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مستوى رضا ضيوف وزوار الجنادرية عن البرامج والخدمات
المقدمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة
بمدينة الرياض :دراسة أنثروبولوجية ثقافية
Satisfaction Level of Programs and Services
Provided by the National Festival for Heritage
and Culture: Cultural Anthropology Study.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المستخلص
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مســتوى رضــا ضيــوف وزوار مهرجــان
الجنادريــة الخامــس والعشــرين عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة ،وإلــى اختبــار
العالقــة بيــن آراء الضيــوف والــزوار وانطباعاتهــم وبيــن بعــض خصائصهــم
الشــخصية واالجتماعيــة ،كمــا اســتهدف الوقــوف علــى أهــم المقترحــات التــي
يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل دور المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة فــي
األعــوام القادمــة .اعتمــد البحــث علــى منهــج المســح االجتماعــي بأســلوب العينــة
القصديــة مــن ضيــوف وزوار الجنادريــة بلغــت ( )373مــن جنســيات مختلفــة،
وقــد تــم تصميــم اســتبانة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة لهــذا الغــرض .دلــت
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
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الرضــا عــن البرامــج
والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان ،تعــود الختــاف نــوع العينــة .كمــا تبيــن
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى تعــزى لمتغيــرات الجنســية
والعمــر والمســتوى التعليمــي للضيــوف والــزوار فــي مســتوى الرضــا عــن
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 satisfaction 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 Festival for Heritage and Culture, and present of no statistically significant differences in the level of satisfaction
about the programs and services offered in the festival,
which depend on the different type of sample. Therefore, 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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مقدمةIntroduction :
تقــوم وزارة الحــرس الوطنــي ممثلــة بــإدارة المهرجــان الوطنــي للتــراث
والثقافــة باإلشــراف علــى مهرجــان الجنادريــة ومــا يصاحبــه مــن فعاليــات
وبرامــج متعــددة ،وقــد نُفــذ حتــى تطبيــق هــذا البحــث أربعــة وعشــرون مهرجانـا ً
كان لهــا دور فــي اكتســاب هــذا المهرجــان صــدى محليــا ً وإقليميــا ً ودوليــاً،
حيــث يســتضيف المهرجــان كل ســنة دولــة مــن دول العالــم لتعــرض فيــه
تراثهــا وحضارتهــا .ويتــم دعــوة المئــات مــن الضيــوف مــن داخــل المملكــة
وخارجهــا ،كمــا يــزوره اآلالف مــن المواطنيــن والمقيميــن ،وســوف يبــرز
البحــث مســتوى رضــا ضيــوف وزوار الجنادريــة عــن البرامــج والخدمــات
المقدمــة فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة بدورتــه الخامســة والعشــرين
للعــام 1431هــــ.

مشكلة البحثResearch Problem :
مهرجــان الجنادريــة مــوروث شــعبي تتجســد فيــه ثقافــة المملكــة العربيــة
الســعودية وعاداتهــا وتقاليدهــا ،تتبنــاه الدولــة ممثلــة بــوزارة الحــرس الوطنــي،
يســاهم فــي إحيــاء التــراث وترســيخ الهويــة الوطنية حيــث تجتمع فيــه كل أطياف
المجتمــع مــن جميــع مناطــق المملكــة المتراميــة األطــراف لتلتقــي فــي قريــة
واحــدة متكاملــة لتــذوب وتنصهــر مفاهيــم الحزبيــة والعصبيــة والقبليــة ويحــل
محلهــا مفاهيــم التكامــل والــوالء واالنتمــاء والوحــدة والعمــل البنــاء ،وحيــث
إن المهرجــان يقــام بنســخته الخامســة والعشــرين (عــام 1431هـــ) ،وتشــارك
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
فــي برامــج مهرجــان الجنادريــة وهــل الرضــا يختلــف باختــاف فئــة العينــة
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(ضيــف -زائــر) وبعــض المتغيــرات االجتماعيــة كالجنســية والفئــة العمريــة
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؟

أهمية البحثResearch Importance :
تكمــن أهميــة البحــث فــي كونــه دراســة اســتطالعية جديــدة فــي تناولهــا
لموضــوع رضــا المبحوثيــن عــن البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة
العامــة للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة؛ وتســاعد واضعــي الخطــط
واإلســتراتيجيات فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة فــي التعــرف
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 خــال 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
البحــث  -باإلضافــة لمــا ســبق  -مــن خــال األمــور التاليــة:
1.1أنــه دراســة ميدانيــة تقــف علــى الواقــع الفعلــي لمســتوى الرضــا عنــد
ضيــوف وزوار مهرجــان الجنادريــة بمدينــة الريــاض.
2.2أنــه يعتبــر مــن أوائــل الدراســات المقارنــة لمســتوى الرضــا عــن
البرامــج والخدمــات لضيــوف وزوار مهرجــان الجنادريــة.
3.3أنــه مســاهمة فــي رفــع مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات
ممــا يــؤدي إلــى تحســين وتطويــر وإيجابيــة الخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة
العامــة للتــراث والثقافــة فــي وزارة الحــرس الوطنــي ،وذلــك مــن خــال النتائــج
المتوقعــة مــن هــذه الدراســة.
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أهداف البحث وتساؤالته:
Questions& Research Objectives
هــدف البحــث بصفــة عامــة إلــى معرفــة مــدى رضــا ضيــوف وزوار
مهرجــان الجنادريــة عــن مســتوى البرامــج والخدمــات المقدمــة لهــم ،وإلــى
الوقــوف علــى الفــروق فــي مســتوى الرضــا مــا بيــن الضيــوف والزوار بالنســبة
للبرامــج والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان .ويتفــرع عــن ذلــك عــدة أســئلة
يمكــن صياغتهــا علــى النحــو التالــي:
1.1مــا مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي مهرجــان
الجنادريــة مــن وجهــة نظــر ضيــوف وزوار المهرجــان؟
2.2هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الرضــا عــن
البرامــج والخدمــات المقدمــة باختــاف ضيــوف وزوار المهرجــان؟
3.3هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى الرضــا عــن
البرامــج والخدمــات المقدمــة باختــاف بعــض المتغيــرات االجتماعيــة كالجنســية
والعمــر والتعليــم وعــدد مــرات الزيــارة لضيــوف وزوار المهرجــان؟
4.4مــا أهــم المقترحــات التــي يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل مهرجــان
الجنادريــة مــن وجهــة نظــر الضيــوف والــزوار؟

مفاهيم البحث:
1.1مستوى الرضاSatisfied Level :
يعــرف أســعد ورســان (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
(أوليفــر  )Oliver 1993إلــى أن الرضــا مرتبــط بــاألداء القــوي ،فــي حيــن
أن عــدم الرضــا يــدل علــى ضعــف األداء ،ممــا يعــزز مــن أهميــة قيــاس مــدى
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الرضــا لمراقبــة أداء البرنامــج وردود أفعــال النــاس عليــه (Lee and etls
 .)2007ويعــرف جــوران (  )Juran 2002رضــا العميــل كمحــدد لجــودة
الخدمــة بأنــه «مقــدار التفــاوت أو الفــرق بيــن إدراك العميــل للخدمــة وبيــن
توقعاتــه ورغباتــه» ،وبالتالــي فــإن مقاييــس رضــا العميــل يجــب أن تشــير
إلــى رأيــه فيمــا يوجــه إليــه مــن اهتمــام واكتــراث ،وتتضمــن عمليــة قيــاس
الرضــا إجــراءات مثــل :وصــف نظــري إلمكانيــة تقســيم هــذه الظاهــرة إلــى
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,1975فمســتوى رضــا المواطنيــن
عــن الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع العــام ومؤسســاته ،يعطــي مؤشــرا ً مقبــوالً
لمســتوى أداء هــذا القطــاع فــي تقديمــه لهــذه الخدمــات .ويتــم ذلــك بواســطة
مســح آرائهــم وانطباعاتهــم.
إن مســتوى رضــا المواطنيــن ،متلقــي الخدمــة الحكوميــة ،هــو مقيــاس
ذاتــي أو انطباعــي يعتمــد علــى آراء المواطنيــن وانطباعاتهــم حــول بعــض
الجوانــب التــي لهــا عالقــة بالخدمــات التــي تقدمهــا أجهــزة القطــاع العــام ،بهــدف
التعــرف علــى مــدى نجــاح هــذه األجهــزة فــي تقديــم خدماتهــا للمواطنيــن.
(.)Blalock and Blaloc,1988
ويمكــن تعريــف مســتوى الرضــا إجرائيــا ً بأنــه :الشــعور اإليجابــي أو
الســلبي الــذي ينعكــس علــى شــكل آراء وانطباعــات لــدى أفــراد عينــة الدراســة
نحــو المجــاالت المختلفــة لبرامــج وأنشــطة مهرجــان الجنادريــة.
أمــا التعريــف اإلجرائــي للرضــا فيمكــن تحديــده فــي هــذا البحــث بأنــه
الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا الضيــوف والــزوار فــي مقيــاس الرضــا عــن
البرامــج والخدمــات المقدمــة
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 .2.التراثHeritage :
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 ،فضـاً عــن نتــاج الحاضــر (أبــو الصــوف .)1992 ،وعــرف
كذلــك بكونــه عبــارة عــن « مــا ينقــل مــن جيــل إلــى جيــل ويصبــح ميراثـا ً يعتــز
بــه بشــكليه المــادي والمعنــوي (عمــرو .)www.unesco.org ،وهــو كل مــا
أتــى األمــم الحديثــة مــن الزمــن الماضــي البعيــد أو القريــب ســواء تعلــق األمــر
بماضــي تلــك األمــم أو بماضــي غيرهــا مــن الشــعوب أو بماضــي اإلنســانية
جمعــاء ،فهــو أوالً مســألة مــوروث ،وثاني ـاً :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 وشــماس1999 ،م) .ومنهــا أن التــراث هــو كل مــا
وصــل إلينــا مــن الماضــي البعيــد ،أي أنــه :كل مــا ورثنــاه تاريخيًّــا (جذعــان،
 .)1985وبنــاء عليــه نجــد أن البعــض قــد ميــز بيــن نمطيــن مــن التــراث:
النمــط األول :يقــوم علــى أســاس مــا وافــق عصــره وصلــح لــه ،وانقضــى
بانقضائــه .النمــط الثانــي :يقــوم علــى أســاس مــا وافــق اإلنســان واســتمر بــه
ولمصلحتــه ،وعــاش حتــى الوقــت الراهــن (الحديثــي ،د.ت) .وأخيــرا ً فــإن
جميــع التعريفــات تتفــق علــى حقيقــة مفادهــا :أن التــراث ينتمــي إلــى الماضــي،
رغــم اختــاف الباحثيــن فــي تحديــد ذلــك الماضــي .أمــا مصطلــح التــراث
الشــعبي يعتبــر ترجمــة لمصطلــح (الفلكلــور) والــذي يشــمل كل الفنــون القوليــة
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الشــعبية والفنــون الشــعبية الماديــة مــن أدوات ومالبــس وعمــارة وغيرهــا
(الرغوثــي .)1988 ،ووفق ـا ً لإلنســيكولوبيديا األمريكيــة فــإن الفلكلــور بمعنــاه
الواســع يع ـدّ« :جــزءا ً مــن الثقافــة والعــادات والمعتقــدات فــي مجتمــع مســتندة
إلــى التقاليــد الشــعبية ،وهــو مــن نتــاج المجتمــع الــذي يتناقلــه عــادة بصــورة
شــفهية ،ويضــم الفلكلــور الفنــون والمهــارات والموســيقى والشــعر والرقــص»
( ).The Encyclope dia Americanaويعــرف جــان هــارول( �Hor
 )old1986مصطلــح فلكلــور مــن خــال دراســة الفلكلــور األمريكــي علــى
أنــه جــزء تقليــدي غيــر رســمي ويتضمــن جميــع المعرفــة ،ومســتويات الفهــم،
والقيــم ،ووجهــات النظــر واالفتراضــات والمشــاعر ،والمعتقــدات التــي تنتقــل
فــي أشــكال تقليديــة بكلمــة شــفوية أو بأمثلــة إلعــادة أنماطهــا.
ويمكــن تعريــف التــراث إجرائيــا ً بأنــه هــو الــذي يتجســد فــي المســاكن
واألثــاث واألزيــاء واألهازيــج واألناشــيد واأللعــاب والطبــخ والمــآدب المتنوعــة
التــي يحتويهــا مهرجــان الجنادريــة موضــوع الدراســة.

 .3البرامجPrograms :
يعــرف كل مــن جارجيلــو وكيلجــو ()Gargiulo & Kilgo, 2003
البرامــج علــى أنهــا أنشــطة مختلفــة يقصــد منهــا تحقيــق الغايــات واألهــداف
التــي أقيمــت مــن أجلهــا الفعاليــات.
ويمكــن تعريــف البرامــج إجرائيــا ً بأنهــا الجهــود المنظمــة التــي تشــرف
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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 .4الخدماتServices :
يتبنــى البحــث تعريــف (ســاعد )39 ،2003 ،وهــو أن الخدمــات عبــارة
عــن منتجــات غيــر ملموســة تهــدف أساســا ً إلــى إشــباع حاجــات ورغبــات
اإلنســان التــي تحقــق لــه المنفعــة.
ويمكــن تعريــف الخدمــات إجرائي ـا ً بأنهــا الجهــود المنظمــة التــي تشــرف
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.

.5الضيفGuest :
هــو مــن يتــم دعوتــه مــن قبــل إدارة المهرجــان ويســتضاف علــى نفقتهــا
ســواء مــن الداخــل أو الخــارج ،وتقــدم لــه خدمــات وبرامــج خاصــة باإلضافــة
إلــى زيــارة قريــة الجنادريــة.

 .6الزائرVisitor :
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:
يعــد هــذا البحــث فــي إطــار علــم الفلكلــور ،وهــو العلــم الــذي يــدرس
التــراث الالمــادي للمجتمــع ،وخاصــة التــراث الشــفهي .وقــد كان إســبينوزا
 Espinosaوكــراب  Krapمــن بيــن مــن عرفــوا تنظيــم ومجــال هــذا العلــم،
حيــث ذهــب إســبينوزا إلــى أن علــم الفلكلــور هــو ذلــك الفــرع مــن المعرفــة
اإلنســانية الــذي يجمــع ويصنــف ويــدرس مــواد الفلكلــور بطريقــة علميــة ،وذلــك
مــن أجــل تفســير حيــاة المجتمعــات وثقافتهــا عبــر العصــور .وقــد حصــر العالــم
( )Hultkranz, 1960نظريــات الفلكلــور باألنثروبولوجيــا وعلــم االجتمــاع
بثــاث نظريــات ،وهــي:

 -1الفلكلور التفاضليDifferential Folklore :
الفلكلــور التفاضلــي هــو المقارنــة بيــن أقاليــم مختلفــة داخــل منطقــة ثقافيــة،
ويعــد فارانيــاك  Varagnacهــو صاحــب هــذا المفهــوم والمصطلــح ،وقــد
عرفــه بأنــه المقارنــة المنهجيــة بيــن المناطــق .وذكــر أن الفلكلــور التفاضلــي
يقــوم بتفســير الخصائــص اإلقليميــة للظاهــرة التقليديــة.

 -2الفلكلور الوظيفيFunctionalism Folklore :
الفلكلــور الوظيفــي هــو دراســة الفلكلــور طبقــا ً للمنهجيــن الوظيفــي
والسوســيولوجى .وكان علمــاء الفلكلــور الفرنســيون هــم أول مــن بــدأ هــذا
النــوع مــن الدراســة .فيقــول «فــان جنــب» إن الفلكلــور يــدرس الوقائــع فــي
تفاعلهــا مــع البيئــات التــي تطــورت فيهــا .وهــو يصــف هــذه الوقائــع بأنهــا
ليســت مجــرد رواســب ,وإنمــا هــي وقائــع راهنــة ،رأى تســميتها بالظواهــر
المتولــدة .ومنــذ ذلــك الحيــن وشــريننن  Schrijnenيدعــو إلــى هــذا النــوع
مــن الدراســة مطلق ـا ً عليــه اســم الفولكســكنده (الفلكلــور) الوظيفيــة .ويتضمــن
مصطلــح الفلكلــور الوظيفــي  -مــن ناحيــة معينــة  -توســيعا ً لمفهــوم الفلكلــور،
وهــو مــا أشــار إليــه ليليبــاد  Liljebladبوضــوح إذ يقــول« :علينــا بمجــرد
أن نشــرع فــي دراســة وظيفــة أي مــن األشــكال القوليــة ،أن ننتقــل إلــى مســألة
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المعتقــدات والعــادات ،وكلمــا ازددنــا إدراكا ً ألهميــة الدراســات الوظيفيــة لــأدب
الشــعبي ،ازداد احتمــال اتســاع مجــال اهتمــام عالــم الفلكلــور بمجمــوع الحيــاة
الثقافيــة للشــعب موضــوع الدراســة» (هولتكرانــس.)289 ،1972 ،

 -3النظريات الفلكلورية الجديدةNew Folklore Theories :
الفلكلوريــة الجديــدة هــي النظريــة التــي قدمهــا مارينــوس  Marinusوالتي
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
االجتمــاع :فرجــل االجتمــاع يبحــث عــن الجوانــب المشــتركة بيــن الظواهــر،
وكل مــا يمكــن أن يقــرب بعضهــا لبعــض ،إذ تكمــن فــي هــذه التشــابهات -
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
ـرف الفلكلــور (فيمــا عــدا أنــه ال يــرى فرقـا ً بيــن
أننــا نالحــظ أن مارينــوس ال يعـ ّ
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 فــا يــرون إال الميكانيزمــات (اآلليــات) والوظائــف .ويؤكــد مارينوس
أن هــذه الفائــدة السوســيولوجية أعظــم قــدرا ً مــن الفائــدة التاريخيــة .ويمكــن
لالتجــاه الثانــي ،كمــا هــو الحــال فــي كل العلــوم االجتماعيــة أن يســاعد األول,
إال أن االتجــاه الثانــي وحــده ال يكفــي .إذن ينبغــي أن يعمــل لمســتقبل فلكلــور
سوســيولوجي ,وأال يتوقــف البحــث عــن األصــول ,ولكــن ينبغــي أيضـا ً أن يبحث
عــن األســباب .عندئــذ ســيقام علمـا ً بــكل مــا يعنيــه اصطــاح العلــم .علــى أن هذا
ال يعنــي القــول بــأن مارينــوس يتجاهــل تمامـا ً 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 نهائي ـا ً عــن النظــر إليهــا علــى أنهــا مــن رواســب الماضــي» .ثــم إن
«الفلكلــور عندمــا ينظــر إليــه مــن وجهــة النظــر السوســيولوجية يكــون أهــم
وأكثــر إفــادة علمي ـا ً منــه لــو نظــر إليــه مــن منظــور تاريخــي» (هولتكرانــس،
. )291 ،1972
وفــي ضــوء التغيــر االقتصــادي واالجتماعــي الــذي حــدث للمجتمــع
الســعودي ،فقــدت أغلــب أشــكال الثقافــة الماديــة التقليديــة وظائفهــا العمليــة
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
وكذل��ك تقوي��ة العالق��ات االجتماعي��ة ( .)Ozoemir& Cluha, 2009وعليه
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 يقــان نفعـا ً عــن اســتخدام
األوانــي المنزليــة أو اآلالت الزراعيــة لتلبيــة بعــض االحتياجــات الضروريــة
فــي المجتمعــات التقليديــة .كذلــك فــإن بعــض المقتنيــات التراثيــة التــي فقــدت
وظائفهــا العمليــة قبــل فتــرة طويلــة ،تحتــل مكان ـا ً مميــزا ً حيــث تشــكل معنــى
هامــا ً بالنســبة للنــاس وتالمــس وتــرا ً حساســا ً فــي وجدانهــم (مجموعــة مــن
أســاتذة قســم االجتمــاع بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة1425 ،هــــ).
إن المهرجانــات التراثيــة لديهــا القــدرة علــى تمكيــن المجتمعــات المحليــة
مــن تحديــد الهويــة الثقافيــة مــن خــال الخبــرة والممارســات التــي تصورهــا،
وتحفزهــا ،وتســاعد علــى إدخالهــا ( .)Elias-Varotsis, 2006بــل يمكــن
أن يــؤدي إلــى أن يصبــح المهرجــان حــدث الســياحة التــي تؤثــر علــى المجــال
الثقافــي واالجتماعــي ،وأن يكــون فعــاالً فــي تقديــم التقاليــد الثقافيــة المحليــة
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
يهـ�دد اسـ�تمراريته وتنميتـ�ه (.)Waterman,1998
لقــد اهتمــت بعــض الــدول  -ومنهــا المملكــة العربيــة الســعودية  -فــي الحفاظ
علــى شــخصيتها وقيمهــا الموروثــة ،وســلوكياتها االجتماعيــة ،مــع الحــرص
علــى االنتفــاع مــن معطيــات الحضــارة المعاصــرة مــن ناحيــة ،ثــم تصــور
إمكانيــة القيــام بعمليــة انتقائيــة مــن ناحيــة أخــرى ،وذلــك بانتــزاع المفــردات
الماديــة واإلنتاجيــة والتنظيميــة منهــا ،كاآلالت والمصانع ووســائل المواصالت،
وأنمــاط اإلدارة ونظــم التعليــم وغيرهــا ،مــع التمســك بالقيــم والتقاليــد الراســخة
فــي التركيــب المجتمعــي ،والعالقــات االجتماعيــة ،علــى أســاس أن هــذا هــو
الحــل األمثــل ،الــذي يجمــع بيــن أنفــع مــا فــي الحاضــر ،وأفضــل مــا فــي
الماضــي (مجموعــة مــن أســاتذة قســم االجتمــاع بجامعــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة1425 ،هــــ).
إن لــكل أمــة تاريخــا ً وحضــارة ،ويبــذل فــي ســبيل ذلــك جهــودا ً كبيــرة
للمحافظــة علــى التاريــخ والتــراث الــذي عاشــته تلــك األمــم بــكل مــا يحملــه
مــن أصالــة ،لذلــك أصبــح مــن الضــروري المحافظــة علــى التــراث الشــعبي
والتاريــخ الحضــاري الــذي عاشــته المملكــة العربيــة الســعودية والــذي يزخــر
بكثيــر مــن الثقافــات المختلفــة (المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد
األول1431 ،هـــ) ،وذلــك لكونــه يــؤدي إلــى تقويــة الشــعور الوطنــي ،وتنميــة
اإلحســاس باالنتمــاء والتماســك االجتماعــي (مجموعــة مــن أســاتذة قســم
االجتمــاع بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة1425 ،هــــ).
والمملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بتنــوع التــراث الشــعبي نظــرا ً لتنــوع
المناطــق فــي المملكــة مــن حيــث البيئــة والعــادات واألعــراف ،والحفــاظ عليــه
إنمــا هــو حفــاظ علــى هويــة وثقافــة المجتمــع الســعودي .ويتــم ذلــك مــن خــال
تصميــم النمــاذج الشــعبية ورســمها وتصويرهــا وخصوصـا ً 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 (الشــهري1430 ،هـــ).
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 حي ـا ً 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،
مــع االحتفــاظ بأدواتــه وأثاثــه وأزيــاء ســاكنيه وأدواتهــم ،وذلــك بعــد صيانتــه
بالطبــع وتهيئتــه لكــي يصبــح متحفـا ً صالحـا ً 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
يحياهــا المجتمــع ،وطــرق عملــه ومظاهــر إبداعــه ،ومــن ثــم فهــو يعــرض
مبانــي بأكملهــا ومعــدات وأدوات مــن البيئــات والمناطــق المختلفــة ،مثلمــا
يحــدث فــي قريــة الجنادريــة ،وال شــك أن عــرض وحــدات عمرانيــة شــعبية
كاملــة يتطلــب مكان ـا ً واســعاً ،ومســاحة شاســعة ،ويفتــرض بالضــرورة توفيــر
بيئــة قريبــة إلــى حــد مــا مــن البيئــة الطبيعيــة التــي كانــت تلــك األشــياء قائمــة
فيهــا أصــاً ،و تنســق تلــك الوحــدات فــي مجموعــات طبقــا ً للثقافــة الفرعيــة
التــي تمثلهــا تلــك المنطقــة ،و قــد كان لقريــة الجنادريــة فضــل الريــادة فــي هــذا
النــوع مــن التــراث.
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مهرجان الجنادريةAljenadri’ah Festival:
هــو ملتقــى الســعودية الثقافــي والحضــاري والتقنــي والفنــي الــذي يمثــل
الوطــن بجميــع أقطــاره ومناطقــه ومدنــه وتراثــه ،يقــف فــي مصــاف أكبــر
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 اإلســام الســمحة
والتقاليــد العربيــة األصيلــة ،وهــو مــرآة صادقــة للمجتمــع الســعودي ومــا ينعــم
بــه مــن نهضــة ،وصــورة حيــة لوطــن يســير بخطــى علــى طريــق التطــور
دونمــا انفصــال عــن ماضيــه العريــق ليحقــق بذلــك معادلــة النهضــة التــي
تجمــع بيــن األصالــة والمعاصــرة (المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد
الرابــع1431 ،هـ).
يُعــد المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة الــذي ينظمــه الحــرس الوطنــي
فــي الجنادريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية كل عــام منــذ المهرجــان األول
فــي عــام  1405هـــ وحتــى اآلن مناســبة شــعبية ومؤشــرا ً عميــق الداللــة علــى
االهتمــام بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة ،ومــن أهــم أهداف
هــذا المهرجــان هــو تأصيــل الثقافــة اإلســامية والمــوروث الوطنــي ومحاولــة
اإلبقــاء والمحافظــة عليــه ليبقــى ماث ـاً لألجيــال ،جي ـاً بعــد آخــر .وفــي هــذا
المهرجــان يتــم عــرض عــدد مــن الحــرف والمهــن الشــعبية مثــل الصناعــات
الجلديــة والخشــبية والمعدنيــة والفخاريــة والنســيجية والفضيــة ،إضافــة إلــى
عــرض للمالبــس الشــعبية والمالبــس التقليديــة واألســلحة القديمــة ،باإلضافــة
إلــى إقامــة صــور حيــة للحيــاة اليوميــة فــي المملكــة ومنهــا المــزارع وحيــاة
الفالحيــن ،ومدرســة الكتاتيــب التــي تع ِلّــم األطفــال القــراءة والكتابــة ،وصــور
اجتماعيــة كاحتفــاالت األعــراس وأزيائهــا وأهازيجهــا ،ومــن ضمــن فعاليــات
المهرجــان أيض ـاً ،ســباق الهجــن والســوق الشــعبي وأمســيات الشــعر الشــعبي
وتقديــم األلعــاب الشــعبية.
انبثقــت فكــرة المهرجــان مــن الرغبــة فــي تطويــر ســباق الهجــن الســنوي
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الــذي اكتســب شــعبية علــى المســتوى الوطنــي اإلقليمــي إلــى فكــرة إقامــة
المهرجــان الــذي يضــم قريــة متكاملــة للتــراث والحلــي القديمــة ومعــارض
للفنــون التشــكيلية واألدوات التــي كان يســتخدمها اإلنســان الســعودي فــي بيئتــه
قبــل أكثــر مــن خمســين عام ـا ً
(.)http://www.janadria.org.sa/Janadria25/Arabic/Right/Janadria/history.htm

ممــا ال شــك فيــه أن المهرجــان الوطنــي حتــى وقــت البــدء فــي إجــراء
هــذا البحــث ،حقــق إنجــازات وطنيــة وســاهم فــي تأســيس البنيــة التحتيــة لثقافــة
«الحــوار الوطنــي ،وســاهم فــي الدعــوة إلــى ممارســات حضاريــة لــــ «الحــوار
العربــي -العربــي» و»الحــوار اإلســامي -اإلســامي» بــل إنــه أســس لثقافــة
الحــوار اإلنســاني بيــن مختلــف الحضــارات والثقافــات مــن خــال تكريــس
ثقافــة الحــوار مــع «اآلخــر» والتعامــل الحضــاري مــع االختــاف اإليجابــي
مــن خــال دعوتــه لضيــف الشــرف الــذي يتمثــل فــي اســتضافة نوعيــة إلحــدى
دول العالــم بشــكل ســنوي.
إن كثيــرا ً 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
(المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد الســادس1431 ،هـ).ومــن
ضمــن اهتمامــات مهرجــان الجنادريــة إبــراز أوجــه التــراث الشــعبي المتعــددة
والمتمثلــة فــي الصناعــات اليدويــة والحــرف التقليديــة وذلــك لربطهــا بالواقــع
المعاصــر والمحافظــة عليهــا بوصفهــا هدف ـا ً 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 العاشــر1431 ،هـــ)

المهرجان الوطني الخامس والعشرون للتراث والثقافة:
رعى خــادم الحرميــن الشــريفين حفــل االفتتــاح للمهرجــان الوطنــي
الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة فــي يــوم األربعــاء 1431/4/1هـــ ،حيــث
بــدأ الحفــل بســباق الهجــن الكبيــر ،فيمــا جــاء أوبريــت الجنادريــة  25بعنــوان
(وحــدة وطــن) ،كمــا رعــى حفــل العرضــة الســعودية أحــد أهــم نشــاطات
المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة والتــي تعبــر عــن وحــدة الوطــن واتحــاد
الشــعب والقيــادة وتمثــل تجســيدا ً لعــزة األمــة وقوتهــا وتماســكها وذلــك يــوم
الثالثــاء 1431/4/14هـــ ،وتــم فــي تلــك الــدورة تكريــم الشــخصية الســعودية
األديــب عبــد هللا بــن إدريــس .وقدتنوعــت النــدوات والمحاضــرات فــي جنادريــة
 25مــا بيــن السياســية واإلعالميــة واالقتصاديــة واألدبيــة والفكريــة ،كمــا
جــاءت مشــاركة الجامعــات فــي احتضــان عــدد مــن النشــاطات الثقافيــة معبــرة
عــن اهتمــام أطيــاف المجتمــع البعيــدة عــن العاصمــة الريــاض بمتابعــة مثــل
هــذه النــدوات الفكريــة ،ومــدى مــا يمثلــه مهرجــان الجنادريــة بالنســبة لهــم
مــن مناســبة ثقافيــة بأبعادهــا الوطنيــة والعربيــة والعالميــة (المهرجــان الوطنــي
للتــراث والثقافــة ،العــدد الثانــي1431 ،هـــ).
شــهد المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة الخامــس والعشــرون العديــد مــن
الفعاليــات والنشــاطات ،وقــد تمــت دعــوة أكثــر مــن ( )400مفكــر وأديــب مــن
مختلــف دول العالــم يشــاركون فــي النشــاط الثقافــي الــذي يناقــش محــاور مختلفة
مــن أهمهــا رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين للحــوار والســام ،وقبــول اآلخــر،
ومعوقــات الحــوار والســام بيــن الشــعوب .ويأتــي المهرجــان متزامنــا ً مــع
دعوتــه للحــوار الحضــاري وحــوار الثقافــات واألديــان إلحــال األمــن والســام
فــي ربــوع المعمــورة ومــا يبذلــه مــن جهــد لخدمــة اإلنســانية (المهرجــان
الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد الســابع1431 ،هـــ) .كمــا أن المهرجــان يعــد
فرصــة لتعريــف المواطــن بمراحــل التنميــة التــي شــهدتها مناطــق المملكــة فــي
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شــتى المجــاالت ،كمــا أنــه أصبــح مقصــدا ً للجميــع مــن داخــل البــاد وخارجهــا
لالطــاع علــى تــراث المملكــة وثقافتهــا (المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة،
العــدد العاشــر1431 ،هـــ).
انتهجــت نــدوات المهرجــان شــعار «عالــم واحــد  -ثقافات متعــددة» مرتكزا ً
فــي بحــث عــدد مــن القضايــا المعاصــرة ،مثــل :معوقــات الحــوار والســام بيــن
الشــعوب ،واإلعــام السياســي فــي العالــم العربــي بيــن الحريــة والمســؤولية،
والحلــول اإلســامية لألزمــة االقتصاديــة العالميــة .كمــا أولــى النشــاط الثقافــي
صــة باألزمــة الماليــة العالميــة واالقتصاديــات الوطنية؛
فــي المهرجــان عنايـةً خا ّ
اعترافـا ً بالتغيــرات االقتصاديــة الصعبــة التــي ألقــت بظاللهــا علــى أســواق المال
العالميــة واقتصاديــات الــدول ،حيــث تمــت مناقشــة أثــر هــذا الهبــوط المفاجــئ
فــي االقتصــاد الغربــي )األمريكــي تحديــدا ً ( علــى االقتصاديــات الوطنيــة وهــو
مــا يجعــل مــن النشــاط الثقافــي والفكــري متســاوقا ً مــع المتغيــرات الجديــدة كلهــا
باحثــا ً عــن تفســير متخصــص لهــا .ومــن النشــاطات االقتصاديــة محاضــرة
أســتاذ االقتصــاد محمــد يونــس الــذي شــرح تجربتــه فــي محاربــة الفقــر ،حيــن
أســهم فــي التخفيــف مــن األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها الفقــراء
فــي بــاده بنغالديــش ،وتجربتــه فــي تقديــم القــروض للفقــراء حيــث قــدم قروضا ً
لهــم مشــجعا ً البنــوك علــى الســير علــى هــذا النهــج .وألقــى مثقفــون ومهتمــون
الضــوء علــى (القــدس فــي ضميــر العالــم ..الحــق ..التاريــخ  ..والســام) ،وهــي
المدينــة التــي كانــت عــام ألفيــن وتســعة عاصمــة للثقافــة العربيــة ،عــاوة علــى
مكانتهــا الدينيــة ووقوعهــا تحــت نيــر االحتــال .كمــا كان )اإلعــام السياســي في
العالــم العربــي :بيــن الحريــة والمســؤولية( ،محــورا ً إعالمي ـا ً بحثــه المفكــرون
واإلعالميــون المتخصصــون وتحديــدا ً فــي ظ ـ ّل التســابق الفضائــي بيــن حــدي
الحريّــة والمســؤولية ،ووضــع المتحدثــون األصابــع علــى ظاهــرة اإلعــام
السياســي متطرقيــن لمواضيــع الشــفافية أو الحريــة والمتطلبــات المصاحبــة.
كمــا ُ
طــرح موضــوع اإلعــام اإللكترونــي وقضايــا الجيــل الجديــد فــي نــدوة
مســتقلّة ناقشــت كيفيــة انتشــارها فــي العالــم العربــي وتخليهــا عــن كثيــر مــن
ضوابطهــا المرســومة .وشــارك مثقفــون وأكاديميــون فــي قــراءة المشــهد
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الروائــي الســعودي ،فــي نــدوة (الروايــة الســعودية :قــراءة ومقاربــات) ،وقــد
حضــر النــدوة أدبــاء ونقــاد مــن الــدول العربيــة تابعــوا مراحــل تطـ ّـور الروايــة
الخليجيــة بشــك ٍل عــام والســعودية تحديــداً.
ويمكــن القــول إن مهرجــان الجنادريــة لــم يعــد حدثــا ً وطنيــا ً فقــط بــل
اكتســب أبعــادا ً خليجيــة وعربيــة ودوليــة بتواصلــه واســتمراره عامـا ً بعــد عــام
برعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين واهتمــام كبــار العلمــاء والمثقفيــن والفنانيــن
الســعوديين والتفــاف المواطنيــن حــول هــذا المهرجــان النابــع مــن تراثــه وأرضه
وتاريخــه المجيــد وثقافتــه اإلســامية الســمحة ،واهتمامــه بالحفــاظ علــى التــراث
وتعميــق المــوروث ،وربــط األصالــة بالمعاصــرة إلبــراز الصــورة المشــرقة
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 واإلســامية 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
العربيــة األصيلــة التــي ظــل يكرســها المهرجــان خــال دوراتــه الســابقة ممــا
جعــل منــه واحــدا ً مــن أبــرز المهرجانــات العالميــة (المهرجــان الوطنــي للتــراث
والثقافــة ،العــدد الثانــي1431 ،هـــ).
وفــي هــذا المهرجــان تــم توفيــر أجنحــة جديــدة تجــذب الــزوار مــع توافــر
قطــارات تنقــل الــزوار مجانيــة لمختلــف أنحــاء القريــة بالجنادريــة وتوفــر
كافــة التســهيالت وزيــادة أعــداد مواقــف الســيارات وتحــول الجنادريــةألرض
خضــراء (المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد الثانــي1431 ،هـــ).
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
عــن بعضهــا ال تضيــف جديــدا ً أو أنهــا قــد ال تطــرح وجهــات نظــر تثــري
جوانــب النــدوة ،وتظهــر الشــفافية فــي تنـ ّـوع الضيــوف فــي مرجعياتهــم الفكريــة
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والثقافيــة والسياســية وأطروحاتهــم وتنظيراتهــم حيــال موضــوع النــدوة ،وهــو
مــا يجعــل طروحــات هــذه النــدوات ومداخالتهــا متميــزة بالتبايــن والتعدديــة،
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 والســام بيــن الشــعوب مــن وجهــة نظــر إســامية
عربيــة ووجهــة نظــر غربيــة ،إلــى موضــوع قريــب جــدا ً مــن هــذه النــدوات هــو
اإلعــام السياســي فــي العالــم العربــي الــذي يتداخــل مــع نظيــره األجنبــي وقــد
يلتقــي معــه أو يباينــه أو يكــون صــورة ً طبــق األصــل منــه .ويــدل العــدد المتزايــد
لضيــوف الفعاليــات الثقافيــة والفكريــة علــى اعتــراف واضــح بــأن المهرجــان
أصبــح فــي مصــاف المهرجانــات العالميــة فــي تنـ ّـوع ندواتــه وشــمول أهدافــه،
ويــرى إعالميــون ّ
أن اســتقطاب أســتاذ االقتصــاد البنغالــي محمــد يونــس لينقــل
ـر موفــق؛ خصوص ـا ً أن الرجــل ح ـ ّل مشــكالت
تجربتــه فــي محاربــة الفقــر أمـ ٌ
كثيــر مــن الفقــراء ،ونجــح فــي تطبيــق سياســة ائتمانيــة منعــت انتشــار الفقــر
فــي بــاده ،كمــا ّ
أن تخصيــص محاضــرة لرئيــس وزراء روســيا الســابق
بكينــي بريماكــوف يتنــاول فيهــا رؤيتــه للنظــام العالمــي الجديــد؛ يع ـ ّد اختيــارا ً
واعيـا ً لقيمــة المفكريــن» (المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ،العــدد الثانــي،
1431هـ).
كمــا أن مهرجــان الجنادريــة المســرحي تميــز بالتجديــد واإلبــداع واالبتــكار
نظــرا ً لمشــاركة عــدد كبيــر مــن الفــرق المســرحية ســواء كانــت مــن جمعيــات
الثقافــة والفنــون بمناطــق المملكــة أو الجامعــات أو الفــرق المســرحية األهليــة
وهــو مــا أضــاف نوعـا ً مــن التنافــس الشــريف والتمــازج ومزيــدا ً مــن اإلبــداع
الفنــي مــن حيــث الكتابــة والتمثيــل واإلخــراج الســيما أن هنــاك تجــارب
مســرحية شــاركت ألول مــرة وحققــت حضــورا ً جيــدا ً (المهرجــان الوطنــي
للتــراث والثقافــة ،العــدد الثانــي1431 ،هـــ).
وضمــن مســابقة خــادم الحرميــن الشــريفين لحفــظ القــرآن الكريــم والســنة
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المطهــرة التــي تقــام مــن ضمــن الفعاليــات كــرم الفائــزون فــي هــذه المســابقة
تأكيــدا ً للدعــم الــذي تحظــى بــه مســابقات القــرآن الكريــم حيــث يلقــى الحفــاظ
والحافظــات خاللهــا تشــجيعا ً ودفع ـا ً معنوي ـا ً ومادي ـا ً ليتــم تنشــئتهم علــى كتــاب
هللا والســنة النبويــة.

الدراسات السابقةPrevious Studies:
تعــددت الدراســات التــي تطرقــت إلــى قيــاس مســتوى الرضــا فــي
عــدة قضايــا اجتماعيــة ،لكنهــا فيمــا يتعلــق بالرضــا عــن الخدمــات المقدمــة
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
آراء المواطنيــن وانطباعاتهــم حــول مختلــف الخدمــات العامــة فــي محافظتــي
العاصمــة وإربــد ،وقامــا بمقارنــة مســتوى الرضــا عــن هــذه الخدمــات بيــن
متلقــي الخدمــة مــن ذكــور وإنــاث ،وبيــن ســكان المــدن والقــرى وبيــن ســكان
عمــان وســكان إربــد وحســب الفئــات العمريــة والخبــرة الوظيفية أيضـاً .توصلت
الدراســة إلــى نتائــج عديــدة منهــا المســتوى التعليمــي المنخفــض وأثــره علــى
مســتوى الرضــا عنــد األفــراد والتبايــن فــي درجــة الرضــا حســب مــكان اإلقامــة
ريفــا ً 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
العــام فــي مدينــة الكــرك بــاألردن ،هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى آراء
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 المحــات و المكاتــب التجاريــة بلغــت ( )170فــرداً ،يمثلــون ()170
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مح ـاً ومكتب ـا ً تجاري ـاً ،مــن مجتمــع بلــغ عــدد المحــات والمكاتــب التجاريــة
فيــه ( )675مح ـاً ومكتب ـا ً تجاري ـاً .توصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة؛ مــن
أهمهــا :وجــود رضــا مرتفــع لــدى أفــراد العينــة عــن الخدمــات المقدمــة مــن تلــك
األجهــزة ،وكذلــك عــن الخدمــات بشــكل عــام ،وإلــى وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة فــي مســتوى الرضــا عــن خدمــات تلــك األجهــزة وعــن الخدمــات
بشــكل عــام تعــزى لمتغيــر عمــر المبحــوث ،وإلــى فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي مســتوى الرضــا عــن خدمــات مديريــة الصحــة تعــزى لمتغيــرات عمــر
المحــل ،ودرجــة التصنيــف ،ومركــز المبحــوث فــي المحــل.
ودراســة 2005( Kathleen & Dorothyم) بعنــوان (رضــا العميــل
بالخدمــات المقدمــة لــه) ،فقــد هدفــت إلــى التأكــد مــن مصداقيــة مؤشــرات
رضــا العميــل إلــى جانــب تحديــد مســتوى هــذا الرضــا ،معتمــدة فــي ذلــك علــى
اســتبيانات تــم تطبيقهــا علــى العمــاء المشــتركين ببرنامــج الرعايــة المنزليــة
طويلــة المــدى ،وتمثلــت عينــة الدراســة فــي ( )213عميـاً ،وقــد أظهــر اختبــار
الصــدق معامــات ارتباطيــة إيجابيــة ،كمــا أوضــح تحليــل األبعــاد أن العمــاء
كانــوا أكثــر رضــا بتوصيــل أو توفيــر الخدمــات عــن رضاهــم بكفايــة الخدمــة،
كمــا أوضحــت أهميــة قيــاس الرضــا العــام للعمالء فــي التقييــم لتحســين الخدمات
وتنســيقها .واتســاقا ً 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 خــال دعــم أســاليب العمــل لتحقيــق رضــا العميــل وبالتالــي التأكــد
مــن جــودة الخدمــات المقدمــة ،اتســاقا ً مــع هــذا دلــت مســتهدفة تحديــد واقــع
جــودة الخدمــة المقدمــة بمجــاالت الممارســة فــي إطــار رضــا العميــل عنهــا،
الدراســة التــي أجريــت للتعــرف علــى مســتوى الرضــا لــدى عينــة مــن مواطنــي
واليـ�ة البامـ�ا األميركيـ�ة ( )Brown and Coulter, 1983حــول الخدمــات
المقدمــة مــن قبــل مديريــات الشــرطة فــي الواليــة ،إلــى أن مســتوى الرضــا عــن
هــذه الخدمــات كان مرتبط ـا ً بمتغيــرات العمــر والجنــس والدخــل ،والمســتوى
التعليمــي.
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وفــي دراســة أخــرى عن الرضا عنــد زوار المهرجانــات للباحثين( ,2009
 ،)Ozoemir & Culhaهدفــت الدراســة إلــى تحديــد التصــور اإليجابــي
للســمات التــي تؤثــر فــي تحديــد مســتوى رضــا الــزوار وتشــكيل أداء المهرجان:
مثــل موقــع المهرجــان ،والوقــت المحــدد ،والبرامــج والفعاليــات ،ومواقــف
الســيارات ،والموظفيــن ،والمــواد الغذائيــة ،والهدايــا التذكاريــة ،والمعلومــات،
والراحــة ،وتوفيــر دورات الميــاه ووســائل الراحــة ،وعــرض أســعار منافســة
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 تعزيــزا ً 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 اإلعــام.
وبأهميــة قيــام منظمــي المهرجانــات اعتمــاد نهــج المهنيــة فــي إدارتهــا ،بحيــث
تتجنــب التفاصيــل المملــة ،واألماكــن المغلقــة ،بحيــث تكــون الفعاليــات فــي
أجــواء مناســبة مــن ناحيــة الطقــس علــى أن تكــون متاحــة للنــاس المشــاركة
فــي األفــكار الجديــدة قبــل التخطيــط وصياغــة البرامــج مــع مراعــاة األوقــات
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 البــاد .كمــا أوصــت الدراســة بتوجيــه
الجهــود نحــو إدخــال الهدايــا التذكاريــة ،والغــذاء ،وتوفيــر وســائل الراحــة،
وحســن تعامــل الموظفيــن لســمات المهرجانــات القادمــة.
كمــا قــام ( )Blešić. Ivana and etls., 2013بإجــراء دراســة عــن
تحديــد وتحليــل العوامــل الهامــة المؤثــرة علــى رضــا الــزوار في مواقــع التراث،
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هدفــت الدراســة إلــى تحديــد العوامــل الرئيســة ذات الداللــة اإلحصائيــة التــي
تزيــد فــي مســتوى رضــا الــزوار .تــم الحصــول علــى البيانــات عن طريق مســح
اجتماعــي طبــق علــى ثــاث قــاع للقــرون الوســطى فــي صربيــا ،علــى طــول
النهــر الدانــوب (قوبــاك وســميديريفو) ،وواحــدة فــي وســط صربيــا (تاونــازار
وكروســيفاتش) .تــم جمــع البيانــات عــن طريــق المقابلــة الشــخصية مــع 284
مــن طــاب الســنة الثانيــة والثالثــة بكليــة العلــوم ،قســم الجغرافيــا والســياحة
وإدارة الفنــادق فــي ابريــل 2011م .توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج مــن
أهمهــا ارتفــاع مســتوى اهتمــام النــاس بمواقــع التــراث فــي اآلونــة األخيــرة،
ممــا يحــث علــى المزيــد مــن العنايــة بشــأن الدراســات الســياحية والتراثيــة
المعاصــرة .وأن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى رضــا الــزوار فــي مواقــع التــراث
هــي :اإلعــدادات اإلقليميــة ،والتســويق ،والشــكل الجمالــي حيــث حصــل عامــل
(التســويق) علــى  ٪ 24.74مــن التبايــن الكلــي مــع معامــل موثوقيــة . 0.77
بينمــا عامــل (اإلعــدادات الجغرافيــة) فقــد حصــل علــى نســبة  ٪ 21.47مــن
التبايــن الكلــي مــع معامــل موثوقيــة  ،0.80فــي حيــن حصــل العامــل الثالــث
(الجمالــي) علــى  ٪ 19.98مــن التبايــن مــع معامــل موثوقيــة .0.73

إجراءات البحثResearch Methodology :
منهج البحث ومجتمعه:
تــم تطبيــق منهــج المســح االجتماعــي بأســلوب العينــة القصديــة وهــي
عينــة غيــر احتماليــة ،وهــذا ممــا يناســب خصائــص مجتمــع المهرجــان ،حيــث
أنــه ال يوجــد إطــار عــام ثابــت لمجتمــع البحــث خاصــة فيمــا يتعلــق بالــزوار،
نســتطيع مــن خاللــه اختيــار عينــة أخــرى ممثلــة للمجتمــع الكلــي ،ولضمــان
مشــاهدة المبحوثيــن لجميــع برامــج وأنشــطة المهرجــان تــم اختيــار آخــر يــوم
مــن المهرجــان ممــا يضمــن توافــر المعلومــات المطلوبــة لديهــم ،وقــد بلغــت
عينــة ضيــوف الجنادريــة ( )86بينمــا بلغــت عينــة الــزوار ( )287زائــرا
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أداة البحث:
بعــد الرجــوع إلــى األدبيــات العلميــة فــي شــأن قيــاس الرضــا ومراجعــة
المقاييــس ذات العالقــة مــن أجــل إيجــاد أداة تتناســب ومتغيــرات البحــث .تــم
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 تمامـا ً وغيــر راض
تمامـاً .ولتســهيل تفســير النتائــج اســتخدم الباحــث توزيــع درجــات موافقــة أفــراد
العينــة علــى عبــارات مــدى رضاهــم عــن الخدمــات المقدمــة فــي مهرجــان
الجنادريــة.
بــدأت مرحلــة جمــع البيانــات فــي آخــر يــوم مــن أيــام المهرجــان وتــم
تصميــم نموذجيــن مــن االســتمارات األول منهمــا يخــص ضيــوف المهرجــان
واآلخــر الــزوار .وقــد تمــت ترجمــة النمــوذج األول للغــة اإلنجليزيــة لكــي
يجيــب عليــه غيــر الناطقيــن بالعربيــة مــن الضيــوف ،وتــم تســليم االســتمارات
عــن طريــق مكتــب المراســم التابــع للحــرس الوطنــي والمســؤول عــن الناحيــة
التنســيقية للمهرجــان وفقـا ً للطــرق الرســمية وقــد اســتغرق ذلــك وقتـا ً للموافقــة
عليــه .أمــا فيمــا يتعلــق بقريــة الجنادريــة فقــد تــم تســليم االســتمارات لمكتــب
المراســم كذلــك وتــم االســتعانة بجامعــي البيانــات مــن أجــل هــذه المرحلــة
الجوهريــة.
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صدق األداة:
ويقصــد بهــا قــدرة االســتبيان علــى قيــاس مــا وضــع لقياســه ،والســتخراج
صــدق األداة التــي تــم مــن خاللهــا تقديــر رضــا ضيــوف وزوار مهرجــان
الجنادريــة عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة لهــم ،قــام الباحــث باســتخراج
صــدق المحكميــن وصــدق االتســاق الداخلــي.

صدق المحكمين:
بعــد وضــع بنــود قيــاس الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي
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 جميعـا ً واألخــذ بالتعديــات الالزمــة حيــث تــم
تعديــل بعــض العبــارات بنســبة اتفــاق  ،%80ومــن ثــم إخــراج أداة الدراســة فــي
صورتهــا النهائيــة.

صدق االتساق الداخلي:
يقصــد بــه الصــدق باســتخدام االتســاق الداخلــي بيــن درجــة كل عبــارة
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،
قــام الباحــث بالتطبيــق علــى عينــة اســتطالعية بلغــت  48شــخصا ً لــكل مــن
ضيــوف وزوار مهرجــان .
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الجنادرية .جدول رقم ( )1يعكس صدق االتساق الداخلي لألداة.
جدول رقم ( ) 1
معامالت ارتباط بنود محور الرضا عن البرامج والخدمات بالدرجة الكلية للمحور
(العينة االستطالعية ن=)48
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.4508

4

**0.7118

2

**0.5275

5

**0.7136

3

**0.6529

6

**0.6692

ثبات األداة:
يقصــد بالثبــات ( )reabilityدقــة 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 (بندقجــي1436 ،هـــ) ،وتــم حســاب الثبــات عــن طريــق معامــل ألفــا
كرونبــاخ (انظــر جــدول رقــم  .)2تــم حســاب ثبــات األداة مــن خــال تطبيقهــا
علــى العينــة االســتطالعية التــي بلــغ حجمهــا ( )48مفحوصـاً .وقــد بلــغ معامــل
ثبــات الفــا كرونبــاخ لالســتبانة  0.79وهــو يــدل علــى ثبــات األداة وصالحيتهــا
للتطبيــق.
جدول رقم ()2
معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحور الرضا عن البرامج والخدمات
المحور

عدد البنود

معامل ثبات ألفا كرونباخ

الرضا عن البرامج
والخدمات

6

0.79
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حدود الدراسة:
 حــدود موضوعيــة :يتحــدد موضــوع الدراســة فــي التعــرف علــى مــدىرضــا ضيــوف وزوار مهرجــان الجنادريــة عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة
مــن المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة.
 حــدود بشــرية :تــم تطبيــق الدراســة علــى عينــة مــن ضيــوف وزوار قريــةالجنادريــة بمدينــة الريــاض والذيــن حضــروا فعاليــات آخــر يــوم فــي المهرجان.
 حــدود مكانيــة :يقتصــر تطبيــق الدراســة علــى ضيــوف وزوار المهرجــانبقريــة الجنادريــة بمدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية.
 حــدود زمانيــة :اســتغرقت الدراســة بشــقيها النظــري والعملــي العــامالدراســي 1431/1430هــــ.

المعالجة اإلحصائية:
تــم تحليــل البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن ضيــوف وزوار مهرجان
الجنادريــة باســتخدام برنامج خدمــة اإلحصاء للعلوم االجتماعيــة (Statistical
 .)Package for Social Science, SPSSحيــث تمــت معالجتهــا بعــدة
طــرق إحصائيــة منهــا :معامــل ألفــا كرونبــاخ (،)Cronbach’s alpha
للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة ،التكــرارات والنســب المئويــة للتعــرف علــى
خصائــص أفــراد عينــة الدراســة ،وتحديــد اســتجابات أفرادهــا تجــاه عبــارات
المحــاور التــي تتضمنهــا أداة الدراســة ،المتوســط الحســابي « »Meanوذلــك
لمعرفــة مــدى ارتفــاع وانخفــاض اســتجابات أفــراد الدراســة عــن المحــاور
الرئيســة (متوســطات العبــارات) ،كمــا يفيــد فــي ترتيــب العبــارات حســب
أعلــى متوســط حســابي ،معامــل االرتبــاط لقيــاس صــدق االتســاق الداخلــي بيــن
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البنــود ،االنحــراف المعيــاري « »Standard Deviationللتعــرف علــى
مــدى انحــراف اســتجابات أفــراد الدراســة لــكل عبــارة مــن عبــارات متغيــرات
الدراســة ،ولــكل محــور مــن المحــاور عــن متوســطها الحســابي ،قيمــة مربــع
كاي ( )Chi square testلمعرفــة اتجــاه إجابــات الضيــوف والــزوار،
اختبــار (ت) ( )Independent Sample T-Testلحســاب الفــروق بيــن
متوســط درجــة الرضــا ،تحليــل التبايــن األحــادي ()One Way-ANOVA
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
المتغيرات

التصنيف

العدد

النسبة

الجنسية

سعودي
خليجي
عربي
أجنبي

21
14
34
17

24.4
16.3
39.5
19.8

النوع

ذكر

86

100.0

أقل من  50سنة
 – 50أقل من  60سنة
 60سنة فأكثر
لم يحدد
أعزب
متزوج
أرمل
لم يحدد
بكالوريوس فأقل
ماجستير
دكتوراه
لم يحدد
أقل من  1000دوالر
 – 1000أقل من  2000دوالر
 -2000أقل من  3000دوالر
 3000دوالر فأكثر
لم يحدد
المجموع

23
34
28
1
2
81
1
2
19
19
46
2
12
17
9
41
7
86

26.7
39.5
32.6
1.2
2.3
94.2
1.2
2.3
22.1
22.1
53.5
2.3
14.0
19.8
10.5
47.7
8.1
100.0

العمر

الحالة االجتماعية
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يتضــح مــن جــدول رقــم ( )3أن حوالــي ربــع المدعويــن للمهرجــان هــم مــن
المواطنيــن الســعوديين ،ثــم يليهــم الضيــوف مــن الــدول العربيــة ،كمــا أن جميــع
مــن أجريــت عليهــم الدراســة مــن الضيــوف هــم مــن فئــة الذكــور ،وأن مــا
يقــارب ثالثــة أربــاع العينــة أعمارهــم  50ســنة فأكثــر ،وأن غالبيــة المبحوثيــن
متزوجــون بنســبة  %94.2مــن إجمالــي الضيــوف الذيــن طبقت عليهم االســتبانة.
كمــا أن أكثــر مــن ثالثــة أربــاع المبحوثيــن مــن حملة الشــهادات العليا (ماجســتير
ودكتــوراه) ،وهــذا ممــا يــدل علــى أن القائميــن علــى المهرجــان يحرصــون
علــى دعــوة ذوي الشــهادات العلميــة العليــا حيــث أنهــم هــم المعنيــون بالدرجــة
األولــى بالبرامــج الثقافيــة المقدمــة فــي مهرجــان الجنادريــة ،ولهــذا تحــرص
إدارة المهرجــان علــى دعوتهــم .أمــا فيمــا يتعلــق بالدخــول الشــهرية فقــد تبيــن
أن مــا يقــارب نصــف الضيــوف دخولهــم الشــهرية  3000دوالر فأكثــر بنســبة
 %47.7مــن إجمالــي مجتمــع الدراســة.
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جدول رقم ()4
توزيع زوار المهرجان وفق البيانات الشخصية
المتغيرات
الجنسية
النوع

العمر

التصنيف

العدد

النسبة

سعودي
غير سعودي
ذكر
أنثى
لم يحدد
أقل من  30سنة
 – 30أقل من  40سنة
 – 40أقل من  50سنة
من  50سنة فأكثر
لم يحدد

271
16
214
70
3
119
84
57
23
4

94.4
5.6
74.6
24.4
1.0
41.5
29.3
19.9
8.0
1.4

أعزب

86

30.0

متزوج
مطلق
أرمل
لم يحدد

180
5
4
12

62.7
1.7
1.4
4.2

ما دون الثانوي
ثانوي

55
93

19.2
32.4

جامعي

102

35.5

فوق الجامعي
لم يحدد
أقل من  3000لاير
 – 3000أقل من  5000لاير
 -5000أقل من  7000لاير
 7000لاير فأكثر
لم يحدد

24
13
48
56
69
100
14

8.4
4.5
16.7
19.5
24.0
34.8
4.9

287

100,0

الحالة االجتماعية

المستوى التعليمي

الدخل الشهري

المجموع
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يتضــح مــن الجــدول أعــاه رقــم ( )4أن مــا يربــو علــى  %94مــن زوار
قريــة الجنادريــة هــم مــن المواطنيــن الســعوديين ،بينمــا كانــت نســبة الجنســيات
األخــرى  .5.6كمــا تبيــن أن مــا يقــارب ثالثــة أربــاع الــزوار هــم مــن فئــة
الذكــور والباقــي مــن اإلنــاث .أمــا بالنســبة ألعمــار الــزوار فقــد كانــت مــا يزيــد
علــى  %40منهــم أعمارهــم أقــل مــن  30ســنة ،والذيــن أعمارهــم مــن  -30أقــل
مــن  40ســنة كانــت نســبتهم  ،%29.3فــي حيــن أن نســبة الذيــن أعمارهــم
 50ســنة فأكثــر  %8فقــط .ويظهــر مــن بيانــات الجــدول فيمــا يتعلــق بالحالــة
االجتماعيــة أن أكثــر مــن نصــف المبحوثيــن متزوجــون  ،ويأتــي فــي المرتبــة
الثانيــة العــزاب حيــث كانــت نســبتهم  ،%30وأن أكثــر مــن ثلثــي المبحوثيــن مــن
حملــة الشــهادة الثانويــة والجامعيــة ،وأن أكثــر مــن نصــف زوار المهرجــان
دخلهــم الشــهري  5000لاير فأكثــر.
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جدول رقم ()5
توزيع عينة الدراسة وفق الصورة الذهنية التي لديهم عن مهرجان الجنادرية
المبحوثين

الزوار

الضيوف

العبارة

العدد

النسبة*

العدد النسبة*

االهتمام بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم
العربية األصيلة

80

93.0

92.3

تأصيل الموروث السعودي الوطني بشتى
جوانبه ومحاولة المحافظة عليه ليبقى ماثالً
لألجيال القادمة

74

86.0

دعوة لحوار الحضارات

72

83.7

265
255

88.9

ملتقى عربي وعالمي للتراث والثقافة

71

82.6

224

78.0

تأكيد الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية

70

81.4

212

73.9

دعم الموقف العربي وتوحيد الصف لمواجهة
الصعوبات التي من الممكن أن تواجهها الدول
العربية واإلسالمية في المستقبل

54

62.8

210

73.2

لم يحدد

1

1.2

3

1.0

عدد العينة

86

287

يتبيــن مــن جــدول رقــم ( )5الصــورة الذهنيــة التــي يجســدها مهرجــان
الجنادريــة لــدى ضيــوف وزوار الجنادريــة ،حيــث ذكــر  %93و  %92.3منهــم
أنــه يمثــل االهتمــام بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة ،وهــذا
يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة (الشــهري1430 ،هـــ) حيــث يقــول نحــن
فــي هــذا العصــر الــذي اتســم بالتغيــرات الجديــدة فــي كل شــيء ينبغــي علينــا
المحافظــة علــى تراثنــا الشــعبي ،وأن نقــف ضــد كل مــا يهــدد هوياتنــا وثقافتنــا
وعاداتنــا المتوارثــة .كمــا ذكــر  %86و %88.9أنــه تأصيــل للموروث الســعودي
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الوطنــي بشــتى جوانبــه ومحاولــة المحافظــة عليــه ليبقــى ماثـاً لألجيــال القادمة.
فــي حيــن ذكــر  %83.7مــن الضيــوف أن مهرجــان الجنادريــة هــو دعــوة
لحــوار الحضــارات ،كمــا ذكــر مــا يزيــد علــى  %82مــن الضيــوف و %78
مــن الــزوار أنــه ملتقــى عربــي وعالمــي للتــراث والثقافــة ،كمــا حــدد %81.4
مــن الضيــوف و  %73.9مــن الــزوار أنــه تأكيــد للهويــة الوطنيــة والعربيــة
واإلســامية ،وأخيــرا ً ذكــر  %62.8و  %73.2منهــم أنــه دعــم للموقــف العربــي
وتوحيــد للصــف لمواجهــة الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تواجههــا الــدول
العربيــة واإلســامية فــي المســتقبل .وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره ســميثSmith
 ))1998مــن أن مهرجــان فلوريــدا للفنــون الشــعبية أتــاح الفرصــة للتعــرف
علــى مظاهــر مختلفــة مــن الفنــون الشــعبية لبالدهــم ،كمشــاهدة الرقصــات
الشــعبية وتــذوق أنــواع مــن الطعــام المحلــي الشــعبي واالســتماع إلــى األدب
واألشــعار الشــعبية ،ومــع مــا أشــار إليــه ثومبســون )1998( Thompson
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

الزوار

الضيوف

العبارة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

مرة واحدة

58

67.4

73

25.5

أكثر من مرة

26

30.2

199

69.3

لم يحدد

2

2.3

15

5.2

عدد العينة

86

100.0

287

100.0

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )6أعــاه أن مــا يزيــد علــى  %67مــن 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  %69.3زاروا الجنادريــة أكثــر مــن مــرة ،وهــذا دليــل
علــى أن الذيــن يــزورون المهرجــان يحرصــون علــى التــردد عليــه كل عــام
تقريب ـاً ،فــي حيــن أن الذيــن يزورونــه للمــرة األولــى كانــت نســبتهم ،%25.4
وهــذا يتضــح عندمــا ننظــر إلــى نســبة مــن حضــروا للمهرجــان أكثــر مــن مــرة
بالنســبة للضيــوف حيــث كانــت نســبتهم  %30.2مــن إجمالــي العينــة.
جدول رقم ()7
توزيع عينة الدراسة وفق مدى الرغبة
في حضور المهرجان في األعوام القادمة
المبحوثين

الزوار

الضيوف

العبارة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

نعم

83

96.5

267

93.0

ال

2

2.3

18

6.3

لم يحدد

1

1.2

2

0.7

المجموع

86

100.0

287

100.0

أجمــع أغلــب الضيــوف ( )%96.5والــزوار ( )%93على رغبتهــم وتطلعهم
لحضــور مهرجانــات الجنادريــة القادمــة ،فــي حيــن أن الذيــن أبــدوا عــدم رغبتهم
لــم تتجــاوز نســبتهم  %2.3و  ،%6.3وهــذا قــد يكــون لــه داللــة علــى رضــا
الضيــوف عــن برامــج المهرجــان ،حيــث إنهــم يتطلعــون إلــى تكــرار الدعــوة
لهــم ،وأيضـا ً 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 تنازليا ً إلجابات الضيوف عن
مدى رضاهم
عن البرامج والخدمات المقدمة في المهرجان

قرية الجنادرية
وقائع حفل االفتتاح
الرسمي
المرافق والخدمات
العامة

ت

66

15

2

2.4 18.1 79.5 %
ت 14 68

2

16.7 81.0

2.4

%
ت

56

29

1

1.2 33.7 65.1 %
1
مواعيد ومكان انعقاد ت 30 51
الفعاليات
1.2
36.6 62.2 %
البرنامج الثقافي
واالجتماعي
تعاون موظفي
المهرجان

ت
%
ت
%

47

26

1

3

1

1.3 3.8 1.3 33.3 60.3
34

41

1

8

9.5 1.2 48.8 40.5

المتوسط* العام لمستوى الرضا عن الخدمات
والبرامج

الترتيب

نوع الخدمة أو البرنامج

ال غير غير المتوسط االنحراف
راض راض
أدري راض راض الحسابي المعياري
تماما ً
تماما ً
4.77

0.48

1

4.76

0.57

2

4.64

0.51

3

4.60

0.56

4

4.47

0.82

5

4.20

0.88

6

4.57

* المتوسط الحسابي من  5درجات

يتضــح مــن الجــدول ( )8أن هنــاك رضــا مــن ضيــوف المهرجــان
عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة لهــم ،حيــث بلــغ المتوســط العــام لرضاهــم
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( ،)4.57وبالنســبة لدرجــة الرضــا مــن خــال بنــود المقيــاس وأي تلــك البنــود
تعكــس الرضــا األعلــى عــن الخدمــات مــن قبــل الضيــوف ،فــإن الجــدول أعــاه
يوضــح أن جميــع بنــود المقيــاس تراوحــت بيــن راض بشــدة وراض ،علــى
مســتوى الخدمــات والبرامــج المقدمــة ،بحيــث تراوحــت متوســطات الرضــا مــا
بيــن  4.77 - 4.20فــي جميــع أبعــاد المقيــاس .يظهــر الجــدول كذلــك أن
أعلــى درجــات الرضــا هــي عــن قريــة الجنادريــة بمتوســط قــدره  4.77مــن
 5درجــات .كمــا جــاء فــي المرتبــة الثانيــة مــن ناحيــة الرضــا عــن الخدمــات،
درجــة الرضــا عــن وقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي ،بمتوســط  .4.76فــي حيــن
احتــل تعــاون موظفــي المهرجــان المرتبــة األخيــرة مــن حيــث مســتوى رضــا
ضيــوف الجنادريــة بمتوســط وقــدره  .4.20وبنظــرة تحليليــة للجــدول يمكــن
القــول إن وقــوع المتوســط العــام ( )4.57عنــد مســتوى «راض» يعــود إلــى
أن الغالبيــة العظمــى مــن متوســطات البنــود كانــت عنــد هــذا المســتوى ،فيمــا
عــدا بنــد واحــد مــن المجمــوع الكلــي للبنــود جــاء عنــد مســتوى «راض إلــى
حــد مــا».
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جدول رقم ()9

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازليا ً إلجابات الزوار عن
مدى رضاهم
عن البرامج والخدمات المقدمة خالل زيارتهم المهرجان
الترتيب

ال غير غير المتوسط االنحراف
راض
راض
ً راض
نوع الخدمة أو النشاط
تماما
أدري راض تماما ً الحسابي المعياري
1
ت 3 63 206
1 0.49 4.74
قرية الجنادرية
0.4 1.1 23.1 75.5 %
البرنامج الثقافي
واالجتماعي
مواعيد ومكان انعقاد
الفعاليات
وقائع حفل االفتتاح الرسمي
تعاون موظفي المهرجان
المرافق والخدمات العامة

ت 58 190

16

4

1.5 6.0 21.6 70.9 %
ت 56 196

8

13

3

1.1 4.7 2.9 20.3 71.0 %
ت 66 167

37

5

1.8 13.5 24.0 60.7 %
ت 80 163

17

10

2

0.7 3.7 6.3 29.4 59.9 %
ت 77 153

11

33

7

2.5 11.7 3.9 27.4 54.4 %

المتوسط* العام لمستوى الرضا عن الخدمات
واألنشطة

4.62

0.67

2

4.55

0.85

3

4.44

0.79

4

4.44

0.83

4

4.20

1.12

5

4.48

* المتوسط الحسابي من  5درجات

تفاوتــت درجــات رضــا المبحوثيــن عــن خدمــات وأنشــطة المهرجــان،
وكانــت أعلــى درجــات الرضــا هــي درجــة الرضــا عــن قريــة الجنادريــة بنســبة
%98.6مــن مجمــوع الــزوار الذيــن أجابــوا علــى هذا الســؤال وبمتوســط حســابي
 4.74مــن  .5كمــا جــاء فــي المرتبــة الثانيــة درجــة الرضــا عــن البرنامــج
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الثقافــي واالجتماعــي حيــث كانــت نســبة الراضيــن  %92.5بمتوســط حســابي
 .4.62واحتــل الرضــا عــن مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليات للمهرجــان المرتبة
الثالثــة بمتوســط حســابي  4.55وبنســبة  %91.3مــن إجمالــي المبحوثيــن .وجــاء
فــي المرتبــة الرابعــة ك ٌّل مــن درجــة الرضــا عــن وقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي
حيــث بلغــت نســبة الراضيــن  %84.7بمتوســط حســابي  4.44مــن  ،5وتعــاون
موظفــي المهرجــان بنســبة  %89.3وبمتوســط حســابي  .4.44وأخيــرا ً حصلــت
خدمــة توافــر المرافــق والخدمــات العامــة علــى متوســط حســابي  4.20مــن ،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
حصلت لي فرصة مقابلة خادم الحرمين
الشريفين وبعض المسئولين القياديين في
الدولة
كونت بعض الصداقات والتعارف مع نخبة
من العلماء واألدباء
أشعرني بعظم المسؤولية الجماعية للعلماء
والمفكرين في سبيل المساهمة في الوحدة
الوطنية والعربية واإلسالمية المنشودة
اطلعت من خالله على بعض عادات وتقاليد
ومعالم المجتمع السعودي من خالل قرية
الجنادرية
زيارة األماكن المقدسة
ساهمت في تقليص الفجوة بين أطياف
المجتمع

الزوار
الضيوف
متوسط
متوسط
الترتيب
الترتيب العدد
العدد
الترتيب
الترتيب
1.44 77

1

92.3 265

1.78 73

2

1.74 99

4

1.80 69

3

1,35 200

2

2.21 68

4

1.19 238

1

2.31 35

5

2.88 40

6

أشعرني بالزهو والفخر بين زمالئي في جهة
عملي وأصدقائي وأسرتي
3.06 52

7

1.74 174

3
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ذكــر بعــض ضيــوف وزوار المهرجــان فــي جــدول رقــم ( )10أن هنــاك
عــدة ميــزات حصلــوا عليهــا مــن جــراء حضورهــم مهرجــان الجنادريــة ،وكان
مــن أهمهــا لــدى الضيــوف فرصــة مقابلــة خــادم الحرميــن الشــريفين حيــث
جــاء فــي المرتبــة األولــى ،فــي حيــن كانــت عنــد الــزوار اإلطــاع علــى بعــض
عــادات وتقاليــد المجتمــع الســعودي مــن خــال القريــة .ثــم جــاء فــي المرتبــة
الثانيــة عنــد الضيــوف تكويــن بعــض الصداقــات والتعــارف مــع نخبــة مــن
العلمــاء واألدبــاء ،بينمــا كانــت فــي المرتبــة الرابعــة عنــد الــزوار .ثــم الشــعور
بعظــم المســؤولية الجماعيــة للعلمــاء والمفكريــن العــرب فــي ســبيل المســاهمة
فــي الوحــدة الوطنيــة والعربيــة واإلســامية المنشــودة فــي المرتبــة الثالثــة ،بينمــا
كانــت فــي المرتبــة الثانيــة عنــد الــزوار ثــم المســاهمة فــي تقليــص الفجــوة
بيــن أطيــاف المجتمــع .وجــاء فــي المراتــب الثــاث التاليــة زيــارة األماكــن
المقدســة ،والمســاهمة فــي تقليــص الفجــوة بيــن أطيــاف المجتمــع ،والشــعور
بالزهــو والفخــر بيــن الزمــاء فــي جهــة العمــل واألصدقــاء واألســرة.
جدول رقم ()11
توزيع عينة الدراسة وفق مدى تعرضهم للمشكالت خالل برامج المهرجان المتعددة
المبحوثين

الزوار

الضيوف

العبارة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

نعم

7

8.1

40

13.9

ال

75

87.2

241

84.0

لم يحدد

4

4.7

6

2.1

المجموع

86

100.0

287

100.0

279

د.خالد بن عبدهللا التركي

يتضــح مــن جــدول رقــم ( )11أن مــا يزيــد علــى  %87مــن ضيــوف
الجنادريــة و  %84مــن زوارهــا لــم يواجهــوا أيــة مشــكالت خــال برامــج
المهرجــان المتعــددة ،فــي حيــن أن  %8.1مــن الضيــوف و  %13.9مــن الــزوار
ذكــروا ثــاث مشــكالت واجهتهــم فــي أثنــاء اســتضافتهم أو زيارتهــم مهرجــان
الجنادريــة ،وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــر ســابقا ً مــن توافــر درجــة مــن الرضــا
العامــة عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة لضيــوف وزوار المهرجــان.
جدول رقم ()12
توزيع عينة الدراسة وفق أهم ثالث مشكالت واجهتهم خالل المهرجان
المبحوثين

الضيوف

العبارة

م

ك

عدم االنتظام بالمواعيد

1

4

االزدحام الشديد خاصة من العزاب
عدم التمكن من الحصول على أوراق العمل
المقدمة

الزوار
م
1

2

ك
9

2

المعاكسات

2

7

ارتفاع أسعار السلع

2

7

تدخالت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر

2

7

االختالط

3

5

قلة تفاعل الموظفين داخل القرية

3

5

ضعف التنسيق بين المنظمين والضيوف

3

1
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يتضــح مــن جــدول رقــم ( )12أن 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
وقتـا ً طويـاً جــداً .كمــا ذكــر اثنــان مــن الضيــوف أنهــم لــم يتمكنوا مــن الحصول
علــى أوراق العمــل المقدمــة ،وقــد حاولــوا كثيــرا ً عــن طريــق لجنــة اإلعــام
ولكنهــم لــم يوفقــوا .كمــا ذكــر أحــد الضيــوف أنــه يوجــد ضعــف فــي التنســيق
بيــن المنظميــن للمهرجــان والضيــوف .فــي حيــن أن أهــم ثــاث مشــكالت
واجهــت زوار قريــة الجنادريــة ،كانــت االزدحــام الشــديد عنــد بوابــات الدخــول
والخــروج ،يليهــا كثــرة المعاكســات والمضايقــات مــن الشــباب ،وارتفــاع أســعار
الســلع ،وتدخــات هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،وجــاءت فــي
المرتبــة الثالثــة مشــكلة االختــاط وقلــة تفاعــل وتعــاون الموظفيــن مــع الــزوار.

رابعاً :بيانات تتعلق بالفروق بين مستوى الرضا ونوع العينة وعالقته
ببعض المتغيرات االجتماعية:
 -1الفــرق فــي مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي
المهرجــان باختــاف نــوع العينــة (ضيــوف /زوار)
جدول رقم ()13
اختبار (ت) األحادي لداللة الفروق في مستوى الرضا عن البرامج والخدمات المقدمة في
المهرجان باختالف نوع العينة
نوع العينة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ضيوف

86

4.57

0.45

زوار

284

4.48

0.53

قيمة ت

1.44

مستوى
الداللة
0.150

التعليق
غير
دالة
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وللتعــرف علــى اختبــار ت لداللــة الفــروق بيــن متوســط درجــة الرضــا
عــن الخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان وفق ـا ً للضيــوف والــزوار .يتضــح مــن
الجــدول رقــم ( )13أن قيمــة (ت) غيــر دالــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــاف نــوع العينــة( ،ضيــف /زائــر) فــي
مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات المقدمــة فــي المهرجــان.

 -2الفرق في مستوى رضا ضيوف وزوار المهرجان باختالف الجنسية:
لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك اختــاف فــي مســتوى الرضــا عــن الخدمــات
المقدمــة لضيــوف مهرجــان الجنادريــة باختــاف 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
مجموع درجات
مصدر التباين
المربعات الحرية

متوسط
المربعات

بين المجموعات 0.76

3

0.25

داخل المجموعات 16.38

82

0.20

قيمة ف
1.27

مستوى
الداللة
0.290

التعليق
غير دالة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن قيمــة (ف) غيــر دالــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف المهرجــان عــن
البرامــج والخدمــات ،تعــود الختــاف 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
متوسط
الرتب

الجنسية

العدد

سعودي

38319.50 142.98 268

غير سعودي

16

مستوى
الداللة

مجموع الرتب قيمة z

0.41

2150.50 134.41

0.680

التعليق

غير دالة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن قيمــة (ز) غيــر دالــة ،ممــا يشــير إلــى عــدم
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــاف جنســية أفــراد العينــة فــي
مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات.

 -3الفرق 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
التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة التعليق

ز

ز

ز

ض ز

ض

ز

ض

بين
المجموعات 2 0.66 0.38
داخل
المجموعات

ض

0.22 0.19 3

0.28 0.20 276 82 76.89 16.57

ض

ض

ز

غير
0.501 0.392 0.79 0.95
دالة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن قيمــة (ف) غيــر دالــة ،ممــا يشــير
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إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــاف أعمــار
أفــراد العينــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف وزوار المهرجــان عــن البرامــج
والخدمــات.،وال تتفــق هــذه النتيجــة مــع النتائــج التــي توصــل اليهــا
( )Fitzgerald and Durant 1980وكذلــك (Brown and Coulter
 )1983حيــث توصــا إلــى أن هنــاك عالقــة بيــن مســتوى الرضا عــن الخدمات
العامــة وعمــر المســتجيب ،وأنــه كلمــا زاد عمــر المســتجيب يــزداد معه مســتوى
الرضــا عــن الخدمــات العامــة.

 -4الفرق 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
التباين

درجات
مجموع المربعات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة التعليق

ز

ز

ز

ض ز

ض

ز

ض

بين
المجموعات 2 1.76 0.25
داخل
المجموعات

ض

ض

ض

ز

0.59 0.13 3

0.27 0.21 268 81 71.36 16.57

غير
0.088 0.546 2.20 0.61
دالة

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن قيمــة (ف) غيــر دالــة ،ممــا يشــير إلــى
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف وزوار
المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات ،تعــود الختــاف المســتوى التعليمــي
ألفــراد العينــة.
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 -5الفرق 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
الجنسية

العدد

متوسط
الرتب

مرة واحدة

58

44.41

2575.50

أكثر من مرة

26

38.25

994.50

مجموع الرتب قيمة z

1.09

مستوى
الداللة
0.277

التعليق

غير دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم (  )18أن قيمــة (ز) غيــر دالــة ،ممــا يشــير
إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي مســتوى رضــا ضيــوف
المهرجــان عــن البرامــج والخدمــات ،تعــود الختــاف عــدد مــرات زيــارة أفــراد
العينــة للمهرجــان.
جدول رقم ()19
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى رضا زوار المهرجان عن البرامج
والخدمات باختالف عدد مرات زيارة المهرجان
مصدر التباين

مجموع
المربعات

مستوى
درجات متوسط
قيمة ف
الداللة
الحرية المربعات

بين المجموعات

2.16

3

0.72

داخل المجموعات

74.79

267

0.28

التعليق

دالة عند
0.054 2.58
مستوى 0.05

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )19أن قيمــة (ف) دالــة عنــد مســتوى ،0.05
ممــا يشــير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــود الختــاف عــدد مــرات
زيــارة أفــراد العينــة للمهرجــان فــي مســتوى رضــا ضيــوف وزوار المهرجــان
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عــن البرامــج والخدمــات .وباســتخدام اختبــار أقــل فــرق دال ( )LSDللكشــف
عــن مصــدر الفــروق لعــدم تمكــن اختبــار شــيفيه مــن الكشــف عنهــا (جــدول
رقم .)20
جدول رقم ()20
اختبار أقل فرق دال ( )LSDلتوضيح مصدر الفروق في مستوى رضا زوار المهرجان
عن البرامج والخدمات باختالف عدد مرات زيارة المهرجان
4-3
مرات

 6-5أكثر من 6
مرات
مرات

عدد مرات زيارة
المهرجان
 2-1مرة

المتوسط
الحسابي
4.34

2-1
مرة

 4-3مرات

4.56

*

 4-3مرات

 6-5مرات

4.54

*

 6-5مرات

أكثر من  6مرات

4.51

الفرق لصالح

* تعني وجود فروق دالة عند مستوى 0.05

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )20وجــود فــروق دالــة عنــد مســتوى 0.05
علــى النحــو التالــي:
 -1توجــد فــروق دالــة فــي مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج
والخدمــات بيــن أفــراد العينــة الذيــن زاروا المهرجــان ( 2-1مــرة) ،وبيــن أفــراد
العينــة الذيــن زاروا المهرجــان ( 4-3مــرات) ،وذلــك لصالــح أفــراد العينــة
الذيــن زاروا المهرجــان ( 4-3مــرات).
 -2توجــد فــروق دالــة فــي مســتوى رضــا زوار المهرجــان عــن البرامــج
والخدمــات بيــن أفــراد العينــة الذيــن زاروا المهرجــان ( 2-1مــرة) ،وبيــن أفــراد
العينــة الذيــن زاروا المهرجــان ( 6-5مــرات) ،وذلــك لصالــح أفــراد العينــة
الذيــن زاروا المهرجــان ( 6-5مــرات).
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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
م

أهم التوصيات

التكرارات

1

ترتيب زيارات ميدانية لالطالع على معالم مدينة الرياض التاريخية والسياحية والتجارية

13

2

االستفادة من ضيوف المهرجان في إلقاء المحاضرات في الجامعات واألندية األدبية

8

أن يتم تنظيم الندوات على شكل منتدى أو ورش عمل بحيث ال يتجاوز المشارك عشر دقائق لحل
3
أزمة ضيق الوقت وإتاحة الفرصة للمداخالت
4

االنضباط بالمواعيد

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

6
4
4

4

دعوة الشخصيات المؤثرة عالميا ً للمشاركة في الفعاليات الثقافية

4

4

إقامة أمسيات تراثية على هامش الفعاليات الثقافية

4

5

دعوة األدباء والمثقفين من الشباب السعودي للمشاركة في المهرجان

3

5

أن يخصص يوم إلحدى الدول العربية كل عام لعرض تراثها الشعبي

3

5

إدراج برنامج مناسك العمرة لمن يرغب من الضيوف

3

5

الرفع من كفاءة خدمة الترجمة الفورية

3

6

حسن اختيار مديري الندوات

2

6

إيصال الدعوات إلى الضيوف مبكرا ً لكي يتم التنسيق مع جهة العمل

2

6

إقامة البرامج الثقافية المصاحبة للمهرجان في مقر إقامة الضيوف

2

6

تقليص عدد المشاركين في الندوات (ال يزيد عن أربعة متحدثين)

2
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جــدول رقــم ( )21يبيــن أهــم التوصيــات التــي أدلــى بهــا ضيــوف مهرجــان
الجنادريــة ،وقــد جــاء مقتــرح ترتيــب زيــارات ميدانيــة لمعالــم مدينــة الريــاض
فــي المرتبــة األولــى ،كمــا جــاء مقتــرح االســتفادة مــن ضيــوف المهرجــان
بالمشــاركة فــي محاضــرات فــي الجامعــات واألنديــة الرياضيــة فــي المرتبــة
الثانيــة ،كمــا ذكــر ســتة ضيــوف اســتبدال طريقــة عــرض النــدوات بالمنتــدى
أو ورش العمــل حيــث يمكــن عــرض جميــع األوراق والمناقشــات فــي وقــت
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 عالميـا ً لمــا لذلــك مــن أثــر فــي دعم برامــج المهرجــان ومكانتــه ،وأهمية
إقامــة أمســيات ثقافيــة علــى هامــش الفعاليــات الثقافيــة ،بينمــا جــاء فــي المرتبــة
الخامســة أهميــة مشــاركة الشــباب المثقــف الســعودي فــي برامــج المهرجــان،
ومــن بــاب التعــاون والتقــارب التراثــي العربــي تــم اقتــرح إقامــة يــوم عربــي
تراثــي تعــرض فيــه دولــة عربيــة تراثهــا الشــعبي للــزوار ،وإدراج مشــروع
مناســك عمــرة لمــن يرغــب فــي أداء مناســك العمــرة بعــد انتهــاء المهرجــان،
وأخيــرا ً أهميــة انتقــاء المترجميــن األكفــاء حيــث إنهــم الحظــوا حــدوث أخطــاء
فــي الترجمــة الفوريــة ،وجــاء فــي المرتبــة السادســة حســن اختيــار مديــري
النــدوات ،وإيصــال الدعــوات إلــى الضيــوف مبكــرا ً 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

م

أهم التوصيات

التكرارات

1

تخصيص أيام منفصلة للرجال عن أيام للنساء

28

2

زيادة مدة المهرجان

24

3

عمل دليل ولوحات إرشادية داخل القرية

15

4

زيادة األجنحة المشاركة من الدول األخرى وخاصة الخليجية

14

5

زيادة عربات المسنين ،وعربات نقل البضائع بمبالغ رمزية

13

6

مضاعفة الجهود فيما يتعلق بنظافة القرية وجمع المخلفات أوالً بأول

10

7

زيادة أجهزة الصراف ()ATM

7

7

إقامة المهرجان في أوقات العطل المدرسية

7

8

زيادة االهتمام بتوافر المطاعم والحرص على متابعتها

6

8

تنظيم وتسهيل عملية دخول وخروج الزوار

6

9

تشجيع ودعم أعضاء رجال الحسبة داخل القرية

5

9

تكثيف االهتمام بالنشاط اإلعالمي للمهرجان

5

10

عدم وجود من يقوم بتنظيم الوقوف في مواقف السيارات والحاجة لترقيمها

4

11

عدم وجود برادات مياه للشرب

4

12

عدم وجود جدول محدد للعرضات اليومية داخل القرية

4

13

الحاجة الماسة إلى االهتمام بترتيب وتنسيق القرية

4

د.خالد بن عبدهللا التركي

289

جــدول رقــم ( )22يبيــن أهــم التوصيــات التــي ذكرهــا زوار مهرجــان
الجنادريــة والتــي يمكــن أن تســاهم فــي تفعيــل دور المهرجانــات القادمــة ،حيــث
جــاء مقتــرح تخصيــص أيــام منفصلــة للرجــال عــن النســاء فــي المرتبــة األولى،
كمــا جــاء مقتــرح زيــادة مــدة المهرجــان فــي المرتبــة الثانيــة ،كمــا جــاء فــي
المرتبــة الثالثــة عمــل دليــل ولوحــات إرشــادية داخــل قريــة الجنادريــة .أمــا
فــي المرتبــة الرابعــة فقــد كان زيــادة األجنحــة المشــاركة مــن الــدول األخــرى
خاصــة الخليجيــة ،بينمــا جــاء فــي المرتبــة الخامســة زيــادة عربــات المســنين،
وعربــات نقــل البضائــع بمبالــغ رمزيــة ،وفــي المرتبــة السادســة مضاعفــة
الجهــود فيمــا يتعلــق بنظافــة القريــة ورفــع المخلفــات أوالً بــأول ،كمــا جــاء
فــي المرتبــة الســابعة زيــادة أجهــزة الصــراف اآللــي ،وإقامــة المهرجــان
فــي أوقــات العطــل واإلجــازات ،وفــي المرتبــة الثامنــة جــاء زيــادة االهتمــام
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 ،وأخيــرا ً جــاء فــي المرتبــة العاشــرة عــدم وجــود مــن يقــوم بتنظيــم
الوقــوف فــي مواقــف الســيارات والحاجــة لترقيمهــا ،وعــدم وجــود بــرادات ميــاه
الشــرب ،وعــدم وجــود جــدول محــدد للعرضــات اليوميــة بالقريــة ،والحاجــة
الماســة إلــى االهتمــام بترتيــب وتنســيق القريــة.

مناقشة النتائج:
أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة فــي
الرضــا عــن خدمــات وبرامــج الجنادريــة بحســب (الجنســية والعمــر والمســتوى
التعليمــي) بينمــا توجــد فــروق معنويــة ذات داللــة إحصائيــة فــي الرضــا عــن
خدمــات الجنادريــة بحســب نــوع المبحــوث وكانــت الفــروق لصالــح الــزوار
تعــزى لعــدد مــرات زيــارة المهرجــان.
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أوالً :ما يتعلق بضيوف المهرجان
يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يتعلق بالضيوف على النحو اآلتي:
•ربــع ضيــوف المهرجــان تقريب ـا ً مواطنــون ،ممــا يــدل علــى حــرص
القائميــن علــى المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة علــى احتــكاك المثقفيــن
الســعوديين مــع غيرهــم مــن الــدول األخــرى ،وأهميــة دورهــم البــارز فــي
التواصــل مــع ثقافتهــم وحرصهــم علــى التعــرف علــى عناصــر موروثهــم
الشــعبي وعلــى تالحــم أبنــاء الشــعب الســعودي ،بجميــع أطيافــه ومناطقــه.
•حوالــي ثالثــة أربــاع الضيــوف المبحوثيــن أعمارهــم  50ســنة فأكثــر،
ممــا يــدل علــى أن المنظميــن للمهرجــان يســعون إلــى مشــاركة وحضــور هــذه
النخــب التــي قدمــت الكثيــر فــي حياتهــا العلميــة والعمليــة ،حتــى تكــون الــرؤى
واألفــكار المطروحــة متســمة باالتــزان والطــرح الواقعــي ،وربمــا عاصــرت
بعــض عناصــر التــراث الشــعبي المعــروض.
•أكثــر مــن ثالثــة أربــاع ضيــوف المهرجــان التــي طبقــت عليهم الدراســة
هــم مــن حملــة الشــهادات العليــا (ماجســتير ودكتــوراه) ،ممــا يوحــي بأهميــة
الضيــوف وعلــو مكانتهــم العلميــة حيــث لــم يدعــوا للمهرجــان إال بعــد دراســة
مســتفيضة.
•نصــف الضيــوف تقريب ـا ً دخولهــم الشــهرية  3000دوالر فأكثــر ممــا
يــدل علــى أهميــة مواقعهــم الوظيفيــة وارتفــاع مســتويات دخولهــم الشــهرية ممــا
ينعكــس علــى مكانتهــم االجتماعيــة.
•اتفــق غالبيــة الضيــوف علــى أن مهرجــان الجنادريــة يمثــل االهتمــام
بالتــراث والثقافــة والتقاليــد والقيــم العربيــة األصيلــة ،وأنــه تأصيــل للمــوروث
الســعودي الوطنــي بشــتى جوانبــه ومحاولــة المحافظــة عليــه ليبقــى ماثــاً
لألجيــال القادمــة.
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•ثلــث الضيــوف تقريبـا ً دعــوا أكثــر مــن مــرة للمهرجــان ،فــي حيــن أن
ثلثــي المبحوثيــن دعــوا مــرة واحــدة ،وهــذا دليــل علــى أن أســماء الضيــوف
ال تتكــرر بــل تتجــدد ،وذلــك إلتاحــة فرصــة أكبــر لدعــوة المثقفيــن العــرب
جميعهــم بــدون قيــود وال حــدود.
•اتفــق أغلــب الضيــوف أنهــم يتطلعــون للحضــور فــي المهرجانــات
القادمــة إذا مــا تكــررت الدعــوة لمــا شــاهدوه مــن تميــز فــي الطــرح والتنظيــم.
•تفاوتــت درجــات رضــا ضيــوف الجنادريــة عــن خدمــات وأنشــطة
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 كثيــرا ً 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 ثــاث 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 فريــدا ً
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
ضيــوف المهرجــان مــن جــراء حضورهــم ،كان مــن أهمهــا فرصــة مقابلــة
خــادم الحرميــن الشــريفين ،لمــا لــه مــن معنــى كبيــر فــي نفــوس المشــاركين
والحضــور حيــث إنهــا فرصــة فريــدة أن يلتقــي المواطــن مــع القائــد الــذي دعاهم
إلــى فعاليــات المهرجــان وذلــل جميــع الصعوبــات التــي تحــول دون توفيــر
وســائل الراحــة التامــة لهــم ،كمــا أن مــن الميــزات تكويــن بعــض الصداقــات
والتعــارف مــع نخبــة مــن العلمــاء واألدبــاء ،وهــذا مــا يالحظــه جميــع الحضــور
حيــث إن اللقــاءات الجانبيــة وخاصــة التــي تكــون فــي المســاء فــي بهــو الفنــدق
عملــت علــى تقويــة العالقــات وتبــادل الــرؤى والمناقشــات فــي موضوعــات
الســاعة ،ومــا تــم عرضــه مــن فعاليــات فــي ذلــك اليــوم ،بــل إن بعــض اللقــاءات
تســتمر حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل.
•تبيــن أن غالبيــة الضيــوف لــم يواجهــوا أيــة مشــكالت خــال برامــج
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،
عــدم االنتظــام بالمواعيــد وعــدم الحصــول علــى أوراق العمــل المعروضــة،
وضعــف التنســيق بيــن المنظميــن للمهرجــان والضيــوف.
•أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم مقترحــات ضيــوف مهرجــان الجنادريــة،
فقــد جــاءت علــى النحــو التالــي ،مقتــرح ترتيــب زيــارات ميدانيــة لمعالــم
مدينــة الريــاض ،ومقتــرح االســتفادة مــن ضيــوف المهرجــان بالمشــاركة فــي
محاضــرات فــي الجامعــات واألنديــة الرياضيــة ،ومقتــرح اســتبدال طريقــة
عــرض النــدوات بالمنتــدى أو ورش العمــل ،لمــا لذلــك مــن أهميــة فــي تقليــص
الوقــت وحصــول المطلــوب مــن مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن الحضــور،
ومقتــرح أهميــة االلتــزام بالمواعيــد خاصــة فيمــا يتعلــق ببــدء وانتهــاء النــدوات
والمشــاركات ،وكذلــك أهميــة نشــر كتيــب يضــم جميــع أوراق العمــل المقدمــة
وأســماء وعناويــن ووســيلة التواصــل مــع العلمــاء واألدبــاء والمفكريــن.
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ثانياً :ما يتعلق بزوار المهرجان
أمــا فيمــا يتعلــق بأهــم النتائــج التــي تــم الوصــول إليهــا مــن زوار قريــة
الجنادريــة فهــي:
•أغلبيــة الــزوار مــن المواطنيــن ،وهــذا ليــس بمســتغرب حيــث إنهــم هــم
المعنيــون فــي اطالعهــم علــى تــراث آبائهــم وأجدادهــم.
•ربــع زوار القريــة تقريب ـا ً مــن فئــة اإلنــاث ،ممــا يــدل علــى األهميــة
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  %40منهــم أعمارهــم أقــل مــن  30ســنة ،ممــا يــدل علــى أن
القائميــن علــى المهرجــان ســيركزون كثيــرا ً علــى هــذه الفئــة لمــا لهــا مــن أثــر
فــي تقويــة العالقــة عندهــا بالمــوروث الشــعبي وأهميــة الوقــوف علــى حيــاة
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 ماثـاً لألجيــال القادمة،
كمــا ذكــر مــا يزيــد علــى ثالثــة أربــاع المبحوثيــن أنهــا ملتقــى عربــي وعالمــي
للتــراث والثقافــة ،وأنهــا تأكيــد للهويــة العربيــة واإلســامية ،ودعــم للموقــف
العربــي وتوحيــد الصــف لمواجهــة الصعوبــات التــي مــن الممكــن أن تواجههــا
الــدول العربيــة واإلســامية 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 تقريبـاً؛
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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.
•أبــدى غالبيــة المبحوثيــن الرغبــة فــي زيــارة قريــة الجنادريــة مــرة
ثانيــة ،للمبــررات التــي ذكرناهــا ســابقاً .أمــا فيمــا يتعلــق بدرجــات رضــا الــزوار
عــن خدمــات وأنشــطة المهرجــان ،فقــد كانــت أعلــى درجــات الرضــا عــن
قريــة الجنادريــة ،والبرنامــج الثقافــي واالجتماعــي ،ومواعيــد ومــكان انعقــاد
الفعاليــات ،ووقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي ،وتعــاون موظفــي المهرجــان،
والمرافــق والخدمــات العامــة ،علــى التوالــي .أمــا فيمــا يتعلــق بالميــزات التــي
حصــل عليهــا الــزوار فقــد كان مــن أهمهــا :االطــاع علــى بعــض عــادات
وتقاليــد ومعالــم المجتمــع الســعودي مــن خــال قريــة الجنادريــة ،ثــم الشــعور
بعظــم المســؤولية الملقــاة علــى العلمــاء والمفكريــن للمحافظــة علــى الوحــدة
الوطنيــة والعربيــة واإلســامية المنشــودة ،ثــم المســاهمة فــي تقليــص الفجــوة
بيــن أطيــاف المجتمــع ،وأخيــرا ً تكويــن بعــض الصداقــات والتعــارف مــع نخبــة
مــن العلمــاء واألدبــاء.
•أظهــرت نتائــج الدراســة أن غالبــة زوار الجنادريــة لــم يواجهــوا أيــة
مشــكالت ،فــي حيــن ذكــر مــا يزيــد علــى خمــس الــزوار أنهــم واجهــوا عــدة
مشــكالت ،مــن أهمهــا :االزدحــام الشــديد عنــد بوابــات الدخــول والخــروج،
وكثــرة المعاكســات والمضايقــات مــن الشــباب ،ثــم ارتفــاع أســعار الســلع،
وتدخــات هيئــة األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ،ثــم مشــكلة االختــاط
وقلــة تفاعــل وتعــاون الموظفيــن مــع الــزوار ،ممــا يتطلــب الوقــوف علــى تلــك
المشــكالت ومحاولــة تقليــص أثرهــا فــي المهرجانــات القادمــة حتــى ينعكــس
ذلــك علــى تطويــر وتحســين األداء المبنــي علــى الدراســات والبحــوث العلميــة
المقننــة.
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•أمــا فيمــا يتعلــق بمقترحــات زوار المهرجــان فقــد كانــت علــى النحــو
التالــي :تخصيــص أيــام منفصلــة للرجــال عــن النســاء ،وزيــادة مــدة المهرجــان،
وعمــل دليــل ولوحــات إرشــادية داخــل القريــة ،وزيــادة األجنحــة المشــاركة مــن
الــدول األخــرى خاصــة الخليجيــة ،وزيــادة عربــات المســنين ،وعربــات نقــل
البضائــع بمبالــغ رمزيــة ،ومضاعفــة الجهــود فيمــا يتعلــق بنظافــة القريــة ورفــع
المخلفــات أوالً بــأول ،وزيــادة أجهــزة الصــراف اآللــي ،وإقامــة المهرجــان
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
مواقــف الســيارات والحاجــة لترقيمهــا ،وعــدم وجــود بــرادات ميــاه الشــرب،
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
الضيــوف والــزوار عــن مهرجــان الجنادريــة وعــن مســتوى الخدمــات التــي
تــم تقديمهــا إليهــم فــي أثنــاء تلــك الزيــارة .وال شــك أن ذلــك يعــد مؤشــرا ً طيبـا ً
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.
•أوضحــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
تعــود الختــاف نــوع العينــة فــي مســتوى الرضــا عــن البرامــج والخدمــات
المقدمــة فــي المهرجــان.
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•تبيــن وجــود تأثيــر ملمــوس لبعــض الخدمــات علــى درجــة رضــا
الضيــوف والــزوار عــن مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم ،وهــذه المتغيــرات
بالنســبة للضيــوف هــي :قريــة الجنادريــة ،وقائــع حفــل االفتتــاح الرســمي،
المرافــق والخدمــات العامــة ،مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليــات .ويعنــي هــذا أن
درجــة رضــاء الضيــوف تتأثــر زيــادة ً ونقص ـا ً تبع ـا ً الختــاف تلــك الخدمــات،
أمــا بالنســبة للــزوار فقــد ثبــت كذلــك عــدم وجــود تأثيــر بيــن درجــة رضائهــم
عــن زيارتهــم وأي مــن الخدمــات المقدمــة لهــم (قريــة الجنادريــة ،البرنامــج
الثقافــي واالجتماعــي ،مواعيــد ومــكان انعقــاد الفعاليــات  ،وقائــع حفــل االفتتــاح
الرســمي) أي أن درجــة رضــاء هــؤالء الــزوار تتأثــر زيــادة ً أو نقصــا ً تبعــا ً
الختــاف تلــك الخدمــات.
•تبيــن أن هنــاك ارتباطـا ً معنويـا ً 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 زيــادة ً أو نقصـا ً تبعـا ً الختــاف عــدد مــرات الزيــارة.
•يوصــي البحــث بأهميــة دراســة موضــوع أثــر الجنادريــة (متمثــاً
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.

د.خالد بن عبدهللا التركي

297

المصادر
أبــو تايــه ،ســلطان (1999م) مســتوى الرضــا عــن خدمــات القطــاع العــام ،دراســة ميدانيــة
لــرأي القطــاع التجــاري وانطباعاتــه فــي مدينــة الكــرك ،مجلــة العلــوم اإلداريــة ،األردن ،م
 ،26ع  ،1ص ص .31-16
أبــو الصــوف ،بهنــام (1992م) ،ظــال الــوادي العريــق ،الموســوعة الصغيــرة ،دار الشــئون
الثقافيــة ،بغــداد.
أحمــد ،عــاء الديــن ،بطارســة ،ســليمان (1994م)« ،مســتوى رضــا المواطنيــن عــن
الخدمــات العامــة فــي األردن» ،دراســة ميدانيــة ،مجلــة أبحــاث اليرمــوك :سلســلة العلــوم
االجتماعيــة واإلنســانية ،م ،10ع ،4ص ص .121-93
أســعد ،محمــد محســن علــي ورســان ،نبيــل إســماعيل (1984م) ،الرضــا الوظيفــي للقــوى
البشــرية العاملــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،جامعــة الملــك عبدالعزيــز ،كليــة اإلقتصــاد
واإلدارة ،مركــز البحــوث والتنميــة.
بندقجــي ،ديمــة محمــد صالــح (1436هـــ) ،وعــي ســيدات األعمــال بــإدارة القيمــة وانعكاســه
علــى كفــاءة األداء فــي المشــروعات الصغيــرة ،رســالة ماجســتير فــي تخصــص الســكن
وإدارة المنــزل ،جامعــة أم القــرى ،مكــة المكرمــة.
بــو قربــة ،عبدالمجيــد( ،د.ت)« ،فــي معنــى التــراث -مســتويات الفهــم» ،مجلــة آفــاق تراثيــة،
ص .133-129
جذعان ،فهمي (1985م) ،نظرية التراث ،ط ،1دار الشروق ،عمان.
الحديثــي ،هالــة صــاح( ،د.ت) ،دور الجامعــات فــي حمايــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي،
جامعــة الموصــل ،العــراق.
حســين ،حســام الديــن ،وشــماس ،ســالم بــن مســتهيل (1999م)« ،التوجيــه الثقافــي فــي

298

مستوى رضا ضيوف وزوار الجناردية عن البرنامج والخدمات المقدمة....

مقــررات الدراســات االجتماعيــة بســلطنة عمــان» ،دراســة تحليليــة ،مجلــة دراســات فــي
المناهــج وطــرق التدريــس ،عــدد  60اكتوبــر.
الرغوثــي (1988م) ،بيــن التــراث الرســمي الشــعبي ،الكرمــل للنشــر والتوزيــع ،عمــان،
1988م.
المســاعد ،زكــي خليــل (2003م) تســويق الخدمــات وتطبيقاتــه ،دار المناهــج للنشــر
والتوزيــع ،عمــان ،األردن.
الشــهري ،عبــدهللا ظافــر (1430هـــ)« ،المحافظــة علــى المــوروث الشــعبي الســعودي،
قســم المناهــج وطــرق التدريــس» ،كليــة التربيــة ،جامعــة الملــك ســعود ،مجلــة الدبلوماســي،
العــدد ،44جمــادى األولــى.
العديلــي ،ناصــر (1981م) ،الرضــا الوظيفــي  -دراســة ميدانيــة التجاهــات ومواقــف موظفي
األجهــزة الحكوميــة فــي مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية ،معهــد اإلدارة العامــة،
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،الريــاض.
مجموعــة مــن أســاتذة قســم االجتمــاع بجامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة1431( ،هـــ)،
التــراث الشــعبي ،دار القلــم للنشــر والتوزيــع ،دبــي.
المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة (1431هـــ) ،نشــرة الجنادريــة،
العــدد األول ،الريــاض
المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة (1431هـــ) ،نشــرة الجنادريــة،
العــدد الثانــي ،الريــاض.
المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة (1431هـــ) ،نشــرة الجنادريــة،
العــدد الرابــع ،الريــاض.
المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة (1431هـــ) ،نشــرة الجنادريــة،

د.خالد بن عبدهللا التركي

299

العــدد الســادس ،الريــاض.
المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتــراث والثقافــة (1431هـــ) ،نشــرة الجنادريــة،
العــدد الســابع ،الرياض.المهرجــان الوطنــي الخامــس والعشــرين للتراث والثقافــة (1431هـ)،
نشــرة الجنادريــة ،العــدد العاشــر ،الريــاض.
هولتكرانــس ،إيكــة (1972م) ،قامــوس مصطلحــات اإلثنولوجيــا والفلكلــور ،ترجمــة الدكتور
محمــد الجوهــري ،والدكتــور حســن الشــامي ،الطبعــة األولــى ،دار المعــارف ،القاهــرة.
يونــس ،عبدالحميــد1973( ،م) ،دفــاع عــن الفلكلــور ،الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،
القاهــرة.

....مستوى رضا ضيوف وزوار الجناردية عن البرنامج والخدمات المقدمة

300

. األجنبية:ًثانيا
1.

Balk, W. (1975), Improving Government Productivity, Some Policy Perspectives,
Beverly Hills: Sage.

2.

Brown, K., and P. Coulter (1983), Subjective and Objective Measures of Public
Services Delivery. Public Administration Review, 1: 50-58.

3.

Blalock, H., and A. Blalock (1968), Methodology in Social Research, New York,
McGraw-Hill.

4.

Blešić. Ivana, Vujicic. Miroslav D., Vasiljevic. Djordjije A., Besermenji. Snezana,
Stojsavljevic. Rastislav, Stamenković. Igor (2013), “Identification and Analysis of
Significant Factors Influencing Visitor Satisfaction at Heritage Sites – The Case of
Serbian Medieval Fortresses”, European Researcher, Vol.(47), 4-3.

5.

Elias-Varotsis, S. (2006). “Festivals and Events - (Re)Interpreting Cultural Identity”, Tourism Review, 6\(2): 24-29.

6.

Fitzgerald, M., and R. Durant (1980), “Citizen Evaluations and Urban Management, Service Delivery in an Era of Protest”. Public Administration Review, November-December. Op.cit, 40:50.

7.

Horold, John (1986), The study of incorporated, American Folklore, and introduction, international edition Vol. U.S.A.

8.

Hultkranz, Ake, (1960), General Ethnological Conepts, International Dictionary of
Regional European Ehtnology and Folklore, vol. 1, Copenhagen: Rosenkilde and
Bagger.

9.

Kathleen W., Dorothy N.: (2005), Client satisfaction with Services Coordinators
Provision of Home Based Long-Term Care Services, Journal Home Health Care
Services Quarterly, vol. 18, N. 1.

10. Lee, S.Y., Petrick, J.F. and Crompton. (2007), “The Roles of Quality and Intermediary Constructs in Determining Festival Attendees’ Behavioral Intention”, Journal
of Traivl Research, 45(4): 402-412.
11. Oliver, R. L. (1993). Cognitive, “Affective, and Attribute Bases of the Satisfaction
Response”, The Journal of Consumer Research, 20(3): 418-430.

301

خالد بن عبدهللا التركي.د

12. Ozoemir, Gokce and Cluha, Osman (2009), “Satisfaction and Loyalty of Festival
Visitors”, An Internationai Journai of rourism and Hospitality Research, Voiume 20,
pp, 359-373, 2009.
13. Smith, KC. (1988), Florida Folk Festival: Asian and Pacific Islan Traditions in Folrida. Resource Materials or Teachers. Florida Dept. of State, .U.S.
14. The Encyclopedia Americana., Vol 4.15 edition. U.S.A.
15. Thompson, Susan. (1998), Folk Art Tells a Story: An Activity Guide. Social Studies, U.S, Colorado.
16. Waterman, S. (1998). Place, “Culture and Identity: Summer Music in Upper Galilee”, Transactions of the Institute of British Geographers, 23(2): 253-267.
17. Kilgo,
Jennifer
L.
&
Gargiulo,
Richard
M.,
Young Children with Special Needs: An Introduction to Early Childhood Special
Education, Thomson/Delmar Learning, 2003.

302

مستوى رضا ضيوف وزوار الجناردية عن البرنامج والخدمات المقدمة....

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

