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 :ممخص البحث 
إبراز دور العروسة الشعبية في تعزيز اليوية الثقافية البحث الحالي إلى  هدؼ

والحفاظ عمييا لدى االطفال، والتعرف عمى أىم خصائص ومالمح ثقافة المجتمع 
السعودي، وتنمية الوعي باليوية الثقافية وأىميتيا من خالل عروسة مستوحاة من طبيعة 

بية والتعميم ألىمية دور توجيو أنظار المعنيين بالتر المجتمع السعودي، باإلضافة الى 
العروسة الشعبية في تنمية اليوية الثقافية وتعميق االنتماء لدى األطفال بالمممكة العربية 

  السعودية.
: المنيج الوصفي التحميمي، منهجيف أىدف البحث اعتمد البحث الحالي عمى ولتحقيؽ   

والذي  ر النظري وىو اإلطاالمحور األوؿ : والمنيج التجريبي من خالل محورين : 
فن العروسة الشعبية، يتناول مجموعة من الدراسات المرتبطة بموضوع البحث، كما تناول 

والقيم التربوية والتعميمية لمعروسة الشعبية، ومفيوم اليوية الثقافية ومكوناتيا ،واليوية 
تجربة في إجراء  وىو محور تطبيقي تناول الجانب التجريبيالمحور الثاني : والطفل، أما 

 البحث إلنتاج عرائس شعبية نابعة من تراث وثقافة المجتمع السعودي.                                                  
إن فن العروسة الشعبية بأشكاليا  :وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف النتائج أهمها       

يد اليوية الثقافية لدى وانواعيا المختمفة ليا دور ال يستيان بو في تعميق الرؤى وتأك
األطفال، كما ان  تصميم العروسة الشعبية وتنفيذىا من المواضيع األكثر جاذبية لألطفال 

من أىميا:  مجموعة مف التوصيات كما توصل البحث الىولطالب الفن والتربية الفنية، 
يسمى حماية الموروث الشعبي السعودي من اليجمة العالمية التي يواجييـا مـن خالل ما 

)بالعولمة(، وتأثير وسائل األعالم الحديثة في ذلك كالفضائيات واإلنترنت، وضرورة 
التأكيد عمى تنوع وسائل التنشئة الثقافية لمطفل لما ليا من دور ميم في بناء ىويتو 

 الثقافية.  
 المجتمع السعودي -الطفل –ىوية ثقافية  –تعزيز  –العروسة الشعبية  كممات مفتاحية:

                                                           


 ( 5 - 446 - 0516)  البحث رقم  الطائف جامعت  العلمي البحث عمادة رعايت تحت البحث هذا تمويل تم 
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اجمللة العلمية لعلوم الرتبية الهوعية   

2021 يونيه( الثالث عشر)العدد   

The role of the popular bride in promoting and developing the 

cultural identity of the child in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Research Summary  

    The aim of the current research is to highlight the role of the 

popular bride in promoting and preserving the cultural identity of 

children ،to identify the most important characteristics and features 

of the culture of Saudi society ،and to develop awareness of cultural 

identity and its importance through a bride inspired by the nature of 

Saudi society ،in addition to directing the attention of those 

concerned with education to the importance of the role of the bride 

Popularity in developing cultural identity and deepening affiliation 

among children in the Kingdom of Saudi Arabia. 

    In order to achieve the objectives of the research ،the current 

research relied on two approaches: the descriptive and analytical 

approach ،and the experimental approach through two axes: The 

first axis: which is the theoretical framework ،which deals with a 

group of studies related to the topic of the research ،as well as the 

art of the popular bride ،the educational and educational values of 

the popular bride ،and the concept of cultural identity and its 

components. As for the second axis: an applied axis ،it dealt with 

the experimental aspect in conducting the research experiment to 

produce popular brides stemming from the heritage and culture of 

Saudi society. 

    The research reached a set of results ،the most important of which 

are: The art of the popular bride ،in its various forms and types ،has 

a significant role in deepening visions and confirming the cultural 

identity of children ،and the design and implementation of the 

popular bride is one of the most attractive topics for children and 

students of art and art education. Among the most important 

recommendations are: protecting the Saudi folklore from the global 

onslaught that it faces through the so-called (globalization) ،the 

influence of modern media in that ،such as satellite TV and the 

Internet ،and the need to emphasize the diversity of the means of 

cultural upbringing of the child because of their important role in 

building his cultural identity. 

------------------------------------------------------------- 

Key words: the popular bride - strengthening - a cultural identity - 

the child - the Saudi society 
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 أوال : خمفية البحث ومشكمته:
تعد دراسة الطفولة جزءا ىاما من االىتمام بالحاضر والمستقبل معا حيث 
يشكل األطفال شريحة واسعة من المجتمع. فيي واحدة من الدراسات التي يستدل 
منيا عمى تبممور الوعي العممي والفكري لدى المجتمع، والذي يقود إلى تكوين أفكار 

اضره ومستقبمو، فمرحمة الطفولة مرنة وموضوعية ومتكاممة وشاممة عن اإلنسان وح
ىي مرحمة أساسي العمر، حيث تتشكل فييا المعالم األساسية لشخصية الفرد والتي 
ستظل معو في المستقبل وتؤثر عمي سموكو، لذا يجب االىتمام بمرحمة الطفولة 

وقد ساىمت معظم الحضارات لبناء طفولة ذات شخصية سوية وتوافق سميم، 
في تطوير أنواع العروسة بما يتالءم مع البيئة والجو  -عمى اختالفيا-القديمة 

الفني واألدبي والثقافي لكل حضارة عمى حدة . ومن المعروف أن العروسة الشعبية 
تبدو دائما كما لو كانت مستوحاة من الجذور العميقة لكل حضارة ولكل أمة من 

ر طبيعي ألنيا تعبر دائما عن أعمق جوىر في حضارات اإلنسان األمم، وىذا أم
 يضًا عن روح الشعب الذي صنع ىذه الحضارة.أوتعبر 

ان فن العروسة الشعبية ارتبط ارتباط كبير بخيال اإلنسان منذ تاريخو 
الحضاري، فيي نتاج خيال اإلنسان األول، وىي المحرك المثير الذي أنمي ىذا 

(، فالطفل 7م : 5991من أفقو ومداركو. )السويفي، مختار .  الخيال وأخصبو وزاد
يتعامل مع عروستو وكأنيا إنسان حي سواء بسواء فيو يتبادل معيا الحوار ويصدر 
إلييا األوامر، وأحيانا أخرى يتمطف معيا وكثيرا ما يعاقبيا ... ىذه العالقة 

ائس، وىي التي بالعر  –صغيرا وكبيرا  –السيكولوجية ىي التي ربطت اإلنسان 
ىيأت العروسة ألن تؤدي األدوار التي خمقيا الخيال اإلنساني وضمنيا األساطير 
والقصص الخيالية التي تحفل بيا حضارات اإلنسان في بقاع األرض المختمفة، 
وظمت ىذه العالقة سببا إلدخال السرور إلى قمب كل إنسان يشاىد العروسة 

 (8-7:  م5991الشعبية . )السويفي، مختار . 
لذا يعتبر" فن العروسة الشعبية من أىم المجاالت الجذابة لمطفل والتي       

والمشاركة في بناء يمارسيا وتساعده في فيم األشكال البصرية وفتح مجال لمحوار 
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فييا المفردات التشكيمية والتقنية، لتعبر عن شئ محدد  أشكال حية تتحاور وتتألف
زحام ، رضوان رضوان ") ثافة لمفكرة والمضمونثراء وأشد ك بأسموب خاص أكثر

(، كما تمعب دورا تربويا ىاما فيي تقدم دروسا لألطفال في 747م : 7007. عمى
التعاون والعطاء وعمل الخير وكيفية مواجية المواقف اإلنسانية، واحترام العمل 
ما وتمفتيم إلى حقوق الجار وتدعوىم لمتمسك بقيميم وعادات وتقاليد مجتمعيم ك

تنمي لدييم االنتماء وحب الوطن وغيرىا من القيم وتطبيقيا بما يتفق مع ثقافة 
في ىذا العصر لما يحتويو من المجتمع وتأصيل الموروثات الشعبية التي اندثرت 

 معموماتي وانفجار معرفي وكل ما ىو جديد فى عالم التكنولوجيا. تقدم
أبرز القضايا العربية  يعتبر الحفاظ عمى اليوية الثقافية وتنميتيا من

المطروحة لمبحث والدراسة، وذلك ألىميتيا وخطورتيا عمى أمتنا العربية، والسيما 
ألننا نعيش في عصر "العولمة" النظام العالمي الجديد الذي يتسم بالثورة المعموماتية 

والذي في مختمف وسائل االتصاالت )إنترنت، تقنيات إلكترونية، ....وغيرىا(، 
وخصوصًا ختمف ميادين الحياة )السياسية واالقتصادية واالجتماعية يستيدف م

 (  5م :7008الثقافية(.) الفران، ىاني . 
تعد مشكمة تعزيز اليوية الثقافية لبناء الشخصية القومية ىدف من أىداف       

التربية وخاصة التربية الفنية حيث مجابية مظاىر الخمل الثقافي والتي يجب أن 
ية دور فعال في تقويميا، ففي ظل الظروف العالمية الراىنة من صور يكون لمترب

الغزو الثقافي التي ولدت قيم عالمية غريبة طغت عمى ثقافتنا بدال من القيم المحمية 
الوطنية، مما أثر بالسمب عمى ىوية النشء. " قد أثبتت إحدى الدراسات أن السن 

سنوات ويزداد إدراكو بتقدم  7-9موغو الطبيعي إلدراك الطفل ليويتو القومية تبدأ ب
عمره، وبالتالي فإنو يمكن إكساب الفرد االتجاىات االيجابية نحو الوالء لموطن في 

( مما يتيح فرصة إلعداد جيل يتمتع  27م :5995سن مبكرة ")حسين، عصام .
 بالقومية واالتجاىات االيجابية تجاه ثقافة بالدىم عن طريق العرائس .

ترتكز الخصوصية الحضارية ألي أمة من األمم عمى محاور عدة من كما "       
أىميا إرثيا الثقافي الذي يتضمن التراث الفني من أغاني وموسيقى وفمكمور 
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شعبي ودراما وأساطير شعبية تناقمتيا األجيال جياًل وراء جيل. ىذا الميراث ىو 
حفاظ عمى اليوية الذي يحفظ ىوية األمة ويعززىا عن غيرىا، وتتناىى دعاوى ال

والتراث في ظل تفشي العولمة التي بشر بيا بعض المفكرين في أمريكا وانتشرت 
في األوساط الثقافية في العالم وباتت دول بعينيا تيتم بسيادة ثقافتيا بحجة أنيا 
األقوى اقتصاديا واألكثر تحضرًا، وبيذا تذوب أمم وتنزوي حضارات في الظل إن 

)البينسي، عفيفي.   (4)الحضاري وتزود عن حضارتيا" لم تحافظ عمى ميراثيا
 ( . 571م :7009
عمى الرغم من التشابو الذي يجمع عادات الشعوب العربية من جيات كثيرة        

إال إن المجتمع السعودي لو عاداتو المنفردة وتقاليده الخاصة بو والتي تميزه عن 
باقي المجتمعات، وتشكل لو جانبا ميما من ثقافتو وتراثو وألن التراث يحمل أىمية 

ل ومده بالقيم إلى جانب إسياماتو في تشكيل كبرى لدوره الفعال في تغذية العق
الوعي العام لمشعب عامة والطفل خاصة، كان الحفاظ عميو ونشره ونقمو عبر 
األجيال والحرص عمى ضمان إستمراريتو مسؤولية الجميع بال استثناء.) سعيد، 

 ( 2م :  7052احمد . عبد اهلل، عبير . 
العربية، التي طالما تميزت بشخصية من ىنا نجد أن الخطورة التي تتربص بأمتنا 

ثقافية ودينية وثروة فكرية مميزة، تجّمت عمى مّر العصور، والقت احترامًا وتقديرًا 
من مختمف الحضارات لما قدمتو لمعالم. وفرض الثقافية الغربية )بصفتيا مصدر 
العولمة( بما لدييا من نفوذ عالمي واقتصادي وعسكري وتقني، والترويج لذاتيا 

ألحادية كأفضل الثقافات وبسط سطوتيا الثقافية المقتدرة بدياًل عن ثقافتنا ا
 ( 5م : 7008العربية.)الفران، ىاني . 

 مما سبؽ:        
تتضح مشكمة البحث في تأثر أطفالنا بطبيعة الحياة العصرية التي فرضت العديد     

عمى طبيعة ونمط  من المتغيرات الشكمية الوافدة عمى المجتمع السعودي مما أثر
 الحياة عن الموروث الشعبي السعودي كنتيجة لمغزو الثقافي عمى المجتمع . 
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 وفي ضوء ما سبؽ :
 يمكن تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي :

ما دور العروسة الشعبية في تعزيز وتنمية الهوية الثقافية لمطفؿ بالمممكة 
 العربية السعودية ؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيسي السابق بعض التساؤالت الفرعية اآلتية :
 ما سمات اليوية الثقافية لممجتمع السعودي ؟ -5
ما دور العروسة الشعبية في تعزيز وتنمية اليوية الثقافية لمطفل بالمممكة  -7

 العربية السعودية ؟
إلى أي مدى يمكن ان يساعد فن العروسة الشعبية في إيجاد حالة من  -2

 التواصل مما يسيم في تقوية روح االنتماء وتعزيز اليوية الثقافية؟
 ثانيا : أهداؼ البحث : 

 يسعى البحث الحالي إلى تحقيؽ األهداؼ التالية : 
 التعرف عمى أىم سمات ومالمح ثقافة المجتمع السعودي. -5
اليوية الثقافية والحفاظ عمييا لدى تعزيز إبراز دور العروسة الشعبية في  -7

 فال.االط
تنمية الوعي باليوية الثقافية وأىميتيا من خالل عروسة مستوحاة من طبيعة  -2

 المجتمع السعودي.
توجيو أنظار المعنيين بالتربية والتعميم ألىمية دور العروسة الشعبية فـي تنميـة  -4

  اليوية الثقافية وتعميق االنتماء لدى االطفال بالمممكة العربية السعودية.
 ثالثًا: أهمية البحث: 

 ترجع أهمية البحث الحالي إلى انه يسهـ فيما يمي :
الكشف عن مالمح ومصادر اليوية الثقافية السعودية وترسيخيا لدى  -5

 .ئالنش
إيجاد مدخل جديد لتعزيز اليوية الثقافية وتنميتيا لمطفل السعودي باإلفادة  -7

 من فن العروسة الشعبية .
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اليوية الثقافية والعربية في ظل الصراعات  يعد دعوة لالنتماء وتأكيد -2
 الثقافية والحضارية.

 االنتماء والحفاظ عمى اليوية الثقافية. -4
 رابعا: فروض البحث : 

 يسعى البحث الحالي إلى التحقؽ مف صحة الفروض التالية  : 
فن العروسة الشعبية يمكن ان يسيم في تعزيز وتنمية اليوية الثقافية لمطفل  -5

 العربية السعودية. بالمممكة
توجــد عالقــة ذات دالــة إحصــائية بــين فــن العروســة الشــعبية وتعزيــز اليويــة  -7

 الثقافية لمطفل بالمممكة العربية السعودية. 
 خامسا: حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي :
دراسة سمات ومالمح المجتمع السعودي من خالل عمل مقابالت مبدئية  -5

تطبيقيا عمى عينة من معممي ومعممات مدارس )طالئع واستبانو تم 
المبدعات، وتربية األبناء، والشافي األىمية( مرحمة رياض أطفال والمرحمة 

 االبتدائية بنين وبنات.
 نجاحاً  ويحقق صغار المتعممين يالئم الدمى من النوع وىذاالعروسة القفازية  -7

 .المجاالت مختمف في ممحوظاً 
كمية  -الجزء العممي( عمى عينة من طالب قسم الفنونتطبيق تجربة البحث ) -2

 جامعة الطائف. -التصاميم والفنون التطبيقية 
 أ . عينة البحث : 

تم إجراء المقابالت الشخصية مع مجموعة من الطالب وأعضاء ىيئة  -
جامعة الطائف  -التدريس بقسم الفنون كمية التصاميم والفنون التطبيقية 

 سمات ومالمح اليوية الثقافية لممجتمع السعودي .وذلك لتحديد أىم  -
تم تطبيق استبانة اليوية الثقافية لمطفل السعودي عمى عينة من معممي  -

المرحمة االبتدائية ( بمدارس  –ومعممات مرحمتي )رياض األطفال 
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تربية األبناء، ومدارس طالئع المبدعات، ومدارس الشافي األىمية بنين 
ومالمح اليوية الثقافية التي ليا تأثير عمى  وبنات لتحديد أىم سمات

 الطفل بالمممكة العربية السعودية .
تــم تطبيــق تجربــة البحــث ) الجــزء العممــي (عمــى عينــة مــن طــالب قســم  -

 جامعة الطائف  .  -كمية التصاميم والفنون التطبيقية  -الفنون 
 أدوات البحث : . ب

ي لممجتمــع الســعوداســتبانو لتحديــد أىــم ســمات ومالمــح اليويــة الثقافيــة  -
 من إعداد الباحثين ( . )

 –بطاقــة لتقيــيم أداء الطــالب )العروســة الشــعبية( نــاتج التجربــة البحثيــة  -
والتـــي تســـتخدم كـــأداة لمحكـــم عمـــى األداء الفنـــى  -مـــن إعـــداد البـــاحثين 

 لمطالب .
 جػ. وسائؿ جمع البيانات :

قيم وعادات االطالع عمى الكتب والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة ب -5
 وتقاليد وتراث المجتمع السعودي .

بناء استبانو اليوية الثقافية لمطفل السعودي وفييا تم تحديد األىداف العامة  -7
والغرض من بنودىا في تحديد ثقافة ومالمح المجتمع السعودي، ثم 

 عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين ومن ثم تطبيقيا.
لفني وعرضيا عمى مجموعة من المحكمين إعداد بطاقة تقييم األداء ا -2

 المتخصصين.
تطبيق الجزء الخاص بتجربة البحث ) الجزء العممي ( لتنفيذ عرائس شعبية  -4

قفازية مستوحاة من طبيعة المجتمع السعودي لمحاولة تعزيز اليوية الثقافية 
 وتنميتيا لدى الطفل بالمممكة العربية السعودية .

 تحميل النتائج وتفسيرىا.تحكيم أعمال الطالب ومن ثم  -1
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 سادسًا: منهج البحث :  
اعتمد البحث الحالي عمى منيجين أساسيين ىما المنيج الوصفي التحميمي، 

 والمنيج التجريبي كما يمي :
: في اإلطار النظري والذي تناول  اتبع البحث المنهج الوصفي التحميمي (أ

مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع البحث، كما تناول 
مفيوم العروسة الشعبية، والقيم التربوية والتعميمية لمعروسة الشعبية، ومفيوم 
اليوية الثقافية ومكوناتيا، واليوية والطفل، ثم تحديد الدور الذي يمكن أن 

نابعة من تراث الروسة في التعزيز والحفاظ عمى ىذه اليوية . تسيم بو الع
 وثقافة المجتمع السعودي .

: في إجراء تجربة البحث إلنتاج عروسة شعبية  اتبع البحث المنهج التجريبي (ب
 قفازية 

 سابعًا : مصطمحات البحث : 
 :(The popular brideالعروسة الشعبية ) -5

حركـاتيا شخص إما بيده أو بخيوط أو ىي مجسمات اصطناعية يتحكم في 
أسالك أو عصا وقد تمثل العروسة شخصا أو حيوانا أو نباتا أو شيئا من األشياء 

 Globalوتتقمص ىذه العرائس أدوارا في مسرحيات تعرف باسم عروض العرائس )
Arabic Encyclopedia  2 : 2005..)  

عة من الخامات : ىي عبارة عن مجسمات مصنعة من مجمو  تعريؼ إجرائي
والمواد غير الحية عندما يقوم شخص ما بتحريكيا يدويا تكتسب  صفات إنسانية، 

األصابع، ومنيا ذات خيوط تحرك بخيوط  قفازي يمبس باليد وتحركوومنيا ما ىو 
 .من األعمى أو األسفل  أو أســالك رفيعة

ألحيان ىي دمى تتكون في أغمب ا ( :The gloved brideالعروسة القفازية )
من رأس وجسم ويدين ويكون الرأس من مادة صمبة ومتماسكة إما الجسم واليدين 
فيمثميما ىيكل خارجي من القماش أو من أي مادة مرنة تسمح لمدمية بحرية الحركة 
ألدائيا الحركات المطموبة ترتدي مالبس إذا كانت إنسانية ويكسوىا الفراء أو الجمد 



 

  

  

11  

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية الهوعية   

2021 يونيه( الثالث عشر)العدد   

غالبا ما تكون بدون أرجل وتمبس كالقفاز .) بوردا، أو الشعر إذا كانت حيوانية و 
 (55م  : 5985دني . 

 الهوية الثقافية: -2
وىــــي " الـــذات واألصـــل واالنتمـــاء والمرجعيـــة "  يعنـــي مصـــطمح اليويـــة فـــي المغـــة

الشـيء تعنـي ثوابتـو أي ىويـة الشـيء وحقيقتـو " " أي جـوىرمأخوذة مـن كممـة " ىـو
 م (7009. خالد ، وأيضا مبادئو " )القاسم

 ىي القدر الثابت والجوىري والمشترك من السمات والقسمات  الهوية الثقافية :
العامة، التي تميز حضارة ىذه األمة عن غيرىا من الحضارات، والتي تجعل 
لمشخصية طابعا تتميز بو عن الشخصيات األخرى .) الشعيمي، عمي . 

 (9م :  7009
  ويتقارب مفيوم اليوية في الغرب من مفيوميا لدي العرب، فقد عرفيا بعض

الغربيين بأنيا " تعبر عن الشعور بمجموعة من السمات الثقافية لمجماعة، 
والميل إلي ربط الشخص بالبيئة االجتماعية التي ينتمي ليا، وبالتالي تميزه عن 

 ; Bernardo M . Ferdman)غيره من الجماعات والمجتمعات األخري " 
1998 : 355 – 356  ) . 

  وىي التفرد الثقافي، بكل ما يتضمنو معنى الثقافة من عادات وأنماط وسموك
 (95م :5998وقيم ونظرة إلى الكون والحياة .) جالل، أمين . 

  وىذا معناه أن كل ثقافة تتميز عن غيرىا من الثقافات األخرى من حيث طبيعة
ليب االتصال وخاصة المغة، واألشكال المختمفة الشخصية، وطريقة الفيم وأسا

لمسموك، وأساليب الحياة التي ينتجونيا، باإلضافة إلي المعايير والقيم والعالقات 
 .( Dahl  ،Stephan . 2001: 8-9)االجتماعية التي تربط بين أفرادىا .  

 ات كما أن اليوية ترتبط باالنتماء، فقد عرفيا البعض بأنيا " مجموعة من السم
الثقافية التي تتصف بيا جماعة من الناس في فترة زمنية معينة، والتي تولد 
اإلحساس لدي األفراد باالنتماء لشعب معين، واالرتباط بوطن معين، والتعبير 
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الفقي،  )عن مشاعر االعتزاز، والفخر بالشعب الذي ينتمي إليو ىؤالء األفراد"
     .(  701م :5999إسماعيل . 

: ىو الشيء الذي يورث . وىو عبارة عن "عناصر الثقافة التي تتناقل  التراث -2
اليد وأنظمة " من جيل ألخر، فيو أيضا ما خمفو السمف لمخمف من تق

 ( 78م  : 5987صالح، عبد العزيز. .)
 اتبع البحث الخطوات اآلتية :ثامنًا: إجراءات البحث :  

والبحـوث السـابقة المرتبطـة التـي  االطالع عمى أىم الكتب والمراجـع والدراسـات – 5
 تناولت ما يمي: 

 فن العروسة الشعبية   ( أ
 القيم التربوية والتعميمية لمعروسة الشعبية  .   ( ب
 مفيوم اليوية الثقافية ومكوناتيا . (ج                         
 اليوية والطفل. (د                         
ــــبعض العــــرائس الشــــعبية  – 7 ــــة تجميــــع صــــور ل القفازيــــة الخاصــــة بالتجربــــة البحثي

 لالستعانة بيا كوسائل توضيحية .
ــــة  إعــــداد – 2 ــــد أىــــم ســــمات ومالمــــح اليويــــة الثقافي ــــة الثقافيــــة لتحدي اســــتبانو اليوي

 . لممجتمع السعودي
إعــداد بطاقــة " تقيــيم العروســة الشــعبية القفازيــة " والمكونــة مــن عــدة معــايير يــتم  -4

مــال التــي أنتجيــا طــالب عينــة البحــث ، وتتحــدد مــن خالليــا الحكــم عمــى االع
ـــة  –درجـــة ثـــراء العمـــل الفنـــي  ـــاتج التجربـــة البحثي مـــن خـــالل تحقيـــق ىـــذه  -ن

 العرائس ألكبر قدر من معايير التقييم مجتمعة.
عــرض بطاقــة " تقيــيم العروســة الشــعبية القفازيــة "  فــي صــورتيا األوليــة عمــى  – 1

 مجموعة من السادة المحكمين .
ـــــة " بمـــــا يتفـــــق و راء الســـــادة تعـــــ – 9 ـــــة " تقيـــــيم العروســـــة الشـــــعبية القفازي ديل بطاق

 المحكمين .
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ـــار العينـــة مـــن طـــالب قســـم الفنـــون كميـــة التصـــاميم والفنـــون التطبيقيـــة  – 7  –اختي
 جامعة الطائف وفقا لمشروط والمواصفات الموضحة في عينة البحث .

عــــدادىا مــــع األدوات تجميــــع كــــل الخامــــات التــــي تمــــزم تنفيــــذ تجربــــة البحــــ – 8 ث وا 
 المطموبة.

تنفيــــذ تجربــــة البحــــث عمــــى طــــالب عينــــة البحــــث وذلــــك وفقــــا لمخطــــة الزمنيــــة  – 9
 الموضوعة .

تقدير أعمال الطالب ) عينة البحث ( في األداء الفني وذلك بعرض أعمـاليم  -50
عمـــى لجنـــة مـــن األســـاتذة المتخصصـــين مســـتخدمين فـــي ذلـــك " بطاقـــة تقيـــيم 

 العروسة الشعبية القفازية" الحكم عمى ثراء
إجــــراء المعالجــــات اإلحصــــائية لــــدرجات الطــــالب وذلــــك لموصــــول إلــــى نتــــائج  –55

 التجربة.
عرض وتحميل نتائج البحث التي تم التوصل إلييا من المعالجات السـابقة فـي  –57

 فروض البحث. وءض
 وضع قائمة بالتوصيات والبحوث المقترحة. – 52
 و النيائية.كتابة البحث في صورت -54
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة: -

: مثلجاءت الكثير من الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالبحث الحالي 
( : وعنوانيا: "المدلول الرمزي لمعروسة 7057دراسة أبو ناشي، سميرة كامل )

الشعبية عند عينة مختارة من الفنانين المصريين المعاصرين"، ودراسة إسماعيل، 
(  وعنوانيا : "دور المعمم في تعزيز اليوية اإلسالمية 7058ىناء حسن إبراىيم )

( : "دور 7057لسالم، نورية حمد )في ضوء متطمبات عصر العولمة"، ودراسة ا
التربية الفنية في احياء الموروث الشعبي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة 

المعوقات("، ودراسة العتري، كوثر منسي عقيل  -المداخل  –الكويت )األىمية 
(: "دور التربية في تعزيز اليوية الثقافية الوطنية في ضوء تحديات العولمة 7057)

جية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك"، باإلضافة الى دراسة عبد من و 
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(: "دور التعميم العالي في تعزيز اليوية الفمسطينية 7050الرحمن، برىان حافظ )
واثره عمى التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين بجامعة النجاح 

مت البحث الحالي في اختيار أنموذجا"، وتمك الدراسات والبحوث السابقة أكدت ودع
موضوع البحث وتحقيق أىدافو وفروضو، ىذا وقد أفادت الباحثين في بناء االطار 

 النظري وادواتو .
 اإلطار النظري : -
 :مفهـو العروسة الشعبية 

يــؤدي الفــن بأنواعــو المختمفــة دورا ىامــا فــي تنميــة التربيــة الخمقيــة فــي محــيط       
الــنشء، " ومــن أىميــا فــن العروســة الشــعبية، ذلــك الفــن الســاحر . الخــالب.. الــذي 
يستحوذ عمى انتباه األطفال ويثير لدييم الدىشة، ذلك الفن الذي يساعد عمـى تنشـئة 

مـــن أىـــم الوســـائط المســـاعدة لمدرســـة ريـــاض وتعمـــيم الطفـــل .. والـــذي يعتبـــر واحـــد 
األطفــال فــي تأديــة عمميــا مــع األطفــال لمــا يحققــو مــن فوائــد ولمــا لــو مــن قــيم ىامــة 
تساعد في العممية التربوية والتعميمية من خالل استخدام العروسـة " ) حسـين، كمـال 

ل (، كما أن فن العروسة الشعبية من الفنـون المحببـة لألطفـا501:  5994الدين . 
ولــو تــأثيره اإليجــابي عمــى نفوســيم، وقــد ابتكـــر ىــذا الفــن ليكــون وســيمو مــن وســـائل 
التعبير عـن مكونـات الـنفس البشـرية فـي صـورة عـرائس ودمـى . واألطفـال بطبيعـتيم 
ميالون إلى مشاىدة التمثيل لما فيو من الحوار الذي تتسم بو لغـتيم والمفاجـات التـي 

مسـرح العــرائس الـذي تتحــرك فيـو العــرائس بخفــة  تثيـر انتبــاىيم، وىـم أكثــر ميـوال إلــى
وتتحــــدث بأصــــوات مختمفــــة تشــــد انتبــــاىيم فيتــــابعون حركاتيــــا وأصــــواتيا فــــي شــــوق 

( ،والعروسة الشـعبية القفازيـة ىـي إحـدى  7م  : 7002غنيمي، حسين.  وسرور .)
انــواع العـــرائس المتعــددة وىـــي تمـــك التــي تمـــبس فــي اليـــد، وتعتمـــد فــي حركتيـــا عمـــى 

ألصابع وىـي بسـيطة فـي صـنعيا والتـي يمكـن بـالرغم مـن إمكاناتيـا البسـيطة حركة ا
إبراز أنواع التعبير واالنفعاالت التـي تتناوليـا الروايـة، ويراعـى فـي عـروض العـرائس 
القفازيــــة إبــــراز مميــــزات الشخصــــية والســــمات المميــــزة ليــــا دون إغــــراق المتفــــرج فــــي 

 التفاصيل، ويرجع اىتمام األطفال بيا إلى :
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   ارتباط األطفال الشديد بالدمى وتقبميم الشديد لإليحاء، فضال عن خمطيم بين
 الواقع والخيال .

  اعتماد الالعب عمى حركات يديو في إيصـال انفعاالتـو وأفكـاره القريبـة مـن ميـول
 (18:  7052الصغار الفنية واتجاىاتيم النفسية .)العكل، إيمان . 

 لشعبية:القيـ التربوية والتعميمية لمعروسة ا 
 ( :  557-501: 5994كما يذكرىا )حسين، كمال الدين .  

تممك العروسة الشـعبية عـددا ىـائال مـن القـيم والفوائـد التـي توظـف فـي تنشـئة وتربيـة 
 وتعميم الطفل نوجز بعضيا فيما يمي : 

معظـــم العمميـــات تنميػػػة التفكيػػػر اإلبػػػداعي وتوظيػػػؼ الخيػػػاؿ لػػػد  الطفػػػؿ :  -1
ة الخيال وتنشيطو باعتبار الخيال مصدرا ىاما يسـتخدمو التربوية تتجو إلى إثار 

الطفـــل لمتعـــرف عمـــى العـــالم مـــن حولـــو ومشـــاكمو، وقـــد أوضـــحت الدراســـات أن 
األطفــال الــذين يشــتركوا فــي المعــب اإلييــامي يظيــروا تفوقــا يفــوق أقــرانيم بــأربع 
سنوات، كما أن العـرائس مـن خـالل عروضـيا المسـرحية تشـحذ خيـال المشـاىد 

الســــتكمال الجوانـــــب الناقصــــة فــــي العروســـــة فــــي العــــرض، ومالمـــــح  بدعوتــــو
 العروسة وغيرىا.

من خالل عروض العرائس الشعبية يمكـن لمطفـل التفاعؿ مع مواقؼ الحياة :  -2
التعرف عمى تجـارب اآلخـرين وأفكـارىم ورغبـاتيم، تمـك األفكـار والرغبـات التـي 

 قد تكون جديدة عمى الطفل ولم يسبق ليا مواجيتيا .
زاحة التوتر: تس -3 تتـيح العروسـة الشـعبية اعد األطفاؿ في التنفيس عف القمؽ وا 

ـــــى  ـــــك الضـــــغوط عم ـــــواقعين تحـــــت ضـــــغوط نفســـــية أن يســـــقطوا تم لألطفـــــال ال
العروســــة، ومــــن ىنــــا تـــــأتي أىميتيــــا فــــي المســــاعدة عمـــــى التعبيــــر عــــن تمـــــك 

 المكبوتات، األمر الذي يعمل عمى إزاحة الضغوط االنفعالية بشكل سميم.
قـد يعتمـد د عمى اكتشاؼ بعض عيوب النطؽ واالضػطراب لػد  الطفػؿ: تساع -4

معــــالجي عيــــوب النطــــق، عمــــى الجمــــل التــــي يســــتنطقيا الطفــــل لمعروســــة فــــي 
التعرف عمى مشاكل وعيـوب النطـق لـدى الطفـل، كمـا قـد يكشـف األطفـال مـن 
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خــالل التعامــل مــع العــرائس عــن بعــض االتجاىــات الغيــر شــعورية، وىنــا يــأتي 
 ج لمناقشة ىذه المشاكل وتصحيح المفاىيم الخاطئة لدى الطفل .دور المعال

الطفــل يســعى مــن خــالل العروســة إلــى تسػػاعد عمػػى نمػػو مهػػارات التواصػػؿ :  -5
التفكير جيدا فيما سـوف يقولـو مـن كممـات حتـى يفيـم زمـالؤه مـا يريـد أن يعبـر 

 عنو من أفكار حتى يكون ما تقولو العروسة مفيوما من باقي التالميذ .
أن األطفـال المشـاركون فـي تنمي قػدرات االسػتماع النقػديس وسػرعة التفكيػر:  -6

العــــرض العرائســــي يجــــب أن يكونــــوا عمــــى يقظــــة بمــــا يــــردده المشــــاىدون مــــن 
 تعميقات حتى يستجيبوا ليا بسرعة وباستجابات مناسبة. 

األطفــال  يشــاىدونتسػػاعد عمػػى طػػوؿ فتػػرة االنتبػػا  والتركيػػز لػػد  الطفػػؿ :  -7
ي وىــــم ينصــــتون بانتبــــاه لفتــــرات طويمــــة لمعــــرائس التــــي تقــــوم العــــرض المســــرح

بتعمــيميم وىــم يتــابعون دون ممــل وىــي فرصــة جيــدة لبــث مــا نريــد مــن فضــائل 
 القيم وأنماط السموك المقبول.

ــيم ضــمن تسػػاعد فػػي العمميػػة التعميميػػة :  -8 ان توظيــف العــرائس كوســيمة لمتعم
األطفــــــال عمــــــى حفــــــظ أســــــاليب تحــــــديث الوســــــائل التعميميــــــة يســــــاعد صــــــغار 

 المعمومات والمعارف الجديدة وفيميا وتصنيفيا.
يعتبـــر عـــرض تتػػػير فرصػػػة العمػػػؿ الجمػػػاعي ومشػػػاركة ا خػػػريف أفكػػػارهـ:  -9

العرائس وسيمة فعالة لتشجيع العمل الجماعي بين األطفال كفريق مما يعـودىم 
 تحمــل المســئولية فــي العمــل الموكــل إلــييم والتمتــع بــروح الجماعــة التــي تثــري

 النشاط بأكممو.  
الوعي بالذات ىو شعور تساعد العروسة الطفؿ عمى الوعي بذاته وتقبمها :  -11

ـــدفء والحـــب تجـــاه الـــذات، وباســـتخدام العـــرائس يقـــوم عـــدد مـــن المدرســـين  بال
بوضع خطط لمعمل عمى تدعيم ىذا الشعور الطيب تجاه الذات، اعتمادا عمـى 

ييـات مـن العـرائس أكثـر ممـا يتقبمـوه مـن أن األطفال قد يتقبموا العديد من التوج
 األطفال.
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تســـاعد يسػػػاعد فػػػف العروسػػػة عمػػػى تطػػػوير المواهػػػب الفنيػػػة والدراميػػػة :   -11
العروسة األطفال عمى تعمم كل جوانب الدراما إضافة إلى فن التعامل مع تمـك 
الوســائط الفنيــة والتقنيــة والعناصــر والمــواد التــي يمكــن اســتخداميا فــي تصــنيع 

 س وكل تمك الخبرات تنمو وتتطور مع تطور الطفل ونموه .العرائ
تعتبــر العــرائس مــن الوســائل المميــزة التــي تسػػاعد عمػػى تطػػور االتجاهػػات :  -12

تساعد األطفال عمى تكوين أفضل االتجاىات، وقد الحظ معظم المدرسـين أن 
االتجاىــات االيجابيــة تكــون أكثــر أثــرا عمــى مســتقبل الطفــل مــن الموضــوعات 

 اديمية لذلك كان االىتمام بالعرائس .األك
 : نخمص مما سبؽ

إلى أن فن العروسة الشعبية، ىو أحد الوسائل التي يمكن من خالليا 
ومعرفة أفكارىم واتجاىاتيم في مراحل وتنشئيم وتربيتيم وتعميميم الوصول لألطفال 

مبكرة من أعمارىم وكذلك مساعدتيم عمى تنمية قدراتيم ومواىبيم وتطور 
 جاىاتيم.ات

كما يمكن أن يمعب فن العروسة دورًا ميمًا في الحفاظ عمى اليوية الثقافية 
وتنميتيا لمطفل من خالل معرفتو لبعض العادات والتقاليد والحرف اليدوية واألغاني 
واأللعاب واألكالت واألمثال والحكايات الشعبية واألماكن األثرية واألزياء والمظير 

بالده ) مجتمعنا العربي ( مما يزيد من ارتباطيم بوطنيم العربي التي تتميز بو 
وأمتيم، كما يمكن ان يقدم من خاللو المعمومات واإلرشادات والتوجييات والقيم 
والسموكيات اإليجابية والعديد من الخبرات التي يحتاجيا الطفل في سنوات حياتو 

 كل ذلك بأسموب شيق ومحبب لمصغار .
ربية يمكن أن تؤثر عمى ثقافتنا وتراثنا الشعبي، ومن منطمق وجود ثقافة غ 

كان لزاما عمينا  البحث عن محاولة جادة لممساىمة في المحافظة عمى الموروث 
الشعبي السعودي وتعزيز اليوية الثقافية لمطفل بالمممكة العربية السعودية، حيث أن 

معمومات أطفالنا ىم مستقبمنا فالبد من اختيار كل ما يقدم ليم من نماذج و 
وتوجييات تساعدنا عمى تنشئتيم تنشئة عربية إسالمية، وغرس قيمنا وعاداتنا 
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وتقاليدنا في نفوس أطفالنا من خالل التركيز عمى كل ما يعزز ىويتنا الثقافية لدييم 
ومورثنا الوطني ومحاولة اإلبقاء والمحافظة عميو ليبقى ماثال لألجيال، جيل بعد 

 جيل .
 فية :مفهـو الهوية الثقا 

أو  Samenessلفـــظ اليويـــة مشـــتق مـــن أصـــل التينـــي ويعنـــي الشـــئ نفســـو       
الشئ الذي ىو ما ىو عميـو عمـى نحـو يجعمـو متباينـا لمـا يمكـن ان يكـون عميـو شـئ 

ويعرفيـــا قــاموس إليـــاس بأنيــا " الذاتيـــة، (،  285: 7001 خــر .) فـــاروق، احمــد . 
والتــراث، والمجتمــع ىــو الــذي يفــرض واليويــة تشــكل ممــا يســتمده الفــرد مــن المجتمــع 

عميو ىويتو من خـالل تفاعـل االتجاىـات االجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، وكـل ىـذه 
اإلتجاىـــات تنصـــير داخـــل الكيـــان الـــذاتي والجمـــاعي لتحقـــق نـــوع مـــن الخصوصـــية 

 (.Elisa Pochet  ،190المميزة لألفراد والجماعات " )
ـــز، أحمـــد       ( بأنيـــا " كـــل مـــا يعبـــر أو 720:  5997. كمـــا يعرفيـــا )عبـــد العزي

يرتبط بالبيئة والثقافة التي احاطت او تفاعمت او حتى انتجيا اإلنسان عمـى األرض 
 التي يعيش عمييا لتطبعو بطابع خاص". 

: يمكننا تعريـف اليويـة الثقافيـة السـعودية بأنيـا كـل مـا يتـرجم ويعبـر مما سبؽ      
والتراث السعودي الذي أنتجيم اإلنسان أو تفاعل معيـم عن البيئة والثقافة والحضارة 

عن طريق تفاعمو مع بيئتو تفاعال ماديا ممموسا أو تفاعال معنويا محسوسا، لتكسبو 
ـــره مـــن أفـــراد  وتطبعـــو بطابعيـــا الخـــاص الـــذي يعطيـــو الخصوصـــية والتفـــرد عـــن غي

لقـــول إن المجتمعـــات األخـــرى عمـــى اخـــتالف أنواعيـــا وثقافاتيـــا، وتبعـــا لـــذلك يمكـــن ا
مالمــح اليويــة تتمثــل فــي كــل مــن الحضــارة والتــراث والثقافــة وأصــالة البيئــة عمــى مــر 

 العصور والفترات الزمنية المتعاقبة فيي تعد نتاج لتفاعل كل ىذه العناصر.
إن من أبرز الدوافع نحو تأكيد اليوية الثقافية ىـو مـا يشـيده عـالم اليـوم المتغيـر فـي 

فـي االنفتـاح والنمـو والتقـدم التكنولـوجي الـذي ربمـا يكـون كثير من أحداثـو، والمتمثـل 
(، وممـا ال 125: 7008لو تأثيراتو عمي اليوية الثقافية لممجتمع )الحربي، سييل . 

شك فيو أن العولمة الثقافية أصبحت تباشـر تأثيرىـا عمـي األجيـال الجديـدة مـن أبنـاء 
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تنــا، وصــار الشــباب المجتمــع، وســرت مفــاىيم جديــدة ومفــردات غربيــة عمــي مجتمعا
العربي يرددىا ويدافع عنيا، بل صار مكمن الخطـورة يتمثـل فيمـا يمكـن أن تتعـرض 
لــو  قــيم االنتمــاء واالعتــزاز بــالوطن والعروبــة مــن تيديــد، وصــار مــن الواجــب عمــي 
مؤسسات التربية والتعميم أن تتحمل مسئولياتيا الستعادة التوازن المفقود والدفاع عن 

 (5599:  7008)الدوسري، نادية .  ىويتنا وثقافتنا
 الثقافية : الهوية مكونات 

 اليوية جوانب التي تمثل الميمة المظاىر تمك في الثقافية اليوية مكونات تتجمى
ن كانت ولألفراد، لمشعوب بالنسبة الثقافية  عناصر ثالث في الغالب في تتمثل وا 
 المكونات أىم تقديم يمكن وعميو .الثقافي والتراث والمغة عنصر العقيدة في متمثمة

 :وىي األساسية
تستمد اليوية الثقافية العربية مقوماتيا من الدين اإلسالمي الديف:  أو العقيدة -1

الذي يدعو إلي الحق ويتخذ من اإلنسان موضوعا لو، فالخطاب القر ني موجو 
لألمة  لمناس جميعا. فالدين ىو المكون األول ليويتنا الثقافية، ألنو ىو الذي يحدد

فمسفتيا األساسية عن سر الحياة وغاية الوجود، كما يجيب عن األسئمة الخالدة التي 
فرضت نفسيا عمي اإلنسان في كل زمان ومكان، فاإلسالم لو تأثيره العميق 
والشامل في ىويتنا الثقافية، كما أن التوحيد بمعناه الشامل يمثل أبرز مالمح ىويتنا 

يعني ممارسة الشعائر الدينية وحدىا، بل ىو موقف من الثقافية، والتدين ىنا ال 
ثوابت كثيرة، منيا ما يرتبط باألسرة وكيفية تكوينيا بشكل صحيح، فيذا مكون 

من مكونات اليوية الثقافية، ومنيا ما يرتبط بالمنيج العممي الذي اعتمد  يرئيس
ويتنا عمي العقل والوحي بشكل متوازن، وىذا  يمثل أيضا مممحا من مالمح ى

إذن ال يمكن تصور وجود لميوية  س (295:  7009الثقافية . ) إسماعيل، محمد 
الثقافية العربية إال بوجود الدين اإلسالمي باعتباره سمة مميزة لممجتمعات العربية 
واإلسالمية، وأداة المسممين لمقاومة االغتراب الثقافي، وبالتالي فأي ىجوم عمي 

ستالب لميوية الثقافية والحضارية لألمة العربية. اإلسالم ىو بمثابة محاولة ا
 (                                598:  7004)المحروقي، حمدي .
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 والشعوب، لألفراد لميوية الثقافية األساسي الثقافي المسان المغة تعد  :  المغة  -2
 واالحتكاك لمتواصل أسموب وىي أخرى، ثقافة عن اختالف يبين عامل وىي

ثبات  .وجودىا اليوية وتأكيد وا 
فالمغة ىي المكون الرئيس فـي اليويـة الثقافيـة، فيـي حيـاة األمـة وىـي بـدايتيا  

ونيايتيــا، ألن المغــة فــي أي مجتمــع ليســت مجــرد كممــات وألفــاظ لمتفــاىم بــين أفــراد 
المجتمع، ولكنيا وعاء يحوي مكونات عقمية ووجدانية ومعتقدات وخصوصيات ىـذا 

لتـــــــالي فالحفـــــــاظ عمـــــــي المغـــــــة يعنـــــــي ضـــــــمان بقـــــــاء واســـــــتمرارية أي المجتمـــــــع، وبا
(،  والمغــــة جــــزء ال يتجــــزأ مــــن ماىيــــة الفــــرد 52مجتمع.)موســــى، ىــــاني . ب ت: 

وىويتــو، كمــا أنيــا تتغمغــل فــي الكيــان االجتمــاعي والحضــاري ألي مجتمــع بشــري، 
 .وتنفذ إلي جميع نواحي الحياة فيو؛ ألنيا من أىم مقومات وحدة الشعوب

لمغة العربية ىي المظير المعبر عن الكيان الثقافي وىي جزء من ىذا وا
الكيان سواء في صرفيا أو في قواعد دالالت ألفاظيا ورموزىا، فالمغة ىي العامل 
الرئيسي لتكوين القومية، خاصة المغة العربية التي أظيرت حيوية بالغة في دقة 

يا أداة صالحة لنقل شتى العموم تنظيميا وفي سعة انتشارىا وفي مرونتيا التي جعمت
واآلداب، ولذا فالمغة العربية إحدى مقومات ظيور واستمرار اليوية القومية ألنيا 
الشكل المادي الممموس ليذه اليوية وألنيا تشكل وعي الجماعة )خميفة، إجالل، 

5980 :758-759.) 
ال يمكن ألية أمة أن تشعر بوجودىا بين األمم إال عن التاريخ والماضي:  - 3

طريق تاريخيا؛ الذي يمثل أحد قسمات ىويتيا، فالتاريخ ىو السجل الثابت 
لماضي األمة وديوان مفاخرىا وذكرياتيا، وىو  ماليا وأمانييا، بل ىو الذي 
يميز الجماعات البشرية بعضيا عن بعض، فكل الذين يشتركون في ماض 

زون ويفخرون بمآثره يكونون أبناء أمة واحدة، فالتاريخ المشترك واحد يعت
)الماحي، عبد  عنصر ميم من عناصر المحافظة عمي اليوية الثقافية 

 (.  914:  7007الرحمن . 
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 :واألعراؼ والتقاليد العادات -4
ىي التي تقوم بتنظيم حياة األفراد، والجماعات داخل إطار العادات والتقاليد"

، وىي أساليب التعامل بين مختمف الفئات، وتحقيقيا نسبي بين األفراد، المجتمع
فيي تساعد الفرد لكي يجتاز صعوبات الحياة إذا كانت عادات وتقاليد سميمة، وقد 
تؤدي إلى اليالك إذا كانت غير سميمة، ألنيا تضع لمفرد المبادئ العامة والخاصة 

قاليد عمميات مكتسبة يمارسيا األفراد التي يبني عمييا سموكو، وأكثر العادات والت
بشكل تقميدي مباشر في أي مكاٍن وزماٍن ممثمة كل جوانب الحياة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والعقائدية والفكرية وغيرىا " )عبد الرحمن، اميرة .ب.ت : 

9.) 
اما العرف " ىو ما تعارف عميو المجتمع، وأصبح كنظاٍم سائٍد فيو، فيو  

منظم لسموكيات األفراد داخل المجتمع، وااللتزام بو واجب، كما أن إتباعو أمر ال
جبري والفرد المعاقب عميو ال يعاقب عن طريق القانون بل عن طريق عقوبات 
الرأي العام الجماعي، وتتمثل ىذه العقوبات في مختمف أنواع النبذ والتحقير 

ــد إلى المقاطعــة االجتمــــاعية، االجتماعي كاالستيجان والسخرية، وقد يصــل الح
فالعــرف في عموميتو موجــــو لمســـــــــموك نحو الخير واإلصالح والمنفعة العامة لمفـــــــرد 

 صميم من ىي المجاالت (، ىذه7-9والمجتمع " )عبد الرحمن، اميرة . ب.ت 
 لثقافة وفقا والتعامل معينة والتصرف سموكيات إتباع خالل من المجتمعات ىوية

 .والتقاليد واألعراف العادات تنظميا
 عن تميزه والتي بيا، يزخر وفنونو التي أدبو لو مجتمع كل إن والفنوف: األدب - 5

 ثقافة خالل من  .الثقافية ىويتو عن معبرة والتي تكون المجتمعات من غيره
 وكل وغيرىا، العمران والتمثيل وفن التشكيل وفنون والشعر، التعبير القصصي

 .لمغير إبالغيا يريد رسالة لو
 تفكير فطريقة ثقافة، في أي الحساس العنصر التفكير يعدالتفكير: طريقة  -6

 مادية بطريقة يفكر المادي المجتمع الغرب، فمثال تفكير طريقة غير المسمم
والتربية  الدينية التربية فيناك التربوي، المجال يتجمى وىنا .واستيالكية
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 .والتأىيل إلى التكوين بالنسبة األمر ونفس وغيرىا، المادية والتربية الروحية
 (95:  2111)محمدس زغو 

 :الهوية والطفؿ 
تعـــد دراســـة الطفولـــة جـــزءا ىامـــا مـــن االىتمـــام بالحاضـــر والمســـتقبل معـــا حيـــث 
يشـكل األطفــال شــريحة واســعة مــن المجتمــع. فيـي واحــدة مــن الدراســات التــي يســتدل 

تبممور الوعي العممي والفكري لدى المجتمع، والذي يقود إلى تكوين أفكار منيا عمى 
فالطفل ىو ثروة  مرنة وموضوعية ومتكاممة وشاممة عن اإلنسان وحاضره ومستقبمو.

المستقبل بالنسبة لكل بالد العـالم وان اسـتثمار الطفـل مؤشـر حضـاري لتفـوق األمـم، 
مل في تحقيـق مسـتقبل أفضـل فاالىتمـام فاألطفال ىم مصدر الثروة الحقيقية وىم األ

ـــــق أمنـــــو أمـــــر حيـــــوي تتحـــــدد عمـــــى ضـــــوئو معـــــالم  ـــــة الطفـــــل وتنشـــــئتو وتحقي برعاي
 (.1: 7055المستقبل.)سميمان، شحاتو، 

وحيث إن نيضة األمم ومسـتقبميا تتوقـف لحـد بعيـد عمـى اعـداد أطفاليـا حـاممي 
ل الحــالي إلعــداد مســئولية وعــبء ىــذه األمــة فــإن الميمــة التــي تقــع عمــى كاىــل الجيــ

جيل المستقبل من أىم وأخطر الميام لما يتميـز بـو عـالم اليـوم مـن تطـور معمومـاتي 
سريع ومنافسة قوية لوسائل االعالم التي تمعب دورا جوىريا في توجيو سموك األفراد 
حفاظا عمى وجودىا والدفاع عـن مصـالحيا قبـل كـل شـيء، فـي ىـذا الخضـم الواسـع 

طفـــــل العولمـــــة اليـــــوم فـــــي حاجـــــة ماســـــة إلـــــى االلتصـــــاق المترامـــــي األطـــــراف نـــــرى 
بخصـــائص ىيويتـــو بطابعيـــا المميـــز الـــذي يحتضـــن مفـــردات ثقافتـــة العربيـــة ويـــؤدي 

 التمسك بو إلى ترابط المجتمعات وقبولو أفراده وتماشييم وراء توجيياتو .
إن ترســـيخ وتعزيـــز اليويـــة الثقافيـــة فـــي نفـــوس الناشـــئة بعمومياتيـــا مـــن عـــادات     

وتقاليــد وأنمــاط ســموك وطــرق تفكيــر يشــترك فييــا أفــراد المجتمــع الواحــد وتميــزىم عــن 
غيــــرىم فــــي المجتمعــــات األخــــرى يضــــفي عمــــييم االســــتقرار والخصوصــــية ويســــاعد 

مــون إليــو فيتــأثر بيــم ويــؤثرون األطفــال عمــى التعامــل بطواعيــة مــع المحــيط الــذي ينت
فيــو ويتكيفــون معــو ممــا يعمــل عمــى تجــانس المجتمــع وتقدمــو لألمــام. )ابوســنو، نــوره 

 ( 21:  7057حمدي. 
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لـــذا يعـــد تعزيـــز اليويـــة الثقافيـــة والحفـــاظ عمييـــا وتنميتيـــا مـــن أىـــم ســـبل تشـــكيل     
جيـة مظـاىر الشخصية القومية، وىنا يبرز دور التربية عامة والفنون خاصة فـي موا

ضــعاف ىــذه  اليويــة، فالحفــاظ عمــي اليويــة  الخمــل الثقــافي التــي مــن شــأنيا تشــويو وا 
يسـتوجب غـرس تنميــة شـعور قــوي  –وخاصـة فــي ظـل التحـوالت العالميــة  –الثقافيـة 

باليويــة لــدي األطفــال والناشــئين عمــي حــد ســواء،  فقــد ظيــرت أنمــاط حياتيــة جديــدة، 
مقابـــل القـــيم المحميـــة، وتنـــامي انتشـــار المغـــات وبـــرزت مجموعـــة مـــن القـــيم العالميـــة 

العالمية مقابل المغة المحمية، وغيرىا من التحديات التـي فرضـت نفسـيا عمـي ىويتنـا 
 الثقافية.

ذا كان تعزيز اليوية الثقافيـة ىـو ميمـة مؤسسـات وقطاعـات متعـددة، فـإن  وا 
لتعميم، الذي ىناك قطاعات بعينيا ليا دور أكبر، وفي مقدمة ىذه القطاعات قطاع ا

يمكنو القيام بدور كبيـر فـي مجـال تعزيـز اليويـة الثقافيـة، حيـث إن التعمـيم منـوط بـو 
تربية النشء، وغرس القيم في عقوليم وقموبيم منذ سنوات أعمـارىم األولـي، فـالتعميم 
يقوم بدور كبير في مجـال دعـم قـيم الـوالء واالنتمـاء، والتأكيـد عمـي الثوابـت القوميـة، 

و دوره الكبيــر فــي مجــال تعزيــز اليويــة الثقافيــة وترســيخ ثوابتيــا ودعائميــا وبالتــالي لــ
 ( 75: 7007)منصور، مصطفي يوسف. األساسية .

 األطار التطبيقي: -
اعتمادا عمى ما توصموا إليو الباحثون من نتائج تم استخالصيا من دراسة  

تأثير عمى ىوية اإلطار النظري وبالتحديد سمات اليوية الثقافية عامة والتي ليا 
الطفل السعودي خاصة، ودراسة فن العروسة والعوامل المؤثرة في تصميميا ظيرت 

 في بداية التطبيقات عدة تساؤالت منيا: 
  ماىية أىم سمات ومالمح اليوية الثقافية لممجتمع السعودي؟ 
  وما ىو دور العروسة الشعبية في تعزيز اليوية الثقافية وتنميتيا لمطفل بالمممكة

 العربية السعودية؟ 
 ولذلك تم إتباع الخطوات التالية :                             
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 أوال :  لإلجابة عمى التساؤؿ األوؿ قاـ الباحثوف 
باالطالع عمى الكتب والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بقيم وعادات  -5

مع وتقاليد وتراث المجتمع السعودي كما قاموا بإجراء بعض المقابالت 
مجموعة من الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بقسم الفنون كمية التصاميم 

وذلك لتحديد أىم سمات ومالمح  -جامعة الطائف  -والفنون التطبيقية 
 اليوية الثقافية لممجتمع السعودي .

بناء عمى ما سبق قام الباحثون بعمل استبانو اليوية الثقافية لمطفل  -7
السعودي وفييا يتم وضع مجموعة من البنود الغرض منيا تحديد سمات 
ومالمح ثقافة المجتمع السعودي ثم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين 

معممي ومعممات مرحمتي  ( من21المتخصصين ومن ثم تطبيقيا عمى )
رياض األطفال والمرحمة االبتدائية )بمدارس الشافي األىمية وتربية األبناء 

 بنين وبنات (. -وطالئع المبدعات االىمية 
 20محاور تحتوي عمى  8شممت االستبانة في صورتيا النيائية عمى  -2

فق عبارة وقد روعي بأن تكون االستجابة عمييا بثالث بدائل كالتالي )موا
غير موافق( حيث السؤال عن  –موافق بدرجة متوسطة  –بدرجة كبيرة 

 مدى تأثير تمك العبارات عمى اليوية الثقافية لمطفل السعودي .
بعد ان تم تطبيق االستبانو وتفريغ االستجابات في جدول وفقا لمحاور  -4

 االستبانو تمت المعالجة االحصائية كما يمي:
 ط االستجابة لمعبارات المختمفة لممحاور تم حساب التكرارات ونسبة متوس

 ( 505م :7007باستخدام المعادلة التالية )الشربيني، زكريا أحمد .
 

 نسبة متوسط االستجابة = 
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وبذلك تم الحصول عمى نسبة متوسـط االسـتجابة لكـل عبـارة مـن عبـارات االسـتبانة، 
خــالل مقارنتيـــا حيــث تــم اســـتخدام ىــذه النســـبة فــي معرفـــة أىميــة العبـــارة وذلــك مـــن 

 بحدود الثقة التي سيتم حسابيا فيما بعد .
 حساب حدود الثقة : وذلك من خالل الخطوات التالية :  -1
حساب متوسط شدة استجابة أفراد العينة عمى بدائل االستبانة الثالث بالنسبة  -

 لكل عبارة.
م حساب الخطأ المعياري لنسبة متوسط شدة االستجابة وتم حسابو باستخدا -

 ( 501م :7007القانون التالي )الشربيني، زكريا أحمد .
 
 ب×  أ     الخطأ المعياري =         

 ن                                 
 حيث أن :  

 أ= نسبة متوسط شدة االستجابة لكل عبارة من عبارات االستبانة  
ب= نسبة متوسط شدة عدم الموافقة، وىى تساوي باقى النسبة المئوية من 

 الواحد الصحيح              
  : حساب حدود الثقة الدنيا والعميا 

 ومن ثم أمكن حساب حدود الثقة من القانون التالي:
 5.99× الخطأ المعياري ± حدود الثقة = نسبة متوسط االستجابة 

 .91تحت المنحنى االعتدالي عند درجة ثقة  ىى المساحة 5.99حيث أن : 
فاذا كانت نسبة متوسط االستجابة لمعبارات مساوية لمحد األعمى لمثقة فما فوق دل 
ذلك عمى أن  درجة األىمية أو التأثير عمى الطفل حسب نوع االستجابة لممحور 
قة توجد بدرجة عالية، أما اذا كانت نسبة متوسط االستجابة توجد بين حدود الث

العميا والدنيا، فمعنى ذلك أن االستجابة توجد فى الواقع الفعمى بدرجة متوسطة، أي 
أن العبارة توجد فى الواقع الفعمى بدرجة متوسطة، واذا كانت نسبة متوسط 
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االستجابة مساوية لمحد األدنى لمثقة وأقل فيذا يدل عمى أن العبارة المراد قياسيا 
 نخفضة . توجد فى الواقع الفعمي بدرجة م

 وفيما يمى سنقوم بعرض نتائج تطبيق االستبانة عمى عينة البحث    

 المحور ـ
 

 العبارات
 

نسبة متوسط 
 االستجابة

الترتيب 
حسب رأي 

 -المعمـ العينة
 المعممة
 

1- 

يد 
تقال
 وال
ات
عاد
ال

 

 2 .89 تبادؿ الزيارات بيف األسر السعودية .  -1
تحرص الفتيات والسيدات عمى نقش الحناء في  -2

 المناسبات المختمفة 
78. 

57 

 59 .99 تقتصر االحتفاالت في العرس عمى األهؿ واألصدقاء -3
الحرص عمى المشاركة في االحتفاالت الوطنية مثؿ  -4

 اليـو الوطني ( . –)الجنادرية 
81. 9 

الحرص عمى إعداد الوالئـ الكبيرة في األفراح  -5
 والمناسبات المختمفة .

85. 50 

 7 .84 استخداـ البخور بصفة منتظمة . -6

 55 .79 الحرص عمى إحياء سوؽ عكاظ بشكؿ سنوي ومنتظـ  -7

 51 .75 إقامة سباقات الخيوؿ والهجف بصورة منتظمة . -8

 1 .89 إعطاء األطفاؿ العيدية أو الحمو  في أياـ العيد . -9

 
2-  
 
 
 

ة( 
يج
)الم
مغة
ال

دين
وال

 

 55 .79 استخدـ المهجة المحمية في الحوار والمجالس  -1
التمسؾ بعقيدة التوحيد بأحكامها التشريعية والمنهجية  -2

 المتمثمة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة .
92. 7 

 –التمسؾ بالقيـ األخالقية والدينية مثؿ ) حب الخير  -3
الصدؽ  –مساعدة المحتاجيف  –الكـر  –الشجاعة 

 ...وغيرها ( .
 
 

91. 5 
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3- 

بية
شع
ء ال

ألزيا
ي وا

عرب
ر ال

ظي
الم

 

 9 .81 تمسؾ الرجاؿ بمبس الجمباب األبيض والبشت. -1

 7 .92 العقاؿ.-لبس الرجؿ السعودي الغترة / الشماغ  -2
لبس المرأة السعودية العباءة السوداء الفضفاضة  -3

 وتغطية الرأس والوجه 
87. 4 

 5 .91 العرس . لبس العروس زي خاص بميمة -4
 7 .92 لبس العروس المجوهرات والحمي في ليمة العرس . -5

4- 

بية
شع
ب ال

أللعا
ت وا

صا
الرق
ي و

غان
األ

 

الحرص عمى الرقصات الفمكمورية الشعبية مثؿ   -1
 –السيؼ والعرضة  –الدحة  -)العرضة النجدية 
 الرزيؼ ( وغيرها .

85. 50 

والفروسية التغني بأغاني الفخر والمدير والبطولة  -2
 وارتجاؿ الشعر النبطي.

78. 57 

  -التغني بأغاني األطفاؿ مثؿ اغنية ) دوها يا دوها  -3
 أغنية المهد ... وغيرها(

87. 9 

  -ممارسة الطفؿ لأللعاب الشعبية مثؿ ) الحجمة  -4
حدراجة  -البربر  -طاؽ طاؽ طاقيه  - المزويقة
 الزقطة... وغيرها ( – مدارجة

74. 54 

5- 

رية
األث
ن 
ماك
األ

 
الموقع الجغرافي في المممكة ) البيئة الصحراوية ( وما  -1

 بها مف قوة وقسوة وندرة لمميا  ... وغيرها 
79. 52 

تبايف المناطؽ المترامية بالمممكة يؤثر في اختالؼ  -2
 الهوية الثقافية لمطفؿ السعودي .

85. 50 

قدسية وجود الحرميف الشريفيف بالمممكة وما لهما مف  -3
 وعظمة  .

91. 5 

مدائف تعريؼ الطفؿ ببعض األماكف األثرية مثؿ ) -4
قصر الحمرا  –قصر المصمؾ  –قصر شبرا  – صالر

 وغيرها( .
 
 
 

89. 1 
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6- 

بية
شع
ت ال

كال
األ

 

 –الحرص عمى تناوؿ المأكوالت الشعبية مثؿ ) الكبسة  -1
العصيدة   -العريكة  –المندي  –المطازيز –القرصاف 

 وغيرها(الحنيذ  –

87. 9 

 الحرص عمى تناوؿ بعض المشروبات مثؿ ) القهوة  -2
 الشاي العربي ممزوجا بالنعناع ( . –العربية

89. 1 

7- 

ف 
حر
ال

بية
شع
ال

 

التطريز فاظ عميها مثؿ )استمرارية الحرؼ الشعبية والح -1
 صناعة –صناعة الدالؿ  –الخراز  –صناعة الفخار  –

 (صناعة المسابر وغيرها –المشالر 

79. 55 

8- 

ت 
كايا

الح
ؿ و

مثا
األ

ية 
شعب

ال
 

الحفاظ عمى بعض األمثاؿ الشعبية ونقمها لألجياؿ  -1
 الالحقة 

82. 8 

سرد الحكايات الشعبية التي تستهدؼ نشر العبر  -2
 وتقديـ النصائر .

89. 1 

 21 عدد أفراد العينة
 80.9 نسبة متوسط االستجابة

 حدود الثقة
 0.82 الحد األعمى 

 0.17 األدنىالحد 
يتضح من الجدول السابق نسـبة متوسـط االسـتجابة لمعظـم العبـارات جـاءت 
ــــارات  ــــى أن درجــــة األىميــــة لعب ــــة فمــــا فــــوق ممــــا دل عم ــــى لمثق مســــاوية لمحــــد األعم
االستبانو أو مدى تأثيرىا عمى الطفل توجد بدرجـة عاليـة بينمـا جـاءت نسـبة متوسـط 

الثقة العميا والـدنيا، وذلـك يعنـى أن العبـارة توجـد االستجابة لباقي العبارات بين حدود 
 فى الواقع الفعمى بدرجة متوسطة .

 كما تباينت أىمية العبارات بحسب رأي العينة وجاءت عمى النحو التالي:
( فـي 4( فـي المحـور الثـاني والعبـارة رقـم )2جاءت في الترتيب األول العبارات رقـم )

المحور الخـامس، بينمـا جـاء فـي الترتيـب الثـاني ( في 2المحور الثالث والعبارة رقم )
( في المحور الثالث، كما جاء في 1( في المحور الثاني والعبارة رقم )7العبارة رقم )

( فــي المحــور األول، وجــاء فــي الترتيــب الرابــع العبــارة 5الترتيــب الثالــث العبــارة رقــم )
 ( في المحور الثالث .2رقم )
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( في المحور 9ة عبارات منيا العبارة رقم )كما جاء في الترتيب الخامس عد
( فــي المحــور الســادس 7( فــي المحــور الخــامس والعبــارة رقــم )4األول والعبــارة رقــم )

 ( في المحور الثامن .7والعبارة رقم )
( فـي المحـورين األول 5(، )4وجاء في الترتيب السادس كل من العبـارتين )

 والثالث عمى الترتيب .
( فــي المحــور األول وفــي الترتيــب 9ســابع العبــارة رقــم )وجــاء فــي الترتيــب ال

 ( في المحور الثامن .5الثامن العبارة )
( فـــي المحـــورين 5(، )2وقـــد جـــاء فـــي الترتيـــب التاســـع كـــل مـــن العبـــارتين )

الرابع والسادس عمى الترتيب، كما جاء في الترتيب العاشر عدة عبارات منيا العبارة 
( فـي 7( فـي المحـور الرابـع والعبـارة رقـم )5بارة رقـم )( في المحور األول والع1رقم )

 المحور الخامس .
( فـي المحـور األول والعبـارة 7وجاء في الترتيـب الحـادي عشـر العبـارة رقـم )

( في كل من المحورين الثاني والسابع ،وجاء في الترتيب الثاني عشر العبارة 5رقم )
( فـــي 5لـــث عشـــر العبـــارة رقـــم )( فـــي المحـــور األول، وجـــاء فـــي الترتيـــب الثا7رقـــم )

المحور الخامس، بينما جاء في الترتيب األخير الرابع والخامس والسادس عشر كـال 
 ( في المحور األول .2(، )8( في المحور الرابع، )4من العبارات )

 اليوية مما سبق ومن خالل الدراسة والتحميل نخمص الى ان عناصر
عنصر  في متمثمة موعة من العناصرمج في تتحددلممجتمع السعودي  الثقافية
والقيم والعادات والتقاليد والمظير واألزياء العربية والحرف واألمثال  والمغة العقيدة

والحكايات وبعض األغاني واأللعاب والرقصات الشعبية وأخيرا األماكن األثرية 
 الموجودة بالمممكة العربية السعودية .

ومــــن خــــالل نتــــائج تمــــك االســــتبانة اســــتطاع البــــاحثون تحديــــد اىــــم ســــمات 
ومالمـــح اليويـــة الثقافيـــة لمطفـــل بالمممكـــة العربيـــة الســـعودية واالفـــادة منيـــا فـــي تنفيـــذ 
العروســة الشــعبية القفازيــة لتعزيــز تمــك اليويــة والحفــاظ عمييــا وتنميتيــا لــدى الطفـــل 

 بالمممكة العربية السعودية . 
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 بة عمى التساؤؿ الثاني:ثانيا : لإلجا
قـــام البــــاحثون بجمــــع بعــــض الصــــور لـــبعض العــــرائس التــــي تمثــــل طبيعــــة  

المجتمــع الســعودي ودراســتيا بيــدف التعــرف عمــى أشــكاليا وطبيعتيــا والوقــوف عمــى 
قيميــا الجماليــة وكيفيــة اإلفــادة منيــا فــي عمــل عروســة شــعبية تصــمح لتعزيــز وتنميــة 

 لعربية السعودية .اليوية الثقافية لمطفل بالمممكة ا
التعرف عمـى الخامـات المختمفـة المسـتخدمة لتنفيـذ العروسـة الشـعبية وتجميعيـا،  -7

 كما حددت التقنيات المستخدمة لتنفيذ تصميمات الطالب . 
تنفيــذ العروســة الشــعبية القفازيــة المســتوحاة مــن طبيعــة المجتمــع الســعودي،  -1

 -اميم والفنـــون التطبيقيـــةحيـــث قـــام كـــل طالـــب مـــن طـــالب قســـم الفنـــون كميـــة التصـــ
جامعة الطائف )عينة البحث( بتنفيذ عروسة شعبية قفازيـة تظيـر بيـا بعـض سـمات 

 ومالمح المجتمع السعودي والتي تم تحديدىا مسبقًا.
 * التحقؽ مف صحة الفروض: 

تـــم التحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض التقريـــري األول مـــن خـــالل ادبيـــات البحـــث 
المرتبطــــة، ولمتحقــــق مــــن صــــحة الفــــرض االحصــــائي والدراســــات والبحــــوث الســــابقة 

الثــاني: قــام البــاحثون بتصــميم اســتمارة لتحكــيم الجوانــب المرتبطــة بالعروســة القفازيــة 
 الخاصة بتجربة البحث، حيث اشتممت االستمارة عمى خمسة بنود أساسية وىي:

السـعودي مدى اإلفادة من العروسة المنفذة لتعزيز وتنمية اليوية الثقافيـة لمطفـل  -1
 المالبس(  -من خالل ) الشكل 

 –مــــدى مالئمــــة العروســــة القفازيــــة لممرحمــــة العمريــــة ) مرحمــــة ريــــاض أطفــــال  - 7
 المرحمة االبتدائية ( المستيدفة من البحث  .  

 مدى النجاح في تنفيذ عروسة مستوحاة من طبيعة المجتمع السعودي  . -2
 رض الوظيفي .مدى توافق العروسة مع طبيعة الخامة والغ -4
 مدى الجودة في تصميم وتنفيذ العروسة . -1

ــــي لجنــــة مــــن أســــاتذة  ــــاحثون بعــــرض بنــــود االســــتمارة: عم ومــــن ثــــم قــــام الب
بيدف التحقـق مـن صـدق تمـك البنـود ، حيـث قامـت المجنـة بـإجراء بعـض  التخصص
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التعــــديالت فــــي صــــياغات بعــــض العبــــارات الــــواردة فــــي بنــــود اإلســــتمارة لتــــأتي فــــي 
 نيائية . صورتيا ال

وعميـــو إســــتخدم البــــاحثون االســــتمارة الســــابقة فــــي تحكــــيم العروســــة الشــــعبية 
القفازية الخاصة بتجربة البحث من خالل لجنة من المحكمين من أساتذة التخصص 

 )نفس لجنة التحقق من صدق البنود(.
بمعالجـة  –وبنـاء عمـي نتـائج تحكـيم العروسـة الشـعبية  -وقد قام الباحثون  
 مييدا لحسابيا إحصائيا لحساب اإلنحراف المعياري لمدرجات الخام .النتائج ت

 ( التالية :  517: 5979وقد استخدم الباحثون المعادلة ) السيد، فؤاد البيي . 
 

 اإلنحراف المعياري  = 
 
 

 = مجموع مربع اإلنحرافات عن المتوسط 7ح حيث مج
 ن = عدد أعمال التجربة 
( عمميــات حســاب اإلنحـراف المعيــاري لبنـود إســتمارة تحكــيم 5ويوضـح الجــدول رقـم )

 العروسة الشعبية القفازية الخاصة بتجربة البحث  . 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري1جدوؿ رقـ )

 
عدد  بنود البطاقة

 األعماؿ
 أقؿ
 تقدير

أعمى 
 تقدير

 المتوسط
االنحراؼ 
 المعياري

 التفرطر االلتواء

 0.472 0.91 0.245 4.74 1 4 57 البند األوؿ
 0.788 0.417 0.797 4.49 1 4 57 البند الثاني 
 4.419 7.771 0.709 4.95 1 4.2 57 البند الثالث
 0.578 0.877 0.487 4.19 1 2.9 57 البند الرابع

 5.57 5.175 0.279 4.87 1 4 57 البند الخامس

7مج ح  

 ن
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المعيـــــاري بمتوســـــط درجـــــات األعمـــــال وجـــــد أن نســـــبة وبمقارنـــــة االنحـــــراف 
التشتت عن المتوسط تمثل نسبة ضئيمة بما يفيد وجود داللة ايجابية تشير إلـي قـدرة 
العروسة الشعبية القفازية عمـي تعزيـز وتنميـة اليويـة الثقافيـة لمطفـل بالمممكـة العربيـة 

 السعودية. وىو مايثبت صحة الفرض
%، وىــي 80" والتــي تعــادل  4عــن القيمــة " يتضــح أن قيمــة المتوســط تزيــد 

 بذلك تكون قيمة مرتفعة تدل عمى إتقان الطالب لبنود البطاقة .
والجـدول  T.testولمتحقق من ىذه المقارنة إسـتخدم البـاحثون إختبـار) ت ( 

 اآلتي يوضح ذلك :
 ( إختبار ) ت ( وداللتها2ؿ رقـ )جدو

عدد  بنود البطاقة
 المتوسط األعماؿ

 اإلنحراؼ
 المعياري

 2,1المتوسط اإلختباري = 
درجة  قيمة ت

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 0.000 59 51.07 0.245 4.74 57 البند األوؿ
 0.000 59 51.11 0.797 4.49 57 البند الثاني 
 0.000 59 78.78 0.709 4.95 57 البند الثالث
 0.000 59 9.01 0.487 4.19 57 البند الرابع

 0.000 59 59.90 0.279 4.87 57 البند الخامس
( نجــد أنــو توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســط درجــات 7ومــن الجــدول رقــم )

% طبقـا آلراء 79التي تعادل  2.1الطالب في األعمال المختمفة والقيمة اإلختبارية 
المحكمــين ويرجــع ىــذا إلــى إتقــان الطــالب لموضــوع البحــث وىــو دراســة فــن العــرائس 

اعـو المختمفـة والعروسـة الشـعبية بصفة عامة دراسـة جيـدة والتعـرف عمـى أشـكالو وأنو 
القفازية بصفة خاصة  والوقوف عمـى أىميتيـا بالنسـبة لمطفـل وكيفيـة اختيـار الخامـة 
والتقنيـــة التـــي ســـاعدت عمـــى نجـــاح التصـــميمات المقترحـــة وجعمـــت العروســـة المنفـــذة 
تمثـل طبيعـة المجتمـع الســعودي وثقافتـو وتتميـز باألصـالة  والتفــرد ويتضـح ذلـك مــن 
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نــوع بــين أشــكال العــرائس الــذي  يؤكــد عمــى إمكانيــة اإلفــادة منيــا فــي تعزيــز خــالل الت
 وتنمية اليوية الثقافية لمطفل بالمممكة العربية السعودية .

 نتائج البحث :
 توصل البحث الى مجموعة من النتائج أىميا:

يعــد فــن العــرائس عامــة والعروســة الشــعبية القفازيــة خاصــة مصــدرًا ىامــًا مــن   -5
مصادر الرؤية الفنية لطالب الفن والتربية الفنية لما تحتويو من ثراء وتنوع في 

 بنيتيا وأشكاليا المختمفة .  
فــن العروســة الشــعبية بأشــكاليا وانواعيــا المتعــددة ليــا دور ال يســتيان بــو فــي  -7

 أكيد اليوية الثقافية لدى األطفال .تعميق الرؤى وت
تصميم العروسة الشعبية وتنفيذىا من المواضيع األكثر جاذبية لألطفال    -2

 ولطالب الفن والتربية الفنية. 
تتميــز العروســة القفازيــة بــالثراء الشــكمي، مــن حيــث الشــكل واأللــوان واإليقــاع   -4

ا فنيـا ىامـا يفيـد فـي والحركة ... وغيرىا من القيم الجمالية التي تجعميا مصـدر 
غـــرس العديـــد مـــن القـــيم واالتجاىـــات التـــي تحـــرص المجتمعـــات العربيـــة عمـــى 

 تنميتيا .
لمثراث السعودي الشعبي دور كبير في تنمية الوعي باليوية الثقافيـة السـعودية  -1

 والمحافظة عمييا .
  توصيات البحث  :

 توصل البحث الى مجموعة من التوصيات اىميا:    
التأكيـد عمـى تنـوع وسـائل التنشـئة الثقافيـة لمطفـل لمـا ليـا مـن دور ميـم ضـرورة  – 5

 في بناء ىويتو الثقافية .
حماية الموروث الشعبي السعودي من اليجمة العالمية التي يواجييـا مــن خـالل  -7

مـــا يســـمى )بالعولمـــة(، وتـــأثير وســـائل األعـــالم الحديثـــة فـــي ذلـــك كالفضـــائيات 
 . واإلنترنت
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ى الدور الذي يقوم بو فـن العروسـة الشـعبية فـي تنميـة الـوعي باليويـة التأكيد عم -2
  الثقافية السعودية والمحافظة عميو.

تضمين المناىج الدراسية في التعميم العام والخاص والعالي مفردات عـن التـراث  -4
الشـــعبي الســـعودي، بيـــدف المحافظـــة عمـــى اســـتمراريتو، كمـــا يجـــب أن تتبنـــى 

ـــــة إنشـــــاء دراســـــات، الجامعـــــات ومؤسســـــات الت ـــــة واألىمي ـــــيم العـــــالي الحكومي عم
وتخصصات في مجال التـراث بكـل أنواعـو، باعتبـار ذلـك واجبـــًا عمميـــًا وقوميـًا 

 وتربويًا .. 
 فـي لمـدمى خاصـة مسـارح انشـاء خـالل مـن العامـة العرائسـية لمفرق الدولة دعم -1

 . الحدائق العامة
التصـاميم والفنـون  كميـة عمييـا تشـرف دمـى عـروض تقـدم جديـدة فـرق تكـوين -9

األطفـال  لريـاض زيـارات بعـدة تقـوم فنيـا واداريـا، كمـا الفنـون قسـم – التطبيقيـة
 والمرحمة االبتدائية.
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 نماذج لبعض أعماؿ الطالب ) ناتج التجربة البحثية (
 

  
 ( 2عمؿ رقـ ) ( 1عمؿ رقـ )

 

  
 ( 4عمؿ رقـ ) ( 3عمؿ رقـ )
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 ( 7عمؿ رقـ )
 

 ( 8عمؿ رقـ )
 

 
 
 
 

  
 ( 6عمؿ رقـ ) ( 5عمؿ رقـ )
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 ( 11عمؿ رقـ ) ( 9عمؿ رقـ )

 

  
 ( 11عمؿ رقـ )
 ( 12مؿ رقـ )ع 
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 المراجع :
 أوال : المراجع العربية :

اليوية العربية كما تعكسيا صحف األطفال : "  (2113أبو سنهس نور  حمدي ) -5
، مجمة بحوث كمية اآلداب، جامعة 97، اصدار بحث منشورااللكترونية " 

 المنوفية.
: "المدلول الرمزي لمعروسة الشعبية عند عينة ( 2117أبو ناشيس سميرة كامؿ ) -7

، غير منشورة، كمية رسالة ماجستيرمختارة من الفنانيين المصريين المعاصرين"، 
 التربية النوعية، جامعة المنوفية.

مج مقترح لتفعيل دور أنشطة نادي الطفل : "برنا (2116إسماعيؿس محمد ) -2
مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، ع بحث منشورس لتأصيل اليوية الثقافية، 

 .  2، ج20
: "دور المعمم في تعزيز اليوية اإلسالمية (2118إسماعيؿس هناء حسف إبراهيـ ) -4

ية، ، غير منشورة، كمية التربرسالة ماجستير في ضوء متطمبات عصر العولمة"،
 جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، السودان

، دمشق، من الهوية الثقافية بيف العالمية والعولمة ( :2119البهنسيس عفيؼ ) -1
 . منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب

" دور مناىج التربية الفنية بالمممكة العربية السعودية في  (:2118الحربيس سهيؿ ) -9
، مؤتمر "مناىج التعميم واليوية بحث منشورتعزيز القيم و إبراز اليوية الثقافية "، 

، 4يوليو، جامعة عين شمس، مجمد  25 - 20، المنعقد في الفترة " الثقافية
 الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس.

: "دور التربية الفنية في احياء الموروث الشعبي لدى ( 2117حمد )السالـس نورية  -7
بحث المعوقات("،  -المداخل  –تالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت )األىمية 

 ، المجمة األردنية لمفنون، االردن7، عدد 50، مجمد منشور
ليوية بعض مسئوليات المدرسة الثانوية تجاه تعزيز ا (:2118الدوسريس نادية ) -8

، المنعقد " ، مؤتمر " مناىج التعميم واليوية الثقافيةبحث منشورالثقافية لطالبيا، 
، الجمعية المصرية 4يوليو ، جامعة عين شمس، مجمد  25 - 20في الفترة 

 لممناىج وطرق التدريس.
، القاىرة : دار خياؿ الظؿ والعرائس في العالـ: ( 1965السويفيس مختار )  -9

 مطباعة والنشر .الكاتب العربي ل
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، القاىرة : دار الفكر 5، طـ(: عمـ النفس اإلحصائي1979السيدس فؤاد البهي ) -11
 العربي.

اإلحصاء وتصميـ التجارب في البحوث النفسية ـ( :2117الشربينيس زكريا أحمد ) -11
 . القاىرة : مكتبة االنجمو المصريةوالتربوية واإلجتماعيةس 

ة اإلسالمية وأثر  في تعزيز الهوية مقرر الثقاف ( :2119) الشعيميس عمي -57
 www.shaeily.com.abhathمتاح عمى    اإلسالمية

، المممكة العربية السعودية : مطابع  2، طمسرح الطفؿ (  :2113العكؿس إيماف ) -52
 المشيوري .

: "دور التربية في تعزيز اليوية الثقافية (2117العتريس كوثر منسي عقيؿ ) -54
الوطنية في ضوء تحديات العولمة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 

، غير منشورة، كمية التربية واالداب، جامعة تبوك، المممكة رسالة ماجستيرتبوك"، 
 العربية السعودية.

في التصميم  العربيةثقافية اليوية المحددات تأكيد  :(2118الفرافس هاني ) -15
المعماري من خالل  األسموب البنائي الحديث  )دراسة تحميمية ألسموب الميندسة 

 . ، كمية الفنون الجميمة، جامعة دمشقبحث منشور، المعمارية زىا حديد(
إدراك طالب الجامعة لمفيوم العولمة وعالقتو باليوية  (:1999الفقيس إسماعيؿ ) -16

يقية (، المؤتمر القومي السنوي الحدي والعشرون لمجمعية واالنتماء    ) دراسة امبر 
 .ديسمبر   " المصرية لممناىج وطرق التدريس بعنوان " العولمة ومناىج التعميم

  متاح عمى . [1/2العولمة وأثرها عمى الهوية ]: ( 2116القاسـس خالد ) -57
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7335.htm 19/9/2014  

: " العولمة واستالب اليوية الثقافية لممسمم "،  (2117الماحيس عبد الرحمف ) -58
، في الفترة ربحث منشو المؤتمر التاسع عشر لممجمس األعمى لمشئون اإلسالمية، 

 مارس . 77-20
دور التربية في مواجية تداعيات العولمة عمي ( : " 2114المحروقيس حمدي ) -59

، أكتوبر 7، ع بحث منشوراليوية الثقافية "، مجمة دراسات في التعميم الجامعي، 
 ، القاىرة : مركز تطوير التعميم الجامعي بجامعة عين شمس.7004

، ت: نجال جريصاتي المتحركة وعالـ الطفؿ الدمى ( :1981بورداس دني ) -21
 خوري،  بيروت، دار المثمث .

" العولمة واليوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الجديد "،  (:1998جالؿس أميف ) -75
 . 724، مجمة المستقبل العربي، ع بحث منشور

http://www.shaeily.com.abhath/
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-7335.htm
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رسالة : إدراك اليوية القومية لدى الطفل المصري، (1991حسيفس عصاـ ) - 77
 .، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمسماجستير

، مدخؿ في مسرح ودراما الطفؿ لرياض األطفاؿ:  ـ(1994حسيفس كماؿ الديف ) -23
 ، القاىرة : مطبعة العمرانية .4ط

الوسائؿ الصحفية وتحديات المجتمع االسالمي :  (1981خميفة س إجالؿ ) -74
 صرية.، القاىرة : األنجمو الم5، طالمعاصر

ساليب مستحدثة لتشكيل العرائس ( : "أ ـ2117) رضواف رضواف عمى سزحاـ -71
 "، المتحركة لتنمية الميارات الفنية اليدوية لمطالبات المعممات لرياض األطفال

 .، غير منشورة، جـامعــة عــين شـمـس،كمية التربية النوعيةرسالة دكتورا 
: " دور التربية الفنية في تأصيل اليوية  (2113سعيدس احمد . عبد اهللس عبير ) -79

مــــن خالل الربط بين الموروثات الشعبية المغوية والبصرية في دولة الكويت"، 
 . ، مؤتمر كمية التربية الفنية الدولي الرابعبحث منشور

، المممكة العربية 5، طالعالقات اإلنسانية لألطفاؿ:  (2111سميمافس شحاته ) -77
 شر الدولي .السعودية : دار الن

، الجزء األول مصر والعراق، الشرؽ األدنى القديـ (:1987صالرس عبد العزيز ) -28
 . ، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية4ط

"، المؤتمر العممي  الهوية في مقابؿ التغريب: "  (1997عبد العزيزس أحمد ) -29
، الجزء الثالث، السادس، كمية التربية الفنية، جامعة حموان، القاىرة، كتاب البحوث

 المحور الرابع. 
، التراث اإلسالمي والبيئة وتوجيه عممية تطوير المناهج عبد الرحمفس أميرة : -31

 http://uqu.edu.sa/page/ar/144477متاح عمى     
دور التعميم العالي في تعزيز اليوية (: "2111عبد الرحمفس برهاف حافظ ) -31

الفمسطينية واثره عمى التنمية السياسية من وجية نظر الطمبة والعاممين بجامعة 
، غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة رسالة ماجستيرالنجاح أنموذجا"، 

 النجاح الوطنية، فمسطين.
، سمسمة ات البيئيةأطفالنا ومسرح العرائس مف الخام ( :2113غنيميس حسيف ) -32

 ، القاىرة :  دار الفكر العربي .5الثقافة األسرية، الكتاب الرابع، ط
" أثر العولمة عمى اليوية الثقافية لمشباب الجامعي "،  ( :2115فاروؽس أحمد ) -33

، اكتوبر، كمية اآلداب، 18، ع5، مجمة اآلداب والعموم اإلنسانية، جبحث منشور
 جامعة المنيا .   

http://uqu.edu.sa/page/ar/144477


 

  

  

41  

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية الهوعية   

2021 يونيه( الثالث عشر)العدد   
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