوظيفــي  الفلكلــور 
والسوســيولوجى. وكان علمــاء الفلكلــور الفرنســيون هــم أول مــن بــدأ هــذا 
ــي  ــع ف ــدرس الوقائ ــور ي ــب« إن الفلكل ــان جن ــول »ف ــن الدراســة. فيق ــوع م الن
ــا  ــع بأنه ــذه الوقائ ــو يصــف ه ــا. وه ــورت فيه ــي تط ــات الت ــع البيئ ــا م تفاعله
ــر  ــميتها بالظواه ــة، رأى تس ــع راهن ــي وقائ ــا ه ــب, وإنم ــرد رواس ليســت مج
ــوع  ــذا الن ــى ه ــو إل ــن وشــريننن Schrijnen يدع ــك الحي ــذ ذل ــدة. ومن المتول
ــة. ويتضمــن  ــور( الوظيفي ــه اســم الفولكســكنده )الفلكل ــاً علي مــن الدراســة مطلق
مصطلــح الفلكلــور الوظيفــي - مــن ناحيــة معينــة - توســيعاً لمفهــوم الفلكلــور، 
ــا بمجــرد  ــه ليليبــالد Liljeblad بوضــوح إذ يقــول: »علين وهــو مــا أشــار إلي
أن نشــرع فــي دراســة وظيفــة أي مــن األشــكال القوليــة، أن ننتقــل إلــى مســألة 
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المعتقــدات والعــادات، وكلمــا ازددنــا إدراكاً ألهميــة الدراســات الوظيفيــة لــألدب 
الشــعبي، ازداد احتمــال اتســاع مجــال اهتمــام عالــم الفلكلــور بمجمــوع الحيــاة 

ــس، 1972، 289(. ــة« )هولتكران ــوع الدراس ــعب موض ــة للش الثقافي

 New Folklore Theories :3- النظريات الفلكلورية الجديدة

الفلكلوريــة الجديــدة هــي النظريــة التــي قدمهــا مارينــوس Marinus والتي 
تعــد الظواهــر الفلكلوريــة ظواهــر اجتماعيــة ولذلــك يجــب دراســتها مــن وجهــة 
نظــر سوســيولوجية وظيفيــة. ويؤكــد مارينــوس أن الفلكلورييــن الجــدد يقولــون 
إن كل العلــوم تســير نحــو القضايــا التركيبيــة. وقــد أمكــن تحقيــق ذلــك فــي علــم 
ــن الظواهــر،  االجتمــاع: فرجــل االجتمــاع يبحــث عــن الجوانــب المشــتركة بي
ــابهات -  ــذه التش ــي ه ــن ف ــض، إذ تكم ــا لبع ــرب بعضه ــن أن يق ــا يمك وكل م
التــي ستكتشــف - األســباب المفســرة المشــتركة. وال يمكــن التوصــل إلــى هــذه 
األســباب إال عــن طريــق التعميــم. وهــذا هــو الطريــق الــذي ينبغــي أن يســلكه 
الفلكلور.ويجــب أن يكــون الغــرض النهائــي واالتجــاه العــام لــكل مــن الفلكلــور 
واإلثنوجرافيــا هــو تقديــم إســهامهما فــي إنضــاج علــم االجتمــاع البحــت. ويطلــق 
مارينــوس علــى هــذا النــوع مــن الفلكلــور اســم«الفلكلور السوســيولوجي«، على 
أننــا نالحــظ أن مارينــوس ال يعــّرف الفلكلــور )فيمــا عــدا أنــه ال يــرى فرقــاً بيــن 
الفلكلــور »الروحــي » واإلثنوجرافيــا »الماديــة«(. ولكنــه يميز بيــن الفلكلوريين 
التاريخييــن الوصفييــن مــن ناحيــة، والفلكلورييــن التعميمييــن مــن ناحيــة أخــرى. 
فيقتصــر أصحــاب االتجــاه األول علــى شــكل المظاهــر وتفاصيــل األشــكال، أمــا 
اآلخــرون فــال يــرون إال الميكانيزمــات )اآلليــات( والوظائــف. ويؤكــد مارينوس 
ــن  ــة. ويمك ــدة التاريخي ــن الفائ ــدراً م ــم ق ــيولوجية أعظ ــدة السوس ــذه الفائ أن ه
لالتجــاه الثانــي، كمــا هــو الحــال فــي كل العلــوم االجتماعيــة أن يســاعد األول, 
ــور  ــي. إذن ينبغــي أن يعمــل لمســتقبل فلكل ــي وحــده ال يكف إال أن االتجــاه الثان
سوســيولوجي, وأال يتوقــف البحــث عــن األصــول, ولكــن ينبغــي أيضــاً أن يبحث 
عــن األســباب. عندئــذ ســيقام علمــاً بــكل مــا يعنيــه اصطــالح العلــم. علــى أن هذا 
ال يعنــي القــول بــأن مارينــوس يتجاهــل تمامــاً أهميــة الفلكلــور التاريخــي، فهــو 
يقــول فــي صــدد حديثــه عــن الظواهــر الفلكلوريــة »كظواهــر اجتماعيــة » إنــه: 
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»ينبغــي دراســتها عــن طريــق المالحظــة المباشــرة, وخاصــة فــي الواقــع الحي، 
والتوقــف نهائيــاً عــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مــن رواســب الماضــي«. ثــم إن 
ــم  ــون أه ــة النظــر السوســيولوجية يك ــن وجه ــه م ــا ينظــر إلي ــور عندم »الفلكل
وأكثــر إفــادة علميــاً منــه لــو نظــر إليــه مــن منظــور تاريخــي« )هولتكرانــس، 

. )291 ،1972

وفــي ضــوء التغيــر االقتصــادي واالجتماعــي الــذي حــدث للمجتمــع 
ــة  ــا العملي ــة وظائفه ــة التقليدي ــة المادي ــكال الثقاف ــب أش ــدت أغل ــعودي، فق الس
واكتســبت وظائــف رمزيــة جديدة تتصــل بالجوانب االجتماعية. ففــي المجتمعات 
الحديثــة توجــد مقتنيــات التــراث المــادي فــي المتاحــف وفــي المعــارض المختلفة 
التــي تقــام فــي المناســبات الوطنيــة وفــي األنشــطة الالصفيــة وفــي المؤسســات 
التعليميــة حيــث تســعى لتحقيــق وظيفــة تربويــة هامــة تتصــل بتعريــف األجيــال 
الناشــئة بحيــاة األجــداد وتعزيــز روح االنتمــاء الوطنــي والتماســك االجتماعــي 
وكذلــك تقويــة العالقــات االجتماعيــة )Ozoemir& Cluha, 2009(. وعليه 
فــإن الثقافــة الماديــة اكتســبت فــي تلــك الحــال وظيفــة رمزيــة بــدالً عــن الوظائف 
النفعيــة ذات الطبيعــة العمليــة التــي كانــت تؤديهــا فــي الماضي، وتعريــف األبناء 
بحيــاة اآلبــاء واألجــداد وتعزيــز االنتمــاء الوطنــي ال يقــالن نفعــاً عــن اســتخدام 
ــة  ــة بعــض االحتياجــات الضروري ــة لتلبي ــة أو اآلالت الزراعي ــي المنزلي األوان
ــدت  ــي فق ــة الت ــات التراثي ــإن بعــض المقتني ــك ف ــة. كذل ــي المجتمعــات التقليدي ف
ــى  ــزاً حيــث تشــكل معن ــاً ممي ــل مكان ــة، تحت ــرة طويل ــل فت ــة قب وظائفهــا العملي
ــن  ــة م ــم )مجموع ــي وجدانه ــاً ف ــراً حساس ــس وت ــاس وتالم ــبة للن ــاً بالنس هام

أســاتذة قســم االجتمــاع بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 1425هــــ(.

ــة  ــن المجتمعــات المحلي ــى تمكي ــدرة عل ــة لديهــا الق ــات التراثي إن المهرجان
مــن تحديــد الهويــة الثقافيــة مــن خــالل الخبــرة والممارســات التــي تصورهــا، 
ــن  ــل يمك ــا )Elias-Varotsis, 2006(. ب ــى إدخاله ــا، وتســاعد عل وتحفزه
أن يــؤدي إلــى أن يصبــح المهرجــان حــدث الســياحة التــي تؤثــر علــى المجــال 
ــة  ــة المحلي ــد الثقافي ــم التقالي ــي تقدي ــاالً ف ــون فع ــي، وأن يك ــي واالجتماع الثقاف
والعــادات للنــاس، وبالتالــي الحفــاظ ونشــر التــراث مــن ناحيــة أخــرى، وال شــك 
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أن تعريــض تلــك الثقافــة المحليــة لعراقيــل مــن ناحيــة جــذب الــزوار يمكــن أن 
.)Waterman,1998( ــه ــدد اســتمراريته وتنميت يه

لقــد اهتمــت بعــض الــدول - ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية - فــي الحفاظ 
ــع الحــرص  ــة، م ــلوكياتها االجتماعي ــة، وس ــا الموروث ــى شــخصيتها وقيمه عل
ــم تصــور  ــة، ث ــن ناحي ــات الحضــارة المعاصــرة م ــن معطي ــاع م ــى االنتف عل
ــردات  ــزاع المف ــك بانت ــة أخــرى، وذل ــة مــن ناحي ــة انتقائي ــام بعملي ــة القي إمكاني
الماديــة واإلنتاجيــة والتنظيميــة منهــا، كاآلالت والمصانع ووســائل المواصالت، 
وأنمــاط اإلدارة ونظــم التعليــم وغيرهــا، مــع التمســك بالقيــم والتقاليــد الراســخة 
ــذا هــو  ــى أســاس أن ه ــة، عل ــات االجتماعي ــي، والعالق ــب المجتمع ــي التركي ف
ــي  ــا ف ــل م ــر، وأفض ــي الحاض ــا ف ــع م ــن أنف ــع بي ــذي يجم ــل، ال ــل األمث الح
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــاع بجامع ــم االجتم ــاتذة قس ــن أس ــة م الماضــي )مجموع

المتحــدة، 1425هــــ(.

ــرة  ــوداً كبي ــك جه ــبيل ذل ــي س ــذل ف ــاً وحضــارة، ويب ــة تاريخ ــكل أم إن ل
ــه  ــا يحمل ــكل م ــم ب ــك األم ــذي عاشــته تل ــراث ال ــخ والت ــى التاري للمحافظــة عل
ــراث الشــعبي  ــى الت ــح مــن الضــروري المحافظــة عل ــك أصب ــة، لذل مــن أصال
والتاريــخ الحضــاري الــذي عاشــته المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يزخــر 
ــدد  ــة، الع ــراث والثقاف ــي للت ــان الوطن ــة )المهرج ــات المختلف ــن الثقاف ــر م بكثي
األول، 1431هـــ(، وذلــك لكونــه يــؤدي إلــى تقويــة الشــعور الوطنــي، وتنميــة 
قســم  أســاتذة  مــن  االجتماعــي )مجموعــة  والتماســك  باالنتمــاء  اإلحســاس 

ــدة، 1425هــــ(. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــاع بجامع االجتم

والمملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بتنــوع التــراث الشــعبي نظــراً لتنــوع 
المناطــق فــي المملكــة مــن حيــث البيئــة والعــادات واألعــراف، والحفــاظ عليــه 
إنمــا هــو حفــاظ علــى هويــة وثقافــة المجتمــع الســعودي. ويتــم ذلــك مــن خــالل 
تصميــم النمــاذج الشــعبية ورســمها وتصويرهــا وخصوصــاً تلــك التــي اندثــرت 
وقــل اســتعمالها فــي الزمــن الحالــي كأدوات الحــرف اليدويــة فــي البناء والنســيج 
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وغيرهــا، كمــا هــو الحــال فــي بعــض القصــص واأللعــاب الشــعبية أو التعبيــر 
الفنــي عــن الرقصــات الشــعبية ومظاهــر البنــاء الشــعبي القديــم ومــا شــابه ذلــك 

مــن موضوعــات ذات صلــة بالتــراث الشــعبي )الشــهري، 1430هـــ(.

ســيركز البحــث علــى النظــرة الوظيفيــة إلــى الظواهــر الفلكلوريــة، والتــي 
تغيــرت مــن الترفيــه إلــى التعبيــر عــن المطامــح و اآلمــال، حيــث تــرى النظريــة 
الوظيفيــة أن النــص نفســه ال معنــى لــه وال قيمــة بــدون تقديمــه تقديمــا حيــاً أو 
أدائــه أمــام جمهــور مــن المشــاهدين. ويمكــن تطبيــق ذلــك علــى واقــع المتاحــف 
التاريخيــة والثقافيــة ومنهــا مهرجــان الجنادريــة بالريــاض، حيــث تحــرص علــى 
اقتنــاء مــواد فلكلوريــة وأثنولوجيــة، وعــن هــذا الطريــق انبثــق نــوع آخــر يتجــه 
إلــى االحتفــاظ بأقــدم منــزل أو مبنــى فــي المنطقــة ويتوفــر فيــه الطابــع الشــعبي، 
ــه  ــك بعــد صيانت ــاء ســاكنيه وأدواتهــم، وذل ــه وأزي ــه وأثاث ــاظ بأدوات مــع االحتف
بالطبــع وتهيئتــه لكــي يصبــح متحفــاً صالحــاً للزيــارة، ثــم كانــت الخطــوة التاليــة 
هــي إنشــاء مــا يعــرف بـــ » المتحــف المفتــوح »، ويمكــن تطبيــق ذلــك علــى 
واقــع قريــة الجنادريــة، حيــث تقــوم فكرتــه علــى إعــادة خلــق جــو الحيــاة التــي 
ــرض  ــو يع ــم فه ــن ث ــه، وم ــر إبداع ــه ومظاه ــرق عمل ــع، وط ــا المجتم يحياه
مبانــي بأكملهــا ومعــدات وأدوات مــن البيئــات والمناطــق المختلفــة، مثلمــا 
ــة شــعبية  ــة، وال شــك أن عــرض وحــدات عمراني ــة الجنادري ــي قري يحــدث ف
كاملــة يتطلــب مكانــاً واســعاً، ومســاحة شاســعة، ويفتــرض بالضــرورة توفيــر 
بيئــة قريبــة إلــى حــد مــا مــن البيئــة الطبيعيــة التــي كانــت تلــك األشــياء قائمــة 
ــة  ــة الفرعي ــاً للثقاف ــي مجموعــات طبق ــك الوحــدات ف ــا أصــالً، و تنســق تل فيه
التــي تمثلهــا تلــك المنطقــة، و قــد كان لقريــة الجنادريــة فضــل الريــادة فــي هــذا 

النــوع مــن التــراث.
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 Aljenadri’ah Festival:مهرجان الجنادرية

هــو ملتقــى الســعودية الثقافــي والحضــاري والتقنــي والفنــي الــذي يمثــل 
ــر  ــي مصــاف أكب ــف ف ــه، يق ــه وتراث ــه ومدن ــاره ومناطق ــع أقط ــن بجمي الوط
المهرجانــات علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي حيــث يقــوم بتقديــم تــراث اآلبــاء 
واألجــداد لألجيــال الجديــدة للحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة، وترســيخ المعالــم 
والســمات المميــزة للمجتمــع الســعودي المســتمدة مــن تعاليــم اإلســالم الســمحة 
والتقاليــد العربيــة األصيلــة، وهــو مــرآة صادقــة للمجتمــع الســعودي ومــا ينعــم 
ــور  ــق التط ــى طري ــن يســير بخطــى عل ــة لوط ــن نهضــة، وصــورة حي ــه م ب
ــي  ــة الت ــة النهض ــك معادل ــق بذل ــق ليحق ــه العري ــن ماضي ــال ع ــا انفص دونم
تجمــع بيــن األصالــة والمعاصــرة )المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، العــدد 

ــع، 1431هـ(. الراب

ــد المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة الــذي ينظمــه الحــرس الوطنــي  يُع
فــي الجنادريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية كل عــام منــذ المهرجــان األول 
فــي عــام 1405 هـــ وحتــى اآلن مناســبة شــعبية ومؤشــراً عميــق الداللــة علــى 
االهتمــام بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة، ومــن أهــم أهداف 
هــذا المهرجــان هــو تأصيــل الثقافــة اإلســالمية والمــوروث الوطنــي ومحاولــة 
ــي هــذا  ــالً بعــد آخــر. وف ــال، جي ــالً لألجي ــى ماث ــه ليبق ــاء والمحافظــة علي اإلبق
ــل الصناعــات  ــم عــرض عــدد مــن الحــرف والمهــن الشــعبية مث المهرجــان يت
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــيجية والفضي ــة والنس ــة والفخاري ــبية والمعدني ــة والخش الجلدي
ــة  ــة، باإلضاف ــة واألســلحة القديم ــس التقليدي ــس الشــعبية والمالب عــرض للمالب
ــاة  ــا المــزارع وحي ــة ومنه ــي المملك ــة ف ــاة اليومي ــة للحي ــة صــور حي ــى إقام إل
ــم األطفــال القــراءة والكتابــة، وصــور  الفالحيــن، ومدرســة الكتاتيــب التــي تعِلّ
ــات  ــاالت األعــراس وأزيائهــا وأهازيجهــا، ومــن ضمــن فعالي ــة كاحتف اجتماعي
المهرجــان أيضــاً، ســباق الهجــن والســوق الشــعبي وأمســيات الشــعر الشــعبي 

ــم األلعــاب الشــعبية. وتقدي

انبثقــت فكــرة المهرجــان مــن الرغبــة فــي تطويــر ســباق الهجــن الســنوي 
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الــذي اكتســب شــعبية علــى المســتوى الوطنــي اإلقليمــي إلــى فكــرة إقامــة 
ــارض  ــة ومع ــي القديم ــراث والحل ــة للت ــة متكامل ــم قري ــذي يض ــان ال المهرج
للفنــون التشــكيلية واألدوات التــي كان يســتخدمها اإلنســان الســعودي فــي بيئتــه 

ــر مــن خمســين عامــاً  ــل أكث قب

.)http://www.janadria.org.sa/Janadria25/Arabic/Right/Janadria/history.htm(

ــراء  ــي إج ــدء ف ــت الب ــى وق ــي حت ــان الوطن ــه أن المهرج ــك في ــا ال ش مم
هــذا البحــث، حقــق إنجــازات وطنيــة وســاهم فــي تأســيس البنيــة التحتيــة لثقافــة 
»الحــوار الوطنــي، وســاهم فــي الدعــوة إلــى ممارســات حضاريــة لــــ »الحــوار 
ــه أســس لثقافــة  ــل إن العربــي- العربــي« و«الحــوار اإلســالمي- اإلســالمي« ب
ــس  ــالل تكري ــن خ ــات م ــارات والثقاف ــف الحض ــن مختل ــاني بي ــوار اإلنس الح
ــي  ــالف اإليجاب ــع االخت ــل الحضــاري م ــع »اآلخــر« والتعام ــة الحــوار م ثقاف
مــن خــالل دعوتــه لضيــف الشــرف الــذي يتمثــل فــي اســتضافة نوعيــة إلحــدى 

ــم بشــكل ســنوي. دول العال

إن كثيــراً مــن المراقبيــن لمســيرة الجنادريــة يؤكــدون علــى أنهــا أصبحــت 
بوابــة علــى العالــم بمختلــف ثقافاتــه وحضاراتــه وأديانــه مــن خالل تاريــخ طويل 
تجــاوز ربــع قــرن مــن التفاعــل البنــاء مــع دوائــر الفكــر والثقافــة والسياســة، كما 
أنــه أصبــح نافــذة حقيقيــة للدخــول إلــى المشــهد الثقافــي المحلــي بالنســبة للمثقفيــن 
العــرب والغربييــن، كمــا صــاغ واحــة حــوار جميلــة بيــن المثقفيــن الســعوديين 
والعــرب علــى مختلــف أطيافهــم الفكريــة، حيــث يلتقــون ويتحــاورون، ويختلفون 
الســادس، 1431هـ(.ومــن  العــدد  والثقافــة،  للتــراث  الوطنــي  )المهرجــان 
ضمــن اهتمامــات مهرجــان الجنادريــة إبــراز أوجــه التــراث الشــعبي المتعــددة 
ــك لربطهــا بالواقــع  ــة وذل ــة والحــرف التقليدي ــة فــي الصناعــات اليدوي والمتمثل
المعاصــر والمحافظــة عليهــا بوصفهــا هدفــاً مــن أهــداف المهرجــان األساســية 
وإبرازهــا لمــا تمثلــه مــن إبــداع إنســاني تراثــي عريــق ألبنــاء هــذا الوطــن علــى 
مــدار أجيــال ســابقة، إضافــة إلــى أنهــا تعــد عامــل جــذب جماهيــري للزائريــن. 
ويبــرز المهرجــان الــذي تنظمــه وزارة الحــرس الوطنــي فــي الجنادريــة تنامــي 
رســالة الحــرس الوطنــي الحضاريــة فــي خدمــة المجتمــع التــي تواكــب رســالته 
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العســكرية فــي الدفــاع عــن هــذا الوطــن وعقيدتــه وأمنــه واســتقراره )المهرجــان 
الوطنــي للتــراث والثقافــة، العــدد العاشــر، 1431هـــ(

المهرجان الوطني الخامس والعشرون للتراث والثقافة: 

الوطنــي  للمهرجــان  االفتتــاح  حفــل  الشــريفين  الحرميــن  رعى خــادم 
الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة فــي يــوم األربعــاء 1431/4/1هـــ، حيــث 
بــدأ الحفــل بســباق الهجــن الكبيــر، فيمــا جــاء أوبريــت الجنادريــة 25 بعنــوان 
ــاطات  ــم نش ــد أه ــعودية أح ــة الس ــل العرض ــى حف ــا رع ــن(،  كم ــدة وط )وح
المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة والتــي تعبــر عــن وحــدة الوطــن واتحــاد 
ــوم  ــك ي ــكها وذل ــا وتماس ــة وقوته ــزة األم ــيداً لع ــل تجس ــادة وتمث ــعب والقي الش
ــدورة تكريــم الشــخصية الســعودية  الثالثــاء 1431/4/14هـــ، وتــم فــي تلــك ال
األديــب عبــد هللا بــن إدريــس. وقدتنوعــت النــدوات والمحاضــرات فــي جنادريــة 
25 مــا بيــن السياســية واإلعالميــة واالقتصاديــة واألدبيــة والفكريــة، كمــا 
جــاءت مشــاركة الجامعــات فــي احتضــان عــدد مــن النشــاطات الثقافيــة معبــرة 
ــل  ــة مث ــاض بمتابع ــة الري ــدة عــن العاصم ــع البعي ــاف المجتم ــام أطي عــن اهتم
ــم  ــبة له ــة بالنس ــان الجنادري ــه مهرج ــا يمثل ــدى م ــة، وم ــدوات الفكري ــذه الن ه
مــن مناســبة ثقافيــة بأبعادهــا الوطنيــة والعربيــة والعالميــة )المهرجــان الوطنــي 

للتــراث والثقافــة، العــدد الثانــي، 1431هـــ(.

شــهد المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة الخامــس والعشــرون العديــد مــن 
الفعاليــات والنشــاطات، وقــد تمــت دعــوة أكثــر مــن )400( مفكــر وأديــب مــن 
مختلــف دول العالــم يشــاركون فــي النشــاط الثقافــي الــذي يناقــش محــاور مختلفة 
مــن أهمهــا رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين للحــوار والســالم، وقبــول اآلخــر، 
ــع  ــاً م ــان متزامن ــي المهرج ــعوب. ويأت ــن الش ــالم بي ــوار والس ــات الح ومعوق
دعوتــه للحــوار الحضــاري وحــوار الثقافــات واألديــان إلحــالل األمــن والســالم 
فــي ربــوع المعمــورة ومــا يبذلــه مــن جهــد لخدمــة اإلنســانية )المهرجــان 
الوطنــي للتــراث والثقافــة، العــدد الســابع، 1431هـــ(. كمــا أن المهرجــان يعــد 
فرصــة لتعريــف المواطــن بمراحــل التنميــة التــي شــهدتها مناطــق المملكــة فــي 
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شــتى المجــاالت، كمــا أنــه أصبــح مقصــداً للجميــع مــن داخــل البــالد وخارجهــا 
لالطــالع علــى تــراث المملكــة وثقافتهــا )المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، 

العــدد العاشــر، 1431هـــ(. 

انتهجــت نــدوات المهرجــان شــعار »عالــم واحــد - ثقافات متعــددة« مرتكزاً 
فــي بحــث عــدد مــن القضايــا المعاصــرة، مثــل: معوقــات الحــوار والســالم بيــن 
ــة والمســؤولية،  ــن الحري ــي بي ــم العرب ــي العال الشــعوب، واإلعــالم السياســي ف
والحلــول اإلســالمية لألزمــة االقتصاديــة العالميــة. كمــا أولــى النشــاط الثقافــي 
فــي المهرجــان عنايــةً خاّصــة باألزمــة الماليــة العالميــة واالقتصاديــات الوطنية؛ 
اعترافــاً بالتغيــرات االقتصاديــة الصعبــة التــي ألقــت بظاللهــا علــى أســواق المال 
العالميــة واقتصاديــات الــدول، حيــث تمــت مناقشــة أثــر هــذا الهبــوط المفاجــئ 
فــي االقتصــاد الغربــي (األمريكــي تحديــداً ) علــى االقتصاديــات الوطنيــة وهــو 
مــا يجعــل مــن النشــاط الثقافــي والفكــري متســاوقاً مــع المتغيــرات الجديــدة كلهــا 
ــرة  ــة محاض ــاطات االقتصادي ــن النش ــا. وم ــص له ــير متخص ــن تفس ــاً ع باحث
أســتاذ االقتصــاد محمــد يونــس الــذي شــرح تجربتــه فــي محاربــة الفقــر، حيــن 
أســهم فــي التخفيــف مــن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها الفقــراء 
فــي بــالده بنغالديــش، وتجربتــه فــي تقديــم القــروض للفقــراء حيــث قــدم قروضاً 
لهــم مشــجعاً البنــوك علــى الســير علــى هــذا النهــج. وألقــى مثقفــون ومهتمــون 
الضــوء علــى )القــدس فــي ضميــر العالــم.. الحــق.. التاريــخ .. والســالم(، وهــي 
المدينــة التــي كانــت عــام ألفيــن وتســعة عاصمــة للثقافــة العربيــة، عــالوة علــى 
مكانتهــا الدينيــة ووقوعهــا تحــت نيــر االحتــالل. كمــا كان (اإلعــالم السياســي في 
العالــم العربــي: بيــن الحريــة والمســؤولية)، محــوراً إعالميــاً بحثــه المفكــرون 
واإلعالميــون المتخصصــون وتحديــداً فــي ظــّل التســابق الفضائــي بيــن حــدي 
ــالم  ــرة اإلع ــى ظاه ــع عل ــون األصاب ــع المتحدث ــؤولية،  ووض ــة والمس الحريّ
ــة.  ــات المصاحب ــة والمتطلب ــفافية أو الحري ــع الش ــن لمواضي ــي متطرقي السياس
ــدوة  ــي ن ــد ف ــل الجدي ــا الجي ــي وقضاي ــرح موضــوع اإلعــالم اإللكترون ــا ُط كم
ــر مــن  ــي وتخليهــا عــن كثي ــم العرب ــي العال ــة انتشــارها ف مســتقلّة ناقشــت كيفي
ضوابطهــا المرســومة. وشــارك مثقفــون وأكاديميــون فــي قــراءة المشــهد 
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ــد  ــات(، وق ــراءة ومقارب ــة الســعودية: ق ــدوة )الرواي ــي ن ــي الســعودي، ف الروائ
حضــر النــدوة أدبــاء ونقــاد مــن الــدول العربيــة تابعــوا مراحــل تطــّور الروايــة 

الخليجيــة بشــكٍل عــام والســعودية تحديــداً.

ويمكــن القــول إن مهرجــان الجنادريــة لــم يعــد حدثــاً وطنيــاً فقــط بــل 
اكتســب أبعــاداً خليجيــة وعربيــة ودوليــة بتواصلــه واســتمراره عامــاً بعــد عــام 
برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين واهتمــام كبــار العلمــاء والمثقفيــن والفنانيــن 
الســعوديين والتفــاف المواطنيــن حــول هــذا المهرجــان النابــع مــن تراثــه وأرضه 
وتاريخــه المجيــد وثقافتــه اإلســالمية الســمحة، واهتمامــه بالحفــاظ علــى التــراث 
ــراز الصــورة المشــرقة  ــة بالمعاصــرة إلب ــط األصال ــوروث، ورب ــق الم وتعمي
للمملكــة والمكانــة التــي احتلتهــا فــي نشــر ثقافــة الحوار والتســامح بين الشــعوب. 
وتجســد ذلــك فــي كــون الجمهوريــة الفرنســية ضيــف شــرف ذلــك العــام، ومــا 
يعنيــه ذلــك مــن مــد جســور التواصــل بيــن األمــة العربيــة واإلســالمية وشــعوب 
العالــم باعتبــار ذلــك أحــد األهــداف التــي يقــوم عليهــا المهرجــان باإلضافــة إلــى 
مــا يتضمنــه مــن أنشــطة وبرامــج وفعاليــات تضــم مجــاالت النشــاط اإلنســاني 
كافــة فــي الثقافــة والتــراث والفنــون والحيــاة االجتماعيــة والعــادات و+التقاليــد 
ــه الســابقة ممــا  ــة التــي ظــل يكرســها المهرجــان خــالل دورات ــة األصيل العربي
جعــل منــه واحــداً مــن أبــرز المهرجانــات العالميــة )المهرجــان الوطنــي للتــراث 

والثقافــة، العــدد الثانــي، 1431هـــ(.

وفــي هــذا المهرجــان تــم توفيــر أجنحــة جديــدة تجــذب الــزوار مــع توافــر 
قطــارات تنقــل الــزوار مجانيــة لمختلــف أنحــاء القريــة بالجنادريــة وتوفــر 
ــادة أعــداد مواقــف الســيارات وتحــول الجنادريــةألرض  ــة التســهيالت وزي كاف
ــي، 1431هـــ(.  ــدد الثان ــة، الع ــراث والثقاف ــي للت ــان الوطن ــراء )المهرج خض
وممــا تــم مالحظتــه علــى نــدوات ومحاضــرات النشــاط الثقافــي اعتمادهــا 
الشــفافيةَ فــي اختيــار المنتدييــن أو المحاضريــن، وابتعادهــا عــن نمطيــة الــرأي 
الواحــد الــذي ال يخــدم موضــوع الحــوار ويجعــل مــن األوراق المقدمــة صــورة 
ــري  ــر تث ــات نظ ــرح وجه ــد ال تط ــا ق ــداً أو أنه ــف جدي ــا ال تضي ــن بعضه ع
جوانــب النــدوة، وتظهــر الشــفافية فــي تنــّوع الضيــوف فــي مرجعياتهــم الفكريــة 
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والثقافيــة والسياســية وأطروحاتهــم وتنظيراتهــم حيــال موضــوع النــدوة، وهــو 
ــة،  ــن والتعددي ــزة بالتباي ــا متمي ــدوات ومداخالته ــا يجعــل طروحــات هــذه الن م

ويجــد فيهــا الباحــث والمهتــم بعــد طباعتهــا مــا يفيــده.

»كمــا كشــفت موضوعــات النــدوات عــن التخصــص والتنــوع فــي الوقــت 
ذاتــه؛ فمــن نــدوة القيــم اإلنســانية المشــتركة لتعايــش الشــعوب وحــوار الثقافــات 
إلــى نــدوة معوقــات الحــوار والســالم بيــن الشــعوب مــن وجهــة نظــر إســالمية 
عربيــة ووجهــة نظــر غربيــة، إلــى موضــوع قريــب جــداً مــن هــذه النــدوات هــو 
اإلعــالم السياســي فــي العالــم العربــي الــذي يتداخــل مــع نظيــره األجنبــي وقــد 
يلتقــي معــه أو يباينــه أو يكــون صــورةً طبــق األصــل منــه. ويــدل العــدد المتزايــد 
لضيــوف الفعاليــات الثقافيــة والفكريــة علــى اعتــراف واضــح بــأن المهرجــان 
أصبــح فــي مصــاف المهرجانــات العالميــة فــي تنــّوع ندواتــه وشــمول أهدافــه، 
ويــرى إعالميــون أّن اســتقطاب أســتاذ االقتصــاد البنغالــي محمــد يونــس لينقــل 
تجربتــه فــي محاربــة الفقــر أمــٌر موفــق؛ خصوصــاً أن الرجــل حــّل مشــكالت 
ــر  ــة منعــت انتشــار الفق ــق سياســة ائتماني ــراء، ونجــح فــي تطبي ــر مــن الفق كثي
فــي بــالده، كمــا أّن تخصيــص محاضــرة لرئيــس وزراء روســيا الســابق 
بكينــي بريماكــوف يتنــاول فيهــا رؤيتــه للنظــام العالمــي الجديــد؛ يعــّد اختيــاراً 
واعيــاً لقيمــة المفكريــن« )المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة، العــدد الثانــي، 

1431هـ(.

كمــا أن مهرجــان الجنادريــة المســرحي تميــز بالتجديــد واإلبــداع واالبتــكار 
نظــراً لمشــاركة عــدد كبيــر مــن الفــرق المســرحية ســواء كانــت مــن جمعيــات 
ــة  ــون بمناطــق المملكــة أو الجامعــات أو الفــرق المســرحية األهلي ــة والفن الثقاف
وهــو مــا أضــاف نوعــاً مــن التنافــس الشــريف والتمــازج ومزيــداً مــن اإلبــداع 
الفنــي مــن حيــث الكتابــة والتمثيــل واإلخــراج الســيما أن هنــاك تجــارب 
ــي  ــان الوطن ــداً )المهرج ــوراً جي ــت حض ــرة وحقق ــاركت ألول م ــرحية ش مس

للتــراث والثقافــة، العــدد الثانــي، 1431هـــ(.  

وضمــن مســابقة خــادم الحرميــن الشــريفين لحفــظ القــرآن الكريــم والســنة 
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ــات كــرم الفائــزون فــي هــذه المســابقة  ــام مــن ضمــن الفعالي المطهــرة التــي تق
ــاظ  ــم حيــث يلقــى الحف ــه مســابقات القــرآن الكري ــذي تحظــى ب ــداً للدعــم ال تأكي
والحافظــات خاللهــا تشــجيعاً ودفعــاً معنويــاً وماديــاً ليتــم تنشــئتهم علــى كتــاب 

ــة. هللا والســنة النبوي

  Previous Studies:الدراسات السابقة

فــي  الرضــا  مســتوى  قيــاس  إلــى  تطرقــت  التــي  الدراســات  تعــددت 
ــة  ــات المقدم ــن الخدم ــق بالرضــا ع ــا يتعل ــا فيم ــة، لكنه ــا اجتماعي ــدة قضاي ع

للمهرجانــات فشــبه قليلــة، ومــن تلــك الدراســات:

 دراســة أحمــد وبطارســة )1994م( بعنــوان » مســتوى رضــا المواطنيــن 
عــن الخدمــات العامــة فــي األردن » هدفــت الدراســة إلــى قيــاس مســتوى رضــا 
ــي  ــف الخدمــات العامــة فــي محافظت ــن وانطباعاتهــم حــول مختل آراء المواطني
ــن  ــات بي ــذه الخدم ــن ه ــتوى الرضــا ع ــة مس ــا بمقارن ــد، وقام ــة وإرب العاصم
متلقــي الخدمــة مــن ذكــور وإنــاث، وبيــن ســكان المــدن والقــرى وبيــن ســكان 
عمــان وســكان إربــد وحســب الفئــات العمريــة والخبــرة الوظيفية أيضــاً. توصلت 
ــى  ــره عل ــدة منهــا المســتوى التعليمــي المنخفــض وأث ــج عدي ــى نتائ الدراســة إل
مســتوى الرضــا عنــد األفــراد والتبايــن فــي درجــة الرضــا حســب مــكان اإلقامــة 
ريفــاً أم حضــراً. حيــث كان الرضــا أكثــر عنــد أفــراد عينــة الريــف عنهــا 
فــي المــدن. وكان للجنــس أثــره الواضــح فــي مســتوى الرضــا عــن الخدمــات 

المقدمــة لهــم.

ودراســة أبــو تايــه )1999م( بعنــوان مســتوى الرضــا عــن خدمــا القطــاع 
ــى آراء  ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل ــاألردن، هدف ــة الكــرك ب ــي مدين ــام ف الع
القائميــن علــى القطــاع التجــاري فــي مدينــة الكــرك وانطباعاتهــم حــول الخدمات 
العامــة المقدمــة إليهــم مــن قبــل عــدة جهــات حكوميــة، وإلــى اختبــار العالقــة بين 
آراء المبحوثيــن وانطباعاتهــم وبيــن بعــض خصائصهــم الشــخصية وخصائــص 
محالتهــم التجاريــة. طبقــت الدراســة علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن القائميــن 
علــى المحــالت و المكاتــب التجاريــة بلغــت )170( فــرداً، يمثلــون )170( 
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ــة  ــب التجاري ــغ عــدد المحــالت والمكات ــع بل ــاً، مــن مجتم ــاً تجاري محــالً ومكتب
ــج عــدة؛ مــن  ــى نتائ ــت الدراســة إل ــاً. توصل ــاً تجاري ــه )675( محــالً ومكتب في
أهمهــا: وجــود رضــا مرتفــع لــدى أفــراد العينــة عــن الخدمــات المقدمــة مــن تلــك 
األجهــزة، وكذلــك عــن الخدمــات بشــكل عــام، وإلــى وجــود فــروق ذات داللــة 
ــات  ــزة وعــن الخدم ــك األجه ــات تل ــي مســتوى الرضــا عــن خدم ــة ف إحصائي
بشــكل عــام تعــزى لمتغيــر عمــر المبحــوث، وإلــى فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
ــر  ــرات عم ــزى لمتغي ــة الصحــة تع ــات مديري ــي مســتوى الرضــا عــن خدم ف

المحــل، ودرجــة التصنيــف، ومركــز المبحــوث فــي المحــل.

ــل  ــا العمي ــوان )رض ــة Kathleen & Dorothy )2005م( بعن ودراس
بالخدمــات المقدمــة لــه(، فقــد هدفــت إلــى التأكــد مــن مصداقيــة مؤشــرات 
رضــا العميــل إلــى جانــب تحديــد مســتوى هــذا الرضــا، معتمــدة فــي ذلــك علــى 
ــة  ــة المنزلي ــى العمــالء المشــتركين ببرنامــج الرعاي ــم تطبيقهــا عل اســتبيانات ت
طويلــة المــدى، وتمثلــت عينــة الدراســة فــي )213( عميــالً، وقــد أظهــر اختبــار 
الصــدق معامــالت ارتباطيــة إيجابيــة، كمــا أوضــح تحليــل األبعــاد أن العمــالء 
كانــوا أكثــر رضــا بتوصيــل أو توفيــر الخدمــات عــن رضاهــم بكفايــة الخدمــة، 
كمــا أوضحــت أهميــة قيــاس الرضــا العــام للعمالء فــي التقييــم لتحســين الخدمات 
وتنســيقها. واتســاقاً مــع مــا تقــدم حــول أهميــة دراســة الرضــا عــن الخدمــة فــي 
إطــار الخدمــات وارتبــاط ذلــك باالعتمــاد علــى رضــا العميــل كمحــدد لقياســات 
فعالــة لتقييــم جــودة الخدمــات، وأثــر ذلــك فــي توجيــه الممارســة كــي تكــون لهــا 
الفاعليــة مــن خــالل دعــم أســاليب العمــل لتحقيــق رضــا العميــل وبالتالــي التأكــد 
ــع  ــد واق ــتهدفة تحدي ــت مس ــذا دل ــع ه ــاقاً م ــة، اتس ــات المقدم ــن جــودة الخدم م
ــل عنهــا،  ــي إطــار رضــا العمي جــودة الخدمــة المقدمــة بمجــاالت الممارســة ف
الدراســة التــي أجريــت للتعــرف علــى مســتوى الرضــا لــدى عينــة مــن مواطنــي 
واليــة البامــا األميركيــة )Brown and Coulter, 1983(  حــول الخدمــات 
المقدمــة مــن قبــل مديريــات الشــرطة فــي الواليــة، إلــى أن مســتوى  الرضــا عــن 
ــس والدخــل، والمســتوى  ــرات العمــر والجن هــذه الخدمــات كان مرتبطــاً بمتغي

التعليمــي. 
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وفــي دراســة أخــرى عن الرضا عنــد زوار المهرجانــات للباحثين) 2009, 
Ozoemir & Culha(، هدفــت الدراســة إلــى تحديــد التصــور اإليجابــي 
للســمات التــي تؤثــر فــي تحديــد مســتوى رضــا الــزوار وتشــكيل أداء المهرجان: 
مثــل موقــع المهرجــان، والوقــت المحــدد، والبرامــج والفعاليــات، ومواقــف 
ــا التذكاريــة، والمعلومــات،  الســيارات، والموظفيــن، والمــواد الغذائيــة، والهداي
ــاه ووســائل الراحــة، وعــرض أســعار منافســة  ــر دورات المي والراحــة، وتوفي
معقولــة للمــواد الغذائيــة والهدايــا التذكاريــة، وحســن تعامــل الموظفيــن وســرعة 
اســتجابتهم وفاعليــة التنظيــم ذات أهميــة قصــوى. توصلــت الدراســة إلــى أن بعــد 
المنطقــة عــن المهرجــان وبرامــج المهرجــان وجــودة المرافــق كان لهــا التأثيــر 
المباشــر علــى مســتوى رضــا الــزوار. كمــا أظهــرت النتائــج أن كفايــة المرافــق، 
والنظافــة، والناحيــة التنظيميــة، والبرامــج والفعاليــات، وجلســات الراحــة الكافية 
فــي موقــع المهرجــان، هــي الســمات األكثــر تعزيــزاً فــي تحديــد أعلى مســتويات 
الرضــا بيــن الــزوار. وأوصــت الدراســة بأهميــة دراســة المعانــي الثقافيــة 
واالجتماعيــة التــي تســاهم فــي جــذب الســائح لزيــارة مثــل تلــك الفعاليــات، ممــا 
يكــون لهــا أهميــة كبــرى فــي تعزيــز صــورة المهرجــان أمــام وســائل اإلعــالم. 
وبأهميــة قيــام منظمــي المهرجانــات اعتمــاد نهــج المهنيــة فــي إدارتهــا، بحيــث 
ــي  ــات ف ــون الفعالي ــث تك ــة، بحي ــن المغلق ــة، واألماك ــل الممل ــب التفاصي تتجن
ــاس المشــاركة  ــون متاحــة للن ــى أن تك ــس عل ــة الطق ــن ناحي أجــواء مناســبة م
ــدة قبــل التخطيــط وصياغــة البرامــج مــع مراعــاة األوقــات  فــي األفــكار الجدي
المناســبة فيمــا يتعلــق باإلجــازات واألجــواء والمناســبات، مســتخدمة أدوات 
الترويــج المناســبة لجــذب انتبــاه وعواطــف الــزوار مــن الداخــل والخــارج، مــع 
مراعــاة توعيــة الجمهــور وتهيئــة المجتمــع عــن طريــق الملصقــات والكتيبــات 
واللوحــات اإلرشــادية فــي جميــع أنحــاء البــالد. كمــا أوصــت الدراســة بتوجيــه 
ــة،  ــائل الراح ــر وس ــذاء، وتوفي ــة، والغ ــا التذكاري ــال الهداي ــو إدخ ــود نح الجه

وحســن تعامــل الموظفيــن لســمات المهرجانــات القادمــة. 

كمــا قــام )Blešić. Ivana and etls., 2013( بإجــراء دراســة عــن 
تحديــد وتحليــل العوامــل الهامــة المؤثــرة علــى رضــا الــزوار في مواقــع التراث، 
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ــي  ــة الت ــة اإلحصائي ــل الرئيســة ذات الدالل ــد العوام ــى تحدي ــت الدراســة إل هدف
تزيــد فــي مســتوى رضــا الــزوار. تــم الحصــول علــى البيانــات عن طريق مســح 
اجتماعــي طبــق علــى ثــالث قــالع للقــرون الوســطى فــي صربيــا، علــى طــول 
النهــر الدانــوب )قوبــاك وســميديريفو(، وواحــدة فــي وســط صربيــا )تاونــالزار 
وكروســيفاتش(. تــم جمــع البيانــات عــن طريــق المقابلــة الشــخصية مــع 284 
ــياحة  ــا والس ــم الجغرافي ــوم، قس ــة العل ــة بكلي ــة والثالث ــنة الثاني ــن طــالب الس م
ــن  ــج م ــدة نتائ ــى ع ــة إل ــت الدراس ــل 2011م. توصل ــي ابري ــادق ف وإدارة الفن
ــرة،  ــة األخي ــي اآلون ــراث ف ــع الت ــاس بمواق ــام الن ــاع مســتوى اهتم ــا ارتف أهمه
ــة  ــياحية والتراثي ــات الس ــأن الدراس ــة بش ــن العناي ــد م ــى المزي ــث عل ــا يح مم
المعاصــرة. وأن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى رضــا الــزوار فــي مواقــع التــراث 
هــي: اإلعــدادات اإلقليميــة، والتســويق، والشــكل الجمالــي حيــث حصــل عامــل 
)التســويق( علــى 24.74 % مــن التبايــن الكلــي مــع معامــل موثوقيــة 0.77 . 
ــة( فقــد حصــل علــى نســبة 21.47 % مــن  بينمــا عامــل )اإلعــدادات الجغرافي
التبايــن الكلــي مــع معامــل موثوقيــة 0.80،  فــي حيــن حصــل العامــل الثالــث 

)الجمالــي( علــى 19.98 % مــن التبايــن مــع معامــل موثوقيــة 0.73. 

 Research Methodology :إجراءات البحث

منهج البحث ومجتمعه:

ــي  ــة وه ــة القصدي ــلوب العين ــي بأس ــح االجتماع ــج المس ــق منه ــم تطبي  ت
عينــة غيــر احتماليــة، وهــذا ممــا يناســب  خصائــص مجتمــع المهرجــان، حيــث 
أنــه ال يوجــد إطــار عــام ثابــت لمجتمــع البحــث خاصــة فيمــا يتعلــق بالــزوار، 
ــان  ــي، ولضم ــع الكل ــة للمجتم ــة أخــرى ممثل ــار عين ــه اختي نســتطيع مــن خالل
ــار آخــر يــوم  مشــاهدة المبحوثيــن لجميــع برامــج وأنشــطة المهرجــان تــم اختي
ــد بلغــت  ــة لديهــم، وق ــر المعلومــات المطلوب ــا يضمــن تواف مــن المهرجــان مم

ــرا ــزوار )287( زائ ــة ال ــا بلغــت عين ــة )86( بينم ــوف الجنادري ــة ضي عين
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أداة البحث: 

ــاس الرضــا ومراجعــة  ــي شــأن قي ــة ف ــات العلمي ــى األدبي بعــد الرجــوع إل

ــم  ــرات البحــث. ت ــن أجــل إيجــاد أداة تتناســب ومتغي ــة م ــس ذات العالق المقايي

إعــداد اســتمارتي اســتبيان لتقديــر رضــا ضيــوف وزوار مهرجــان الجنادريــة 

الخامــس والعشــرين، وقــد تكونــت االســتمارتان باإلضافــة إلى تعليمــات التطبيق 

والمعلومــات الرئيســة، مــن مجموعــة أســئلة تقيــس جميعهــا الرضــا عــن 

الخدمــات المقدمــة. روعــي عنــد اختيــار بنــود األداتيــن أن تكــون جميعهــا ذات 

اتجــاه إيجابــي للتفــاوت فــي المســتوى التعليمــي. تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت 

الخماســي بحيــث تــراوح التــدرج المســتخدم مــا بيــن راض تمامــاً وغيــر راض 

تمامــاً. ولتســهيل تفســير النتائــج اســتخدم الباحــث توزيــع درجــات موافقــة أفــراد 

ــان  ــي مهرج ــة ف ــات المقدم ــن الخدم ــم ع ــدى رضاه ــارات م ــى عب ــة عل العين

ــة.  الجنادري

ــم  ــان وت ــام المهرج ــن أي ــوم م ــر ي ــي آخ ــات ف ــع البيان ــة جم ــدأت مرحل ب

ــوف المهرجــان  ــن مــن االســتمارات األول منهمــا يخــص ضي ــم نموذجي تصمي

ــي  ــة لك ــة اإلنجليزي ــوذج األول للغ ــة النم ــت ترجم ــد تم ــزوار. وق ــر ال واآلخ

يجيــب عليــه غيــر الناطقيــن بالعربيــة مــن الضيــوف، وتــم تســليم االســتمارات 

عــن طريــق مكتــب المراســم التابــع للحــرس الوطنــي والمســؤول عــن الناحيــة 

التنســيقية للمهرجــان وفقــاً  للطــرق الرســمية وقــد اســتغرق ذلــك وقتــاً للموافقــة 

ــب  ــم تســليم االســتمارات لمكت ــد ت ــة فق ــة الجنادري ــق بقري ــا يتعل ــا فيم ــه. أم علي

ــة  ــذه المرحل ــل ه ــن أج ــات م ــي البيان ــتعانة بجامع ــم االس ــك وت ــم كذل المراس

ــة.   الجوهري



263 د.خالد بن عبدهللا التركي

صدق األداة: 

ويقصــد بهــا قــدرة االســتبيان علــى قيــاس مــا وضــع لقياســه، والســتخراج 
ــان  ــوف وزوار مهرج ــا ضي ــر رض ــا تقدي ــن خالله ــم م ــي ت ــدق األداة الت ص
ــتخراج  ــث باس ــام الباح ــم، ق ــة له ــات المقدم ــج والخدم ــن البرام ــة ع الجنادري

ــي. ــاق الداخل ــن وصــدق االتس صــدق المحكمي

صدق المحكمين:

ــي  ــة ف ــات المقدم ــج والخدم ــن البرام ــا ع ــاس الرض ــود قي ــع بن ــد وض بع
مهرجــان الجنادريــة تــم عــرض األداة علــى خمســة محكميــن مــن المتخصصيــن 
فــي مجــال علــم االجتمــاع مــن داخــل المملكــة وخارجهــا. وقــد تــم التأكيــد لهــم 
علــى أن تحكيــم األداة يجــب أن يركــز علــى عــدة جوانــب منهــا: ارتبــاط بنــود 
األداة بالمفهــوم العــام للدراســة، مــدى وضــوح البنــود وســهولتها، تناســق البنــود 
وتدرجهــا، شــمولية البنــود لجميــع الخدمــات المقدمــة، اتجــاه البنــود اإليجابــي في 
قيــاس رضــا ضيــوف وزوار المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة. وقــد 
تــم اســتالم مالحظــات المحكميــن جميعــاً واألخــذ بالتعديــالت الالزمــة حيــث تــم 
تعديــل بعــض العبــارات بنســبة اتفــاق 80%، ومــن ثــم إخــراج أداة الدراســة فــي 

صورتهــا النهائيــة.

صدق االتساق الداخلي: 

ــارة  ــة كل عب ــن درج ــي بي ــاق الداخل ــتخدام االتس ــدق باس ــه الص ــد ب يقص
والدرجــة الكليــة لالســتبيان، وتــم ذلــك عــن طريــق حســاب الصــدق باســتخدام 
االتســاق الداخلــي وذلــك بحســاب معامــل االرتبــاط )معامــل ارتبــاط بيرســون( 
بيــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة لالســتبيان، وللتحقــق مــن صــدق األداة، 
ــن  ــكل م ــت 48 شــخصاً ل ــة اســتطالعية بلغ ــى عين ــق عل ــام الباحــث بالتطبي ق

ــان . ــوف وزوار مهرج ضي
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الجنادرية. جدول رقم )1( يعكس صدق االتساق الداخلي لألداة.   

جدول رقم ) 1 (

معامالت ارتباط بنود محور الرضا عن البرامج والخدمات بالدرجة الكلية للمحور

)العينة االستطالعية ن=48(

معامل االرتباطممعامل االرتباط      م

1**0.45084**0.7118
2**0.52755**0.7136
3**0.65296**0.6692

ثبات األداة:

يقصــد بالثبــات )reability( دقــة االختبــار فــي القيــاس والمالحظــة، 
وعــدم تناقضــه مــع نفســه واتســاقه واطــراده فيمــا يزودنــا بــه مــن معلومــات، 
وهــو النســبة بيــن تبايــن الدرجــة علــى المقيــاس التــي تشــير إلــى األداء الفعلــي 
للمبحــوث )بندقجــي، 1436هـــ(، وتــم حســاب الثبــات عــن طريــق معامــل ألفــا 
كرونبــاخ )انظــر جــدول رقــم 2(. تــم حســاب ثبــات األداة مــن خــالل تطبيقهــا 
علــى العينــة االســتطالعية التــي بلــغ حجمهــا )48( مفحوصــاً. وقــد بلــغ معامــل 
ثبــات الفــا كرونبــاخ لالســتبانة 0.79 وهــو يــدل علــى ثبــات األداة وصالحيتهــا 

للتطبيــق.

جدول رقم )2(

معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحور الرضا عن البرامج والخدمات

معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود المحور

0.79 6  الرضا عن البرامج
والخدمات
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حدود الدراسة: 

- حــدود موضوعيــة: يتحــدد موضــوع الدراســة فــي التعــرف علــى مــدى 
رضــا ضيــوف وزوار مهرجــان الجنادريــة عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة 

مــن المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة.

- حــدود بشــرية: تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن ضيــوف وزوار قريــة 
الجنادريــة بمدينــة الريــاض والذيــن حضــروا فعاليــات آخــر يــوم فــي المهرجان. 

- حــدود مكانيــة: يقتصــر تطبيــق الدراســة علــى ضيــوف وزوار المهرجــان 
بقريــة الجنادريــة بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية.

- حــدود زمانيــة: اســتغرقت الدراســة بشــقيها النظــري والعملــي العــام 
1431/1430هــــ. الدراســي 

المعالجة اإلحصائية:

تــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن ضيــوف وزوار مهرجان 

 Statistical( الجنادريــة باســتخدام برنامج خدمــة اإلحصاء للعلوم االجتماعيــة

Package for Social Science, SPSS(. حيــث تمــت معالجتهــا بعــدة 

 ،)Cronbach’s alpha( طــرق إحصائيــة منهــا: معامــل ألفــا كرونبــاخ

للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، التكــرارات والنســب المئويــة للتعــرف علــى 

ــارات  ــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه عب ــة الدراســة، وتحدي ــراد عين خصائــص أف

المحــاور التــي تتضمنهــا أداة الدراســة، المتوســط الحســابي »Mean« وذلــك 

ــاور  ــن المح ــة ع ــراد الدراس ــتجابات أف ــاض اس ــاع وانخف ــدى ارتف ــة م لمعرف

الرئيســة )متوســطات العبــارات(، كمــا يفيــد فــي ترتيــب العبــارات حســب 

أعلــى متوســط حســابي، معامــل االرتبــاط لقيــاس صــدق االتســاق الداخلــي بيــن 
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ــى  ــرف عل ــاري »Standard Deviation« للتع ــراف المعي ــود، االنح البن

مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات 

الدراســة، ولــكل محــور مــن المحــاور عــن متوســطها الحســابي، قيمــة مربــع 

اتجــاه إجابــات الضيــوف والــزوار،  كاي )Chi square test( لمعرفــة 

ــن  ــروق بي ــاب الف ــار )ت( )Independent Sample T-Test( لحس اختب

 )One Way-ANOVA( ــن األحــادي ــل التباي متوســط درجــة الرضــا، تحلي

لحســاب الفــروق ودرجــة الرضــا، اختبــار شــيفيه لتوضيــح مصــدر الفــروق فــي 

درجــة الرضــا.
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وصف عينة البحث: 
جدول رقم )3(

توزيع ضيوف المهرجان وفق البيانات الشخصية

النسبةالعددالتصنيفالمتغيرات

الجنسية

2124.4سعودي
1416.3خليجي
3439.5عربي
1719.8أجنبي

86100.0ذكرالنوع

العمر

2326.7أقل من 50 سنة
503439.5 – أقل من 60 سنة

602832.6 سنة فأكثر
11.2لم يحدد

الحالة االجتماعية

22.3أعزب
8194.2متزوج
11.2أرمل

22.3لم يحدد

المستوى التعليمي

1922.1بكالوريوس فأقل
1922.1ماجستير
4653.5دكتوراه
22.3لم يحدد

الدخل الشهري

1214.0أقل من 1000 دوالر
10001719.8 – أقل من 2000 دوالر
2000910.5- أقل من 3000 دوالر

30004147.7 دوالر فأكثر
78.1لم يحدد

86100.0المجموع
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يتضــح مــن جــدول رقــم )3( أن حوالــي ربــع المدعويــن للمهرجــان هــم مــن 

المواطنيــن الســعوديين، ثــم يليهــم الضيــوف مــن الــدول العربيــة، كمــا أن جميــع 

ــا  ــور، وأن م ــة الذك ــن فئ ــم م ــوف ه ــن الضي ــة م ــم الدراس ــت عليه ــن أجري م

يقــارب ثالثــة أربــاع العينــة أعمارهــم 50 ســنة فأكثــر، وأن غالبيــة المبحوثيــن 

متزوجــون بنســبة 94.2% مــن إجمالــي الضيــوف الذيــن طبقت عليهم االســتبانة. 

كمــا أن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع المبحوثيــن مــن حملة الشــهادات العليا )ماجســتير 

ــان يحرصــون  ــى المهرج ــن عل ــى أن القائمي ــدل عل ــا ي ــذا مم ــوراه(، وه ودكت

علــى دعــوة ذوي الشــهادات العلميــة العليــا حيــث أنهــم هــم المعنيــون بالدرجــة 

ــذا تحــرص  ــة، وله ــي مهرجــان الجنادري ــة ف ــة المقدم ــج الثقافي ــى بالبرام األول

إدارة المهرجــان علــى دعوتهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــول الشــهرية فقــد تبيــن 

أن مــا يقــارب نصــف الضيــوف دخولهــم الشــهرية 3000 دوالر فأكثــر بنســبة 

47.7% مــن إجمالــي مجتمــع الدراســة.
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جدول رقم )4(

توزيع زوار المهرجان وفق البيانات الشخصية

النسبةالعددالتصنيفالمتغيرات

27194.4سعوديالجنسية
165.6غير سعودي

النوع
21474.6ذكر
7024.4أنثى

31.0لم يحدد

العمر

11941.5أقل من 30 سنة
308429.3 – أقل من 40 سنة
405719.9 – أقل من 50 سنة

238.0من 50 سنة فأكثر
41.4لم يحدد

الحالة االجتماعية

8630.0أعزب
18062.7متزوج
51.7مطلق
41.4أرمل

124.2لم يحدد

المستوى التعليمي

5519.2ما دون الثانوي
9332.4ثانوي
10235.5جامعي

248.4فوق الجامعي
134.5لم يحدد

الدخل الشهري

4816.7أقل من 3000 لاير
30005619.5 – أقل من 5000 لاير
50006924.0- أقل من 7000 لاير

700010034.8 لاير فأكثر
144.9لم يحدد

287100,0 المجموع
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يتضــح مــن الجــدول أعــاله رقــم )4( أن مــا يربــو علــى 94% مــن زوار 

قريــة الجنادريــة هــم مــن المواطنيــن الســعوديين، بينمــا كانــت نســبة الجنســيات 

ــة  ــن فئ ــم م ــزوار ه ــاع ال ــة أرب ــارب ثالث ــا يق ــن أن م ــا تبي األخــرى 5.6. كم

الذكــور والباقــي مــن اإلنــاث. أمــا بالنســبة ألعمــار الــزوار فقــد كانــت مــا يزيــد 

علــى 40% منهــم أعمارهــم أقــل مــن 30 ســنة، والذيــن أعمارهــم مــن 30- أقــل 

ــم  ــن أعماره ــبة الذي ــن أن نس ــي حي ــبتهم 29.3%، ف ــت نس ــنة كان ــن 40 س م

ــة  ــق بالحال ــا يتعل ــات الجــدول فيم ــط. ويظهــر مــن بيان ــر 8% فق 50 ســنة فأكث

االجتماعيــة أن أكثــر مــن نصــف المبحوثيــن متزوجــون ، ويأتــي فــي المرتبــة 

الثانيــة العــزاب حيــث كانــت نســبتهم 30%، وأن أكثــر مــن ثلثــي المبحوثيــن مــن 

ــان  ــن نصــف زوار المهرج ــر م ــة، وأن أكث ــة والجامعي ــهادة الثانوي ــة الش حمل

ــر.  دخلهــم الشــهري 5000 لاير فأكث
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جدول رقم )5(

توزيع عينة الدراسة وفق الصورة الذهنية التي لديهم عن مهرجان الجنادرية          

                        المبحوثين

                 
             العبارة

الزوارالضيوف

النسبة*العددالنسبة*العدد

 االهتمام بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم
8093.026592.3العربية األصيلة

 تأصيل الموروث السعودي الوطني بشتى
  جوانبه ومحاولة المحافظة عليه ليبقى ماثالً

لألجيال القادمة
7486.025588.9

7283.7دعوة لحوار الحضارات

7182.622478.0ملتقى عربي وعالمي للتراث والثقافة

7081.421273.9تأكيد الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية

 دعم الموقف العربي وتوحيد الصف لمواجهة
 الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها الدول

العربية واإلسالمية في المستقبل
5462.821073.2

11.231.0لم يحدد

86287عدد العينة

ــان  ــدها مهرج ــي يجس ــة الت ــورة الذهني ــم )5( الص ــدول رق ــن ج ــن م يتبي
الجنادريــة لــدى ضيــوف وزوار الجنادريــة، حيــث ذكــر 93% و 92.3% منهــم 
أنــه يمثــل االهتمــام بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة، وهــذا 
يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )الشــهري، 1430هـــ( حيــث يقــول نحــن 
ــا  فــي هــذا العصــر الــذي اتســم بالتغيــرات الجديــدة فــي كل شــيء ينبغــي علين
المحافظــة علــى تراثنــا الشــعبي، وأن نقــف ضــد كل مــا يهــدد هوياتنــا وثقافتنــا 
وعاداتنــا المتوارثــة. كمــا ذكــر 86% و88.9% أنــه تأصيــل للموروث الســعودي 
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الوطنــي بشــتى جوانبــه ومحاولــة المحافظــة عليــه ليبقــى ماثــالً لألجيــال القادمة. 
فــي حيــن ذكــر 83.7% مــن الضيــوف أن مهرجــان الجنادريــة هــو دعــوة 
ــوف و %78  ــن الضي ــى 82% م ــد عل ــا يزي ــر م ــا ذك ــوار الحضــارات، كم لح
مــن الــزوار أنــه ملتقــى عربــي وعالمــي للتــراث والثقافــة، كمــا حــدد %81.4 
ــة  ــة والعربي ــة الوطني ــد للهوي ــه تأكي ــزوار أن ــن ال ــوف و 73.9% م ــن الضي م
واإلســالمية، وأخيــراً ذكــر 62.8% و 73.2% منهــم أنــه دعــم للموقــف العربــي 
ــدول  ــي مــن الممكــن أن تواجههــا ال ــات الت ــد للصــف لمواجهــة الصعوب وتوحي
  Smithالعربيــة واإلســالمية فــي المســتقبل. وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره ســميث
ــرف  ــاح الفرصــة للتع ــعبية أت ــون الش ــدا للفن ــان فلوري ــن أن مهرج 1998(( م
علــى مظاهــر مختلفــة مــن الفنــون الشــعبية لبالدهــم، كمشــاهدة الرقصــات 
ــى األدب  ــي الشــعبي واالســتماع إل ــام المحل ــن الطع ــواع م ــذوق أن الشــعبية وت
 )1998( Thompson ــه ثومبســون واألشــعار الشــعبية، ومــع مــا أشــار إلي
مــن أن الفنــون الشــعبية تُخبرنــا عــن قصــة األجيــال الماضيــة وتعكــس الثقافــات 
فــي كل مــكان، وهــي -كمــا تقــول- أداء رائعــة تُمكننــا مــن تقديــم ثقافــة وتــراث 

العالــم للتالميــذ.
جدول رقم )6(

توزيع عينة الدراسة وفق عدد المرات التي زاروا فيها مهرجان الجنادرية

                        المبحوثين

                                                العبارة

الزوارالضيوف

النسبةالعددالنسبةالعدد

5867.47325.5مرة واحدة

2630.219969.3أكثر من مرة

22.3155.2لم يحدد

86100.0287100.0عدد العينة

يتضــح مــن الجــدول رقــم )6( أعــاله أن مــا يزيــد علــى 67% مــن ضيــوف 
الجنادريــة لــم يزوروهــا إال مــرة واحــدة، وهــي التــي تــم تطبيــق البحــث فيهــا، 
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وهــذا يشــير إلــى أن القائميــن علــى المهرجــان حريصــون علــى تجديــد دعــوة 
الشــخصيات لحضــور المهرجــان لمــا يســهم فــي إتاحــة الفرصــة للضيــوف مــن 
الداخــل والخــارج للحضــور والمشــاركة فــي المهرجانــات. فــي حيــن أن حوالــي 
أكثــر مــن ثلثــي الــزوار 69.3% زاروا الجنادريــة أكثــر مــن مــرة، وهــذا دليــل 
ــه كل عــام  ــردد علي ــى الت ــزورون المهرجــان يحرصــون عل ــن ي ــى أن الذي عل
ــه للمــرة األولــى كانــت نســبتهم %25.4،  ــاً، فــي حيــن أن الذيــن يزورون تقريب
وهــذا يتضــح عندمــا ننظــر إلــى نســبة مــن حضــروا للمهرجــان أكثــر مــن مــرة 

بالنســبة للضيــوف حيــث كانــت نســبتهم 30.2% مــن إجمالــي العينــة.
جدول رقم )7(

توزيع عينة الدراسة وفق مدى الرغبة  
في حضور المهرجان في األعوام القادمة

                        المبحوثين

                                                العبارة

الزوارالضيوف

النسبةالعددالنسبةالعدد

8396.526793.0نعم

22.3186.3ال

11.220.7لم يحدد

86100.0287100.0المجموع

أجمــع أغلــب الضيــوف )96.5%( والــزوار )93%( على رغبتهــم وتطلعهم 
لحضــور مهرجانــات الجنادريــة القادمــة، فــي حيــن أن الذيــن أبــدوا عــدم رغبتهم 
ــى رضــا  ــة عل ــه دالل ــون ل ــد يك ــذا ق ــبتهم 2.3% و 6.3%، وه ــم تتجــاوز نس ل
الضيــوف عــن برامــج المهرجــان، حيــث إنهــم يتطلعــون إلــى تكــرار الدعــوة 
لهــم، وأيضــاً قــد يجســد أهميتــه بالنســبة للمواطنيــن والمقيميــن وحرصهــم علــى 

حضــوره، والمشــاركة فيــه.
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ثانياً: بيانات تتعلق بالرضا عن البرامج والخدمات المقدمة:
جدول رقم )8(

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات الضيوف عن 
مدى رضاهم 

عن البرامج والخدمات المقدمة في المهرجان

 راضنوع الخدمة أو البرنامج
ً  الراضتماما

أدري
 غير
راض

 غير
 راض
ً تماما

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
يبالمعياري

ترت
ال

قرية الجنادرية
  66152ت

4.770.481
%79.518.12.4  

 وقائع حفل االفتتاح
الرسمي

 2 6814ت
4.760.572

%81.016.7 2.4 

 المرافق والخدمات
العامة

  56291ت
4.640.513

%65.133.71.2  

 مواعيد ومكان انعقاد
الفعاليات

 1 5130ت
4.600.564

%62.236.6 1.2 

 البرنامج الثقافي
واالجتماعي

4726131ت
4.470.825

%60.333.31.33.81.3

 تعاون موظفي
المهرجان

 344118ت
4.200.886

%40.548.81.29.5 
 المتوسط* العام لمستوى الرضا عن الخدمات

4.57والبرامج

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

المهرجــان  مــن ضيــوف  هنــاك رضــا  أن  الجــدول )8(  مــن  يتضــح 

ــم  ــام لرضاه ــغ المتوســط الع ــث بل ــم، حي ــة له ــات المقدم ــج والخدم عــن البرام
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)4.57(، وبالنســبة لدرجــة الرضــا مــن خــالل بنــود المقيــاس وأي تلــك البنــود 

تعكــس الرضــا األعلــى عــن الخدمــات مــن قبــل الضيــوف، فــإن الجــدول أعــاله 

ــى  ــدة وراض، عل ــن راض بش ــت بي ــاس تراوح ــود المقي ــع بن ــح أن جمي يوض

مســتوى الخدمــات والبرامــج المقدمــة، بحيــث تراوحــت متوســطات الرضــا مــا 

بيــن 4.20 - 4.77 فــي جميــع أبعــاد المقيــاس. يظهــر الجــدول كذلــك أن 

ــة بمتوســط قــدره 4.77 مــن  ــة الجنادري أعلــى درجــات الرضــا هــي عــن قري

5 درجــات. كمــا جــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن ناحيــة الرضــا عــن الخدمــات، 

درجــة الرضــا عــن وقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي، بمتوســط 4.76. فــي حيــن 

احتــل تعــاون موظفــي المهرجــان المرتبــة األخيــرة مــن حيــث مســتوى رضــا 

ــة للجــدول يمكــن  ــدره 4.20. وبنظــرة تحليلي ــة بمتوســط وق ــوف الجنادري ضي

ــى  ــد مســتوى »راض« يعــود إل ــوع المتوســط العــام )4.57( عن ــول إن وق الق

ــد هــذا المســتوى، فيمــا  ــود كانــت عن ــة العظمــى مــن متوســطات البن أن الغالبي

ــى  ــد مســتوى »راض إل ــي للبنــود جــاء عن ــد واحــد مــن المجمــوع الكل عــدا بن

حــد مــا«. 
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جدول رقم )9(
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات الزوار عن 

مدى رضاهم 
عن البرامج والخدمات المقدمة خالل زيارتهم المهرجان

 راضنوع الخدمة أو النشاط
ً  الراضتماما

أدري
 غير
راض

 غير
 راض
ً تماما

 المتوسط
الحسابي

 االنحراف
يبالمعياري

ترت
ال

قرية الجنادرية
 2066331ت

4.740.491
%75.523.11.10.4 

 البرنامج الثقافي
واالجتماعي

 19058164ت
4.620.672

%70.921.66.01.5 

 مواعيد ومكان انعقاد
الفعاليات

196568133ت
4.550.853

%71.020.32.94.71.1

وقائع حفل االفتتاح الرسمي
 16766375ت

4.440.794
%60.724.013.51.8 

تعاون موظفي المهرجان
1638017102ت

4.440.834
%59.929.46.33.70.7

المرافق والخدمات العامة
1537711337ت

4.201.125
%54.427.43.911.72.5

 المتوسط* العام لمستوى الرضا عن الخدمات
4.48واألنشطة

* المتوسط الحسابي من 5 درجات

ــان،  ــطة المهرج ــات وأنش ــن خدم ــن ع ــا المبحوثي ــات رض ــت درج تفاوت
وكانــت أعلــى درجــات الرضــا هــي درجــة الرضــا عــن قريــة الجنادريــة بنســبة 
98.6%مــن مجمــوع الــزوار الذيــن أجابــوا علــى هذا الســؤال وبمتوســط حســابي 
ــج  ــن البرنام ــة الرضــا ع ــة درج ــة الثاني ــي المرتب ــاء ف ــا ج ــن 5. كم 4.74 م
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الثقافــي واالجتماعــي حيــث كانــت نســبة الراضيــن 92.5% بمتوســط حســابي 
4.62. واحتــل الرضــا عــن مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليات للمهرجــان المرتبة 
الثالثــة بمتوســط حســابي 4.55 وبنســبة 91.3% مــن إجمالــي المبحوثيــن. وجــاء 
فــي المرتبــة الرابعــة كلٌّ مــن درجــة الرضــا عــن وقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي 
حيــث بلغــت نســبة الراضيــن 84.7% بمتوســط حســابي 4.44 مــن 5، وتعــاون 
موظفــي المهرجــان بنســبة 89.3% وبمتوســط حســابي 4.44. وأخيــراً حصلــت 
خدمــة توافــر المرافــق والخدمــات العامــة علــى متوســط حســابي 4.20 مــن 5، 

وكانــت نســبة الرضــا عــن هــذه الخدمــة %81.8.
ثالثاً: بيانات تتعلق بمدى االستفادة من المهرجان:

جدول رقم )10(
ترتيب المميزات التي حصل عليها أفراد العينة في أثناء استضافتهم أو 

زيارتهم مهرجان الجنادرية

                        المبحوثين

                                               العبارة

الزوارالضيوف

 متوسطالعدد
 متوسطالعددالترتيبالترتيب

الترتيبالترتيب
 حصلت لي فرصة مقابلة خادم الحرمين
 الشريفين وبعض المسئولين القياديين في

الدولة
771.44126592.3

 كونت بعض الصداقات والتعارف مع نخبة
731.782991.744من العلماء واألدباء

 أشعرني بعظم المسؤولية الجماعية للعلماء
 والمفكرين في سبيل المساهمة في الوحدة
الوطنية والعربية واإلسالمية المنشودة

691.8032001,352

 اطلعت من خالله على بعض عادات وتقاليد
 ومعالم المجتمع السعودي من خالل قرية

الجنادرية
682.2142381.191

352.315زيارة األماكن المقدسة
 ساهمت في تقليص الفجوة بين أطياف

402.8861741.743المجتمع

 أشعرني بالزهو والفخر بين زمالئي في جهة
523.067عملي وأصدقائي وأسرتي
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ذكــر بعــض ضيــوف وزوار المهرجــان فــي جــدول رقــم )10( أن هنــاك 
عــدة ميــزات حصلــوا عليهــا مــن جــراء حضورهــم مهرجــان الجنادريــة، وكان 
ــث  ــريفين حي ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــوف فرصــة مقابل ــدى الضي ــا ل ــن أهمه م
جــاء فــي المرتبــة األولــى، فــي حيــن كانــت عنــد الــزوار اإلطــالع علــى بعــض 
عــادات وتقاليــد المجتمــع الســعودي مــن خــالل القريــة. ثــم جــاء فــي المرتبــة 
ــن  ــة م ــع نخب ــارف م ــات والتع ــض الصداق ــن بع ــوف تكوي ــد الضي ــة عن الثاني
العلمــاء واألدبــاء، بينمــا كانــت فــي المرتبــة الرابعــة عنــد الــزوار. ثــم الشــعور 
بعظــم المســؤولية الجماعيــة للعلمــاء والمفكريــن العــرب فــي ســبيل المســاهمة 
فــي الوحــدة الوطنيــة والعربيــة واإلســالمية المنشــودة فــي المرتبــة الثالثــة، بينمــا 
ــوة  ــص الفج ــي تقلي ــاهمة ف ــم المس ــزوار ث ــد ال ــة عن ــة الثاني ــي المرتب ــت ف كان
ــن  ــارة األماك ــة زي ــالث التالي ــب الث ــي المرات ــاء ف ــع. وج ــاف المجتم ــن أطي بي
ــع، والشــعور  ــاف المجتم ــن أطي ــوة بي ــص الفج ــي تقلي ــاهمة ف ــة، والمس المقدس

بالزهــو والفخــر بيــن الزمــالء فــي جهــة العمــل واألصدقــاء واألســرة.
جدول رقم )11(

توزيع عينة الدراسة وفق مدى تعرضهم للمشكالت خالل برامج  المهرجان المتعددة

                        المبحوثين

                                               العبارة
الزوارالضيوف

النسبةالعددالنسبةالعدد

78.14013.9نعم

7587.224184.0ال

44.762.1لم يحدد

86100.0287100.0المجموع
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يتضــح مــن جــدول رقــم )11( أن مــا يزيــد علــى 87% مــن ضيــوف 
ــج  ــالل برام ــكالت خ ــة مش ــوا أي ــم يواجه ــا ل ــن زواره ــة و  84% م الجنادري
المهرجــان المتعــددة، فــي حيــن أن 8.1% مــن الضيــوف و 13.9% مــن الــزوار 
ذكــروا ثــالث مشــكالت واجهتهــم فــي أثنــاء اســتضافتهم أو زيارتهــم مهرجــان 
ــن الرضــا  ــة م ــر درج ــن تواف ــابقاً م ــر س ــا ذك ــع م ــق م ــذا يتف ــة، وه الجنادري

ــان.  ــوف وزوار المهرج ــة لضي ــات المقدم ــج والخدم ــن البرام ــة ع العام

جدول رقم )12(

توزيع عينة الدراسة وفق أهم ثالث مشكالت واجهتهم خالل المهرجان

                                المبحوثين

                                                   العبارة

الزوارالضيوف

كمكم

14عدم االنتظام بالمواعيد

19االزدحام الشديد خاصة من العزاب

 عدم التمكن من الحصول على أوراق العمل
22المقدمة

27المعاكسات

27ارتفاع أسعار السلع

 تدخالت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن
27المنكر

35االختالط

35قلة تفاعل الموظفين داخل القرية

31ضعف التنسيق بين المنظمين والضيوف
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يتضــح مــن جــدول رقــم )12( أن عــدم االنتظــام بالمواعيــد هــي المشــكلة 
األولــى عنــد الضيــوف حيــث ذكــر أربعــة ضيــوف أنهــا مــن المشــكالت التــي 
تحتــاج إلــى حــل، خاصــة فيمــا يتعلــق بحضــور حفــل االفتتــاح حيــث اســتغرق 
وقتــاً طويــالً جــداً. كمــا ذكــر اثنــان مــن الضيــوف أنهــم لــم يتمكنوا مــن الحصول 
ــة اإلعــالم  ــق لجن ــراً عــن طري ــوا كثي ــد حاول ــى أوراق العمــل المقدمــة، وق عل
ولكنهــم لــم يوفقــوا. كمــا ذكــر أحــد الضيــوف أنــه يوجــد ضعــف فــي التنســيق 
بيــن المنظميــن للمهرجــان والضيــوف. فــي حيــن أن أهــم ثــالث مشــكالت 
واجهــت زوار قريــة الجنادريــة، كانــت االزدحــام الشــديد عنــد بوابــات الدخــول 
والخــروج، يليهــا كثــرة المعاكســات والمضايقــات مــن الشــباب، وارتفــاع أســعار 
الســلع، وتدخــالت هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وجــاءت فــي 
المرتبــة الثالثــة مشــكلة االختــالط وقلــة تفاعــل وتعــاون الموظفيــن مــع الــزوار.

رابعاً: بيانات تتعلق بالفروق بين مستوى الرضا ونوع العينة وعالقته 
ببعض المتغيرات االجتماعية:

ــي  ــة ف ــات المقدم ــج والخدم ــن البرام ــا ع ــتوى الرض ــي مس ــرق ف 1- الف
المهرجــان باختــالف نــوع العينــة )ضيــوف/ زوار(

جدول رقم )13(
اختبار )ت( األحادي لداللة الفروق في مستوى الرضا عن البرامج والخدمات المقدمة في 

المهرجان باختالف نوع العينة

 المتوسطالعددنوع العينة
الحسابي

 االنحراف
 مستوىقيمة تالمعياري

التعليقالداللة

864.570.45ضيوف
 غير1.440.150

دالة
2844.480.53زوار
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ــة الرضــا  ــن متوســط درج ــروق بي ــة الف ــار ت لدالل ــى اختب ــرف عل وللتع

عــن الخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان وفقــاً للضيــوف والــزوار. يتضــح مــن 

ــود  ــدم وج ــى ع ــير إل ــا يش ــة، مم ــر دال ــة )ت( غي ــم )13( أن قيم ــدول رق الج

فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــالف نــوع العينــة، )ضيــف/ زائــر( فــي 

مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان.

2- الفرق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان باختالف الجنسية:

ــات  ــي مســتوى الرضــا عــن الخدم ــالف ف ــاك اخت ــا إذا كان هن ــة م لمعرف

المقدمــة لضيــوف مهرجــان الجنادريــة باختــالف الجنســية، تــم اســتخدام اختبــار 

تحليــل التبايــن لقيــاس الفــروق. 
جدول رقم )14(

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى رضا ضيوف المهرجان عن 
البرامج والخدمات باختالف الجنسية

 مجموعمصدر التباين
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 مستوىقيمة فالمربعات

التعليقالداللة

0.7630.25بين المجموعات
غير دالة1.270.290

16.38820.20داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن قيمــة )ف( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف المهرجــان عــن 

البرامــج والخدمــات، تعــود الختــالف جنســية أفــراد العينــة.
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جدول رقم )15(
اختبار مان-وتني لداللة الفروق في مستوى رضا زوار المهرجان عن البرامج والخدمات 

باختالف الجنسية

 متوسطالعددالجنسية
 مستوى قيمة zمجموع الرتبالرتب

التعليقالداللة

268142.9838319.50سعودي
غير دالة0.410.680

16134.412150.50غير سعودي

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن قيمــة )ز( غيــر دالــة، ممــا يشــير إلــى عــدم 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــالف جنســية أفــراد العينــة فــي 

مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات.

3- الفرق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان باختالف العمر:
جدول رقم )16(

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان 
عن البرامج والخدمات باختالف العمر

 مصدر
 درجاتمجموع المربعاتالتباين

الحرية
 متوسط
التعليقمستوى الداللةقيمة فالمربعات

زضزضزضزضزضزض

 بين
0.380.66230.190.22المجموعات

 غير0.950.790.3920.501
دالة

 داخل
16.5776.89822760.200.28المجموعات

يشــير  ممــا  دالــة،  غيــر  قيمــة )ف(  أن  أعــاله  الجــدول  مــن  يتضــح 
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أعمــار  تعــود الختــالف  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  إلــى 

ــج  ــن البرام ــان ع ــوف وزوار المهرج ــا ضي ــتوى رض ــي مس ــة ف ــراد العين أف

اليهــا                                                         توصــل  التــي  النتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  والخدمــات،.وال 

 Brown and Coulter( ــك )Fitzgerald and Durant 1980( وكذل

1983( حيــث توصــال إلــى أن هنــاك عالقــة بيــن مســتوى الرضا عــن الخدمات 

العامــة وعمــر المســتجيب، وأنــه كلمــا زاد عمــر المســتجيب يــزداد معه مســتوى 

ــة. ــات العام ــن الخدم ــا ع الرض

4- الفرق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان باختالف المستوى 
التعليمي:

جدول رقم )17(
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان 

عن البرامج والخدمات باختالف 
المستوى التعليمي

 مصدر
 درجاتمجموع المربعاتالتباين

الحرية
 متوسط
التعليقمستوى الداللةقيمة فالمربعات

زضزضزضزضزضزض
 بين

0.251.76230.130.59المجموعات

 غير0.612.200.5460.088
دالة  داخل

16.5771.36812680.210.27المجموعات

ــى  ــير إل ــا يش ــة، مم ــر دال ــة )ف( غي ــاله أن قيم ــدول أع ــن الج ــح م يتض
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف وزوار 
المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات، تعــود الختــالف المســتوى التعليمــي 

ــة. ــراد العين ألف
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5- الفرق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان باختالف عدد 
مرات زيارة المهرجان:

جدول رقم )18(
اختبار مان-وتني لداللة الفروق في مستوى رضا ضيوف المهرجان عن البرامج 

والخدمات باختالف عدد مرات زيارة المهرجان

 متوسطالعددالجنسية
 مستوى قيمة zمجموع الرتبالرتب

التعليقالداللة

5844.412575.50مرة واحدة
غير دالة1.090.277

2638.25994.50أكثر من مرة

ــير  ــا يش ــة، مم ــر دال ــة )ز( غي ــم ) 18( أن قيم ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــوف  ــتوى رضــا ضي ــي مس ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع إل
المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات، تعــود الختــالف عــدد مــرات زيــارة أفــراد 

ــة للمهرجــان. العين
جدول رقم )19(

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى رضا زوار المهرجان عن البرامج 
والخدمات باختالف عدد مرات زيارة المهرجان

 مجموعمصدر التباين
المربعات

 درجات
الحرية

 متوسط
 مستوىقيمة فالمربعات

التعليقالداللة

2.1630.72بين المجموعات
 دالة عند2.580.054

مستوى 0.05 74.792670.28داخل المجموعات

يتضــح مــن الجــدول رقــم )19( أن قيمــة )ف( دالــة عنــد مســتوى 0.05، 
ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــالف عــدد مــرات 
زيــارة أفــراد العينــة للمهرجــان فــي مســتوى رضــا ضيــوف وزوار المهرجــان 
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عــن البرامــج والخدمــات. وباســتخدام اختبــار أقــل فــرق دال )LSD( للكشــف 

عــن مصــدر الفــروق لعــدم تمكــن اختبــار شــيفيه مــن الكشــف عنهــا )جــدول 
.)20 رقم 

جدول رقم )20(
اختبار أقل فرق دال )LSD( لتوضيح مصدر الفروق في مستوى رضا زوار المهرجان 

عن البرامج والخدمات باختالف عدد مرات زيارة المهرجان

 عدد مرات زيارة
المهرجان

 المتوسط
الحسابي

2-1 
مرة

4-3 
مرات

6-5 
مرات

 أكثر من 6
الفرق لصالحمرات

14.34-2 مرة
3-4 مرات*34.56-4 مرات

5-6 مرات*54.54-6 مرات
4.51أكثر من 6 مرات

* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 0.05 

يتضــح مــن الجــدول رقــم )20( وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى 0.05 
علــى النحــو التالــي:

1-  توجــد فــروق دالــة فــي مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج 
والخدمــات بيــن أفــراد العينــة الذيــن زاروا المهرجــان )1-2 مــرة(، وبيــن أفــراد 
ــة  ــراد العين ــح أف ــك لصال ــرات(، وذل ــان )3-4 م ــن زاروا المهرج ــة الذي العين

الذيــن زاروا المهرجــان )3-4 مــرات(.

2-  توجــد فــروق دالــة فــي مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج 
والخدمــات بيــن أفــراد العينــة الذيــن زاروا المهرجــان )1-2 مــرة(، وبيــن أفــراد 
ــة  ــراد العين ــح أف ــك لصال ــرات(، وذل ــان )5-6 م ــن زاروا المهرج ــة الذي العين

الذيــن زاروا المهرجــان )5-6 مــرات(.
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خامساً: بيانات تتعلق بأهم توصيات ضيوف وزوار مهرجان الجنادرية:
جدول رقم )21(

أهم التوصيات التي تساهم في تفعيل مهرجان الجنادرية من وجهة نظر الضيوف

التكراراتأهم التوصياتم

13ترتيب زيارات ميدانية لالطالع على معالم مدينة الرياض التاريخية والسياحية والتجارية1

8االستفادة من ضيوف المهرجان في إلقاء المحاضرات في الجامعات واألندية األدبية2

 أن يتم تنظيم الندوات على شكل منتدى أو ورش عمل بحيث ال يتجاوز المشارك عشر دقائق لحل3
6أزمة ضيق الوقت وإتاحة الفرصة للمداخالت

4االنضباط بالمواعيد4

4إصدار كتيب يضم جميع األوراق المطروحة لألدباء والعلماء والمفكرين الذين شاركوا أو حضروا4

4دعوة الشخصيات المؤثرة عالمياً للمشاركة في الفعاليات الثقافية4

4 إقامة أمسيات تراثية على هامش الفعاليات الثقافية4

3دعوة األدباء والمثقفين من الشباب السعودي للمشاركة في المهرجان5

3 أن يخصص يوم إلحدى الدول العربية كل عام لعرض تراثها الشعبي5

3 إدراج برنامج مناسك العمرة لمن يرغب من الضيوف5

3الرفع من كفاءة خدمة الترجمة الفورية5

2حسن اختيار مديري الندوات6

2إيصال الدعوات إلى الضيوف مبكراً لكي يتم التنسيق مع جهة العمل6

2إقامة البرامج الثقافية المصاحبة للمهرجان في مقر إقامة الضيوف6

2تقليص عدد المشاركين في الندوات )ال يزيد عن أربعة متحدثين(6
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جــدول رقــم )21( يبيــن أهــم التوصيــات التــي أدلــى بهــا ضيــوف مهرجــان 
الجنادريــة، وقــد جــاء مقتــرح ترتيــب زيــارات ميدانيــة لمعالــم مدينــة الريــاض 
ــان  ــوف المهرج ــن ضي ــتفادة م ــرح االس ــاء مقت ــا ج ــى، كم ــة األول ــي المرتب ف
ــة  ــي المرتب ــة ف ــة الرياضي ــات واألندي ــي الجامع ــي محاضــرات ف بالمشــاركة ف
ــدوات بالمنتــدى  ــة، كمــا ذكــر ســتة ضيــوف اســتبدال طريقــة عــرض الن الثاني
ــت  ــي وق ــع األوراق والمناقشــات ف ــن عــرض جمي ــث يمك ــل حي أو ورش العم
قصيــر والخــروج بنتائــج أكثــر تركيــزاً. كمــا جــاء فــي المرتبــة الرابعــة أهميــة 
االلتــزام بالمواعيــد خاصــة فيمــا يتعلــق ببــدء وانتهــاء النــدوات والمشــاركات، 
وكذلــك أهميــة نشــر كتيــب يضــم جميــع أوراق العمــل المقدمــة وأســماء وعناوين 
ووســيلة التواصــل مــع العلمــاء واألدبــاء والمفكريــن، وأهميــة دعوة الشــخصيات 
المؤثــرة عالميــاً لمــا لذلــك مــن أثــر فــي دعم برامــج المهرجــان ومكانتــه، وأهمية 
إقامــة أمســيات ثقافيــة علــى هامــش الفعاليــات الثقافيــة، بينمــا جــاء فــي المرتبــة 
ــة مشــاركة الشــباب المثقــف الســعودي فــي برامــج المهرجــان،  الخامســة أهمي
ومــن بــاب التعــاون والتقــارب التراثــي العربــي تــم اقتــرح إقامــة يــوم عربــي 
ــزوار، وإدراج مشــروع  ــا الشــعبي لل ــة تراثه ــة عربي ــه دول ــي تعــرض في تراث
مناســك عمــرة لمــن يرغــب فــي أداء مناســك العمــرة بعــد انتهــاء المهرجــان، 
وأخيــراً أهميــة انتقــاء المترجميــن األكفــاء حيــث إنهــم الحظــوا حــدوث أخطــاء 
ــري  ــار مدي ــن اختي ــة حس ــة السادس ــي المرتب ــاء ف ــة، وج ــة الفوري ــي الترجم ف
النــدوات، وإيصــال الدعــوات إلــى الضيــوف مبكــراً حيــث إنهــا ال تصــل إال فــي 
أوقــات تأخــرة، وإقامــة جميــع البرامــج الثقافيــة المصاحبــة للمهرجــان فــي مقــر 
إقامــة الضيــوف، وتقليــص عــدد المشــاركين فــي النــدوات بحيــث ال يزيــد عــن 

أربعــة متحدثيــن.
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جدول رقم )22(
أهم التوصيات التي تساهم في تفعيل مهرجان الجنادرية من وجهة نظر الزوار

التكراراتأهم التوصياتم

28تخصيص أيام منفصلة للرجال عن أيام للنساء1

24زيادة مدة المهرجان2

15عمل دليل ولوحات إرشادية داخل القرية3

14زيادة األجنحة المشاركة من الدول األخرى وخاصة الخليجية4

13زيادة عربات المسنين، وعربات نقل البضائع بمبالغ رمزية5

10 مضاعفة الجهود فيما يتعلق بنظافة القرية وجمع المخلفات أوالً بأول6

7 )ATM( 7زيادة أجهزة الصراف

7إقامة المهرجان في أوقات العطل المدرسية7

6زيادة االهتمام بتوافر المطاعم والحرص على متابعتها8

6 تنظيم وتسهيل عملية دخول وخروج الزوار8

5تشجيع ودعم أعضاء رجال الحسبة داخل القرية9

5تكثيف االهتمام بالنشاط اإلعالمي للمهرجان9

4عدم وجود من يقوم بتنظيم الوقوف في مواقف السيارات والحاجة لترقيمها10

4عدم وجود برادات مياه للشرب11

4عدم وجود جدول محدد للعرضات اليومية داخل القرية12

4الحاجة الماسة إلى االهتمام بترتيب وتنسيق القرية13
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ــان  ــا زوار مهرج ــم التوصيــات التــي ذكره ــن أه ــم )22( يبي ــدول رق ج
الجنادريــة والتــي يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل دور المهرجانــات القادمــة، حيــث 
جــاء مقتــرح تخصيــص أيــام منفصلــة للرجــال عــن النســاء فــي المرتبــة األولى، 
ــة، كمــا جــاء فــي  ــة الثاني ــادة مــدة المهرجــان فــي المرتب كمــا جــاء مقتــرح زي
ــا  ــة. أم ــة الجنادري ــل قري ــادية داخ ــات إرش ــل ولوح ــل دلي ــة عم ــة الثالث المرتب
فــي المرتبــة الرابعــة فقــد كان زيــادة األجنحــة المشــاركة مــن الــدول األخــرى 
خاصــة الخليجيــة، بينمــا جــاء فــي المرتبــة الخامســة زيــادة عربــات المســنين، 
ــة  ــة مضاعف ــة السادس ــي المرتب ــة، وف ــغ رمزي ــع بمبال ــل البضائ ــات نق وعرب
ــاء  ــا ج ــأول، كم ــات أوالً ب ــع المخلف ــة ورف ــة القري ــق بنظاف ــا يتعل ــود فيم الجه
فــي المرتبــة الســابعة زيــادة أجهــزة الصــراف اآللــي، وإقامــة المهرجــان 
ــام  ــادة االهتم ــة جــاء زي ــة الثامن ــي المرتب ــات العطــل واإلجــازات، وف ــي أوق ف
بتوافــر المطاعــم المشــهورة والحــرص علــى متابعتهــا، وكذلــك تنظيــم وتســهيل 
عمليــة دخــول وخــروج الــزوار، وقــد جــاء فــي المرتبــة التاســعة تشــجيع ودعــم 
أعضــاء رجــال الحســبة داخــل القريــة،  وتكثيــف االهتمــام بالنشــاط اإلعالمــي 
للمهرجــان، وأخيــراً جــاء فــي المرتبــة العاشــرة عــدم وجــود مــن يقــوم بتنظيــم 
الوقــوف فــي مواقــف الســيارات والحاجــة لترقيمهــا، وعــدم وجــود بــرادات ميــاه 
ــة، والحاجــة  ــة بالقري الشــرب، وعــدم وجــود جــدول محــدد للعرضــات اليومي

الماســة إلــى االهتمــام بترتيــب وتنســيق القريــة. 

مناقشة النتائج:

ــة فــي  ــة إحصائي ــة ذات دالل أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم فــروق معنوي
الرضــا عــن خدمــات وبرامــج الجنادريــة بحســب )الجنســية والعمــر والمســتوى 
التعليمــي( بينمــا توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة فــي الرضــا عــن 
ــزوار  ــح ال ــروق لصال ــت الف ــوع المبحــوث وكان ــة بحســب ن ــات الجنادري خدم

تعــزى لعــدد مــرات زيــارة المهرجــان.
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أوالً: ما يتعلق بضيوف المهرجان

يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يتعلق بالضيوف على النحو اآلتي:

ــى حــرص 	  ــدل عل ــا ي ــون، مم ــاً مواطن ــوف المهرجــان تقريب ــع ضي رب
ــن  ــكاك المثقفي ــى احت ــة عل ــراث والثقاف ــي للت ــان الوطن ــى المهرج ــن عل القائمي
ــي  ــارز ف ــم الب ــة دوره ــرى، وأهمي ــدول األخ ــن ال ــم م ــع غيره ــعوديين م الس
التواصــل مــع ثقافتهــم وحرصهــم علــى التعــرف علــى عناصــر موروثهــم 
ــه.  ــه ومناطق ــع أطياف ــعودي، بجمي ــعب الس ــاء الش ــم أبن ــى تالح ــعبي وعل الش

حوالــي ثالثــة أربــاع الضيــوف المبحوثيــن أعمارهــم 50 ســنة فأكثــر، 	 
ممــا يــدل علــى أن المنظميــن للمهرجــان يســعون إلــى مشــاركة وحضــور هــذه 
النخــب التــي قدمــت الكثيــر فــي حياتهــا العلميــة والعمليــة، حتــى تكــون الــرؤى 
ــا عاصــرت  ــزان والطــرح الواقعــي، وربم ــكار المطروحــة متســمة باالت واألف

بعــض عناصــر التــراث الشــعبي المعــروض. 

أكثــر مــن ثالثــة أربــاع ضيــوف المهرجــان التــي طبقــت عليهم الدراســة 	 
ــة  ــا يوحــي بأهمي ــوراه(، مم ــا )ماجســتير ودكت ــة الشــهادات العلي هــم مــن حمل
الضيــوف وعلــو مكانتهــم العلميــة حيــث لــم يدعــوا للمهرجــان إال بعــد دراســة 

مســتفيضة. 

ــاً دخولهــم الشــهرية 3000 دوالر فأكثــر ممــا 	  نصــف الضيــوف تقريب
يــدل علــى أهميــة مواقعهــم الوظيفيــة وارتفــاع مســتويات دخولهــم الشــهرية ممــا 

ينعكــس علــى مكانتهــم االجتماعيــة. 

ــام 	  ــل االهتم ــة يمث ــى أن مهرجــان الجنادري ــوف عل ــة الضي ــق غالبي اتف
بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة، وأنــه تأصيــل للمــوروث 
الســعودي الوطنــي بشــتى جوانبــه ومحاولــة المحافظــة عليــه ليبقــى ماثــالً 

ــة. ــال القادم لألجي
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ثلــث الضيــوف تقريبــاً دعــوا أكثــر مــن مــرة للمهرجــان، فــي حيــن أن 	 
ــوف  ــى أن أســماء الضي ــل عل ــذا دلي ــرة واحــدة، وه ــن دعــوا م ــي المبحوثي ثلث
ــرب  ــن الع ــوة المثقفي ــر لدع ــة فرصــة أكب ــك إلتاح ــدد، وذل ــل تتج ــرر ب ال تتك

ــود وال حــدود. ــدون قي ــم ب جميعه

اتفــق أغلــب الضيــوف أنهــم يتطلعــون للحضــور فــي المهرجانــات 	 
القادمــة إذا مــا تكــررت الدعــوة لمــا شــاهدوه مــن تميــز فــي الطــرح والتنظيــم. 

ــطة 	  ــات وأنش ــن خدم ــة ع ــوف الجنادري ــا ضي ــات رض ــت درج تفاوت
المهرجــان بصفــة عامــة، كانــت أعلــى درجــات الرضــا هــي عــن قريــة 
الجنادريــة، ووقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي، والمرافــق والخدمــات، ومواعيــد 
ومــكان انعقــاد الفعاليــات، والبرنامــج الثقافــي واالجتماعــي، وتعــاون موظفــي 
المهرجــان علــى التوالــي. وبتحليــل نتائــج درجــات الرضــا نالحــظ أن القائميــن 
علــى المهرجــان وفقــوا كثيــراً فــي إعــداد وتنظيــم قريــة الجنادريــة، حيــث عبــر 
الضيــوف عــن مــدى ســعادتهم بمــا شــاهدوه فيهــا مــن إمكانــات وربــط الماضــي 
بالحاضــر. أمــا فيمــا يتعلــق ببرامــج حفــل االفتتــاح الرســمي فقــد كانــت درجــة 
الرضــا فيــه عاليــة لمــا قــدم فيــه مــن أعمــال تتحــدث عــن نفســها إال أن خروجهــم 
مــن مقــر الســكن إلــى المهرجــان اســتغرق أكثــر مــن ثــالث ســاعات بالباصــات 
ممــا جعــل الكثيــر منهــم يشــعر أنــه فــي رحلــة ســفر وليــس فــي مهرجــان. أمــا 
فيمــا يتعلــق بدرجــة الرضــا عــن المرافــق والخدمــات العامــة فقــد كانــت كذلــك 
عاليــة، ثــم تالهــا مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليــات حيــث كان المهرجــان فريــداً 

وحصــل لــه نقلــة كبيــرة عمــا كان عليــه فــي األعــوام الماضيــة خاصــة 

فيمــا يتعلــق بطريقــة اإلعــداد واإلدارة والتنظيــم. وجــاء بعــد ذلــك 	 
الرضــا عــن البرنامــج الثقافــي واالجتماعــي للمهرجــان حيــث إنــه تميــز بالجديــة 
فــي الطــرح واالســتفادة مــن الرمــوز الثقافيــة واإلعالميــة والسياســية بالمشــاركة 
فــي جــدول أعمالــه. أمــا فيمــا يتعلــق بتعــاون موظفــي المهرجــان فقــد حققــت أقل 
معــدالت الرضــا مــع حــرص المســؤولين علــى تــدارك ذلــك فــي المهرجانــات 

القادمــة. 
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كمــا بينــت نتائــج الدراســة أن هنــاك عــدة مميــزات حصــل عليهــا 	 
ــة  ــة مقابل ــا فرص ــن أهمه ــم، كان م ــراء حضوره ــن ج ــان م ــوف المهرج ضي
ــوس المشــاركين  ــي نف ــر ف ــى كبي ــه مــن معن ــا ل ــن الشــريفين، لم خــادم الحرمي
والحضــور حيــث إنهــا فرصــة فريــدة أن يلتقــي المواطــن مــع القائــد الــذي دعاهم 
ــر  ــول دون توفي ــي تح ــات الت ــع الصعوب ــل جمي ــان وذل ــات المهرج ــى فعالي إل
ــات  ــن بعــض الصداق ــزات تكوي وســائل الراحــة التامــة لهــم، كمــا أن مــن المي
والتعــارف مــع نخبــة مــن العلمــاء واألدبــاء، وهــذا مــا يالحظــه جميــع الحضــور 
حيــث إن اللقــاءات الجانبيــة وخاصــة التــي تكــون فــي المســاء فــي بهــو الفنــدق 
ــي موضوعــات  ــرؤى والمناقشــات ف ــادل ال ــات وتب ــة العالق ــى تقوي ــت عل عمل
الســاعة، ومــا تــم عرضــه مــن فعاليــات فــي ذلــك اليــوم، بــل إن بعــض اللقــاءات 

تســتمر حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل. 

ــة مشــكالت خــالل برامــج 	  ــوا أي ــم يواجه ــوف ل ــة الضي ــن أن غالبي تبي
المهرجــان المتعــددة، ممــا يــدل علــى أن القائميــن علــى المهرجــان حريصــون 
كل الحــرص علــى توفيــر ســبل الراحــة وتذليــل كل المعوقــات التــي مــن الممكــن 
أن تحــول دون ذلــك. كانــت أهــم المشــكالت التــي واجهــت الذيــن ذكــروا ذلــك، 
ــل المعروضــة،  ــى أوراق العم ــدم الحصــول عل ــد وع ــام بالمواعي ــدم االنتظ ع

وضعــف التنســيق بيــن المنظميــن للمهرجــان والضيــوف. 

الجنادريــة، 	  بأهــم مقترحــات ضيــوف مهرجــان  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
فقــد جــاءت علــى النحــو التالــي، مقتــرح ترتيــب زيــارات ميدانيــة لمعالــم 
ــة الريــاض، ومقتــرح االســتفادة مــن ضيــوف المهرجــان بالمشــاركة فــي  مدين
ــة  ــتبدال طريق ــرح اس ــة، ومقت ــة الرياضي ــات واألندي ــي الجامع ــرات ف محاض
عــرض النــدوات بالمنتــدى أو ورش العمــل، لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي تقليــص 
ــر عــدد ممكــن مــن الحضــور،  ــوب مــن مشــاركة أكب الوقــت وحصــول المطل
ومقتــرح أهميــة االلتــزام بالمواعيــد خاصــة فيمــا يتعلــق ببــدء وانتهــاء النــدوات 
والمشــاركات، وكذلــك أهميــة نشــر كتيــب يضــم جميــع أوراق العمــل المقدمــة 

ــن. ــاء والمفكري ــاء واألدب ــع العلم ــيلة التواصــل م ــن ووس ــماء وعناوي وأس
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ثانياً: ما يتعلق بزوار المهرجان

ــة  ــا مــن زوار قري ــم الوصــول إليه ــي ت ــج الت ــم النتائ ــق بأه ــا يتعل ــا فيم أم
ــي:  ــة فه الجنادري

أغلبيــة الــزوار مــن المواطنيــن، وهــذا ليــس بمســتغرب حيــث إنهــم هــم 	 
المعنيــون فــي اطالعهــم علــى تــراث آبائهــم وأجدادهــم. 

ــة 	  ــى األهمي ــدل عل ــا ي ــاث، مم ــة اإلن ــاً مــن فئ ــة تقريب ــع زوار القري رب
التــي يتبوأهــا مهرجــان الجنادريــة حيــث إنــه يهــم جميــع فئــات المجتمــع. أمــا 
بالنســبة ألعمــار الــزوار فهــي تختلــف عــن أعمــار الضيــوف حيــث تــم مالحظــة 
أن مــا يزيــد علــى 40% منهــم أعمارهــم أقــل مــن 30 ســنة، ممــا يــدل علــى أن 
القائميــن علــى المهرجــان ســيركزون كثيــراً علــى هــذه الفئــة لمــا لهــا مــن أثــر 
ــاة  ــى حي ــوف عل ــة الوق ــوروث الشــعبي وأهمي ــا بالم ــة عنده ــة العالق ــي تقوي ف
الشــباب فــي المجتمــع الســعودي فــي ذلــك الوقــت، ودوره فــي تثبيــت العالقــة 

الوطيــدة بيــن الشــباب والتــراث. 

كمــا أظهــرت النتائــج الصــورة الذهنيــة التــي لــدى الزوار عــن مهرجان 	 
الجنادريــة، حيــث ذكــر غالبيتهــم أن الجنادريــة تعنــي االهتمــام بالتــراث والثقافــة 
والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة، كمــا أنهــا تعني بتأصيــل الموروث الســعودي 
الوطنــي بشــتى جوانبــه ومحاولــة المحافظــة عليــه ليبقــى ماثــالً لألجيــال القادمة، 
كمــا ذكــر مــا يزيــد علــى ثالثــة أربــاع المبحوثيــن أنهــا ملتقــى عربــي وعالمــي 
ــف  ــم للموق ــة واإلســالمية، ودع ــة العربي ــد للهوي ــا تأكي ــة، وأنه ــراث والثقاف للت
العربــي وتوحيــد الصــف لمواجهــة الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تواجههــا 

الــدول العربيــة واإلســالمية فــي المســتقبل. 

أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد زيــارة المبحوثيــن للمهرجــان فقــد تبيــن أن حوالي 	 
أكثــر مــن ثلثــي المبحوثيــن زاروا الجنادريــة أكثــر مــن مــرة، وهــذا دليــل علــى 
أن الذيــن يــزورون المهرجــان يحرصــون علــى التــردد عليــه كل عــام تقريبــاً؛ 
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لمــا يجدونــه مــن تجديــد فــي برامــج المهرجــان وشــعورهم بأنــه جــزء ال يتجــزأ 
مــن ثقافتهــم يصلهــم بالماضــي العظيــم الــذي عاشــته بالدنــا رغــم قلــة المــوارد 

واإلمكانات. 

ــرة 	  ــة م ــة الجنادري ــارة قري ــي زي ــة ف ــن الرغب ــة المبحوثي ــدى غالبي أب
ثانيــة، للمبــررات التــي ذكرناهــا ســابقاً. أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــات رضــا الــزوار 
ــن  ــا ع ــات الرض ــى درج ــت أعل ــد كان ــان، فق ــطة المهرج ــات وأنش ــن خدم ع
ــاد  ــكان انعق ــد وم ــي واالجتماعــي، ومواعي ــج الثقاف ــة، والبرنام ــة الجنادري قري
الفعاليــات، ووقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي، وتعــاون موظفــي المهرجــان، 
والمرافــق والخدمــات العامــة، علــى التوالــي. أمــا فيمــا يتعلــق بالميــزات التــي 
ــادات  ــض ع ــى بع ــالع عل ــا: االط ــن أهمه ــد كان م ــزوار فق ــا ال ــل عليه حص
ــم المجتمــع الســعودي مــن خــالل قريــة الجنادريــة، ثــم الشــعور  وتقاليــد ومعال
ــدة  ــى الوح ــة عل ــن للمحافظ ــاء والمفكري ــى العلم ــاة عل ــؤولية الملق ــم المس بعظ
ــي تقليــص الفجــوة  ــم المســاهمة ف ــة واإلســالمية المنشــودة، ث ــة والعربي الوطني
بيــن أطيــاف المجتمــع، وأخيــراً تكويــن بعــض الصداقــات والتعــارف مــع نخبــة 

ــاء.  مــن العلمــاء واألدب

ــة 	  ــوا أي ــم يواجه ــة ل ــة زوار الجنادري ــج الدراســة أن غالب أظهــرت نتائ
ــزوار أنهــم واجهــوا عــدة  ــد علــى خمــس ال مشــكالت، فــي حيــن ذكــر مــا يزي
ــروج،  ــول والخ ــات الدخ ــد بواب ــديد عن ــام الش ــا: االزدح ــن أهمه ــكالت، م مش
وكثــرة المعاكســات والمضايقــات مــن الشــباب، ثــم ارتفــاع أســعار الســلع، 
وتدخــالت هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ثــم مشــكلة االختــالط 
وقلــة تفاعــل وتعــاون الموظفيــن مــع الــزوار، ممــا يتطلــب الوقــوف علــى تلــك 
ــى ينعكــس  ــة حت ــات القادم ــي المهرجان ــا ف ــص أثره ــة تقلي المشــكالت ومحاول
ذلــك علــى تطويــر وتحســين األداء المبنــي علــى الدراســات والبحــوث العلميــة 

ــة.  المقنن
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ــى النحــو 	  ــد كانــت عل أمــا فيمــا يتعلــق بمقترحــات زوار المهرجــان فق
التالــي: تخصيــص أيــام منفصلــة للرجــال عــن النســاء، وزيــادة مــدة المهرجــان، 
وعمــل دليــل ولوحــات إرشــادية داخــل القريــة، وزيــادة األجنحــة المشــاركة مــن 
ــل  ــات نق ــات المســنين، وعرب ــادة عرب ــة، وزي ــدول األخــرى خاصــة الخليجي ال
البضائــع بمبالــغ رمزيــة، ومضاعفــة الجهــود فيمــا يتعلــق بنظافــة القريــة ورفــع 
ــان  ــة المهرج ــي، وإقام ــراف اآلل ــزة الص ــادة أجه ــأول، وزي ــات أوالً ب المخلف
فــي أوقــات العطــل واإلجــازات، وزيــادة االهتمــام بتوافــر المطاعــم المشــهورة 
والحــرص علــى متابعتهــا، وتنظيــم وتســهيل عمليــة دخــول وخــروج الــزوار، 
وتشــجيع ودعــم أعضــاء رجــال الحســبة داخــل القريــة، وتكثيــف االهتمــام 
بالنشــاط اإلعالمــي للمهرجــان، وعــدم وجــود مــن يقــوم بتنظيــم الوقــوف فــي 
ــاه الشــرب،  ــرادات مي ــا، وعــدم وجــود ب ــف الســيارات والحاجــة لترقيمه مواق
وعــدم وجــود جــدول محــدد للعرضــات اليوميــة بالقريــة، والحاجــة الماســة إلــى 

االهتمــام بترتيــب وتنســيق القريــة.

ونخلص مما سبق إلى ما يلي:

أثبتــت الدراســة بصفــة عامــة وجــود مســتوى مرتفــع مــن الرضــا بيــن 	 
ــي  ــات الت ــة وعــن مســتوى الخدم ــزوار عــن مهرجــان الجنادري ــوف وال الضي
تــم تقديمهــا إليهــم فــي أثنــاء تلــك الزيــارة. وال شــك أن ذلــك يعــد مؤشــراً طيبــاً 
يعكــس الجهــد الكبيــر الــذي تبذلــه كافــة أجهــزة الدولــة المســؤولة عــن مهرجــان 
الجنادريــة فــي الســنوات األخيــرة، والــذي ترتــب عليــه زيــادة ملموســة فــي حجم 
اإلقبــال علــى زيــارة مهرجــان الجنادريــة، ســواء مــن حيــث عــدد الضيــوف أو 
الــزوار أو األيــام المخصصــة للعــرض أو مــن حيــث مشــاركة الــدول الخارجيــة 

واألجانــب بصفــة عامــة.

ــة 	  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــة ع ــج الدراس ــت نتائ أوضح
ــات  ــج والخدم ــن البرام ــتوى الرضــا ع ــي مس ــة ف ــوع العين ــالف ن ــود الخت تع

ــان. ــي المهرج ــة ف المقدم
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تبيــن وجــود تأثيــر ملمــوس لبعــض الخدمــات علــى درجــة رضــا 	 

ــرات  ــزوار عــن مســتوى الخدمــات  المقدمــة لهــم، وهــذه المتغي ــوف وال الضي

ــمي،  ــاح الرس ــل االفتت ــع حف ــة، وقائ ــي: قريــة الجنادري ــوف ه بالنســبة للضي

المرافــق والخدمــات العامــة، مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليــات. ويعنــي هــذا أن 

درجــة رضــاء الضيــوف تتأثــر زيــادةً ونقصــاً تبعــاً الختــالف تلــك الخدمــات، 

أمــا بالنســبة للــزوار فقــد ثبــت كذلــك عــدم وجــود تأثيــر بيــن درجــة رضائهــم 

ــج  ــة، البرنام ــة الجنادري ــم )قري ــة له ــات المقدم ــن الخدم ــم وأي م ــن زيارته ع

الثقافــي واالجتماعــي، مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليــات ، وقائــع حفــل االفتتــاح 

ــاً  ــادةً أو نقصــاً تبع ــر زي ــزوار تتأث ــؤالء ال ــة رضــاء ه ــمي( أي أن درج الرس

ــات.  ــك الخدم ــالف تل الخت

تبيــن أن هنــاك ارتباطــاً معنويــاً بيــن درجــة رضــاء الضيــوف والــزوار 	 

وجميــع الخصائــص المذكــورة )الجنســية، والعمــر، والمســتوى التعليمــي( فيمــا 

عــدا عــدد مــرات الزيــارة. ويعنــي هــذا أن درجــة رضــاء الضيــوف والــزوار 

تتأثــر زيــادةً أو نقصــاً تبعــاً الختــالف عــدد مــرات الزيــارة. 

يوصــي البحــث بأهميــة دراســة موضــوع أثــر الجنادريــة )متمثــالً 	 

بالتــراث الوطنــي( فــي ترســيخ الهويــة الوطنيــة والــوالء واالنتمــاء، وأن تقــوم 

اإلدارة العامــة لمهرجــان التــراث الوطنــي بتشــجيع الباحثيــن علــى القيــام 

بالدراســات واألبحــاث التــي تبحــث فــي الخدمــات والبرامــج المقدمــة فــي 

المهرجانــات القادمــة.
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ثالثاً: اإللكترونية

عمــرو، محمــد ســامح، تراثنــا الشــعبي وضــرورة حمايتــه، مثــال متــاح عبــر موقــع شــبكة 
االنترنــت:

www.une sco.org

 تاريخ الدخول 1437/2/1هـ.

http://www.janadria.org.sa/Janadria25/Arabic/Right/Janadria/history.htm. 

تم الدخول بتاريخ 1431/10/1هـ


