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، وتلعب وزارة الثقافة دورًا �اسمًا فـي تقديم  �تمع املحّل�ي ركة داخل املحج تكمن أهمية القطاعات الثقافـية بإسهامها فـي بناء منصة مش�ت
يسية للوزارة فـي تعزيز الثقافة كأسلوب �ياة،  برنام�ج تحول الطموح فـي اململكة العربية السعودية رؤية 2030 وت�تمثل التطلعات الر�ئ

. �ي ال�نمو االقتصادي وخلق فرص للتبادل الثقافـي الدول�ي وتعزيز مساهمة الثقافة �ن
�ج البحث الثانوية )املقارنة  يل العاشر)X(، ويع�تمد عل� نتا�ئ ة)Y( وال�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ يال: �ج ميع األ�ج هذا التقرير شامل ل�ج

يسية التالية: ة( ويتناول األهداف الر�ئ ة والكم�يّ املعيارية( واألولية )النوع�يّ
اذبيتها كمفهوم عام 	 يال للثقافة وقياس مدى �ج م نظرة األ�ج تقي�ي
م الوعي باألنشطة الثقافـية املختلفة ومستويات املشاركة 	 تقي�ي
يال 	 ر األ�ج التعرف عل� األنشطة الثقافـية ع�ج
يال 	 فهم نطاق األسعار املقبولة للمشاركة الثقافـية وتحديد االختالفات �سب األ�ج
ز ال�ت�ي تحول دون املشاركة فـي األنشطة الثقافـية 	 قياس ال�وا�ج
�تماعي 	 رنت ومن خالل مواقع وتطبيقات التواصل اال�ج ر اإلن�ت قياس املشاركة فـي األنشطة املختلفة ع�ج

أهداف الدراسة

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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مع البيانات املتعددة وال�ت�ي يمكن تصنيفها إل� مصادر ثانوية )دراسة املقارنة املعيارية(  مع البيانات ذات الصلة من خالل طرق �ج تم �ج
مع البيانات أدناه: ة، والدراسة الكّمية(. ومشاركة تفاصيل �ج والبحث األول�ي )الدراسة النوع�يّ

مسح املشاركة واملعرفة الثقافـية )الدراسة الكمية( 	
مال�ي مشاركات قدرها 5,059  	 �ي اململكة العربية السعودية بإ�ج ة )Z( �خ يل ما بعد األلف�يّ مسح كمي ل�ج
يب 	 ر من 100 محج رخ )الدراسة النوعية(: 13 مناقشة أدت إل� مشاركة كاملة ألك�ث رك�ي موعات ال�ت مناقشات محج
	   )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( وأولياء أمورهم )الدراسة النوعية(: 12 مقابلة معمقة مع �ج يل ما بعد األلف�يّ مقابالت معّمقة مع األفراد من �ج

وأولياء األمور.
�خ 	 راء ثقافـي�ي �خ )الدراسة النوعية(: 12 مقابلة معمقة مع خ�ج راء الثقافـي�ي �ج آراء ال�خ
راليا ، كندا ، السويد  	 �خ 5 دول وهي: أس�ت يسية مع املقارنة ب�ي عي للمؤشرات الثقافـية الر�ئ املقارنة املعيارية )البحث الثانوي(: املعيار املر�ج

واململكة املتحدة وسنغافورة

ات لفهم املشاركة الثقافية  ودة ومالءمة املخر�ج مان �ج معها من تدفقات البيانات أعاله ويربط النقاط ل�خ من هذا التقرير البيانات ال�ت�ي تم �ج يت�خ
ميع أنحاء اململكة العربية السعودية  �ي �ج والثقافة �خ

ة )Y( هم الذين  يل األلف�يّ �خ عامي 1996 و 2016، و�ج ك الذين ولدوا ب�ي ة )Z( هم أول�ئ يل ما بعد األلف�يّ ر إل� أن �ج ى املال�ظة أن التقرير، يش�ي ير�ج
�خ عامي 1965 و 1980.  ك الذين ولدوا ب�ي يل العاشر )X( هم أول�ئ �خ عامي 1981 و 1994 وال�ج ولدوا ب�ي

عن الدراسة

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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مع البيانات وهي: البحث الثانوي والبحث النوعي والبحث الكمي. يات املوضحة أدناه فـي �ج فـي هذه الدراسة، تم استخدام املنهحج

أدوات املسح: 
تم إعداد أدلة مناقشة الدراسة النوعية واستبيانات املسح الكمي 

للعمليات امليدانية وتقديمها إل� وزارة الثقافة للموافقة عليها. وتمت 
مع البيانات بعد أن تمت املوافقة عل� االستبيانات وأدلة  عملية �ج

ية والعربية. رخ ل�ي املناقشة من قبل وزارة الثقافة باللغتيـن اإلنحج

 :)CAPI( ة ية الكم�يّ املنهحج
ه باستخدام  هًا لو�ج ة املستهدفة و�ج يبيـن من الف�ئ من مقابلة املحج تت�خ
ية  ابات املقدمة أثناء املقابلة، وهي منهحج يل اإل�ج هاز لو�ي لتسحج �ج

مع البيانات الكمية. تم االستناد إل� بيانات التعداد  ي�تم استخدامها ل�ج
ات  ة العامة لإل�صاء )G-Stat( لتوزيع الف�ئ اصة بالهي�ئ �ي ال�خ السكا�خ

موعات الديمغرافية . العمرية عل� املناطق �سب املحج

:)Focus Groups( ن� �ك�ي موعات ال�ت محج
�خ 6 إل� 8 فـي كل  يبيـن أعدادهم ما بـ�ي ركيـز محج موعات ال�ت من محج  تت�خ

ابات  رخ هو العثور عل� إ�ج رك�ي موعات ال�ت يس�ي ملحج موعة والهدف الر�ئ محج
لة ماذا وكيف.  متعددة ألس�ئ

:)In-Depth Interviews( املقابالت املعمقة
�خ عل� �دة،  يب�ي راؤها مع كل من املحج هي مقابلة شخصية ي�تم إ�ج

مع بيانات دقيقة �ول  يب ل�ج للحصول عل� تفاصيل معمقة من املحج
ة رضاهم وتصوراتهم  اعتقادات الناس ودوافعهم وأسبابهم ودر�ج

�ول موضوع ما.

 :)Secondary Research( البحث الثانوي
ق والدراسات املتوفرة من البحث الثانوي ألغراض  عة الوثا�ئ قمنا بمرا�ج

ما يخص املشاركة الثقافية واملقارنة املعيارية. قياس أداء الدول ف�ي

مع البيانات( ية )طرق �ج املنهحج

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر )X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07�ج

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z( ، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ( لهامــش ال�خ ــ� لدينــا )املســتوى املثالــ�ي العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )1( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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ما يتعلق ببعض الفعاليات 	  �ي السعودية ف�ي ة )Z( �خ يل ما بعد األلف�يّ وات مهمة فـي املشاركات الثقافـية ل�ج د فحج عية، تو�ج مقارنة مع الدول املر�ج
از دراسة تحليلية لفهم األسباب وراء هذا التأخر و�صر املعوقات واملحفزات ال�ت�ي يمكن أن ترفع  واألنشطة الثقافـية. ينبغي التعمق وإنحج

من هذه املشاركات 
وات فـي املشاركات املتعلقة باملسرح واملكتبات والفنون البصرية واملوسيقى 	  تم �صر أهم الفحج
وات عل� مستوى البنية الثقافـية من �يث سهولة الوصول إل� املرافق الثقافـية ويمكن أن يكون ذلك باإلضافة إل� القدرة 	  د كذلك فحج تو�ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ يسية ل�ج ية من املعوقات الر�ئ الشرا�ئ
ة )Z(. و من أهم املبادرات ال�كومية 	  يل ما بعد األلف�يّ رخ املشاركة الثقافـية ل�ج يع وتحفـ�ي االت الفنون والثقافة بتشحج دة فـي محج ته�تم الدول الرا�ئ

املنتشرة فـي هذه الدول:
ز، ومنح، وفرص عمل(	  وا�ئ ة )Z( )مثال: �ج يل ما بعد األلف�يّ ية ومادية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج رخ خلق برامحج تحفـ�ي
دمحج املحتوى الثقافـي والف�خ�ي فـي املقرر املدرس�ي	 
 	 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ وانب الثقافـية والفنية للتعاون فـي إشراك �ج هات املحلية ذات العالقة بال�ج تفعيل دور املؤسسات واملنظمات وال�ج
يل 	  يع العمل الثقافـي ورفع مستوى الوعي وااله�تمام عند �ج ر الرقمية )مثال: أسبوع الثقافة( لتشحج وضع منصات وطنية رقمية وغ�ي

 )Z( ة ما بعد األلف�يّ
ر برامحج وموارد مناسبة بعد املدرسة لألطفال والطالب لدعم املشاركة الهادفة فـي الفنون والثقافة	  توفـ�ي

ة )Z( باململكة العربية السعودية بناًء عل� �صر دقيق لألسباب  يل ما بعد األلف�يّ وات ال�الية فـي املشاركة الثقافـية ل�ج ينبغي سد الفحج
�ن مستوى فرص الوصول إل� املرافق والبنية الثقافـية. واملعوقات واملحفزات، إضافة إل� تحس�ي

أهم املشاهدات

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املقارنة املعيارية وال�ت�ي تركز عل� �ج

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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، ويكون الفرد متحمسًا له،  ء ممتع، ومسل�ي �ي رفـيه بسث ي�تمثل ال�ت
�ي وقتًا ملمارسته بانتظام. ويرتبط التعلم بتطوير املهارات  ويق�خ

ديد ء �ج �ي واإلبداع وتعلم سث

ة )Z( أن األنشطة الثقافـية تساهم فـي  يل ما بعد األلف�يّ يرى �ج
“تعزيز الذات وتطويرها”

زء من الثقافة ره هي �ج �تمع عن غ�ي رخ محج راث والتقاليد ال�ت�ي تم�ي إن ال�ت

يل نشط يحب املشاركة فـي األنشطة  ة )Z( هو �ج يل ما بعد األلف�يّ �ج
رفـيه ر الرقمية ال�ت�ي تحتوي عل� عناصر التعلم وال�ت الرقمية وغ�ي

وانب املرح والتعلم  �خ �ج مع ب�ي تعد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي تحج
ع عل� املشاركة وتعزيز الذات وتطويرها أمورًا أساسية تشحج

فـي األنشطة الثقافـية

إن ال�صول عل� موافقة الوالدين أو دعمهما للمشاركة فـي 
ما يخص تكلفة املشاركة فـي  ما ف�ي األنشطة الثقافـية إلزامي، وال س�ي

األنشطة الثقافـية

أهم املشاهدات

  )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة وال�ت�ي تركز عل� �ج الدراسة النوع�يّ

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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أهم املشاهدات

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة وال�ت�ي تركز عل� �ج الدراسة النوع�يّ

ديد  ر �ج ب أن يكون املكان رسميًا، والنشاط غ�ي سالمة املكان - يحج
ميع األنشطة، وهو  �ي ل�ج را�خ رب مسبقًا. ال يصلح املكان االف�ت ومحج

ط، ولكن ليس لتعلم املوسيقى  مفـيد لبعضها مثل نشاط ال�خ

يل ما  ر لدى �ج يبدو أن بعض الفعاليات الثقافية تحظى بشعبية أك�ج
ة )Z(، �يث إنها ذكرت مرارًا، بما فـي ذلك معارض الكتب  بعد األلف�يّ

دة الدول�ي للكتاب(، واملواسم  )معرض الرياض الدول�ي للكتاب، ومعرض �ج
نادرية وسوق عكاظ( انات )ال�ج دة( واملهر�ج )موسم الرياض، وموسم �ج

ر قبواًل التوقيت- يعد التوقيت املعقول أك�ث

هات  ر فـي األنشطة ال�ت�ي تنظمها ال�ج �خ - هناك ثقة أك�ج مصداقية املنظم�ي
ودة الفعاليات ال�ت�ي  ر فـي �ج ال�كومية. يثق املشاركون بشكل كب�ي

هات ال�كومية تنظمها ال�ج

�ي أو أقل تكلفة، ومكافآت مالية للمسابقات ا�خ السعر - محج

�تماعي مثل  يستخدم أغلبية األفراد تطبيقات التواصل اال�ج
عل هذه  الواتساب، واالنستغرام، وسناب شات، مما يحج

التطبيقات أفضل القنوات لإلعالن عن الفعاليات الثقافـية

�خ بوضوح، إذ يرى الذكور املسار  نس�ي �خ ال�ج ظهرت الفروقات ب�ي
راثية، واآلثار.  الثقافـي عل� أنه تراث؛ أي املعامل األثرية، واملواقع ال�ت

بي�خما ترى اإلناث “الثقافة” عل� أنها أسلوب �ياة كوصفات الطبخ 
ر املادي راث الثقافـي غ�ي التقليدية وقصص ال�ت

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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يال الثالثة 	 ما يتعّلق بالثقافة وأنشطتها املختلفة عند األ�ج يال الثالثة ف�ي ذاب األ�ج يتساوى مستوى انحج
ر مشاركة وشغفًا بالثقافة واألنشطة الثقافية املختلفة 	 ة )Z( هو أك�ث يل ما بعد األلف�يّ �ج
موعة واسعة من  	 ود محج ر تفاؤال بشأن و�ج ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ يال الثالثة �ول املفهوم ال�قيقي للثقافة. لكن �ج هناك َلبس لدى األ�ج

يارات للفنون واألنشطة الثقافـية فـي اململكة العربية السعودية ال�خ
يال الثالثة من املشاركة فـي األنشطة الثقافـية 	 يعد ارتفاع أسعار األنشطة الثقافـية وضيق الوقت من أهم املعوقات ال�ت�ي تمنع األ�ج
ما يتعلق بتوفر املعلومات �ول الفعاليات والقدرة عل� الوصول ملكان الفعالية 	 يال الثالثة فـ�ي �خ األ�ج هناك فروقات بسيطة ب�ي
يل العاشر )X( إل� �ضور  	 يال الثالثة، �يث يميل ال�ج �خ األنشطة الثقافـية املفضلة لدى األ�ج انات ومشاهدة األفالم من ب�ي يعد �ضور املهر�ج

ة )Z( �ضور األفالم يل ما بعد األلف�يّ ة )Y( و�ج يل األلف�يّ ل �ج انات، بي�خما يفصخّ املهر�ج
ة  	 يل ما بعد األلف�يّ يال الثالثة، ولكن �ج ر الفعاليات الثقافـية ال�ت�ي تلم بها األ�ج �خ أك�ث �ي من ب�ي ط العر�ج يعد معرض الرياض الدول�ي للكتاب وعام ال�خ

يال �ي األ�ج ر إملامًا بفرق املوسيقى الوطنية، مقارنهتً ببا�ت )Z( أك�ث
يال الثالثة 	 متوسط السعر املقبول لتذاكر األنشطة الثقافـية من 21-24 ريال سعودي بالنسبة لأل�ج
ة )Y(مقارنة  	 يل األلف�يّ �تماعي أعل� عند �ج ل التواصل اال�ج يال الثالثة واتساب. ولو�ظ أن استخدام وسا�ئ تستخدم الغالبية العظمى من األ�ج

يال األخرى رمن األ�ج ة )Z( إل� استخدامه أك�ث يل ما بعد األلف�يّ يال األخرى، باستثناء تيك توك، �يث يميل �ج باأل�ج
ر  	 �خ أك�ث رنت، من ب�ي ر اإلن�ت دمات ع�ج رامحج أو التطبيقات، وشراء السلع أو ال�خ يل ال�ج رخ يعد ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وت�خ

ره ر من غ�ي يل أك�ث يال الثالثة. عل� الرغم من أن بعض األنشطة قد تكون محببة لدى �ج األنشطة ال�ت�ي تمارسها األ�ج
ما  	 مة فـ�ي ة )Z( يتصدرالقا�ئ يل ما بعد األلف�يّ رنت. إال أن �ج يل ما يقرب من 6-8 ساعات كمعدل وسطي يوميًا فـي تصفح اإلن�ت �ي كل �ج يق�خ

رنت. �ي استخدام اإلن�ت ر �خ ة وقتًا أك�ث يل األلف�يّ �ي �ج يخص أنشطة التعلم عن بعد، بي�خما يق�خ
ة )Z( من )15 - 25( سنة الصدارة. أما  	 يل ما بعد األلف�يّ ة )Y( و�ج يل األلف�يّ راك فـي قنوات التلفاز الرقمية، فيحتل �ج أما بالنسبة لالش�ت

راك فـي قنوات األلعاب ما يخص االش�ت ة )Z( )ا5-14سنة( فهو األعل� فـ�ي يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z(ة يل ما بعد األلف�يّ أهم املشاهدات املرتبطة بحج

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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معرفة دوافعهم واالستفادة من ذلك وال�د من املعوقات ال�ت�ي 
تحول دون مشاركتهم

مية، وبأسعار معقولة. ربة ترفـيهية، وتعّلُ تحج
يــال لديهــم رغبــة ملحــة فـــي االطــالع املســبق علــ� األنشــطة  ــد أن معظــم األ�ج مــن �يــث الوعــي والوصــول إلــ� األنشــطة واملبــادرات الثقافـــية، نحج
رامــحج واألنشــطة الثقافـــية املختلفــة فـــي املنطقــة،  يــال الثالثــة بخصــوص قلــة ال�ج والفعاليــات الثقافـــية، وهــو أمــر غيـــر متوفــر �اليــًا. �يــث توافــق األ�ج

ــ�ي املقــام األول. ــ�ي بعضهــا علــ� مســتوى املنطقــة �خ ــدًا لقلــة الوعــي بتوفرهــا أو لنقــص �خ وقــد يكــون الســبب عا�ئ

ربــة �ــس اإلثــارة وتفضيــل املســا�ات املفتو�ــة )املغامــرة فـــي الهــواء الطلــق(، واألنشــطة  يــا لتعكــس روح ال�داثــة ول�تمنــح التحج اســتخدام التكنولو�ج
ماعيــة، وااله�تمــام بــاألكالت الســعودية الشــهية. ال�ج

�خ الذات. ديدة وتطوير/تحس�ي التأكيد عل� أنها وسيلة الكتساب مهارات �ج

أن تكون فـي متناول اليد، مثل باقات التذاكر/ دروس بسعر مخفض.
عــل  ليــة ويحج يــال الثالثــة الســعر نفســه، ممــا يســهل عمليــة تحديــد عــروض التذاكــر والباقــات العا�ئ مــن �يــث متوســط الســعر، توقــع األفــراد مــن األ�ج
ــ�خ االعتبــار أمــرًا هامــًا عنــد  عــل أخــذ هــذا األمــر بع�ي مــة. �يــث أن متوســط ســعر التذاكــر املتوقــع هــو 21-24 ريــال ســعودي، ممــا يحج األنشــطة ذات ق�ي

ــ�خ لهــذه األســعار. �خ املح�تمل�ي ديــدة واملشــاركة فيهــا، نظــرًا لتوقــع املشــارك�ي اتخــاذ قــرارات بشــأن األنشــطة الثقافيــة ال�ج

�تماعي. ل التواصل اال�ج �ونية وفـي وسا�ئ �ونية والرياضة اإللك�ت زيادة الوعي عن طريق اإلعالن فـي األلعاب اإللك�ت
مل يال الثالثة، ال�ت�ي تسث ر استخدامًا لدى األ�ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج ما وسا�ئ نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، وال س�ي

ر. �تماعي بشكل كب�ي ل التواصل اال�ج  واتساب وسناب تشات وانستغرام. إذ يمكن ل�مالت التسويق املستهدفة االستفادة من وسا�ئ

ر من الكلمات.  تفضيل الصور أك�ث

�ي �ي أي نشاط ثقا�ن ها �ن مواضيع أخرى إلدرا�ج

 األنشطة الثقافية هي وسيلة لبناء الثقة بالنفس

�ي ال�سبان أخذ أوضاعهم املالية �ن

� تواصل هادف معرفة اه�تماماتهم واالستفادة منها لتوفـ�ي

التواصل من خالل الصور ال الكلمات

 )X(,)Y(,)Z( يال أهم التوصيات - األ�ج

امللخص التنفـيذي للتقرير الشامل
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ة )Z( واملشاركة الثقافـية 2 يل ما بعد األلف�يّ تقرير �ج
- الدراسة النوعية

ما يخص الهوايات املختلفة، ونشاطات أوقات الفراغ،  ة )Z( ف�ي يل ما بعد األلف�يّ هات نظر �ج فـي هذا القسم، ي�تم الكشف عن و�ج
�تماعي ل التواصل اال�ج واملشاركة الثقافـية وعادات استخدام وسا�ئ
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1.ملخص الدراسة النوعية
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نطاق الدراسة واألهداف

ملخص الدراسة النوعية

ة العمرية  ل الف�ئ ة العامة لإل�صاء فـي 2019م ، تم�ثّ استنادًا إل� البيانات السكانية للهي�ئ
يل ما بعد  �خ يمثل �ج 0-25 سنة نحو %51 من سكان اململكة العربية السعودية، فـي ��ي

مال�ي عدد سكان السعودية ة العمرية من 5-23 سنة نحو %39 من إ�ج ة )Z( فـي الف�ئ األلف�يّ

رودباند  ة االتصاالت وتقنية املعلومات 2019م، زاد الطلب عل� خدمات ال�ج وفقًا لتقرير هي�ئ
�تمع، خاصة بعد أن أدخلت ال�كومة البنية التحتية الرقمية  ات املحج ر بسبب ا�تيا�ج بشكل كب�ي

ل  رنت. مع امتالك الغالبية للهواتف الذكية، �يث سحج ر اإلن�ت رونية ع�ج دمات اإللك�ت وأطلقت ال�خ
رك�ي الهاتف املحمول من الشباب بحوال�ي 43.8 مليون )+ %6 سنويًا( فـي عام  عدد مش�ت

ل  ر، �يث كان الشباب الذين يستخدمون وسا�ئ ر فأك�ث 2019م. يزداد معدل االستخدام أك�ث
 . ل النصية، وتطبيقات األلعاب، هم املحرك األساس�ي �تماعي، وتطبيقات الرسا�ئ التواصل اال�ج

ة عالية من  �خ 1996م و 2016م ي�تمتع بدر�ج يل الشباب السعودي املولود ماب�ي ولذلك فإن �ج
�خ الشباب  يا املتقدمة ب�ي ات التكنولو�ج ايد الطلب عل� منتحج رخ ، وي�ت الذكاء التق�خ�ي

�خ ت�تمتع اململكة العربية السعودية بثقافة وتراث غني�ي

�خ  ة )Z( كمساهم�ي يل ما بعد األلف�يّ تماشيًا مع رؤية 2030م الواسعة، يو�� بإشراك �ج
�تمع من خالل زيادة مشاركتهم فـي القطاعات الثقافـية �خ فـي املحج نشط�ي

يسية فهم العوامل املحفزة للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية وفهم معوقات املشاركة الر�ئ

رامحج واألنشطة الثقافـية املختلفة واملشاركة فـيها  ة )Z( بال�ج يل ما بعد األلف�يّ التعرف عل� وعي �ج
نبونه وما يفضلونه وما يتحج

�تماعي ال�ت�ي يمكن  ل التواصل اال�ج ل اإلعالم، خاصة وسا�ئ اكتشاف االستخدامات املتنوعة لوسا�ئ
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ استخدامها للتواصل مع �ج

ة )Z( فـي زيارتها من �يث  يل ما بعد األلف�يّ تحديد األنشطة الثقافـية املثالية ال�ت�ي يرغب �ج
التفضيل، واألسعار، والطبيعة، والتوقيت، وما إل� ذلك

ة )Z( ، وكيف يحبون قضاء  يل ما بعد األلف�يّ رفـيهية املناسبة ل�ج اكتشاف الهوايات واألنشطة ال�ت
وقتهم، والسبب وراء ذلك

ة املستهدفة املذكورة أدناه. يسية والف�ئ عد هذا التقرير وفق املر�لة النوعية ذات األهداف الر�ئ ائُ

نطاق الدراسة

النطاق الثقافـي

يسية األهداف الر�ئ
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مع بيانات دقيقة وتفصيلية �ول  يب عل� �دة ل�ج رى املقابالت املعّمقة مع كل محج حج �تُ
ة رضاهم وتصوراتهم �ول موضوع ما اعتقادات الناس ودوافعهم وأسبابهم ودر�ج

يس�ي منها  �خ 6-10(، والهدف الر�ئ �خ )ما ب�ي يب�ي رخ عددًا محددًا من املحج رك�ي موعات ال�ت مل محج تسث
ابة متعددة �ول “ماذا ، وكيف؟”  هو ال�صول عل� إ�ج

رخ رك�ي موعات ال�ت راء مقابالت شخصية معمقة، و�وارات بؤرية/ �وارات محج استخدمت الدراسة املنهحج النوعي، بما فـي ذلك إ�ج

اه أي موضوع ، وفهم أفكارهم ومحفزاتهم وتصوراتهم تحج �خ ابات املشارك�ي �ي التوصل لفهم دقيق إل�ج تساعد الدراسة النوعية �خ

 ، �خ �خ الطرفـ�ي رى النقاش بحرية ب�ي ع عل� املشاركة ال�رة لآلراء والتصورات. و�ج ة مريحة تشحجّ تتيح األساليب النوعية فهم مختلف اآلراء فـي بي�ئ
هزة ومع�تمدة مسبقًا يدة، �يث استخدمت ضوابط �وار محج وأدير بصورة �ج

�ناملقابالت الشخصية املعّمقة �ك�ي موعات ال�ت �وارات محج

نطاق الدراسة واألهداف

ملخص الدراسة النوعية
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ية الدراسة منهحج

ملخص الدراسة النوعية

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر)X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07�ج

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z( ، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ( لهامــش ال�خ ــ� لدينــا )املســتوى املثالــ�ي العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )2( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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عينة الدراسة
ة )Z( من �يث العمر، بأنهم األفراد من مواليد سنة 1996م ��ت� سنة  يل ما بعد األلف�يّ عّرف �ج �اء الثقافة. و�يُ ة )Z( ، وأولياء األمور، وخ�ج يل ما بعد األلف�يّ ريت الدراسة عل� العينة اآلتية من �ج �ج ائُ

5- 25 سنة بدًءا من عام 2021م.  �ن �اوح أعمارهم ما ب�ي 2016م، أي الذين ت�ت

27 مقابلة معمقة �ن موعة ترك�ي 13 محج

�ن 13 موعة ترك�ي محج ة )Z( وأولياء األمور يل ما بعد األلف�يّ �ج

التوزيع بحسب العمر
رخ 3 رك�ي موعات ال�ت محج )اآلباء 5-14 عام(
رخ 5 رك�ي موعات ال�ت محج ة          )15-19(عام يل ما بعد األلف�يّ �ج
رخ 5 رك�ي موعات ال�ت محج ة          )20-25( عام يل ما بعد األلف�يّ �ج

التوزيع بحسب املنطقة
رخ 5 رك�ي موعات ال�ت محج املنطقة الوسطى
رخ 3 رك�ي موعات ال�ت محج املنطقة الغربية
رخ 2 رك�ي موعات ال�ت محج املنطقة الشرقية
رخ 3 رك�ي موعات ال�ت محج نوبية املنطقة ال�ج

نس التوزيع بحسب ال�ج
رخ 6 رك�ي موعات ال�ت محج الذكور
رخ 7 رك�ي موعات ال�ت محج اإلناث

مقابلة معمقة 15 ة )Z( وأولياء األمور يل ما بعد األلف�يّ �ج
التوزيع بحسب املنطقة

مقابلة معمقة 6 املنطقة الوسطى
مقابلة معمقة 5 املنطقة الغربية
مقابلة معمقة 3 املنطقة الشرقية
مقابلة معمقة 1 نوبية املنطقة ال�ج

نس التوزيع بحسب ال�ج
مقابلة معمقة 8 الذكور
مقابلة معمقة 7 اإلناث

مقابلة معمقة 12 رواد الثقافة
التوزيع بحسب املنطقة

مقابلة معمقة 9 املنطقة الوسطى
مقابلة معمقة 3 املنطقة الغربية

ملخص الدراسة النوعية

)Z(
)Z(
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حج الدراسة 1/2 نتا�ئ

�ي وقتًا ملمارسته بانتظام.  ، ويكون الفرد متحمسًا له، ويق�خ ء ممتع، ومسل�ي �ي رفـيه بسث ي�تمثل ال�ت
ديد ء �ج �ي ويرتبط التعلم بتطوير املهارات واإلبداع وتعلم سث

وانب املرح والتعلم وتعزيز الذات وتطويرها أمورًا أساسية  �خ �ج مع ب�ي تعد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي تحج
ع عل� املشاركة فـي األنشطة الثقافـية تشحج

ما  إن ال�صول عل� موافقة الوالدين أو دعمهما للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية إلزامي،خاصة ف�ي
يتعلق بتكلفة املشاركة فـي األنشطة الثقافـية

ة )Z( أن األنشطة الثقافـية تساهم فـي “تعزيز الذات وتطويرها” يل ما بعد األلف�يّ يرى �ج

ره �تمع عن غ�ي رخ محج زء من الثقافة ومن خاللها ي�تم�ي راث والتقاليد هي �ج إن ال�ت

ر الرقمية ال�ت�ي  يل نشط يحب املشاركة فـي األنشطة الرقمية وغ�ي ة )Z( هو �ج يل ما بعد األلف�يّ �ج
رفـيه تحتوي عل� عناصر التعلم وال�ت

ملخص الدراسة النوعية
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حج الدراسة 2/2 نتا�ئ

رب مسبقًا. ال يصلح املكان  ديد ومحج ر �ج ب أن يكون املكان رسميًا، والنشاط غ�ي سالمة املكان - يحج
ط، ولكن ليس لتعلم املوسيقى  ميع األنشطة، وهو مفـيد لبعضها مثل نشاط ال�خ �ي ل�ج را�خ االف�ت

�تماعي مثل الواتساب، واالنستغرام،  ل التواصل اال�ج يستخدم أغلبية األفراد تطبيقات وسا�ئ
عل هذه التطبيقات أفضل القنوات لإلعالن عن الفعاليات الثقافـية وسناب شات، مما يحج

�خ بوضوح، إذ يرى الذكور املسار الثقافـي عل� أنه تراث؛ أي املعامل  نس�ي �خ ال�ج ظهرت الفروقات ب�ي
راثية، واآلثار. بي�خما ترى اإلناث “الثقافة” عل� أنها أسلوب �ياة كوصفات الطبخ  األثرية، واملواقع ال�ت

ر املادي راث الثقافـي غ�ي التقليدية وقصص ال�ت

ة )Z( ، �يث إنها  يل ما بعد األلف�يّ ر لدى �ج يبدو أن بعض األ�داث الثقافـية تحظى بشعبية أك�ج
دة الدول�ي  ذكرت مرارًا، بما فـي ذلك معارض الكتاب )معرض الرياض الدول�ي للكتاب، ومعرض �ج

نادرية وسوق عكاظ( انات )ال�ج دة( واملهر�ج للكتاب(، واملواسم )موسم الرياض وموسم �ج

ر قبواًل التوقيت- يعد التوقيت املعقول أك�ث

هات ال�كومية ر فـي األنشطة ال�ت�ي تنظمها ال�ج �خ - هناك ثقة أك�ج مصداقية املنظم�ي

�ي أو أقل تكلفة، أو مكافآت مالية للمسابقات ا�خ السعر - محج

ملخص الدراسة النوعية
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توصيات الدراسة النوعية

معرفة دوافعهم واالستفادة من ذلك وال�د من املعوقات ال�ت�ي 
تحول دون مشاركتهم

ربة ترفـيهية، وتعل�مية، وبأسعار معقولة تحج
يال لديهم رغبة ملحة فـي االطالع املسبق عل� األنشطة  د أن معظم األ�ج من �يث الوعي والوصول إل� األنشطة واملبادرات الثقافـية، نحج

رامحج واألنشطة الثقافـية املختلفة فـي املنطقة، وقد  يال الثالثة بخصوص قلة ال�ج ر متوفر �اليًا. �يث توافق األ�ج والفعاليات الثقافـية، وهو أمر غ�ي
�ي املقام األول �ي بعضها عل� مستوى املنطقة �خ دًا لقلة الوعي بتوفرها أو لنقص �خ يكون السبب عا�ئ

ربة �س اإلثارة يا لتعكس روح “ال�داثة” ول�تمنح التحج استخدام التكنولو�ج
ماعية، وااله�تمام باألكالت السعودية الشهية تفضيل املسا�ات املفتو�ة )املغامرة فـي الهواء الطلق(، واألنشطة ال�ج

�خ الذات ديدة وتطوير/تحس�ي التأكيد عل� أنها وسيلة الكتساب مهارات �ج

أن تكون فـي متناول اليد، مثل باقات التذاكر/ دروس بسعر مخفض
عل  لية ويحج يال الثالثة السعر نفسه، مما يسهل عملية تحديد عروض التذاكر والباقات العا�ئ من �يث متوسط السعر، توقع األفراد من األ�ج

�خ االعتبار أمرًا هامًا عند اتخاذ  عل أخذ هذا األمر بع�ي مة �يث أن متوسط سعر التذاكر املتوقع هو 21-24 ريال سعودي، مما يحج األنشطة ذات ق�ي
�خ لهذه األسعار �خ املح�تمل�ي ديدة واملشاركة فيها، نظرًا لتوقع املشارك�ي قرارات بشأن األنشطة الثقافية ال�ج

�تماعي ل التواصل اال�ج �ونية وفـي وسا�ئ �ونية والرياضة اإللك�ت زيادة الوعي عن طريق اإلعالن فـي األلعاب اإللك�ت
مل يال الثالثة، ال�ت�ي تسث ر استخدامًا لدى األ�ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج ما وسا�ئ نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، وال س�ي

رًا �تماعي كث�ي ل التواصل اال�ج  واتساب وسناب تشات وانستغرام. إذ يمكن ل�مالت التسويق املستهدفة االستفادة من وسا�ئ

ر من الكلمات  تفضيل الصور أك�ث

�ي �ي أي نشاط ثقا�ن ها �ن مواضيع أخرى إلدرا�ج

األنشطة الثقافية هي وسيلة لبناء الثقة بالنفس

�ي ال�سبان أخذ أوضاعهم املالية �ن

� تواصل هادف معرفة اه�تماماتهم واالستفادة منها لتوفـ�ي

التواصل من خالل الصور ال الكلمات

ملخص الدراسة النوعية
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ة )Z( وقتهم؟ يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج 2.كيف يق�ن
رفـيه كيف يقضون وقتهم، ويمارسون هواياتهم، ويصبحون مؤثرين، ويختارون األسعار، ووقت ال�ت



© وزارة الثقافة 242022

�فـيه( و)التعلم(.  ة )Z( لتعريف الـ “هواية” مثل )ال�ت يل ما بعد األلف�يّ نال�ظ بعض املفردات األساسية ال�ت�ي يستخدمها �ج
�ي وقتًا ملمارسته بانتظام ، ويكون الفرد متحمسًا له، ويق�خ رفـيه بنشاط ممتع، ومسل�ي       ي�تمثل ال�ت

ديد ء �ج �ي       ي�تمثل التعلم بتطوير املهارات والتحل�ي باإلبداع وتعلم سث

�فـيه ال�ت

التعلم

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ مفهوم “الهواية” عند �ج

ة )Z( وقتهم؟ يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج كيف يق�خ

ء تحب أن تفعله” �ي “سث

“املــرح والتعلــم واللعــب. وقضــاء الوقــت فـــي نشــاط 
ء مــا وت�خميــة املوهبــة”  ــ�ي مفـــيد مثــل تعلــم سث

 ” ر لاله�تمام وممتع ومسل�ي ء مث�ي �ي “سث

ديد بدقة وتفصيل”  ء �ج �ي “هو تعلم سث

“أشعر بالسعادة أثناء القيام بذلك” 

ء تفعله بشغف وترغب فـي تطويره” �ي “سث

“الهواية هي االس�تمتاع بالذات، ويع�خ�ي ذلك أن�خ�ي 
أمارس هواي�ت�ي فـي أوقات فراغي” 

” ر املزاحج “يساعد عل� تغي�ي

ء تكون مبدعًا فـيه” �ي “سث

“طريقة لتخفـيف الشعور 
بالضغط”

“الشعور باملرح أثناء ممارسة 
نشاط ما” 

ء ما تفعله يوميًا أو أسبوعيًا” �ي “سث
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�، فهم يرون أن األنشطة الثقافـية تساهم فـي”تطوير الذات وتحسينها” بالطريقة نفسها، ما  �فـيه والتعلم بشكل كب�ي ة )Z( وقتهم فـي أنشطة ال�ت يل ما بعد األلف�يّ �ي �ج بي�نما يق�ن
.� ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ من عناصر”ترفـيهية وتعّلمية” تناسب �ج يع�ن�ي أن األنشطة الثقافـية ال�ت�ي تت�ن

رفـيهية والثقافـية كالوالدين واألقران. ة )Z( الذين يؤثرون عل� قراراتهم وهواياتهم وأنشطتهم ال�ت يل ما بعد األلف�يّ املؤثرون هم األفراد مّمن فـي �ياة �ج

ره. وقد عّرفوا الثقافة بأنها “ت�خمية الذات وتطويرها”. �تمع عن غ�ي رخ محج راث والتقاليد هي ال�ت�ي تم�ي ة )Z( عل� أن ال�ت يل ما بعد األلف�يّ �خ من �ج يب�ي اتفق أغلب املحج

ة )Z(، املؤثرون واملفهوم الثقافـي  يل ما بعد األلف�يّ هوايات �ج

�فـيه ال�ت
، ويكون الفرد متحمسًا له،  نشاط ممتع، ومسل�ي

ويقضـي وقتًا ملمارسته بانتظام
يل مستقل يحب أن يحدد طريقة مشاركته  �ج

اص به رفـيه ال�خ فـي وقت ال�ت

املؤثرون
ديد ء �ج �ي مرتبط بتطوير املهارات واإلبداع وتعلم سث

التعلم

ة )Z( وقتهم؟ يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج كيف يق�خ
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يل نشط يحب األنشطة  � اه�تمامه. وهو �ج موعة متنوعة من املشاركات فـي األنشطة ال�ت�ي تث�ي ة )Z( منخرطًا فـي العديد من األنشطة ولديه محج يل ما بعد األلف�يّ قد نرى �ج
�فـيه. � الرقمية ويحب التعلم وال�ت الرقمية وغ�ي

�فـيه اال�تفالال�ت

السفر
التعلم

مل العناية مل ال�ث
الشخصية

ممارسة 
أنشطة أخرىالرياضة

فعاليات الهواء 
الطلق

ة )Z( األنشطة املختلفة؟ يل ما بعد األلف�يّ كيف يصنف �ج

قراءة الروايات وممارسة ألعاب الفـيديو، ومشاهدة األفالم، والتقاط 
رنت، واالس�تمتاع بألعاب البالي ستيشن،  ر اإلن�ت الصور، والتسوق ع�ج

�خ ي�ي رخ رنت، وال�ت ياطة، وتصفح اإلن�ت ية، وال�خ والرسم باأللوان املا�ئ

الذهاب إل� املطاعم فـي فصل الصيف، واملشاركة فـي مسابقات الطهي، 
ربة أشياء مختلفة، وإعداد القهوة و�ضور معارض الطهي لتحج

لة أو األصدقاء داخل اململكة العربية السعودية ملشاهدة  السفر مع العا�ئ
ديدة املناطق و�ضور الفعاليات املختلفة، واكتشاف أماكن �ج

 ، �ي ط العر�ج ر، والقراءة، وال�رف اليدوية، وال�خ تالوة القرآن عند الفحج
وتركيب األلعاب مثل السيارات، والرسم، وتصفح يوتيوب، وتعلم 

ة، والتعرف عل� الثقافات، وقراءة القصص التاريخية،  رمحج اللغات، وال�ج
�خ خط اليد، والعزف عل� البيانو وصيانة وإصالح السيارات، وتحس�ي

لة، والسفر إل� القرية فـي فصل الشتاء، وقضاء الوقت فـي   زيارة العا�ئ
داد ل األ�ج رخ رة، والذهاب إل� م�خ لية الصغ�ي معات العا�ئ التحج

الذهاب إل� صالة األلعاب الرياضية، وااله�تمام باألزياء

�ي ملسافات  ، وكرة القدم، وكرة اليد، واملسث ل�ج رخ السبا�ة، والرماية، وال�ت
يل طويلة، وصيد األسماك، وركوب ال�خ

سباقات السيارات، والقراءة عن الت�خمية البشرية وأصل ال�ياة، واملحادثة 
�تماعي، والزراعة، ورعاية ال�يوانات ل التواصل اال�ج من خالل وسا�ئ

رية فـي عطالت نهاية األسبوع، وزيارة األماكن املفتو�ة  الذهاب إل� ال�ج
ق فـي فصل الشتاء مثل ال�دا�ئ

ة )Z( وقتهم؟ يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج كيف يق�خ
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موعة متنوعة من املشاركات فـي  ة )Z( منخرطًا فـي العديد من األنشطة ولديه محج يل ما بعد األلف�يّ قد نرى �ج
�فـيه. � الرقمية ويحب التعلم وال�ت يل نشط يحب األنشطة الرقمية وغ�ي � اه�تمامه. وهو �ج األنشطة ال�ت�ي تث�ي

“يع�تمد ذلك عل� الطريقة ال�ت�ي أ�ب 
أن أمأل فراغي بها. ويمكن�خ�ي اتخاذ 

قرار بشأن قضاء وقت فراغي”

“تتطلب بعض الهوايات إنفاق 500-200 
ا، بي�خما يتطلب البعض  ريال سعودي شهر�يً

اآلخر 1,000-1,500 ريال سعودي”

ء  ــ�ي “بطريقــة مــا مــن اإلعالنــات أو سث
مــن هــذا القبيــل”

“أنفــق 300 أو 350 ريــال ســعودي 
يــول وعلفهــا” شــهريًا علــ� ال�خ

“تصل تكلفة هواية الغطس ملدة ساعة وا�دة 
200 أو 250 ريال سعودي، وهي هواية مكلفة”

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املؤثرون بالنسبة ل�ج

متوسط وقت ممارسة الهوايات

املؤثرون ومتوسط وقت ممارسة الهواية

يسيون  �تماعي هم املؤثرون الر�ئ ل التواصل اال�ج اآلباء، واملدارس، ووسا�ئ
هم. ومع ذلك، هناك  ة )Z( ، فضاًل عن نظرا�ئ يل ما بعد األلف�يّ فـي �ج

يل الذي يحب أن يكون مستقاًل بذاته،  شعور باالستقاللية لدى هذا ال�ج
رفـيه املخصص.  ويحدد ويقرر بنفسه كيفـية املشاركة فـي وقت ال�ت

ة )Z(: غالبًا اإلناث أنفسهن، ومواقع  يل ما بعد األلف�يّ اإلناث من �ج
�تماعي، واألسر. اال�ج التواصل  

كر أنهم يقررون  ر ما دخُ ة )Z(: أك�ث يل ما بعد األلف�يّ الذكور من �ج
كر األخوات، واإلخوة، والوالدين. بأنفسهم. وأقل ما دخُ

نفق عل� ممارسة الهوايات �سب النشاط واملواسم،  م املبالغ ال�ت�ي �تُ يختلف �حج
�خ 200 ريال و 1,500 ريال �سب طبيعة  مة املبالغ ما ب�ي راوح ق�ي �يث ت�ت

النشاط.

األمهات: متوسط اإلنفاق 900 ريال
اآلباء : متوسط اإلنفاق )عل� هوايات األطفال( 2,200 ريال

ة )Z(: متوسط اإلنفاق 580 ريال سعودي يل ما بعد األلف�يّ اإلناث من �ج
ة )Z(: متوسط اإلنفاق 1,400 ريال سعودي يل ما بعد األلف�يّ الذكور من �ج

ة )Z( وقتهم؟ يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج كيف يق�خ
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 3.تعريف الثقافة بحسب �ج
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در اإلشارة إل� أن  ة )Z( . وتحج يل ما بعد األلف�يّ �تمعًا ما عن آخر، وهذا ما اتفق عليه وذكره أغلب أفراد �ج ان محج �ن �اث والتقاليد يم�ي ال�ت
�ن الذات” هما من محددات “الثقافة”. “تطوير وتحس�ي

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ مفهوم “الثقافة” عند �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تعريف الثقافة بحسب �ج

عادات وتقاليد

 ” �ي “تراث من املا�خ
دادنا فـي نفس املدينة مثل  ء قديم ورثناه عن أ�ج �ي راث سث “ال�ت

رها” ارتداء العباية واألكالت الشعبية وغ�ي
“ومن العادات السعودية التقليدية. تناول األرز األ�مر فـي 

املناسبات، وهناك تقاليد أخرى” 

�ات تبادل خ�ج

�تماعي”  “الثقافة سلوك ا�ج
ر�يب بالضيف،  ، يعلمنا مبادىئ ال�ت �ي “الثقافة تراث شع�ج

وكرم الضيافة” 

ديدة تعلم مهارات �ج

“الت�خمية الذاتية” 
“التطوير واملعرفة” 

“تطوير الذات”

هوية األمة

�تمع آخر”  �تمعًا عن محج رخ محج “ تم�ي
�تماعية  “هناك ثالث ثقافات: الثقافة الدينية واال�ج

مية” والتعل�ي
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موعة متنوعة من املشاركات فـي  ة )Z( منخرطًا فـي العديد من األنشطة، ولديه محج يل ما بعد األلف�يّ قد نرى �ج
�فـيه. � الرقمية ويحب التعلم وال�ت يل نشط يحب األنشطة الرقمية وغ�ي � اه�تمامه. وهو �ج األنشطة ال�ت�ي تث�ي

األنشطة األخرى ال�ت�ي ورد ذكرهااألنشطة األخرى ال�ت�ي ورد ذكرها

ترتبط معارض الكتاب أيضًا بالنشاط الثقافـي كزيادة املعرفة

دة القديمة األماكن التاريخية مثل �ج

مياء والتاريخ زيارة متحف للك�ي

منتديات الكتاب �يث تناقش الكتب

ط والنحت ال�خ

اآلثار واللو�ات القديمة 

م األزياء ت�م�ي

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ آباء �ج
، ومع ذلك ذكروا الرياضة  يس�ي الرسم كنشاط ر�ئ

يل وكرة القدم والسبا�ة وركوب ال�خ

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ أمهات �ج

م  التسلية، والهوايات املرتبطة بالتعل�ي

املعارض، مثل معروضات مركز امللك فهد �ول القمر والكواكب

ن صال� مدا�ئ

الكتابة

املواقع األثرية واملتا�ف

م التعل�ي

اللغات

الفنون وال�رف اليدوية

الطهي

القراءة

املوسيقى 

انات املهر�ج

�فـيهية ذات الطابع “الثقافـي” األنشطة ال�ت

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تعريف الثقافة بحسب �ج
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رفـيهية  األلعاب ال�ت

املتا�ف
نوادي ال�رف اليدوية مثل الفخار 

ياطة أو ال�خ

م الداخل�ي الت�م�ي
السي�خما

م األزياء ت�م�ي
مسابقة الطهاة

األنشطة املذكورة بحسب املنطقة

دةالرياض �ج

� عس�ي

املنطقة الشرقية

م القص�ي

البا�ة

أزياء تنكر لشخصيات خيالية والفضاء 
والكواكب

الهندسة واآلالت
دروس الفوتوشوب

ال�تمثيل
يال والديناصورات قصص ال�خ

موعات القراءة محج
كتاب الشهر

معسكرات ثقافـية ومراكز للقراءة 
وناٍد للرسم

الباليه
سيارات تراثية

الكتب الصوتية 

مدارس املوسيقى )ليس من السهل 
رنت، �يث ال  ر اإلن�ت تعلم املوسيقى ع�ج

.

ل( رخ د بيانو فـي امل�خ يو�ج

د وكتب األدب القصا�ئ

املتا�ف )قليلة أو نادرة( سواء فـي 
دة أو مكة املكرمة �ج

ميع رة للحج مكتبة محلية كب�ي

ة )Z( فـي مشاهدتها أو مشاهدة املزيد منها يل ما بعد األلف�يّ األنشطة الثقافـية ال�ت�ي يرغب �ج

� خمس أنشطة ثقافـية ورد ذكرها أك�ث
م األزياء ت�م�ي

السي�خما
الفنون البصرية

املكتبة
فنون الطهي

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تعريف الثقافة بحسب �ج
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نس األنشطة املرغوب فـيها بحسب ال�ج
. )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ن بها مقارنهتً بالذكور من �ج � باألنشطة املتعددة ال�ت�ي يرغ�ج ة )Z( اه�تمامًا أك�ج يل ما بعد األلف�يّ أظهرت إناث �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( إناث �ج يل ما بعد األلف�يّ ذكور �ج

ثقافـية
ال�رف اليدوية

م الداخل�ي الت�م�ي

م األزياء ت�م�ي

زيارة معارض الكتاب

زيارة املكتبات العامة

زيارة املتا�ف

أنشطة معاهد الفنون

معاهد تعلم املوسيقى 

أنشطة معاهد تعل�م 
املوسيقى 

ثقافـية
قراءة الكتب

زيارة املتا�ف

م األزياء ت�م�ي

راثية  زيارة املواقع ال�ت

أنشطة الفنون 
التقليدية

� الثقافـية غ�ي
ات ركوب الدرا�ج

ليد  ل�ج عل� ال�ج رخ ال�ت

ر�الت

السبا�ة

الرماية

سباق السيارات

نوادي الرماية 

ران الشراعي الط�ي

ية  الذهاب ملدينة ما�ئ

� الثقافـية غ�ي
ية  الذهاب ملدينة ما�ئ

زيارة مدن املالهي

لعب الشطرنحج

لعب كرة السلة

ات ركوب الدرا�ج

املصارعة

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تعريف الثقافة بحسب �ج
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يسية للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية املعوقات الر�ئ
�” ويمارس بعض األنشطة للمرة األول� مع�تمدًا  يل “صغ�ي ة )Z( فـي األنشطة الثقافـية فـي 4 معوقات، مع األخذ بال�سبان أن هذا ال�ج يل ما بعد األلف�يّ يمكن تصنيف معوقات مشاركة �ج

عل� الوالدين واآلخرين فـي األمور املالية.

التوقيت

ر يلقى التوقيت املعقول قبواًل أك�ث

سالمة املكان

ب أن يكون املكان ذو طابع رسمي، وأن يكون النشاط  يحج
ميع  �ي ل�ج را�خ رب مسبقًا. ال يصلح املكان االف�ت مألوفًا ومحج
ط، ولكن  األنشطة، إال أنه مناسب لبعضها مثل فن ال�خ

رها ليس لتعلم املوسيقى وغ�ي

مة هات املنطنّ مصداقية ال�ج

هات ال�كومية ر فـي األنشطة ال�ت�ي تنظمها ال�ج هناك ثقة أك�ج

السعر

انيًا أو بتكلفة أقل، وأن تمنح مكافآت  أن يكون النشاط محج
مالية فـي املسابقات

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تعريف الثقافة بحسب �ج
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�تماعي ل التواصل اال�ج 4.استخدام وسا�ئ
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القنوات املوص� بها لإلعالن عن الفعاليات الثقافـية

ية )اللو�ات  ار�ج ط ال�خ رة، الوسا�ئ ل القص�ي ، الرسا�ئ �ي رو�خ ريد اإللك�ت ل ال�ج واتساب، رسا�ئ
ر ، تيك  �تماعي )يوتيوب، سناب شات، انستغرام، توي�ت ل التواصل اال�ج اإلعالنية(، وسا�ئ

امعات رونية للمدارس وال�ج ل اإلخبارية اإللك�ت ر ، الرسا�ئ توك(، املشاه�ي

أهم النقاط:
ذابة، وإال سي�تم    �تماعي مبتكرة و�ج ل التواصل اال�ج ب أن تكون إعالنات وسا�ئ       يحج

      تخطيها
�تماعي مفـيدة،  ل التواصل اال�ج هزة املحمولة ال�ت�ي تستخدم وسا�ئ       تعد تطبيقات األ�ج

      ألنها تستخدم بشكل متكرر خالل اليوم
      التأكيد عل� التواصل البصري بداًل من الكلمات

واتساب

سناب شات

انستغرام

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ

يل أهم 3 قنوات طرق مهمة لإلعالن إل� هذا ال�ج

�تماعي مثل )الواتساب  ل التواصل اال�ج � وسا�ئ التواصل ع�ج
(. أما  �ي �و�ن �يد اإللك�ت � وسناب شات وال�ج وانستغرام وتوي�ت

� محببة ألنها متكررة “  إعالنات يوتيوب، غ�ي

�ة، والشاشات فـي الطرق، وإعالنات  “اللو�ات اإلعالنية الكب�ي
دًا”  الطرق مهمة �ج
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5.املشاركة فـي القطاعات الثقافـية
استكشاف املشاركة والتفاعل فـي بعض األنشطة املقامة فـي عام 2020م
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�ن املوسيقى والفنون البصرية ي�تمثل فـي أن  � مدارس املوسيقى أمر بالغ األهمية. والفارق األهم ب�ي ديدة مثل عزف املوسيقى، وبالتال�ي فإن توفـ�ي ة )Z( بتعلم مهارات �ج يل ما بعد األلف�يّ يه�تم �ج
ة )Z( يحبون عزف املوسيقى بداًل من االس�تماع إليها، بي�نما يحبون مشاهدة الفنون البصرية بداًل من املشاركة فـيها.  يل ما بعد األلف�يّ أفراد �ج

املشاركة فـي القطاعات الثقافـية

د  د الرغبة فـي املشاهدة ولكن ال يو�ج د �اليًا اه�تمام أقل بالفنون البصرية، �يث تو�ج يو�ج
ر صعوبة لتحقيق ال�خمو  ال أك�ث ر باملشاركة فـيها. ومن املح�تمل أن يكون هذا املحج اه�تمام كب�ي
، عل� عكس املوسيقى  ة )Z( بسبب نقص االه�تمام ال�ال�ي يل ما بعد األلف�يّ �خ أفراد �ج فـيه ب�ي

د اه�تمامات باملوسيقى ، ولكن مستوى املشاركة فـيها منخفض بسبب عدم توفر مدارس  تو�ج
رنت بسبب عدم توفر  ر اإلن�ت م أو من الصعب تعلم عزف املوسيقى ع�ج ر املال�ئ املوسيقى ، ومن غ�ي

اآلالت املوسيقية، وعدم معرفة التعامل معها بطريقة صحيحة

الفنون البصريةاملوسيقى 

“فـي مر�لة الدراسة املتوسطة، كانت هناك أنشطة للرسم والنحت” “أه�تم بالعزف عل� البيانو” 

“الت�نمية الذاتية” 

“أ�ب مشاهدتها فقط )الفنون البصرية(”“أ�ب مسابقات الغناء، لكن�ن�ي مل أشارك فيها أبدًا” 

�نت،  � اإلن�ت “بالنسبة لدراسة املوسيقى ، أ�ب تعلمها، وهناك برامحج تدريبية ع�ج
ل فـيها”  لك�ن�ي مل أسحج

“مل أسمع قط عن مدرسة املوسيقى فـي اململكة العربية السعودية، لكن�ن�ي تعلمت 
�ن يقدمون مال�ظاتهم املوسيقية”  املوسيقى من موقع يوتيوب، وبعض املوسيقي�ي

االه�تمام بالقطاعات الثقافـية واملشاركة فـيها
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ة )Z( اه�تمامه بال�تمثيل. يل ما بعد األلف�يّ ما يتعلق باألفالم، أظهر �ج رد استخدامها، وفـ�ي � من محج م األزياء أك�ث � لدى اإلناث، وهن متحمسات لت�م�ي م األزياء باه�تمام كب�ي يحظى ت�م�ي

ر أن االه�تمام بإنتاحج  رة، غ�ي ر باألفالم ومشاهدتها، وخاصة األفالم القص�ي د اه�تمام كب�ي يو�ج
األفالم وصناعة الفـيديو منخفض �اليًا، عل� الرغم من أن البعض ذكر االه�تمام بال�تمثيل

ال م األزياء فقط، ومل يه�تم الذكور بهذا املحج أظهرت اإلناث اه�تمامًا بت�م�ي

م األزياء األفالمت�م�ي

م أزياء األطفال”  ها، لكن�ن�ي ما زلت أ�ب التصوير” “أفكر فـي ت�م�ي “أ�ب مشاهدة األفالم فقط وليس إنتا�ج

�ة، وأود املشاركة فـي أ�دها” “أ�ب مشاهدة األفالم القص�ي

“أ�ب رؤية ما وراء كواليس الفـيلم”

م األزياء” “أه�تم بت�م�ي

�ة”“األمر بسيط وسهل، وسيوفر لك دخاًل إضافيًا”  “أ�ب متابعة بعض األفالم ومشاهدتها. وتحديدًا األفالم القص�ي

ة فـي أفالم الرسوم املتحركة” “أه�تم بال�تمثيل، وتحديدًا الدبلحج

االه�تمام بالقطاعات الثقافـية واملشاركة فـيها

املشاركة فـي القطاعات الثقافـية
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�اث السعودي. زء من ال�ت �ها من ال�رف اليدوية التقليدية كحج ة )Z( اه�تمامًا بصناعة الفخار وغ�ي يل ما بعد األلف�يّ أبدى �ج

راث و معرفة كيفـية صناعة األشياء باليد أو ال�رف  ة )Z( عل� ال�ت يل ما بعد األلف�يّ يحرص �ج
، واألزياء ال�ت�ي كانوا يرتدونها، وما إل� ذلك  �ي اليدوية، واكتشاف نمط �ياة الناس فـي املا�خ

من أمور

ال�رف اليدوية التقليدية

نادرية”  “ال�رف اليدوية، والبيوت القديمة، وال�ج

“صوف الكروشيه والفخار واألكالت التقليدية، وكذلك األشياء املصنوعة من 
سعف النخيل” 

 ” “األمر بسيط وسهل، وسيوفر لك دخاًل إضافيًاً

ن صالح”  �اث التقليدي مثل مدا�ئ “أماكن ال�ت

االه�تمام بالقطاعات الثقافـية واملشاركة فـيها

املشاركة فـي القطاعات الثقافـية
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االه�تمام بالقطاعات الثقافـية واملشاركة فـيها
ها. � من املشاركة فـي بنا�ئ مها أك�ث ة )Z( بالفنون املعمارية وت�م�ي يل ما بعد األلف�يّ يس�تمتع �ج

�ي ط العر�ج ال، ولكن معظم اإلناث أظهرن اه�تمامًا بال�خ ينخفض االه�تمام بشكل عام فـي هذا املحج ر أن اه�تمامهم  مها، غ�ي ذكر املشاركون أنهم يحبون مشاهدة الفنون املعمارية وت�م�ي
م  ها. وذكر بعضهم عدم توفر التعل�ي كان أقل عندما تعلق األمر باملشاركة فـي بنا�ئ

م الداخل�ي والفنون املعمارية فـي منطقتهم الرسمي أو التدريب عل� الت�م�ي

م املعمارية طالتصام�ي فن ال�ن

م الداخل�ي والديكور”  “ أ�ب الت�م�ي

�ي ال�ت�ي أ�بها”  م، بل أشاهد املبا�ن “ال أمارس هواية الت�م�ي

�ي و�ضرتها”  ط العر�ج “توفرت لنا بعض دورات ال�ن

“أ�ب الكتابة والرسم عل� الورق والسبورة” ال” د أي منافسات هنا فـي هذا املحج “أ�ب متابعة الفن املعماري، لكن�ن�ي مل أ�ج

م”  “�اولنا الكتابة بخط الرقعة وأنماط أخرى”“أ�ب الهندسة املعمارية والت�م�ي

” �ي ط العر�ج “أ�ب فن ال�ن

امعات لإلناث”  “أ�ب الهندسة املعمارية، ولكن ال يتوفر هذا التخصص فـي ال�ج

املشاركة فـي القطاعات الثقافـية
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االه�تمام بالقطاعات الثقافـية واملشاركة فـيها
ة )Z( يفضل املشاركة. يل ما بعد األلف�يّ يحتاحج الوسط الف�ن�ي إل� مبادرة تعزيز الوعي. ألن �ج

ر املادي” وأهمية ال�فاظ عل� التقاليد بما  راث الثقافـي غ�ي ر ونقاش �ول “ال�ت د اه�تمام كب�ي يو�ج
فـي ذلك األزياء والرقص واملوسيقى والرسم والعادات وما إل� ذلك، مثل رقصة العرضة 

السعودية التقليدية

ينخفض الوعي ويكاد ينعدم بهذه النا�ية

ينخفض الوعي للغاية أو ينعدم بشأن هذه املبادرات

الوسط الف�ن�ي

ز الثقافـية الوطنية وا�ئ ال�ج

� املادي �اث الثقافـي غ�ي ال�ت

�ن املواهب السعودية  ل تحفـ�ي يدة من أ�ج ز، ولكنها فكرة �ج وا�ئ “مل ن�مع عن هذه ال�ج
وزيادتها إلنتاحج املزيد” 

� املادي سنوي ��ت� ال تن��  �اث الثقافـي غ�ي �ن هذا ال�ت يد مواصلة تحس�ي “من ال�ج
يال القادمة تراثنا وتقاليدنا”.  األ�ج

�اثية” �ي ال�ت �ي واألغا�ن �ا�ث “أتوقع مشاهدة فن األداء ال�ت

“شاركت فـي مسابقة ال�ديث الشريف، وفزت باملركز األول عل� مستوى 
طابة باملنطقة الشرقية” اململكة، كما فزت باملركز األول فـي مسابقة ال�ن

“مل أسمع عنها”

نوب” “رقصة املزمار فـي ال�ج

املشاركة فـي القطاعات الثقافـية



© وزارة الثقافة 422022

��ة 6.األنشطة الثقافـية املثالية املق�ت
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نس �ول األنشطة الثقافـية ه االختالف بحسب ال�ج أو�ج
نس. ه االختالف ال�ت�ي لو�ظت أثناء الدراسة بحسب ال�ج ما يل�ي أو�ج فـ�ي

ر�ة األنشطة الثقافـية املثالية املق�ت

م 	  رفـيه مثل ت�م�ي ذكرت اإلناث العديد من األنشطة البدنية البسيطة كنوع من ال�ت
األزياء والقراءة واملكياحج وال�رف اليدوية والفنون والرسم. بي�خما أفاد الذكور بالعديد 

ر إل� األنشطة املتعلقة      من األنشطة البدنية مثل الرياضة. كما أشار الذكور بشكل كب�ي

ارحج بـالسفر وخاصة السفر إل� ال�خ
ميع أنواع أنشطة التعلم. تميل اإلناث إل� 	  �خ �ريصان عل� �ج نس�ي يبدو أن كال ال�ج

ر من الذكور ممارسة الطهي وأنشطته أك�ث

ينظر الذكور إل� “الثقافة” عل� أنها تراث ي�تمثل باملعامل التاريخية واملواقع واآلثار، والتحف	 
تنظر اإلناث إل� “الثقافة” عل� أنها أسلوب �ياة كوصفات الطبخ التقليدية وال�كايات 	 

اعة  ر املادي مثل ال�كايات البطولية عن الشحج راث الثقافـي غ�ي من ال�ت

م الداخلية، واملكتبات، ونوادي ال�رف اليدوية، 	  ترغب اإلناث برؤية مزيد من التصام�ي
ومدارس املوسيقى، ومسابقات الطهي

يه�تم الذكور بمنافسات الطهي، ألنهم يمتلكون روح املنافسة	 
يرغب الذكور برؤية مزيد من املتا�ف	 
. وكان 	  �خ نس�ي �خ ال�ج راضية وال�ضورية ب�ي ما يخص الفعاليات االف�ت د أي فرق فـ�ي ال يو�ج

ط والفنون قلياًل م األزياء وال�خ اه�تمام الذكور بت�م�ي

�تماعي مثل 	  ل التواصل اال�ج �خ من �يث استخدام تطبيقات وسا�ئ نس�ي يتساوى ال�ج
رها ر وغ�ي واتساب و سناب شات و انستغرام و تيك توك و توي�ت

ر من اإلناث عل� األنشطة الثقافـية	  يبدو أن الذكور ينفقون أك�ث

الفرص الثقافـية

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ

م اإلنفاق �حج

الهوايات

الثقافة
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��ة األنشطة الثقافـية املثالية املق�ت
 ، ة )Z( أنشطة متنوعة عل� أنها نشاط “ثقافـي مهم” بالنسبة لهم، وعّرفوها من �يث من املنتحج يل ما بعد األلف�يّ ذكر أفراد �ج

�ها، كما هو موضح فـي هذا الق�م.  واملشاركة، والسعر، واملدة، وغ�ي

الرسم، والقراءة، وكتابة القصص	 
مهارات ال�رف اليدوية إلنتاحج 	 

املشغوالت اليدوية 
مقهى مع مكتبة	 
ال�ي 	  مسابقة الرسم االرتحج
معرض ف�خ�ي	 
دورة الرسم 	 
الفن السعودي 	 
مركز تعلم املوسيقى 	 
عرض القصص 	 
عمل ف�خ�ي لرياض األطفال 	 
ر 	  أداء مسر�ي قص�ي

مركز تعلم املهارات	 
فنون الطهي 	 
زيارة املعامل التاريخية واملواقع واآلثار	 

� خمسة أنشطة ثقافـية ورد ذكرهااإلناثالذكور أك�ث

الفنون البصرية

مهارات ال�رف اليدوية 

تعلم املوسيقى 

فن الطبخ

زيارة املكتبة

ر�ة األنشطة الثقافـية املثالية املق�ت
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�اء الثقافة 7.آراء خ�ج
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�اء “الثقافة”؟ �ج كيف عّرف ال�ن

: �ي �اء عدة آراء مختلفة �ول “الثقافة” عل� النحو اآل�ت �ج ذكر ال�ن

ترتبط الثقافة باألصالة، كال�ديث عن نشأة العرب وتطورهم بعد ذلك	 
َّم عل� أساس قبول الناس له	  يهه، فهو يق�ي هود فردية، وال يهم مدى محاولة تو�ج �تمع بحج ر الفرد فـي املحج الثقافة هي تأث�ي
رفـيه	  �خ ال�ت معون بينها وب�ي ة، إذ إنهم يحج يل ما بعد األلف�يّ يختلف مفهوم الثقافة قلياًل بالنسبة ل�ج
�تمع أيضًا؛ 	  هات فنية معينة فقط، وإنما بأخالق الناس فـي املحج �تمعات و�ج الثقافة ال ترتبط بالفن واالبتكار املقتصر عل� محج

مل ذلك مدينة أو ��ت� بلد. وقد ترتبط الثقافة بتقاليدهم، وأفكارهم، وأخالقهم، وأسلوب �ياتهم وقد يسث
راث واألنشطة ال�ت�ي تمثل 	  رة مثل املوسيقى وال�ت الثقافة هي األنشطة ال�ت�ي يمكن تحقيقها من خالل القيام بأشياء كث�ي

رابط فـي  تاريخ البلد وتاريخنا وهويتنا، باإلضافة إل� ماضينا. ومعرفة هذه األمور، ستخلق نوعًا من الوالء وال�ب وال�ت
اململكة العربية السعودية

�تمع وهويته، كاللغة، واألنشطة الثقافـية وما تعكسه	  ه املحج الثقافة و�ج
الثقافة مزيحج من فنون األداء واملوسيقى والفنون البصرية واملأكوالت التقليدية وفن الطبخ، باإلضافة إل� الفنون األدبية 	 

مل كل ما ذكر أعاله والثقافة السعودية ثرية تسث
مالية عن ثقافة املنطقة الغربية واملنطقة الشرقية 	  �تمعات. فعل� سبيل املثال، تختلف ثقافة املنطقة السث ترتبط الثقافة باملحج

ة  �تماعية باإلضافة إل� ثقافتها فـي الطعام واللهحج ولدينا ثقافات متنوعة، ولكل منطقة عاداتها وتقاليدها وضوابطها اال�ج
علها فريدة ها ويحج رخ واألزياء. فلكل منطقة ما يم�ي

راء الثقافة آراء خ�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج طريقة تحفـ�ي
ة )Z( للمشاركة باألنشطة الثقافـية. يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج أهم عوامل تحفـ�ي

�ن ال�تمك�ي

ة )Z( يفضل األشياء ال�ت�ي تظهر أنه قادر  يل ما بعد األلف�يّ  �ج
وم�تمكن

ه العصري التو�ج

تحويل األنشطة الثقافـية إل� صيحات عصرية �يث إن 

حج ة )Z( يفضل اتباع كل ماهو را�ئ يل ما بعد األلف�يّ �ج

تطبيقي

�ة ومباشرة �ول األنشطة  ارب تطبيقية قص�ي تقديم تحج
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املرتبطة باه�تمامات �ج

ماعية األنشطة ال�ج

ة )Z( لذا، من  يل ما بعد األلف�يّ ماعية تحفز �ج األنشطة ال�ج
األفضل استخدام مثل هذه األنشطة لتعزيز الثقافة، 

مثل: الفنون االستعراضية

يا التكنولو�ج

ذب  يا، وخاصة فـي األلعاب، ل�ج نصح باستخدم التكنولو�ج �يُ
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ وإشراك �ج

األلفة والقرب

�تمع قادر عل� النقاش والتفاعل بطريقة  تأسيس محج
� رسمية للحد من امللل سلسة وغ�ي

راء الثقافة آراء خ�ج
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األنشطة ال�ت�ي تستغرق عدم توفر األنشطةاألسعار املرتفعةقّلة الوعي
�ة املتعاليةوقتًا طوياًل نب الن�ج تحج

لو�ظ نقص الوعي بمختلف 
األنشطة فـي املنطقة. وينبغي 

دواًل  لألنشطة نفسها أن تتبع �ج
زمنيًا بطريقة متسقة

رامحج املقدمة  ارتفاع أسعار ال�ج
ع عل�  يل األصغر ال يشحج للحج

املشاركة

ة )Z( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ راء بأخذ املعوقات املذكورة أعاله بال�سبان وال�ت�ي تقلل مشاركة �ج �ج ينصح ال�خ

ميع األنشطة كاملكتبات  ال تتوفر �ج
العامة واملتا�ف واملراكز العلمية.

يسية  فـي كل مكان خارحج املدن الر�ئ
دة والدمام مثل: الرياض و�ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ال يرغب �ج
باألنشطة ال�ت�ي تستغرق وقتًا طوياًل

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ عحج �ج رخ ي�خ
من األمور ال�ت�ي تحتوي عل� قيود 

ة  يه، ويرتبط ذلك بالف�ئ أو تو�ج
نصح  العمرية. لهذا السبب �يُ

ر من القيود  نب وضع الكث�ي بتحج
يل ما بعد  عند محاولة إشراك �ج

�ي األنشطة  ة )Z( �خ األلف�يّ

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ معوقات املشاركة الثقافـية لدى �ج

راء الثقافة آراء خ�ج
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ة يل ما بعد األلف�يّ اإلعالن ل�ج
�اء أن  �ج �ن فيه عل� املحتوى والوسيلة ال�ت�ي سيعلن من خاللها عل� �د سواء. وأضاف ال�ن �ك�ي ب أن ي�تم ال�ت �اء أن اإلعالن مهم، ويحج �ج ذكر ال�ن

زًءا من ال�ملة اإلعالنية ب أن يكونوا �ج � عل� األطفال، وبالتال�ي يحج � األك�ج �تماعي لهم التأث�ي ل التواصل اال�ج املدارس واملؤثرون فـي وسا�ئ

ذابة إعالنات �ج

ود شخصيات  ذابة، من خالل و�ج ب أن تكون اإلعالنات �ج يحج
تهم العمرية مناسبة لف�ئ

�فـيه استخدم ال�ت

ميلة، وبعد ذلك سيبدأ  �فـيه واألشياء ال�ج ربط اإلعالن بال�ت
الناس بالبحث عنها ويطلبون ال�صول عل� املزيد

�تماعي ل التواصل اال�ج وسا�ئ

اإلعالن عن الفعاليات واألنشطة الثقافـية بشكل مكثف 
ل  مهور، وينبغي اإلعالن عنها فـي وسا�ئ مان وصولها للحج ل�ن

�تماعي التواصل اال�ج

أولياء األمور

�ن يسي�ي اإلعالن ألولياء األمور، فهم صانعي القرار الر�ئ

راء الثقافة آراء خ�ج
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ة العمرية ة )Z( �سب الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ �اء الثقافة الستقطاب �ج �ا�ات خ�ج اق�ت
ة. يل ما بعد األلف�يّ ات العمرية ل�ج ما يتعلق بعرض األنشطة الثقافـية �سب مختلف الف�ئ فـ�ي

ال�تمثيل واملسر�يات واملسرح بصفة عامة وال�كايات	 
ر املتا�ف ال�ديثة	  ينبغي توفـ�ي
ر للمشاركة 	  مة، ألنه يتيح فرصًا أك�ج �ي دور املدارس فـي املقام األول وعل� رأس القا�ئ يأ�ت

رامحج والر�الت الرسمية الثقافـية من خالل األنشطة وال�ج
�ي السعودية من نقص فـيها، ويفتقد األطفال هذه 	  دًا، وتعا�خ املكتبات العامة مهمة �ج

ارب وهم بعيدون عن املكتبات والقراءة التحج
ال�رف اليدوية مهمة، وليس فقط الرسم. عل� سبيل املثال: األشياء ال�ت�ي تصنع 	 

، و�ياكة العقال والبشت ]األزياء التقليدية[ تمنحهم فكرة  �خ ارة والط�ي من ال�حج
عن ال�رف القديمة

يل ما 	  ة العمرية األصغر من �ج يدة الستقطاب الف�ئ األنشطة املسر�ية طريقة �ج
 )Z( ة بعد األلف�يّ

عل املحتوى الثقافـي املحل�ي أو القصص الشخصية مهمة، باإلضافة إل� األدب 	  ال�تمثيل يحج
والرسوم والفن ال�ديث

ر عمرًا؛ من 16-22 سنة	  ة )Z( ا األك�ج يل ما بعد األلف�يّ م األزياء مهم ألفراد �ج ت�م�ي
يمكن أن يكون للمكتبات أنشطة مختلفة مثل التعريف بمختلف مناطق السعودية	 
املتا�ف	 
املراكز العلمية	 
 	 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ذب �ج السي�خما، ال�ت�ي مل تكن متا�ة من قبل وتحج
 	 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ذب �ج ال�فالت املوسيقية ال�ت�ي مل تكن متا�ة من قبل وتحج
يل	  ركوب ال�خ

6-14 سنة14-25 سنة

راء الثقافة آراء خ�ج
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ة )Z( للمشاركة باألنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ �فـيه والتعلم أهم محفزات �ج ال�ت
ريبية  ديدة - األنشطة التحج ة )Z( هو األنشطة الثقافـية ال�ت�ي تكون “قليلة التكلفة” و”ممتعة”، وتساعد فـي تطوير الذات من خالل تعلم مهارات و�رف �ج يل ما بعد األلف�يّ ما يهم �ج

ة. يل ما بعد األلف�يّ مهمة بالنسبة ل�ج

تطوير الذات
�ي ري�ج تحج

ال يساعد عل� تطوير الذات
�ي ري�ج � تحج غ�ي

املنطقة املستهدفة 
يل ما بعد  ذب �ج ل�ج

 )Z( ة األلف�يّ

ممل
� ترفـيهي غ�ي

ممتع
ترفـيهي

راء الثقافة آراء خ�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ي��ي الستقطاب �ج �ي هو العامل الر�ئ االتصال املر�ئ

التواصل
ة  يل ما بعد األلف�يّ ربما تكون قلة التواصل أو ضعفه مع �ج

ب التواصل  )Z( من أسباب ضعف املشاركة الثقافـية. لذا يحج
ل التواصل  � وسيلتهم املفضلة، أي من خالل وسا�ئ معهم ع�ج

� تفاعاًل  ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ �تماعي، �يث يكون �ج اال�ج
فـي تطبيقات واتساب، وانستغرام، وسناب شات

� تمثيل بصري أك�ث

ة )Z( ثقافة الصورة  يل ما بعد األلف�يّ عادة ما يحب �ج
وليس الكلمات؛ يفضلون الصور ألن ثقافة الصورة هي 

دة �اليًا فـي العامل الثقافة السا�ئ

سا�ة مفتو�ة

ة )Z( السا�ات املفتو�ة وورش العمل  يل ما بعد األلف�يّ يفضل �ج
ح  ريبية. فالنشاط الذي يحتوي مثل هذه العناصر، من املر�ج التحج

يدة أن يحظى بمشاركة �ج

�امحج الثقافـية املتلفزة  ال�ج

�امحج التلفزيونية �ول الثقافة وبما أن  هناك قلة فـي ال�ج
دًا  �ية، سيكون من املفـيد �ج ماه�ي التلفزيون وسيلة إعالم �ج

الوصول إل� األطفال وتوليد االه�تمام باألنشطة الثقافـية لديهم

تعلم اللغة

�اوح أعمارهم ما  ة )Z( الذين ت�ت يل ما بعد األلف�يّ الصغار من �ج
ديدة.  �ن فـي تعلم املهارات واللغات ال�ج �ن 6-14 سنة سريع�ي ب�ي

لذلك فإن إشراكهم فـي تعلم اللغة سيساعدهم عل� اكتساب 
ديد �ول ثقافات البلدان األخرى منظور �ج

التنسيق 

ب االستفادة من االنفتاح والتنسيق املتبادل مع  يحج
الدول األخرى لتبادل املعلومات الثقافـية

راء الثقافة آراء خ�ج



© وزارة الثقافة 532022

رفـيهية واملشاركة الثقافـية وعادات استخدام 3 فـي هذا القسم، تم القياس بأدوات املسح الكمي ملختلف الهوايات واألنشطة ال�ت
�تماعي ل التواصل اال�ج وسا�ئ

ة )Z( واملشاركة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ  �ج
- الدراسة الكمية
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1.ملخص الدراسة الكمية
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ها لهم رخ ات العمرية، ومدى تحفـ�ي قياس الرأي العام �ول الثقافة، بحسب الف�ئ
قياس الوعي بمختلف األنشطة الثقافـية ونسبة املشاركة فـيها

ة )Z(، ومدى وعيهم بها، ونسبة مشاركتهم فـيها يل ما بعد األلف�يّ تحديد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي يشارك فيها �ج
ركيبة السكانية تحديد السعر املقبول للمشاركة الثقافـية، وتحديد فروقات األسعار بحسب اختالف ال�ت

�صر معّوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
�تماعي املعتادة، ومقدار  ل التواصل اال�ج ة )Z( لتطبيقات وسا�ئ يل ما بعد األلف�يّ قياس نسبة استخدام �ج

رنت ر اإلن�ت مشاركتهم بمختلف األنشطة ع�ج

هدف الدراسة

ة العمرية، بأنهم األفراد من مواليد 1996م ��ت�  ة )Z(، بحسب الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ف �ج عّرَ �يُ
�خ 5 – 25 سنة ��ت� عام 2021م راوح أعمارهم ما ب�ي 2016م؛ أي األفراد الذين ت�ت

زء من التقرير عل� الدراسة الكمية. � امليدانية(، والدراسة النوعية، والدراسة الكّمية. ويركز هذا ال�ج تنق�م هذه الدراسة إل� ثالثة أنواع: الدراسة املكتبية )غ�ي

ة املستهدفة الف�ئ

يسية األهداف الر�ئ

ملخص الدراسة الكمية
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ية  ية سحب العينات العشوا�ئ ية نشطة باستخدام منهحج ريت الدراسة عل� عينة عشوا�ئ �ج ائُ
ات بحسب  رخ عل� الف�ئ رك�ي رى ال�ت ميع أنحاء اململكة العربية السعودية. و�ج البسيطة الطبقية من �ج

ية نسية، لتكون بذلك عينة شاملة ونموذ�ج غرافـية، وال�ج نس، والعمر، واملنطقة ال�ج ال�ج
يل ألفا، أي األفراد الذين  ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �خ من �ج رت�ي �خ كب�ي �خ عمريت�ي ت�ي اش�تملت العينة عل� ف�ئ

�خ 5-14 سنة، و 15-25 سنة راوح أعمارهم ما ب�ي ت�ت
هزة الكمبيوتر مهور املستهدف باستخدام أ�ج ريت مقابالت شخصية مع ال�ج أ�ج

ية بحسب املنطقة ية الطبقية الختيار عينة نشطة ونموذ�ج استخدمت العينة العشوا�ئ
�ي الدراسة �خ �خ ابات األفراد املشارك�ي م عينة الدراسة الكّمية فـي قياس إ�ج ر �حج يساعد ك�ج

راء املقابالت املتعلقة بالدراسات الكمية  املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي تقنية إل�ج
رد االتفاق،  �ي الدراسة أثناء مر�لة أخذ العينات، وبمحج �خ �خ راض األفراد املشارك�ي من اع�ت ال�ت�ي تت�خ

ابات املقدمة أثناء املقابلة هاز لو�ي لتدوين اإل�ج رى مقابلة شخصية مع املشارك باستخدام �ج حج �تُ
مع البيانات الكمية، �يث إنها  ربة فـي �ج املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي طريقة محج
ابة فـي أثناء املقابلة  لة الفرعية، والتحقق من صحة اإل�ج تسهل عمليات التحقق املنطقي، واألس�ئ

ة النصية لالستبيان رمحج ة فـي برنامحج ال�ج ميعها مدمحج و�ج
ر  ة النصية لـتقنية املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر االستبيان أك�ث رمحج عل فحوصات ال�ج تحج

هزة اللو�ية ودة باستخدام األ�ج مع بيانات عالية ال�ج مان �ج كفاءة، وتساعد فـي �خ

زء من التقرير عل� الدراسة الكمية. � امليدانية(، والدراسة النوعية، والدراسة الكّمية. ويركز هذا ال�ج تنق�م هذه الدراسة إل� ثالثة أنواع: الدراسة املكتبية )غ�ي

)CAPI( املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر

يسية األهداف الر�ئ

ية الدراسة منهحج

ملخص الدراسة الكمية
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عينة الدراسة

ملخص الدراسة الكمية

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر)X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07�ج

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z(، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ( لهامــش ال�خ ــ� لدينــا )املســتوى املثالــ�ي العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )3( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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�خ 15 إل�  راوح أعمارهم ما ب�ي ريت 1,980 مقابلة مع األفراد الذين ت�ت �ج ائُ
�خ 5 إل�  راوح أعمارهم ما ب�ي 25 سنة، و1,936 مقابلة مع األفراد الذين ت�ت

14 سنة.
ة العامة لإل�صاء �ول تعداد السكان لتحديد  خدمت بيانات الهي�ئ اس�تُ

ركيبة السكانية املختلفة. ات ال�ت ر املناطق وفق ف�ئ ات العمرية وتوزيعها ع�ج الف�ئ

يًا  ركيبة السكانية املمثلة إ�صا�ئ موع ال�ت معت 3,916 عينة من محج �جُ
يل ما بعد  ات العمرية ل�ج من �دود الف�ئ فـي اململكة العربية السعودية و�خ
ية )األعداد(  دول أدناه العينة النها�ئ يل ألفا. ويستعرض ال�ج ة )Z( و�ج األلف�يّ

معت عن طريق االستبيان. ال�ت�ي �ج

% سكان اململكة العربية السعودية ) �خ ــة العمرية )بالســن�ي الف�ئ

52% 5,540,588 ســنة 14-5 
48% 5,052,100 سنة 25-15

100% 10,592,688 مال�ي اإل�ج

إناث ذكور مل محج

1918 1998 3916 مالــ�ي العينة إ�ج
ــات العمرية   الف�ئ

972 972 1936 ات العمرية  الف�ئ
954 1026 1980 سنة 25-15

املناطق
438 643 1081 املنطقة الوسطى
647 664 1311 املنطقة الغربية
299 226 525 املنطقة الشرقية
263 224 487 نوبية املنطقة ال�ج
271 241 512 مالية املنطقة السث

نسية ال�ج
1558 1616 3174 سعودي
360 382 742 ر سعودي غ�ي

عينة الدراسة

ملخص الدراسة الكمية



© وزارة الثقافة 592022

2.املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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ة العمرية 15-25 سنة الف�ئ
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79% 75% 69%
82%

90%

7%
8%

12%

6%
6%14% 17% 19% 12%
4%

 ةيلامشلا ةقطنملا ةي.ون23ا ةقطنملا ةيقرشلا ةقطنملا ةي.رغلا ةقطنملا ىطسولا ةقطنملا

 مع; ال ملعأ ال

ة )Z(؟ يل ما بعد األلف�يّ � “الثقافة” اه�تمام �ج هل تث�ي

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية

مالية، والنسبة بحسب املنطقة النسبة اإل�ج

مل املعرفة واملعتقدات والفن واألخالق والقانون واألعراف  ربية والعلم والثقافة )اليونسكو( لها، والذي ينّص عل� أن:”]الثقافة[ هي ذلك الكل املركب الذي يسث تعريف الثقافة: استندت وزارة الثقافة فـي تعريفها ملفهوم الثقافة عل� تعريف منظمة األمم املتحدة لل�ت
�تمع”. والقدرات والعادات األخرى ال�ت�ي يكتسبها ]اإلنسان[ باعتباره عضوًا فـي املحج

مال�ي اإل�ج

74%

14%

8%

اه الثقافة فـي املناطق االه�تمام واإللهام تحج

مالية. اه “الثقافة” من املنطقة السث ر اه�تمامهم وتلهمهم، ووردت أعل� نسبة �ماس تحج ة )Z( أن “الثقافة” تث�ي يل ما بعد األلف�يّ ذكرت نسبة %78 من �ج

مالية املنطقة ال�ث

نعم         ال               ال أعلم      

العينة )العدد = 1,980(

املنطقة الغربية املنطقة الشرقية نوبية املنطقة الوسطىاملنطقة ال�ج

مالية املنطقة ال�ث نوبية املنطقة ال�ج املنطقة الشرقية املنطقة الغربية املنطقة الوسطى
228 232 276 663 581 ــم العينة �حج

نعم          ال                ال أعلم      
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نسية نس وال�ج النسبة بحسب ال�ج

اإللهام وال�ماس الثقافـي

نسية نس�سب ال�ج �سب ال�ج

نس. نسية وال�ج ة )Z( متحمسون لـــ “الثقافة” بصورة عامة، وبنسبة مماثلة من �يث ال�ج يل ما بعد األلف�يّ يبدو أن غالبية �ج

78% 77%

8% 8%

14% 15%

 ن&يدوعس *&غ ن&يدوعس

 مع0 ال ملعأ ال

77% 79%

9% 6%

14% 15%

 ثانإ رو"ذ

 مع/ ال ملعأ ال

�ن سعودي�ي �ن � السعودي�ي ذكورإناثغ�ي

�ن � الســعودي�ي غ�ي �ن سعودي�ي إناث ذكور
359 1,621 954 1,026 العينة األساســية

نعم     ال            ال أعلم      

ة )Z(؟ يل ما بعد األلف�يّ � “الثقافة” اه�تمام �ج هل تث�ي

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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ة )Z( يوافقون عل� أنها  يل ما بعد األلف�يّ عل� الرغم من اكتشاف أن “األنشطة الثقافـية” ممتعة، لو�ظ أن غالبية �ج
ديدة لديها االه�تمام نفسه.  طريقة لقضاء الوقت مع األسرة واألصدقاء، والتعرف إل� شخصيات �ج

3%

3%

8%

7%

7%

5%

6%

8%

6%

10%

13%

13%

28%

28%

28%

33%

25%

27%

31%

65%

64%

61%

58%

57%

53%

49%

 ةعتمم ا$دجأ

 ءاقدصألاو ةلئاعلا عم تقولا ءاضقل ةديج ةق1رط ا.-إ

 تامامت$الا سفن مFل ددج صاBCأ ءاقلل

 ي[ارتو ]Zفاقث عم لضفأ لWشU لصاوتلا RSع يPدعاسM ا.-إ

 نbعم نانف ة1ؤرل سمحتم انأ

 مالعإلا لئاسو ij ةياعدلا نم bgثكلا تيأر

MدعاسPألا يPع ةيفاقثلاو ةينفلا ةطشRS سالاpgءاخ 

 اًمامت قفتأ ام دح .-إ قفتأ ام دح .-إ فلتخأ اًمامت فلتخأ

دها ممتعة أ�ج

أتفق إل� �د ما        أختلف إل� �د ما            أختلف تمامًا أتفق تمامًا        

لة  يدة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة �ج
واألصدقاء

دد لهم نفس االه�تمامات �ي لقاء أشخاص �ج تساعد �خ

�ي علــ� التواصــل بشــكل أفضــل مــع  إنهــا تســاعد�خ
ــ�ي ــي وترا�ث ثقافتـ

�خ أنا متحمس لرؤية فنان مع�ي

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

2%

2%

“مــا مــدى موافقتــك علــ� العبــارات 
ــي  ــية فـ اآلتيــة �ــول األنشــطة الثقافـ

اململكــة العربيــة الســعودية؟”

ة )Z( إل� الثقافة بشكل عام؟ يل ما بعد األلف�يّ كيف ينظر �ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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أعل� نسب�ت�ي موافقة بحسب املنطقة

دها ممتعة أ�ج

لة واألصدقاء يدة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة �ج

دد لهم نفس االه�تمامات �ي لقاء أشخاص �ج تساعد �خ

�ي �ي عل� التواصل بشكل أفضل مع ثقاف�ت�ي وترا�ث إنها تساعد�خ

�خ أنا متحمس لرؤية فنان مع�ي

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

نوبيةاملنطقة الشرقيةاملنطقة الغربيةاملنطقة الوسطى ماليةاملنطقة ال�ج املنطقة السث

اءت  ميع املناطق. فعل� سبيل املثال، �ج رة باآلراء فـي �ج نس، ال�ظنا فروقات كب�ي ميع املناطق بأن الثقافة “ممتعة”. وبحسب ال�ج ابت نسبة عالية من العينة فـي �ج أ�ج
نسبة موافقة اإلناث عل� األنشطة الثقافـية فـي املنطقة الغربية أعل� من نسبة موافقة الذكور.

نسبة األفراد الذين يوافقون
)أتفق إل� �د ما وأتفق تمامًا(

91%

91%

86%

90%

80%

84%

80%

79%

79%

84%

92%

91%

94%

95%

67%

78%

77%

87%

87%

88%

91%

92%

74%

81%

95%

91%

94%

96%

84%

83%

87%

95%

95%

95%

96%

أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

“ما مدى موافقتك عل� العبارات 
اآلتية �ول األنشطة الثقافـية فـي 

اململكة العربية السعودية؟”

ة )Z( إل� الثقافة؟ يل ما بعد األلف�يّ كيف ينظر �ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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نسية، والعمر نس، وال�ج أعل� نسب�ت�ي موافقة بحسب ال�ج

رة. ود فروقات كب�ي نسية، مع عدم و�ج نس وال�ج ة )Z( بحسب ال�ج يل ما بعد األلف�يّ تتشابه اآلراء �ول الثقافة لدى �ج

نسبة األفراد الذين يوافقون
)أتفق إل� �د ما وأتفق تمامًا(

93%

93%

90%

91%

81%

79%

82%

93%

92%

89%

92%

82%

80%

80%

94%

92%

91%

88%

81%

78%

83%

94%

92%

89%

91%

83%

82%

78%

�خالذكور  سعودي�ي

�خ اإلناث  ر الســعودي�ي غ�ي

“ما مدى موافقتك عل� العبارات 
اآلتية �ول األنشطة الثقافـية فـي 

اململكة العربية السعودية؟”

دها ممتعة أ�ج

لة واألصدقاء يدة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة �ج

دد لهم نفس االه�تمامات �ي لقاء أشخاص �ج تساعد �خ

�ي �ي عل� التواصل بشكل أفضل مع ثقاف�ت�ي وترا�ث إنها تساعد�خ

�خ أنا متحمس لرؤية فنان مع�ي

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

ة )Z( إل� الثقافة؟ يل ما بعد األلف�يّ كيف ينظر �ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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انات، وزيارة السي�نما. األنشطة ال�ت�ي تكرر ذكرها هي مشاهدة فـيلم، وزيارة أ�د املهر�ج

مشاهدة فـيلم

انات زيارة أ�د املهر�ج

زيارة السي�خما

زيارة موقع تاريخي

زيارة معارض الطعام

قراءة الشعر

زيارة مكتبة

طبخ طبق محل�ي تقليدي

زيارة املسرح

كتابة القصص

ية أخرى أنشطة خار�ج

أنشطة داخلية أخرى

�ضور �فل موسيقي 

زيارة معرض الكتاب

القيام بنشاط �رفـي

زيارة املعارض الفنية

يالية قراءة الكتب ال�خ

زيارة متحف أو معرض

قراءة الكتب الواقعية

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

�ضور دروس فـي الطبخ

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ

74%

58%

51%

29%

28%

25%

22%

22%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

2%

18%

18%

17%

17%

17%

15%

15%

15%

14%

12%

11%

11%

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

يول زيارة سا�ات سباق اإلبل وال�خ

مشاهدة مسابقات الطهي عل� شاشة التلفزيون

م األزياء واألنشطة ذات الصلة به ت�م�ي

م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

زيارة الكنوز واملواقع األثرية

زيارة سا�ات سباق السيارات

العينــة )العــدد= 1،980(

“أي من هذه األنشطة قمت 
؟”  �خ �خ املاضي�ي بممارسته خالل العام�ي

؟ �ن �ن املاضي�ي ة )Z( خالل العام�ي يل ما بعد األلف�يّ ما هي األنشطة ال�ت�ي شارك فيها �ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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يالية قراءة الكتب ال�خ

زيارة املسرح

زيارة موقع تاريخي

زيارة معارض الطعام

زيارة مكتبة

قراءة الشعر

ة )Z( ممارستها. يل ما بعد األلف�يّ مة األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج ما تزال أنشطة مشاهدة األفالم، وزيارة السي�نما، عل� رأس قا�ئ

مشاهدة فـيلم

زيارة السي�خما

انات زيارة أ�د املهر�ج

زيارة معرض الكتاب

�ضور �فل موسيقي 

زيارة متحف أو معرض

كتابة القصص

القيام بنشاط �رفـي

زيارة املعارض الفنية

�ضور دروس الطهي

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

يالية قراءة الكتب ال�خ

زيارة الكنوز واملواقع األثرية

طبخ طبق محل�ي تقليدي

ية أخرى أنشطة خار�ج

أنشطة داخلية أخرى

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ

72%

57%

29%

24%

23%

21%

10%

10%

10%

10%

9%

9%

8%

8%

7%

5%

4%

2%

1%

19%

16%

16%

16%

16%

14%

13%

12%

12% زيارة الكنوز واملواقع األثرية

زيارة سا�ات سباق السيارات
م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

مشاهدة مسابقات الطهي عل� شاشة التلفزيون

م األزياء واألنشطة ذات الصلة به ت�م�ي

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� التلفزيون 
رنت أو الراديو أو اإلن�ت

العينــة )العــدد= 1،980(
ة )Z( اس�تمرار املشاركة فـيها؟  يل ما بعد األلف�يّ ما هي األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية

“أي من هذه األنشطة قمت 
؟”  �خ �خ املاضي�ي بممارسته خالل العام�ي
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ما يخص أنشطة مشاهدة األفالم. وبنفس الطريقة  مال�ي فـ�ي لت املنطقة الغربية نسبة أعل� من اإل�ج لو�ظت فروقات مناطقية فـي مختلف األنشطة الثقافـية. مثاًل، سحج
سلط الضوء عل� فروقات املناطق األخرى.

زيارة ســا�ات ســباق الســيارات

يول زيارة ســا�ات ســباق اإلبل وال�خ

قراءة الشــعر

زيــارة مكتبة

زيــارة معــارض الطعام

زيــارة موقــع تاريخي

زيارة املســرح

يالية قــراءة الكتــب ال�خ

مشــاهدة أو االســ�تماع إل� برنامحج ثقافـــي 

زيــارة متحــف أو معرض

�ضــور �فل موســيقي

زيــارة معــرض الكتاب

انات زيــارة أ�ــد املهر�ج

زيارة الســي�خما

مشاهدة فـــيلم

19%

14%

15%

11%

17%

19%

14%

14%

22%

20%

23%

22%

28%

57%

76%

72%

57%

29%

24%

23%

21%

19%

16%

16%

16%

16%

14%

13%

12%

12%

5%

10%

10%

16%

15%

13%

17%

18%

17%

22%

22%

25%

31%

57%

68%

مال�ي اإلناثالذكوراإل�ج

العينــة )العدد=1,980(

“أي من األنشطة التالية تحب 
القيام بها؟” 

مالــ�ي بشــكل ملحوظ  أعلــ� مــن اإل�ج
العينــة )العدد=954(العينــة )العدد=1,026(

فروقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية بحسب املنطقة

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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ما يل�ي أهم فروقات املشاركة فـي  ة )Z( بممارستها. وفـ�ي يل ما بعد األلف�يّ مة األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج ما تزال أنشطة مشاهدة األفالم، وزيارة السي�نما، عل� رأس قا�ئ
. �ن �ن املاضي�ي نس خالل العام�ي األنشطة الثقافـية بحسب ال�ج

مشاهدة فـــيلم

زيارة الســي�خما

انات زيــارة أ�ــد املهر�ج

زيــارة معــرض الكتاب

�ضــور �فل موســيقي 

زيــارة متحــف أو معرض

مشــاهدة أو االســ�تماع إل� برنامحج ثقافـــي 

يالية قــراءة الكتــب ال�خ

زيارة املســرح

زيــارة موقــع تاريخي

زيــارة معــارض الطعام

زيــارة مكتبة

قراءة الشــعر

يول زيارة ســا�ات ســباق اإلبل وال�خ

زيارة ســا�ات ســباق الســيارات

11%

11%

12%

12%

12%

15%

15%

16%

17%

19%

21%

24%

30%

61%

67%

72%

57%

29%

24%

23%

21%

19%

16%

16%

16%

16%

14%

13%

12%

12%

10%

11%

14%

14%

15%

15%

18%

18%

19%

19%

25%

27%

28%

58%

80%

11%

11%

12%

12%

12%

15%

15%

16%

17%

19%

21%

24%

30%

61%

67%

14%

18%

14%

15%

17%

13%

25%

19%

23%

28%

23%

25%

30%

56%

67%

9%

12%

8%

10%

13%

13%

22%

12%

16%

15%

28%

18%

35%

53%

67%

مال�ي نوبيةاملنطقة الشرقية املنطقة الغربية املنطقة الوسطىاإل�ج ماليةاملنطقة ال�ج املنطقة السث

العينــة )العدد=954(العينــة )العدد=954(العينــة )العدد=954(العينــة )العدد=954(العينــة )العدد=1,026(العينــة )العدد=1,980(

“أي من األنشطة التالية تحب 
القيام بها؟” 

نس فروقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية بحسب ال�ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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يول. مال وال�ن �ن يزورون دور السي�نما ومعارض الكتب وسا�ات سباق السيارات وال�ج �ن السعودي�ي �ًا من املواطن�ي لو�ظ أن عددًا كب�ي

مشاهدة فـــيلم

زيارة الســي�خما

انات زيــارة أ�ــد املهر�ج

زيــارة معــرض الكتاب

�ضــور �فل موســيقي 

زيــارة متحــف أو معرض

مشــاهدة أو االســ�تماع إل� برنامحج ثقافـــي 

يالية قــراءة الكتــب ال�خ

زيارة املســرح

زيــارة موقــع تاريخي

زيــارة معــارض الطعام

زيــارة مكتبة

قراءة الشــعر

يول زيارة ســا�ات ســباق اإلبل وال�خ

زيارة ســا�ات ســباق الســيارات

75%

58%

55%

29%

27%

25%

22%

22%

20%

18%

18%

16%

16%

15%

8%

72%

57%

29%

24%

23%

21%

19%

16%

16%

16%

16%

14%

13%

12%

12%

72%

55%

33%

32%

27%

26%

21%

21%

19%

17%

13%

12%

11%

8%

8%

مال�ي �خاإل�ج �خسعودي�ي ر السعودي�ي غ�ي

العينــة )العدد=1,980(العينــة )العدد=1,621(العينــة )العدد=359(

“أي من األنشطة التالية تحب 
القيام بها؟” 

نسية فروقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية بحسب ال�ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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ان نور الرياض.  لت فـي مهر�ج لت أعل� نسبة وعي ومشاركة فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب. وأعل� نسبة وعي تحولت إل� مشاركة ُسحجّ ُسحجّ

34% 22% 65% معــرض الريــاض الدولــ�ي للكتاب
15% 5% 34% الفرقــة الوطنية املوســيقية
14% 4% 29% �ي ــط العر�ج عــام ال�خ
14% 3% 22% ماراثــون القراءة
14% 2% 14% برنامــحج صنــاع األفالم
7% 1% 14% ماراثــون األفكار الثقافـــية

46% 6% 13% نــور الرياض
8% 1% 12% �ي النــدوة العامليــة للخــط العر�ج

25% 2% 8% ــز الثقافـــية الوطنيــة وا�ئ ال�ج
29% 2% 7% اإلقامــة الفنية
14% 1% 7% ــراث التقليدي مســابقة ال�ت
0%  6% ــ�ي لصناعــة املوســيقى صنعــة را�خ برنامــحج التدريــب االف�ت
0%  6% م كأس الســعودية مســابقة ت�م�ي

17% 1% 6% إرث مطبخنــا
17% 1% 6% مســابقة التأليف املســر�ي
0%  6% ــراث الصناعي مســابقة ال�ت

17% 1% 6% مســابقة ضــوء لدعــم األفالم
20% 1% 5% مة ر�ج ملتقــى ال�ت
0% 4% برنامــحج �اضنــة األزياء
0% 3% �ي الشــريك األد�ج
0% 3% مــن الداخــل )النســخة الثانية(
0% 3% مبــادرة أدب العزلــة

نسبة الوعي الذي تحول إل� مشاركةاملشاركةالوعي

املحــددة  الثقافـــية  باملبــادرات  الوعــي  نســبة 
املبــادرات  معظــم  فـــي  ــدًا  �ج منخفضــة 

“أي من األنشطة التالية تحب 
القيام بها؟” 

الوعي واملشاركة فـي برنامحج ثقافـي محدد

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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 املنطقة
مالية السث

 املنطقة
نوبية ال�ج

 املنطقة
الشرقية

 املنطقة
الغربية

 املنطقة
الوسطى

ر  غ�ي
�خ السعودي�ي �خ سعودي�ي إناث ذكور مال�ي اإل�ج رامحج الثقافـــية الوعــي بال�ج

284 255 249 648 500 383 1,553 964 972 1,936 /املبادرات رامحج ال�ج
56% 47% 63% 64% 66% 52% 63% 60% 62% 61% معــرض الريــاض الدولــ�ي للكتاب
23% 22% 29% 36% 27% 29% 29% 24% 34% 29% الفرقــة الوطنية املوســيقية
19% 22% 24% 29% 21% 21% 24% 26% 22% 24% �ي ــط العر�ج عــام ال�خ
18% 16% 15% 23% 18% 17% 20% 18% 20% 19% �ي النــدوة العامليــة للخــط العر�ج
8% 13% 22% 17% 9% 12% 14% 16% 12% 14% ماراثــون القراءة
7% 13% 15% 12% 12% 10% 12% 13% 11% 12% برنامــحج صنــاع األفالم

20% 8% 12% 9% 9% 12% 11% 10% 12% 11% ــز الثقافـــية الوطنيــة وا�ئ ال�ج
18% 5% 14% 7% 5% 8% 9% 10% 7% 9% راث التقليدي مسابقة ال�ت
7% 2% 11% 6% 18% 7% 10% 9% 9% 9% نــور الرياض

10% 5% 6% 6% 11% 10% 7% 8% 8% 8% مة ر�ج ملتقــى ال�ت
14% 9% 6% 9% 5% 9% 8% 9% 8% 8% مســابقة التأليف املســر�ي
9% 5% 12% 8% 6% 8% 8% 10% 5% 8% اإلقامــة الفنية
5% 3% 7% 8% 3% 7% 5% 5% 7% 6% م كأس الســعودية مســابقة ت�م�ي

2% 2% 5% 6% 5% 5% 5% 4% 6% 5% ــ�ي لصناعة را�خ  برنامــحج التدريــب االف�ت
املوســيقى صنعة

5% 3% 8% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 5% �ي الشــريك األد�ج
4% 5% 8% 5% 3% 4% 5% 4% 5% 5% ماراثــون األفكار الثقافـــية
5% 4% 6% 4% 5% 5% 5% 4% 5% 5% راث الصناعي مسابقة ال�ت
6% 3% 5% 5% 2% 3% 4% 4% 4% 4% إرث مطبخنــا
2% 5% 7% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 4% مبــادرة أدب العزلــة
1% 2% 2% 5% 3% 3% 3% 3% 4% 3% برنامــحج �اضنــة األزياء

- 1% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 2% 2% مســابقة ضــوء لدعــم األفالم
3% 1% 3% 1% - 1% 1% 1% 2% 1% مــن الداخــل )النســخة الثانية(
6% 13% 5% 9% 6% 9% 7% 5% 10% 8% رامحج الثقافـــية ــر ملــّم بال�ج غ�ي

�امحج الثقافـية.  لت املنطقتان الشرقية والغربية نسبة وعي أعل� بمختلف ال�ج سحج

نسية، واملنطقة نس، وال�ج �نامحج ثقافـي محدد �سب ال�ج الوعي ب�ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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املنطقة
مالية السث

املنطقة
نوبية ال�ج

 املنطقة
الشرقية

 املنطقة
الغربية

 املنطقة
الوسطى

ر  غ�ي
�خ السعودي�ي �خ سعودي�ي إناث ذكور مال�ي اإل�ج رامحج الثقافـــية املشاركة فـــي ال�ج

267 223 237 588 472 349 1,438 917 870 1,787 /املبادرات رامحج ال�ج
21% 6% 30% 16% 24% 14% 21% 17% 22% 20% معرض الرياض الدول�ي للكتاب
5% 1% 8% 2% 8% 7% 4% 4% 6% 5% الفرقة الوطنية املوسيقية
4% 3% 6% 6% 2% 5% 4% 3% 5% 4% �ي ط العر�ج عام ال�خ
1% 3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% �ي الندوة العاملية للخط العر�ج
3% 2% 6% 1% - 2% 2% 3% 1% 2% ماراثون القراءة
1% 1% 2% - - - 1% 1% - 1% برنامحج صناع األفالم

10% 1% - 1% 1% 2% 2% 2% 3% 2% ز الثقافـية الوطنية وا�ئ ال�ج
6% - 3% - - 1% 1% 1% 1% 1% راث التقليدي مسابقة ال�ت
4% - 1% 1% 4% 1% 3% 2% 3% 2% نور الرياض
1% -  - 1% 2% - - 1% 1% مة ر�ج ملتقى ال�ت
1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% مسابقة التأليف املسر�ي
1%  3% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% اإلقامة الفنية

   1% -  - - - - م كأس السعودية مسابقة ت�م�ي

  - 1% 1% - 1% 1% 1% 1% �ي لصناعة را�خ  برنامحج التدريب االف�ت
املوسيقى صنعة

-  2% - 1% 1% 1% - 1% 1% �ي الشريك األد�ج
  1% - - - - - - - ماراثون األفكار الثقافـية
   - - 1% - -  - راث الصناعي مسابقة ال�ت
   1% -  - - 1% - إرث مطبخنا
    1% - - - - - مبادرة أدب العزلة
  -  1%  - - - - برنامحج �اضنة األزياء
- - - - - - - - - - مسابقة ضوء لدعم األفالم
-  1% -   - - - - من الداخل )النسخة الثانية(

54% 84% 37% 71% 60% 65% 62% 66% 59% 63% مل أشارك

�امحج الثقافـية املحددة. � من املناطق األخرى فـي ال�ج لت املنطقة الشرقية نسبة مشاركة أعل� بكث�ي سحج

نسية، واملنطقة نس، وال�ج �امحج الثقافـية �سب ال�ج املشاركة فـي ال�ج

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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ميع خيارات  مالية ل�ج ة العمرية من 5-14 سنة هو 13 ريال سعودي )متوسط السعر املحسوب من العينة اإل�ج متوسط سعر املشاركة املقبول لدى أولياء أمور الف�ئ
األسعار املحددة(.

55%
40%

33%

34%

9%

13%

2%
6%
6%

0%

 ثانإ رو"ذ

46%
53%

33%
33%

11%
9% 4%
3% 4%

 يدوعس ()غ يدوعس

الا2ر 50 نم (,كأ
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  41
ً

الا2ر 50 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  31
ً

الا2ر40 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  21
ً

الا2ر 30 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  11
ً

الا2ر 20 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

 ةيدوعس تالا2ر 10 نم لقأ

9%
2%

48%

33%

4%

3%

11%

1%

مال�ي نسيةاإل�ج �سب ال�ج نس �سب ال�ج

�خاإلناثالذكور �خسعودي�ي ر السعودي�ي غ�ي
أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40 ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

العينة )العدد=1,980(

13 ريال سعودي

حج هي بناًءً عل� بيانات املسح( )هذه النتا�ئ

ة العمرية من 5-14سنة متوسط السعر املقبول للف�ئ

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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�ن  � متوسط سعر، فـي ��ي نوبية أد�ن مالية وال�ج �ن ال�ث لت املنطقت�ي د فروقات واضحة فـي متوسط السعر “املقبول” للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية، �يث سحج تو�ج
لت املنطقة الغربية أعل� متوسط سعر. سحج

53%

26%

51%

66%68%

30%

39%

35%

26%28%
9%

20%

7%
5%3%

3%
7%

3%
1%1%

4%6%2%1% 1%1%1%

 ةيلامشلا ةقطنملا ةي0ون45ا ةقطنملا ةيقرشلا ةقطنملا ةي0رغلا ةقطنملا ىطسولا ةقطنملا

الاAر 50 نم ;:كأ
ً

  اًيدوعس 

الاAر  41
ً

الاAر 50 -  اًيدوعس 
ً

  اًيدوعس 

الاAر  31
ً

الاAر 40 -  اًيدوعس 
ً

  اًيدوعس 

الاAر  21
ً

الاAر 30 -  اًيدوعس 
ً

  اًيدوعس 

الاAر  11
ً

الاAر 20 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

 ةيدوعس تالاAر 10 نم لقأ

نوبيةاملنطقة الشرقية املنطقة الغربية املنطقة الوسطى ماليةاملنطقة ال�ج املنطقة السث

1%
1% 2%

6% 4%
1% 1% 1%

3% 5% 3%

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

�سب املنطقة

ة العمرية من 5-14 سنة متوسط السعر املقبول بحسب املناطق للف�ئ

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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17%
26%

34%

34%

22%

22%
9%

5% 11%
8%

7%5%

 يدوعس ()غ يدوعس

الا2ر 50 نم (,كأ
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  41
ً

الا2ر 50 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  31
ً

الا2ر 40 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  21
ً

الا2ر 30 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا2ر  11
ً

الا2ر 20 -اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

 ةيدوعس تالا2ر 10 نم لقأ
23%

14%

34%

33%

26%

19%

9%

8%

6%

15%

2%
11%

 ثانإ رو"ذ

ميع خيارات األسعار املحددة(.   مالية ل�ج �ن 11- 20 ريال سعودي )متوسط السعر املحسوب من العينة اإل�ج �اوح ما ب�ي متوسط سعر املشاركة املقبول بالنسبة ألولياء األمور ي�ت

6%
9%

2%

34%

22%

10%

7%

18%

7%

مال�ي نسيةاإل�ج �سب ال�ج نس �سب ال�ج

الذكور �خاإلناثالعينة )العدد=1,980( �خسعودي�ي ر السعودي�ي غ�ي

حج هي بناًءً عل� بيانات املسح( )هذه النتا�ئ

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40 ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

ا 11-20 ريااًل سعود�يً

متوسط السعر املقبول لدى أولياء األمور

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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�ن  � متوسط سعر، فـي ��ي نوبية أد�ن مالية وال�ج �ن ال�ث لت املنطقت�ي د فروقات واضحة فـي متوسط السعر “املقبول” للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية، �يث سحج تو�ج
لت املنطقة الغربية أعل� متوسط سعر. سحج

نوبيةاملنطقة الشرقية املنطقة الغربية املنطقة الوسطى ماليةاملنطقة ال�ج املنطقة السث

حج هي بناًءً عل� بيانات املسح( )هذه النتا�ئ

25%

5%

24%25%28%

24%

26%

35%

53%49%
21%

30%

18%

15%17%

11%

11%

9%

2%4%

13%

16%

7%

3% 6%12%7%

 ةيلامشلا ةقطنملا ةي0ون45ا ةقطنملا ةيقرشلا ةقطنملا ةي0رغلا ةقطنملا ىطسولا ةقطنملا

الاAر 50 نم ;:كأ
ً

 اًيدوعس 

الاAر  41
ً

الاAر 50 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الاAر  31
ً

الاAر 40 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الاAر  21
ً

الاAر30 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الاAر  11
ً

الاAر 20 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

 ةيدوعس تالاAر 10 نم لقأ

3%
2%

�سب املنطقة

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

متوسط السعر املقبول بحسب املناطق بالنسبة ألولياء األمور 

املشاركة الراهنة فـي األنشطة الثقافـية
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3.اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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اآلراء �ول األنشطة الثقافـية

موعة أوسع من  ود محج د توافق أقل �ول هذه األنشطة فـي ظل و�ج � �ول أهمية األنشطة الثقافـية، إال أنه يو�ج ة )Z( لديه توافق كب�ي يل ما بعد األلف�يّ عل� الرغم من أن �ج
يارات وتوافر املعلومات والفرص لرعاية املواهب املحلية. ال�ن

)n=1,980( م العينة �حج

أتفق تمامًا ال أتفق إل� �د ما              أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 

1%

2%

2%

2%

2%

3%

6%

6%

9%

4%

5%

7%

5%

7%

7%

15%

15%

21%

22%

28%

28%

30%

28%

31%

32%

34%

35%

73%

65%

63%

63%

63%

59%

47%

45%

35%

 انرعاشمو انرا>فأ نع 89بعتلا 34 نونفلاو ةفاقثلا اندعاس!

 انلمع وأ انLسارد 34 اًعادبإ F9كأ حبصن نأ ABع نونفلاو ةفاقثلا اندعاس!

 انتايح ةدوج ن8سحت ABع نونفلاو ةفاقثلا لمع!

 لضفأ ل>ش\ انلوح نم صاYZألاو ملاعلا مVف ABع نونفلاو ةفاقثلا اندعاس!

 lmإ ... مjgالئاعو مfgاقدصأل ةيدوعسلا 34 ةيفاقثو ةينف ةطشbأب ةيصوتلا وأ ةكراشمل دادعتسا ABع نويدوعسلا

 ةيساردلا qrانملا لالخ ةفاقثلاو نونفلا ABع فرعتلا مVملا نم

 ة89ثك ةيدوعسلا ةيuرعلا ةكلمملا 34 ةيفاقثلاو ةينفلا ةطشbألا تارايخ

 ةلوVس\ ةحاتم ةيدوعسلا 34 ةيفاقثلاو ةينفلا ةطشbألا وأ تايلاعفلاب ةقلعتملا تامولعملا

 ةيفاx ةيدوعسلا 34 نu8وwوملا بابشلا ةياعر صرف

 اًمامت قفتأ ام دح 0/إ قفتأ ام دح لإ قفتأ ال اًمامت قفتأ ال

1%

2%

2%

2%

2%

4%
ر عن أفكارنا  تساعدنا الثقافة والفنون فـي التعب�ي
ومشاعرنا

ر إبداعًا  تساعدنا الثقافة والفنون عل� أن نصبح أك�ث
فـي دراستنا أو عملنا

تساعدنا الثقافة والفنون عل� فهم العامل واألشخاص 
من �ولنا بشكل أفضل

السعوديون عل� استعداد ملشاركة أو التوصية بأنشطة 
التهم ... إل�خ هم وعا�ئ فنية وثقافـية فـي السعودية ألصدقا�ئ

من املهم التعرف عل� الفنون والثقافة خالل املناهحج 
الدراسية

خيارات األنشطة الفنية والثقافـية فـي اململكة 
رة العربية السعودية كث�ي

املعلومات املتعلقة بالفعاليات أو األنشطة الفنية 
والثقافـية فـي السعودية متا�ة بسهولة

�خ فـي السعودية كافـية فرص رعاية الشباب املوهوب�ي

ودة �ياتنا �خ �ج تعمل الثقافة والفنون عل� تحس�ي

وانب الثقافـية ة )Z( �ول الفرص وال�ج يل ما بعد األلف�يّ رأي �ج
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ة )Z( )من 15-25 سنة( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ معّوقات مشاركة �ج
�ن عل� االستبيان ذكروا نقص املعلومات �ول األنشطة الثقافـية كسبب لعدم املشاركة. يب�ي ترتبط أهم املعّوقات املذكورة بالسعر وضيق الوقت. ومع ذلك، من املهم مال�ظة أن ثلث املحج

أسعار املشاركة مرتفعة للغاية

ضيق الوقت املتاح

ود املعلومات الكافـية عن الفعاليات الثقافـية عدم و�ج

الفعاليات ذات مستوى ضعيف فـي مدين�ت�ي

خيارات األنشطة الثقافـية محدودة فـي منطق�ت�ي

ليس لدي من يرافق�خ�ي

ود خلفـية ثقافـية عدم املعرفة بالثقافة أو عدم و�ج

ء آخر �ي أفضل قضاء الوقت فـي فعل سث
) ر إمتاعًا بالنسبة ل�ي  )أك�ث

ة )Z( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ معّوقات مشاركة �ج

60%

51%

33%

30%

25%

14%

12%

12%

)n=1,924( ــم العينــة �حج

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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نسية. . وُسلط الضوء عل� الفروقات األخرى بحسب املنطقة وال�ج �خ ر السعودي�ي �خ غ�ي مالية وب�ي �خ الوسطى والسث �ي املنطقت�ي رًا �خ تكرر ذكر ضيق الوقت كث�ي
نسية  الفروقات بحسب املنطقة وال�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

�خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي ــمالية املنطقة السث نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج

359 1,621 228 232 276 663 581 1,980 ق العوا�ئ

57% 50% 61% 45% 47% 46% 56% 51% ضيــق الوقــت املتاح

61% 60% 57% 45% 47% 73% 58% 60% أســعار املشــاركة مرتفعة للغاية

36% 33% 29% 30% 32% 40% 29% 33% ــود املعلومــات الكافـــية عــن الفعاليات  عــدم و�ج
الثقافـية

20% 26% 23% 28% 20% 27% 24% 25% خيارات األنشــطة الثقافـــية محدودة فـــي منطقتك

27% 31% 45% 45% 16% 42% 11% 30% الفعاليــات ذات مســتوى ضعيــف فـــي مدينتــك

16% 12% 11% 11% 15% 11% 14% 12% ــود خلفـــية  عــدم املعرفــة بالثقافــة أو عــدم و�ج
ثقافـية

13% 14% 11% 11% 15% 14% 14% 14% ليــس لــدى مــن يرافق�خ�ي

11% 13% 3% 14% 22% 11% 13% 12% ر إمتاعًا  ء آخر )أك�ث ــ�ي أفضل قضاء الوقت فـــي سث
) بالنســبة ل�ي

ة )Z( )من 15-25 سنة( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ معّوقات مشاركة �ج

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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نسية نس وال�ج وية بحسب ال�ج النسبة امل�ئ

لفـية الثقافـية نسبة أعل� لدى اإلناث مقارنة بالذكور. ل معوق عدم املعرفة أو ضعف ال�خ �خ سحج مثلت التكلفة وضيق الوقت أهم معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية. فـي ��ي

أسعار املشاركة مرتفعة للغاية

ضيق الوقت املتاح

ود املعلومات الكافـية عن الفعاليات الثقافـية عدم و�ج

الفعاليات ذات مستوى ضعيف فـي مدينتك

خيارات األنشطة الثقافـية محدودة فـي منطق�ت�ي

ليس لدي من يرافق�خ�ي

ود خلفـية ثقافـية عدم املعرفة بالثقافة أو عدم و�ج

) ر إمتاعًا بالنسبة ل�ي ء آخر )أك�ث �ي أفضل قضاء الوقت فـي سث

وية النسبة امل�ئ

54%

64%

35%

25%

30%

12%

8%

12%

50%

60%

33%

26%

31%

12%

14%

12%

57%

61%

36%

20%

27%

16%

13%

12%

48%

56%

31%

25%

30%

13%

20%

12%

�خالذكور  سعودي�ي

�خ اإلناث  ر الســعودي�ي غ�ي

ة )Z( )من 15-25 سنة( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ معّوقات مشاركة �ج

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية



© وزارة الثقافة 832022

أهم املعّوقات املذكورة تتعلق بالسعر وضيق الوقت.

أسعار املشاركة مرتفعة للغاية

ضيق الوقت املتاح

ود املعلومات الكافـية عن الفعاليات الثقافـية عدم و�ج

الفعاليات ذات مستوى ضعيف فـي مدينتك

ر متعة ء آخر أك�ث �ي يفضل أطفال�ي قضاء الوقت فـي سث

ود خلفـية ثقافـية عدم املعرفة بالثقافة أو عدم و�ج

الفعاليات ذات مستوى ضعيف فـي مدينتك

ال أعلم

أخرى

معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية ال�ت�ي ذكرها أولياء أمور األطفال من 5-14سنة )%(

53%

49%

27%

26%

24%

20%

19%

3%

2%

)n=1,924( ــم العينــة �حج
معّوقات مشاركة أولياء األمور أو األفراد بعمر 5-14سنة فـي األنشطة الثقافـية

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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نسية نس وال�ج وية بحسب ال�ج النسبة امل�ئ

�ي األنشطة الثقافية مثلت التكلفة وضيق الوقت أهم معوقات املشاركة �خ

أسعار املشاركة مرتفعة للغاية

ضيق الوقت املتاح

ود املعلومات الكافـية عن الفعاليات الثقافـية عدم و�ج

الفعاليات ذات مستوى ضعيف فـي مدينتك

ر إمتاعًا ء آخر أك�ث �ي يفضل أطفال�ي قضاء الوقت فـي سث

ود خلفـية ثقافـية عدم املعرفة بالثقافة أو عدم و�ج

خيارات األنشطة الثقافـية محدودة فـي منطقتك 

ال أعلم

وية النسبة امل�ئ

53%

52%

30%

29%

26%

20%

17%

3%

48%

52%

28%

19%

26%

20%

25%

3%

54%

56%

24%

20%

25%

19%

22%

2%

52%

47%

24%

23%

23%

19%

21%

2%

�خالذكور  سعودي�ي

�خ اإلناث  ر الســعودي�ي غ�ي

معّوقات مشاركة أولياء األمور أو األفراد بعمر 5-14سنة فـي األنشطة الثقافـية

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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نسية. مالية. وُسلط الضوء عل� الفروقات األخرى بحسب املنطقة وال�ج �خ الوسطى والسث رًا ذكر ضيق الوقت فـي املنطقت�ي تكرر كث�ي

نسية نس وال�ج وية بحسب ال�ج النسبة امل�ئ

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

ة )Z( )من 15-25 سنة( فـي األنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ معّوقات مشاركة �ج

إناث ذكور �خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي ــمالية املنطقة السث نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج  

928 1007 355 1580 228 219 264 647 577 1935 العبارات
53% 71% 58% 64% 65% 50% 69% 57% 71% 63% �ي ســ�خ�ي إال عل� الدراســات األكاديمية ب أال يركز الشــباب �خ  يحج

ــف وليــس علــ� األنشــطة الثقافية وبنــاء الوظا�ئ
97% 97% 96% 97% 100% 99% 95% 97% 98% 98% رويــحج لصورة عــة للتعــرف علــ� بلدنــا وال�ت  الثقافــة هــي طريقــة را�ئ

أفضــل عــن اململكــة العربيــة الســعودية للعامل
76% 87% 79% 82% 80% 79% 76% 82% 85% 82% �ي  ليــس لــدى الشــباب معلومــات كافيــة �ــول كيفيــة املشــاركة �خ

ثقافــة وأنشــطة اململكــة العربيــة الســعودية
94% 95% 95% 94% 98% 96% 91% 93% 95% 94%  مــن املهــم تعزيــز وإعطــاء األولويــة للثقافــة الســعودية مقابل

الثقافــة الغربية
95% 95% 94% 95% 98% 98% 90% 95% 95% 95% ــر علــ� تطويــر األنشــطة الثقافيــة ــرخ أك�ج ــب أن يكــون هنــاك ترك�ي  يحج

للشباب
33% 58% 48% 46% 52% 44% 40% 38% 57% 46% ــ�ي أنشــطة ثقافية  أنــا قلــق ممــا قــد يعتقــده اآلخــرون إذا شــاركت �خ

أو �ضرتهــا
69% 80% 79% 74% 79% 71% 64% 75% 79% 75% ــ�ي منطق�ت�ي ــودة �خ لســت علــ� علــم باألنشــطة الثقافيــة املو�ج
80% 85% 84% 82% 88% 92% 66% 79% 88% 82% �ي منطق�ت�ي �ي الوصول فعليًا إل� األنشطة الثقافية �خ د صعوبة �خ أ�ج
97% 94% 94% 96% 98% 99% 89% 96% 96% 96% موعة واسعة من األنشطة الثقافية ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث  أصبح املحج

واألشكال الفنية مقارنهتً بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات
96% 93% 94% 94% 99% 93% 87% 96% 94% 94% رها عل� �ياتهم مما كان عليه �تمع للفنون والثقافة وتأث�ي  زاد تقدير املحج

ال�ال قبل 5 سنوات
97% 95% 96% 96% 100% 99% 92% 95% 96% 96% �ي اململكة العربية السعودية �تمع بتطوير الفنون والثقافة �خ  يه�تم املحج

مقارنة بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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أتفق تمامًا ال أتفق تماماً     ال أتفق إل� �د ما              أتفق إل� �د ما 

راوح أعمارهم  ر عل� تطوير األنشطة الثقافـية لألطفال الذين ت�ت رخ أك�ج ب أن يكون هناك ترك�ي يحج
%1من 5 إل� 14 عام

1%

1%

1%

1%

8%

7%

9%

19%

37%

4%

4%

3%

5%

4%

5%

11%

14%

14%

25%

19%

22%

22%

24%

25%

27%

28%

35%

38%

39%

24%

21%

74%

73%

72%

69%

68%

66%

46%

41%

38%

32%

23%

 اًماع W; 14إ ماوعأ 5 نم م.رامعأ حواN8ت نيذلا لافطألل ةيفاقثلا ةطش@ألا ر=وطت ;:ع 78كأ 56كرت كان. نو,ي نأ بجي

 ةيiرغلا ةفاقثلا لباقم انلافطأ نا.ذأ cd ةيدوعسلا ةفاقثلل ة=ولوألا ءاطع̂و ز=زع] مZملا نم

 ملاعلل ةيدوعسلا ةيiرعلا ةكلمملا نع لضفأ ةروصل ج=وN8لاو اندلب ;:ع فرعتلل ةعnار ةق=رط md ةفاقثلا ،انلافطأل ةبسjلاب

 ماوعأ 5 لبق لا�~ا ھيلع نا| امب ةنراقم ةيدوعسلا ةيiرعلا ةكلمملا cd ةفاقثلاو نونفلا ر=وطتب عمتyzا مامت.ا داز

الوبق É8كأ عمتyzا حبصأ
ً

 yzةنراقم ةينفلا لا,شألاو ةيفاقثلا ةطش@ألا نم ةعساو ةعوم
ً

 ماوعأ 5 لبق لا�~ا ھيلع نا| امب 

 ماوعأ 5 لبق لا�~ا ھيلع نا| امم مäãايح ;:ع ا.58ثأتو ةفاقثلاو نونفلل عمتyzا ريدقت داز

 لقنلا وأ ةدود�yا قفارملا وأ يزكرماللا عقوملا وأ ةدود�yا لمعلا تاعاس بêسë ، لاثملا ليêس ;:ع( Wdافطأل çéقطنم cd ةيفاقثلا ةطش@ألا ;Wإ اًيلعف لوصولا cd ةiوعص دجأ

 )ةقفارملا ;Wإ ةجا�~ا وأ دود�yا

 اöãطش@أو ةيدوعسلا ةيiرعلا ةكلمملا ةفاقث cd ةكراشملا ةيفيك لوح ةيفا| تامولعم يدل سòل ،اًماع W; 15إ ماوعأ 5 نم هرمع حواN8ي لفطل رمأ Wdو çéفصب

 اًماع W; 14إ ماوعأ 5 نم م.رامعأ حواN8ت نيذلا لافطألل çéقطنم cd ةدوجوملا ةيفاقثلا ةطش@ألاب ملع ;:ع تسل

 ةيفاقثلا ةطش@ألا ;:ع سòلو ةيميدا|ألا تاساردلا ;:ع 56كN8لا الإ اًماع W; 14إ 5 نم م.رامعأ حواN8ت نيذلا لافطألا ;:ع بجي ال

 ةنيعم ةيفاقث ةطش@أ اورضح وأ اًماع 14 و 5 ن5ب م.رامعأ حواN8ت نيذلا Wdافطأ كراش اذإ نورخآلا هدقتعú دق امم قلقلاب رعشأ

 اًمامت قفتأ ام دح ;Wإ قفتأ ام دح لإ قفتأ ال اًمامت قفتأ ال
�ويحج لها، وإعطاء األولوية  عة للتعرف عل� اململكة العربية السعودية وال�ت ة )Z( إل� �د بعيد �ول �قيقة أن الثقافة هي طريقة را�ئ يل ما بعد األلف�يّ يتفق أفراد �ج

�ويحج لصورة أفضل عن اململكة العربية السعودية أمام العامل. للثقافة السعودية مقابل الثقافة الغربية وال�ت

رويحج لصورة أفضل عن  عة للتعرف عل� بلدنا وال�ت بالنسبة ألطفالنا، الثقافة هي طريقة را�ئ
اململكة العربية السعودية للعامل

�تمع بتطوير الفنون والثقافة فـي اململكة العربية السعودية مقارنة بما كان  زاد اه�تمام املحج
عليه ال�ال قبل 5 سنوات

موعة واسعة من األنشطة الثقافـية واألشكال الفنية مقارنهتً بما  ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث أصبح املحج
كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

رها عل� �ياتهم مما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات �تمع للفنون والثقافة وتأث�ي زاد تقدير املحج

�ي منطق�ت�ي )ألسباب مثل  �ي الوصول إل� األنشطة الثقافية املناسبة ألطفال�ي �خ د صعوبة �خ أ�ج
ساعات العمل املحدودة، أو صعوبة الوصول للموقع، أو محدودية املرافق، أو التنقل، أو 
ة إل� مرافقة( ال�ا�ج

راوح عمره من 5 إل� 15 عام، ليس لدى معلومات كافـية  بصف�ت�ي ول�ي أمر لطفل ي�ت
�ول كيفـية املشاركة فـي ثقافة اململكة العربية السعودية وأنشطتها

راوح أعمارهم من  ودة فـي منطق�ت�ي لألطفال الذين ت�ت لست عل� علم باألنشطة الثقافـية املو�ج
5 إل� 14 عام

رخ عل� دراستهم األكاديمية  رك�ي �خ 5 و 14 عامًا ال�ت راوح أعمارهم ب�ي ب عل� األطفال الذين ت�ت يحج
وليس عل� األنشطة الثقافية

�خ 5 و 14  راوح أعمارهم ب�ي أشعر بالقلق مما قد يعتقده اآلخرون إذا شارك أطفال�ي الذين ت�ت
عامًا أو �ضروا أنشطة ثقافـية معينة

1%

1%

1%

1%

1%

4%

3%

5%

4%

منظور أوسع ألولياء األمور �ول الثقافة فـي اململكة العربية السعودية

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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إناث ذكور �خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي ــمالية املنطقة السث نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج  
938 943 368 1513 283 244 243 616 495 1,881 العبارات

51% 61% 54% 57% 71% 49% 59% 52% 54% 56% ــرخ علــ� رك�ي ــ�خ 5 و 14 عامــًا ال�ت ــراوح أعمارهــم ب�ي ــب علــ� األطفــال الذيــن ت�ت  يحج
دراســتهم األكاديميــة وليــس علــ� األنشــطة الثقافية

98% 94% 96% 96% 98% 98% 93% 96% 96% 96% رويــحج لصــورة عــة للتعــرف علــ� بلدنــا وال�ت  بالنســبة ألطفالنــا، الثقافــة هــي طريقــة را�ئ
أفضــل عــن اململكــة العربيــة الســعودية أمــام العامل

77% 81% 83% 78% 78% 82% 74% 77% 84% 79% ــ�خ 5-14 ســنة، ليســت لــدى معلومات ــراوح عمــره مــا ب�ي  بصف�تــ�ي ولــ�ي أمــر لطفــل ي�ت
كافـــية �ول كيفـــية املشــاركة فـــي ثقافة اململكة العربية الســعودية وأنشــطتها

96% 94% 94% 95% 97% 97% 93% 94% 94% 95% مــن املهــم ترســيخ الثقافــة الســعودية فـــي أذهــان أطفالنــا بــداًل مــن  الثقافــة الغربية

97% 95% 97% 96% 96% 98% 94% 94% 97% 96% ــر علــ� تطويــر األنشــطة الثقافـــية لألطفــال ــرخ أك�ج ــب أن يكــون هنــاك ترك�ي يحج

37% 51% 42% 45% 49% 52% 48% 38% 44% 44% ــ�ي منطق�تــ�ي تتناســب مــع أطفالــ�ي الذين ــ�ي الوصــول إلــ� أنشــطة ثقافيــة �خ ــد صعوبــة �خ  أ�ج
ــ�خ 5 و 14 عــام ــراوح أعمارهــم ب�ي ت�ت

72% 82% 79% 77% 74% 77% 73% 75% 82% 77% ودة فـــي منطق�ت�ي لســت عل� علم بأنشــطة األطفال الثقافـــية املو�ج

81% 82% 85% 81% 81% 88% 75% 78% 85% 81% د صعوبة فـي الوصول فعليًا إل� األنشطة الثقافـية فـي منطق�ت�ي ألطفال�ي  الذين  أ�ج
�خ 5-14 سنة راوح أعمارهم ما ب�ي ت�ت

96% 94% 95% 95% 96% 99% 87% 96% 94% 95%
موعة واسعة من األنشطة الثقافـية واألشكال الفنية ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث  أصبح املحج

مقارنهتً بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

94% 92% 94% 93% 96% 96% 87% 95% 91% 94%
رها عل� �ياتهم مما كان عليه ال�ال قبل �تمع للفنون والثقافة وتأث�ي  زاد تقدير املحج

5 سنوات

96% 93% 93% 94% 99% 98% 87% 95% 91% 94%
�تمع بتطوير الفنون والثقافة فـي اململكة العربية السعودية مقارنة بما كان  يه�تم املحج

عليه ال�ال قبل 5 سنوات

ميع املناطق بمختلف تركيباتها السكانية �ول أهمية ترسيخ الثقافة السعودية فـي أذهان أطفالنا بداًل من الثقافة الغربية. تتفق �ج

نسية نس، وال�ج الفروق بحسب املنطقة، وال�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

منظور أوسع ألولياء األمور �ول الثقافة فـي اململكة العربية السعودية

اآلراء �ول األنشطة الثقافـية
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�تماعي ل التواصل اال�ج 4.استخدام وسا�ئ
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�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ

.)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ بل �ج � استخدامًا من �تِ تطبيقات واتساب وسناب شات هما األك�ث

87%

74%

78%

31%

62%

21%

57%

7%

53%

4%

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ � استخدامًا لدى �ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ



© وزارة الثقافة 902022

إناث ذكور �خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي ــمالية املنطقة السث نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج
954 1026 359 1621 228 232 276 663 581 1,980 التطبيقات
84% 90% 86% 87% 88% 95% 86% 89% 82% 87% واتساب
82% 75% 65% 81% 64% 75% 84% 85% 75% 78% ســناب شات
69% 55% 57% 63% 45% 59% 72% 70% 54% 62% انستغرام
56% 58% 39% 61% 42% 52% 63% 54% 66% 57% ر توي�ت
48% 58% 48% 54% 48% 59% 56% 59% 44% 53% يوتيوب
51% 43% 38% 49% 50% 51% 55% 45% 43% 47% تيــك توك
36% 27% 26% 32% 28% 35% 47% 30% 25% 31% رام تيليحج
12% 28% 43% 16% 29% 24% 18% 20% 18% 21% فـيسبوك
12% 2% 6% 7% 2% 10% 4% 9% 7% 7% رست بين�ت
5% 4% 6% 4% 6% 9% 5% 3% 3% 5% الين
5% 4% 3% 5% 3% 4% 4% 5% 5% 4% لينكد ان
3% 4% 3% 3% 2% 3% 7% 2% 3% 3%  كلوب هاوس

ح أدناه، �يث مثل استخدام تطبيق  ر املناطق بمختلف تركيباتها السكانية كما هو موصخّ ة )Z( ع�ج يل ما بعد األلف�يّ �تماعي لدى �ج ل التواصل اال�ج رة استخدام وسا�ئ رة فـي وت�ي هناك فروقات كب�ي
مال�ي العينة. ر مقارنة بإ�ج نوبية نسبة أعل� بكث�ي واتساب لدى الذكور فـي املنطقة ال�ج

نسية نس، وال�ج الفروق بحسب املنطقة، وال�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ � استخدامًا لدى �ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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� استخدامًا لدى أولياء أمور األطفال من عمر 5-14سنة �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ
. )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ بل �ج � استخدامًا من �تِ تطبيقات واتساب وسناب شات هما األك�ث

90%

29%

66%

25%

42%

19%

44%

3%

50%

4%

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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إناث ذكور �خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي ــمالية املنطقة السث نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج

964 972 383 1553 284 255 249 648 500 1,936 التطبيقات
89% 91% 84% 91% 91% 91% 86% 92% 88% 90%  واتساب
74% 59% 45% 72% 61% 59% 81% 65% 67% 66% ســناب شات
46% 53% 51% 49% 46% 59% 49% 47% 51% 50% انستغرام
38% 51% 29% 48% 43% 33% 47% 47% 46% 44% ر توي�ت
52% 32% 40% 43% 31% 42% 49% 48% 38% 42% يوتيوب
32% 27% 25% 30% 35% 38% 27% 25% 29% 29% تيــك توك
25% 24% 23% 25% 31% 27% 24% 23% 21% 25% رام تيليحج
14% 23% 52% 11% 33% 23% 14% 20% 10% 19% فـيسبوك
4% 5% 3% 5% 2% 4% 3% 5% 6% 4% رست بين�ت
3% 3% 5% 2% 5% 6% 1% 2% 2% 3% الين
6% 1% 3% 4% 2% 4% 2% 5% 3% 3% لينكد ان
1% 2% 2% 2% 0% 5% 0% 2% 2% 2%  كلوب هاوس

�خ  اء استخدام سناب شات فـي املرتبة األول� لدى املواطن�ي نسية لدى أولياء أمور األطفال من عمر 5-14سنة. �يث �ج نس، وال�ج رة بحسب املنطقة، وال�ج ما يل�ي فروقات كب�ي نستعرض فـ�ي
. �خ ر السعودي�ي اء استخدام فـيسبوك فـي املرتبة األول� لدى غ�ي �خ �ج ، فـي ��ي �خ السعودي�ي

نسية نس، وال�ج الفروق بحسب املنطقة، وال�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

� استخدامًا لدى أولياء أمور األطفال من عمر 5-14 سنة �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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�نت. � اإلن�ت ة )Z( ع�ج يل ما بعد األلف�يّ �ها، أهم األنشطة ال�ت�ي يمارسها �ج يل التطبيقات أو تطبيقات البث أو سماع املوسيقى وغ�ي �ن تمثل أنشطة ال�صول عل� املعلومات أو الشراء أو ت�ن

ال�صول عل� معلومات عن األنشطة والفعاليات

دمات شراء السلع أو ال�خ

رامحج أو التطبيقات تحميل ال�ج

يل الصور، أو األفالم، أو الفـيديوهات أو  رخ البث أو ت�خ
املوسيقى ، أو اللعب أو تحميل األلعاب

رنت ر اإلن�ت �ضور دورة رسمية ع�ج

موعات  الوصول إل� مواقع الدردشة، أو املدونات، أو محج
رنت ر اإلن�ت األخبار أو املناقشات ع�ج

�ي رو�خ ريد اإللك�ت إرسال أو استقبال ال�ج

البحث عن املعلومات الصحية )عن Covid-19، أو 
األمراض، أو التغذية، وما إل� ذلك(

البحث عن وظيفة أو تقديم طلب للحصول عل� وظيفة

رونية  الت أو الكتب اإللك�ت يل الصحف أو املحج رخ قراءة أو ت�خ
رنت ر اإلن�ت املتا�ة ع�ج

�خ إل� موقع  تحميل املحتوى املعد من قبل املستخدم�ي
لت�تم مشاركته مع اآلخرين

�خ  بل املستخدم�ي بله /من �تِ عد من �تِ تحميل املحتوى املُ
إل� موقع لت�تم مشاركته
ر  إدارة موقع شخ��ي لنشر اآلراء �ول مختلف القضايا ع�ج
مواقع الويب ال�ت�ي قد يتول� إعدادها األفراد أو املنظمات

التدوين: متابعة محتوى املدونة أو إضافة محتوى إليها

61%

61%

61%

51%

38%

37%

32%

25%

19%

15%

11%

8%

2%

�نت � اإلن�ت ة )Z( من عمر 15-25 سنة ع�ج يل ما بعد األلف�يّ األنشطة ال�ت�ي يمارسها �ج

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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إناث ذكور �خ ر الســعودي�ي غ�ي �خ سعودي�ي املنطقة الشـمالية نوبية املنطقــة ال�ج املنطقة الشــرقية املنطقــة الغربية املنطقة الوســطى مال�ي اإل�ج
954 1026 359 1621 228 232 276 663 581 1,980 العبارات

60% 62% 59% 62% 64% 47% 57% 64% 64% 61% ال�صــول علــ� معلومــات عــن األنشــطة والفعاليات

65% 58% 55% 63% 59% 65% 67% 62% 58% 61% دمات شــراء الســلع أو ال�خ

65% 57% 59% 61% 69% 61% 64% 65% 51% 61% رامــحج أو التطبيقــات تحميــل ال�ج

48% 54% 53% 51% 46% 53% 55% 58% 44% 51% يــل الصــور، أو األفــالم، أو الفـــيديوهات أو املوســيقى ، أو اللعــب أو رخ  البــث أو ت�خ
تحميــل األلعاب

47% 30% 36% 39% 36% 36% 36% 48% 30% 38% رنــت ــر اإلن�ت �ضــور دورة رســمية ع�ج

33% 41% 48% 35% 37% 34% 43% 45% 28% 37% موعــات األخبــار أو املناقشــات  الوصــول إلــ� مواقــع الدردشــة، أو املدونــات، أو محج
رنت ــر اإلن�ت ع�ج

32% 32% 28% 33% 21% 28% 35% 37% 30% 32% �ي رو�خ ريد اإللك�ت إرســال أو اســتقبال ال�ج

28% 21% 28% 24% 14% 26% 18% 37% 18% 25% البحث عن املعلومات الصحية )عن Covid-19(، أو األمراض، أو التغذية، وما إل� ذلك

22% 16% 14% 20% 14% 16% 21% 22% 19% 19% البحث عن وظيفة أو تقديم طلب للحصول عل� وظيفة

15% 16% 18% 15% 14% 17% 20% 18% 11% 15% رنت ر اإلن�ت رونية املتا�ة ع�ج الت أو الكتب اإللك�ت يل الصحف أو املحج رخ قراءة أو ت�خ

8% 13% 9% 11% 12% 11% 9% 9% 14% 11% دمات بيع السلع أو ال�خ

10% 9% 12% 9% 13% 14% 11% 9% 7% 10% دمات املتعلقة بالسفر أو البحث عن أماكن اإلقامة املتعلقة بالسفر استخدام ال�خ

10% 10% 10% 10% 4% 10% 11% 9% 12% 10% �خ إل� موقع لت�تم مشاركته مع اآلخرين  تحميل املحتوى املعد من قبل املستخدم�ي

11% 8% 11% 9% 4% 11% 14% 7% 12% 9% إدارة موقع شخ��ي

9% 7% 5% 9% 2% 5% 14% 8% 9% 8% ر مواقع الويب ال�ت�ي قد يتول� إعدادها  األفراد  نشر اآلراء �ول مختلف القضايا ع�ج
أو املنظمات

1% 3% 4% 2% 4% 1% 6% 1% 1% 2% التدوين: متابعة محتوى املدونة أو إضافة محتوى إليها

لت املنطقة  رنت، كما هو موضح أدناه. �يث سحج ر اإلن�ت ة )Z( ملختلف األنشطة املتا�ة ع�ج يل ما بعد األلف�يّ �خ املناطق بمختلف تركيباتها السكانية من �يث ممارسة �ج رة ب�ي د فروقات كب�ي تو�ج
مال�ي العينة. الغربية أعل� نسبة مقارنة بإ�ج

نسية نس، وال�ج الفروق بحسب املنطقة، وال�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج
ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أعل� من اإل�ج

ر عند هامش الثقة 95% مال�ي بكث�ي أقل من اإل�ج

�نت � اإلن�ت ة )Z( من عمر 15-25 سنة ع�ج يل ما بعد األلف�يّ األنشطة ال�ت�ي يمارسها �ج

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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�تماعي. ل التواصل اال�ج �نت بسبب ارتفاع نسبة مدة استخدام وسا�ئ ة )Z( من عمر 15-25 سنة مدة أطول فـي استخدام اإلن�ت يل ما بعد األلف�يّ �ي أفراد �ج يق�ن

� للوصول إل� و�دة التحكم فـي األلعاب. � للوصول إل� قنوات التلفزيون الرقمية، بي�نما ي�تمتع األطفال من عمر 5-14 سنة بإمكانية أك�ج ة )Z( من عمر 15-25 سنة بإمكانية أك�ج يل ما بعد األلف�يّ ي�تمتع أفراد �ج

ة )Z(، األفراد من عمر 15-25 سنة مقابل األفراد من عمر 5-14 سنة  يل ما بعد األلف�يّ �نت: �ج � اإلن�ت مدة ممارسة األنشطة ع�ج

ة )Z(، األفراد من عمر 15-25 سنة مقابل األفراد من عمر 5-14 سنة  يل ما بعد األلف�يّ هزة األلعاب: �ج إمكانية الوصول إل� أ�ج

رنت يوميًا )بالساعات( ر اإلن�ت الوقت املستغرق ع�ج

�تماعي يوميًا )بالساعات( ل التواصل اال�ج ر وسا�ئ الوقت املستغرق ع�ج

رنت لغرض التعلم أو �ضور الدورات )بالساعات( ر اإلن�ت الوقت املستغرق ع�ج

Nintendo Switchو Xboxو Play Station و�دة التحكم فـي األلعاب مثل

ليست لديهم إمكانية الوصول لها )ال يمتلكونها(

راك فـي القنوات التلفزيونية الرقمية ملشاهدة األفالم أو املسلسالت مثل:  االش�ت
OSN وSTARZPLAY وNetflix وShahid وما إل� ذلك.

8

5

3

24%

61%

30%

6

3

3

71%

46%

14%

15-25 سنة

15-25 سنة

5-14 سنة

5-14 سنة

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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املقارنة املعيارية للمشاركة الثقافـية4
)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ل�ج



© وزارة الثقافة 972022

 1.ملخص املقارنة املعيارية
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�خ	  وات وفرص التحس�ي عية و�صر أهم الفحج ة )Z( باململكة العربية السعودية مع الدول املر�ج يل ما بعد األلف�يّ مقارنة املشاركة الثقافـية ل�ج
 	 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ التعرف عل� أفضل املبادرات ال�كومية فـي تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
عية	  مقارنة البنية التحتية الثقافـية ومستوى الوصول إل� العروض الثقافـية للسعودية مع الدول املر�ج
ة )Z( فـي املستقبل 	  يل ما بعد األلف�يّ بناء خط أساس وقاعدة بيانات معيارية ملعاينة املشاركة الثقافـية ل�ج

ة )Z( باململكة العربية السعودية  يل ما بعد األلف�يّ �ن فـي املشاركة الثقافـية ل�ج وات وفرص التحس�ي تهدف دراسة املقارنة إل� �صر أهم الفحج
ة. يل ما بعد األلف�يّ والتعرف عل� أهم املبادرات ال�كومية فـي تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج

ملخص املقارنة املعيارية

أهداف الدراسة
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مال�ي الناتحج الوط�ن�ي املحل�ي نسبة مساهمة االقتصاد اإلبداعي فـي إ�ج

ات الثقافـية نسبة إنفاق األسر عل� املنتحج

مال�ي القوى العاملة نسبة العمالة العاملة فـي قطاع الثقافة من إ�ج

Anholt-GFK تيب العاملي الثقافـي فـي مؤشر� ال�ت

عدد السكان )مليون(

�تيب العاملي ملؤشر الت�نمية البشرية ال�ت

3.0%

4.7%

12.9%

3

37.6

16

3.2%

7.7%

4.6%

4

68.0

13

6.4%

6.9%

6.0%

10

25.5

8

3.5%

5.3%

4.9%

9

10.3

7

3.2%

6.4%

3.8%

15

5.8

11

وانب االقتصادية والثقافـية  � متوازنة تراعي ال�ج تم اختيار دول املقارنة بناًء عل� معاي�ي
�اليا، والسويد، وسنغافورة( والديمغرافية  )كندا، وبريطانيا، وأس�ت

عية لدراسة املقارنة الدول املر�ج

ملخص املقارنة املعيارية



© وزارة الثقافة 1002022

)Z(ة يل ما بعد األلف�يّ )1/2(أهم املبادرات ال�ت�ي تم �صرها فـي دول املقارنة ال�ت�ي تهدف إل� تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج

ميع أنحاء البالد لل�تمكن من الوصول بسهولة إل� الفرص  �ي �ج وضع منصة ثقافـية رقمية وأنشطة وطنية للطالب �خ
الثقافـية املحلية

ودة بعد املدرسة لألطفال والطالب لدعم املشاركة  ر برامحج وموارد ممتعة وآمنة وسهلة الوصول وعالية ال�ج توفـ�ي
الهادفة فـي الفنون

ر القطاعات، وكذلك الدبلوماسية الثقافية ال�ت�ي   تعزيز التعاون مع املنظمات الفنية والثقافية والشراكات ع�ج
تستهدف الشباب

ارب الثقافـية املحلية ر إل� الفنون والتحج والت الوطنية للشباب ال�ت�ي توفر وصواًل أك�ج إطالق برامحج ال�ج

دة فـي  إنشاء مسرح وط�خ�ي �صري لألطفال والفنانيـن الشباب مع منحهم إمكانية الوصول إل� املسارح الرا�ئ
ميع أنحاء البالد �ج

ميع  بـرات الثقافـية الغنية ل�ج رامحج وال�خ موعة كاملة من ال�ج ميع الطالب من خالل محج م ثقافـي واسع ل�ج ر تعل�ي توفـ�ي
املدارس والكليات

ر منصة للشباب لتقوية اللغة األول� أو الثانية من خالل برامحج املنح الدراسية املتعددة واملساعد اللغوي توفـ�ي

م الثقافـي التعل�ي

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

مل ي�تم �صر املبادرة املعنيةتم �صر املبادرة املعنية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ �ن املشاركة الثقافـية ل�ج املبادرات ال�كومية لتحفـ�ي

الوصول إل�
الثقافة

ملخص املقارنة املعيارية
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م الثقافـي التعل�ي

املعاينة الثقافـية

�تمعات األخرى يع اإلبداع والتنوع الثقافـي من خالل برامحج التبادل لألطفال والشباب مع البلدان واملحج تشحج

�خ مــن ت�خميــة مهاراتهــم ومواصلــة ممارســتهم الفنيــة والبقــاء علــ� اتصــال  ــ�خ املدرســ�ي ديــد ل�تمك�ي وضــع برنامــحج �ج
بالقطــاع الثقافـــي

يــة )مثــال:  رخ ية باقــة برامــحج تحف�ي رخ تعزيــز املمارســة الثقافـــية والفنيــة لألطفــال والشــباب مــن خــالل باقــة برامــحج تحفـــ�ي
تدريــب وإرشــاد( وتمويليــة )مثــال: تدريــب ومنــح(

�خ الشباب إلشهار أعمالهم اإلبداعية ر قنوات إعالنية للفنان�ي توفـ�ي

يال من خالل دعم اإلرشاد الف�خ�ي والثقافـي لألطفال والشباب �خ األ�ج دعم نقل املعرفة الثقافـية ب�ي

از دراسات بحثية ملتابعة مستوى املشاركة الثقافـية لألطفال والشباب إنحج

ها ميع أنشطتهم الثقافـية داخل املدرسة وخار�ج يل �ج واز سفر ثقافـي لألطفال لتسحج إنشاء �ج

اإلدماحج الثقافـي

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

مل ي�تم �صر املبادرة املعنيةتم �صر املبادرة املعنية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ �ن املشاركة الثقافـية ل�ج املبادرات ال�كومية لتحفـ�ي

ملخص املقارنة املعيارية

)Z(ة يل ما بعد األلف�يّ )2/2(أهم املبادرات ال�ت�ي تم �صرها فـي دول املقارنة ال�ت�ي تهدف إل� تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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�ي فعاليات الفنون البصرية واملسرح واملوسيقى واملكتبات ة )Z( باململكة العربية السعودية �ن يل ما بعد األلف�يّ وات مشاركات �ج ت�تمثل أهم فحج

فعاليات الفنون البصرية

فعاليات املسرح

فعاليات املوسيقى 

انات الفنون والثقافة مهر�ج

�اث فعاليات ال�ت

دور السي�نما

املتا�ف

املكتبات

17%

8%

18%

58%

29%

51%

15%

22%

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

ة نسبية رخ وة متوسطة                         م�ي وة عالية                                فحج فحج

35%

30%

27%

-

49%

-

-

50%

32%

33%

41%

33%

62%

69%

-

66%

26%

15%

44%

-

-

84%

26%

31%

28%

39%

-

-

24%

72%

28%

-

48%

44%

51%

38%

22%

-

-

-

يسية وات الر�ئ الفحج

ملخص املقارنة املعيارية
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ة )Z( فـي اململكة العربية السعودية بناًء عل� �صر دقيق لألسباب  يل ما بعد األلف�يّ وات ال�الية فـي املشاركة الثقافـية ل�ج ينبغي سد الفحج
�ن مستوى الوصول إل� املرافق والبنية الثقافـية. واملعوقات واملحفزات إضافة إل� تحس�ي

مــا يتعلــق ببعــض الفعاليــات واألنشــطة الثقافـــية. ينبغــي التعمــق  ــ�ي املشــاركات الثقافيــة ف�ي ــوات مهمــة �خ ــد فحج عيــة، تو�ج مقارنــة مــع الــدول املر�ج
ــاز دراســة تحليليــة لفهــم األســباب وراء هــذا التأخــر و�صــر املعوقــات واملحفــزات التـــي يمكــن أن ترفــع مــن هــذه املشــاركات  وإنحج

وات فـي املشاركات املتعلقة باملسرح واملكتبات والفنون البصرية واملوسيقى  تم �صر أهم الفحج

ــوات علــ� مســتوى البنيــة الثقافـــية فـــي اململكــة مــن �يــث ســهولة الوصــول إلــ� املرافــق الثقافـــية باإلضافــة إلــ� كــون القــدرة  ــد كذلــك فحج تو�ج
ــة يــل مــا بعــد األلف�يّ يســية ل�ج ية مــن املعوقــات الر�ئ الشــرا�ئ

ــة. و مــن أهــم املبــادرات ال�كوميــة  يــل مــا بعــد األلف�يّ رخ املشــاركة الثقافـــية ل�ج يع وتحفـــ�ي ــاالت الفنــون والثقافــة بتشــحج ــدة فـــي محج تهتـــم الــدول الرا�ئ
املنتشــرة فـــي هــذه الــدول:

ز، منح، وفرص عمل( وا�ئ ة )Z( )مثال: �ج يل ما بعد األلف�يّ ية ومادية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج رخ خلق برامحج تحفـ�ي

دمحج املحتوى الثقافـي والف�خ�ي فـي املقرر املدرس�ي
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ وانب الثقافـية والفنية للتعاون فـي إشراك �ج هات املحلية ذات عالقة بال�ج تفعيل دور املؤسسات واملنظمات وال�ج

يــل  يع العمــل الثقافـــي ورفــع مســتوى الوعــي وااله�تمــام عنــد �ج وضــع منصــات وطنيــة رقميــة وغيـــر رقميــة مثــال: ) أســبوع الثقافــة ( لتشــحج
 )Z( ــة مــا بعــد األلف�يّ

ر برامحج وموارد مناسبة بعد املدرسة لألطفال والطالب لدعم املشاركة الهادفة فـي الفنون والثقافة توفـ�ي

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

يات والتوصيات أهم املر�ئ

ملخص املقارنة املعيارية
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2.املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية 
ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ ل�ج

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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.)Z(ة يل ما بعد األلف�يّ عية فـي القطاع الثقافـي و�صر أهم املبادرات ال�ت�ي ته�تم بتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج طط ال�كومية للدول املر�ج تم فحص ال�ن

وانب  �امحج تهم �ج موعة من املبادرات وال�ج ة )Z( من خالل إطالق محج يل ما بعد األلف�يّ عية بتعزيز املشاركة الثقافـية للحج ته�تم الدول املر�ج
ات: متعددة تم تصنيفها إل� أربع ف�ئ

ة )Z( إل� املشاركة الثقافـية  يل ما بعد األلف�يّ �تماعي والفكري ل�ج مل الوصول املادي واال�ج الوصول إل� الثقافة: ويسث  .1
ر واملعتقدات واملمارسات ال�ت�ي تشكل أساس الثقافة  م واملعاي�ي م الثقافـي: ويه�تم بنهحج التدريس والتعلم بناًءً عل� الق�ي التعل�ي  .2

ــة )Z( مــن ثقافــات وأعمــار وخلفـــيات متنوعــة وتقديــر مســاهمتهم الثقافـــية  يــل مــا بعــد األلف�يّ ــات �ج اإلدمــاحج الثقافـــي: ويع�خــ� بدعــم ا�تيا�ج  .3
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ اصة باملشاركة الثقافـية ل�ج يات ال�خ ميع وتحديث البيانات واإل�صا�ئ املعاينة الثقافـية: تحج  .4

ة )Z( عل�  يل ما بعد األلف�يّ يع �ج طط الرسمية ال�كومية فـي دول املقارنة ال�ت�ي تع�ن� بتشحج ق وال�ن فـي هذا الق�م قمنا باالطالع عل� الوثا�ئ
�امحج واملبادرات ال�ت�ي تشرف عليها ال�كومات املعنية فـي هذا النطاق املشاركة الثقافـية، بعدها تم �صر ال�ج

عية وتحديد املبادرات ال�ت�ي تلقى اه�تمامًا عاليًا من معظم الدول ميع الدول املر�ج يسية فـي �ج �ة قمنا بتحليل املبادرات الر�ئ فـي املر�لة األخ�ي

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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ة )Z( فـي كندا )1/2( يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

املبادرة

يـن من خالل تقديم إطالق مبادرة “الشباب املبدع” وة لدى ممارسـي الفنون املبتد�ئ سد الفحج
رتهم املهنية من  اتهم وتعزيز ا�تكاكهم وخ�ج الدعم لتطوير منتحج

رها يه وغ�ي خالل فرص التوظيف والتدريب والتو�ج

رخ ال�خمو فـي االقتصاد اإلبداعي من خالل دعم الفنانيـن منذ  تحفـ�ي
ال الفنون الصغر وتمكينهم من ممارسة املهن فـي محج

طرح برامحج متعددة للشباب واألطفال للسفر واستكشاف مواقع 
التـراث الطبيعي داخل الدولة

ودة  ر برامحج وموارد ممتعة وآمنة وسهلة الوصول وعالية ال�ج توفـ�ي
لألطفال والطالب بعد فتـرة الدراسة لدعم املشاركة الهادفة فـي 

الفنون والرياضة

�ن الشباب ز “التطوير الوظيفـي املبكر” للفنان�ي وا�ئ استحداث �ج

هات الوطنية واملواقع التاريخية  �ن بدء برامحج الشباب فـي املت�ن
واملناطق البحرية املحمية

إطالق “مبادرة الرياضة والفنون بعد املدرسة”

الوصف

مبادرات املشاركة الثقافـية

لس الكندي للفنون، اليونسكو املصدر: املحج

الوصول إل� الثقافة

اإلدماحج الثقافـي

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

املبادرة

انب الشراكات االه�تمام بالتعاون والشراكات وتوسيع نطاقها تعزيز التعاون مع املنظمات الفنية والثقافـية إل� �ج
�خ  عبـر القطاعات املختلفة التـي تستهدف الشباب بهدف تحس�ي

الوصول إل� الثقافة

إطالق برامحج لطالب الفنون والشباب لتعزيز مهاراتهم الفنية 
ويدهم بفرص لعرض فنونهم  رخ ودعم قدراتهم اإلبداعية وكذلك ل�ت

فـي املنتديات العامة

�خ إل� الفصول الدراسية لتوسيع دور  رفـ�ي استقطاب فنانيـن مح�ت
رخ التعلم لألطفال والشباب م وتحفـ�ي الفنون والثقافة فـي التعل�ي

ر منصة للشباب لتقوية اللغة األول� أو الثانية من خالل  توفـ�ي
العديد من برامحج املنح الدراسية والدعم اللغوي

ل اإلبداع لألطفال والشباب فـي  تعزيز املشاركة الفنية من أ�ج
م سن التعل�ي

” �ن فـي الفصل الدراس�ي إطالق برنامحج “فنان�ي

إطالق برامحج مكثفة لتعل�م اللغات

الوصف

لس الكندي للفنون، اليونسكو املصدر: املحج

كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

الوصول إل� الثقافة

م الثقافـي التعل�ي

ة )Z( فـي كندا )2/2( يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

رونية ل�تمكيـن املدارس والكليات  �خ الوصول إل� املوارد اإللك�ت تحس�ي
ميع أنحاء البالد من استعراض فرص التوعية الثقافـية  فـي �ج

اصة بطالبها املحلية ال�خ

املبادرة

زة الفنون للطالب ا�ئ زة الفنون إطالق �ج ا�ئ زة الفنون” و”�ج ا�ئ يع األطفال عل� املشاركة فـي “�ج تشحج
ز خاصة بالثقافة  وا�ئ زة Artsmark” وهي �ج ا�ئ للصغار” و”�ج

مية ات التعل�ي واإلبداع فـي املدارس والبي�ئ

إقامة شراكات قوية بيـن املنظمات الثقافـية واملدارس املحلية 
االت  بـرات واألفكار فـي محج ل�تمكيـن التوزيع الفعال للموارد وال�خ

الثقافة والفنون

ميع أنحاء  استحداث أسبوع الثقافة فـي املدارس الوطنية فـي �ج
ارييـن البالد بالشراكة مع الرعاة التحج

يع الشراكات الثقافـية ذات الطابع املحل�ي تشحج

م أسبوع الثقافة فـي املدارس الوطنية تنظ�ي

�ونية للتوعية الثقافـية  بناء منصة إلك�ت

املصدر: الوزارة املعنية بالرقمنة والثقافة واإلعالم والرياضة باململكة املتحدة

اململكـــــة املتحــــــدة

اإلدماحج الثقافـي

الوصول إل� الثقافة

م الثقافـي التعل�ي

الوصف

ة )Z( فـي اململكة املتحدة )1/2( يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

املبادرة

از توعية ثقافـية واسعة النطاق ميع األطفال إنحج رية ل�ج ارب الثقافـية ال�ث موعة كاملة من التحج ر محج توفـ�ي
امعات وطالب املدارس وال�ج

�خ املقررات الدراسية للفنون فـي املناهحج الوطنية م�ي ت�خ

�خ  ديد عبـر القطاع الثقافـي بأكمله للسماح للمعلم�ي وضع مخطط �ج
مي وكذلك ملواصلة  ال التعل�ي دات الفنية خارحج املحج بمواكبة املستحج

ممارساتهم الفنية

ميع أنشطتهم  يل �ج واز سفر ثقافـي لألطفال لتسحج ابتكار �ج
�خ أولياء األمور والرعاة  ها، وتمك�ي الثقافـية داخل املدرسة وخار�ج

ازات األطفال وسد أي ثغرات فـي  �خ من مواكبة إنحج واملدرس�ي
بـرات املعارف وال�خ

م املناهحج الدراسية إعادة ت�م�ي

ال اإلبداعي �ن باملحج ربط املعلم�ي

�اوح  ديد للتوعية الثقافـية لألطفال الذين ت�ت واز سفر �ج إعداد �ج
�ن خمس سنوات وتسع عشرة سنة أعمارهم ب�ي

م الثقافـي التعل�ي

املصدر: الوزارة املعنية بالرقمنة والثقافة واإلعالم والرياضة باململكة املتحدة

اململكـــــة املتحــــــدة

الوصف

ة )Z( فـي اململكة املتحدة )2/2( يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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املبادرة

�ن الشباب �ن واملبدع�ي يع ودعم االستيعاب الثقافـي للفنان�ي ات لسرد قصصهم تشحج �خ الشباب من مختلف الف�ئ االست�ثمار فـي املبدع�ي
مهور من خالل املنح  رة من ال�ج ح كب�ي وتقديم أعمالهم إل� شرا�ئ

س�ت�ي ز والدعم اللو�ج وا�ئ وال�ج

يه الف�خ�ي والثقافـي لتسهيل نقل املعرفة  االس�تمرار فـي دعم التو�ج
يال �خ األ�ج الثقافـية ب�ي

مية الوطنية ال�ت�ي  والت اإلقل�ي إطالق مبادرات �كومية مثل برامحج ال�ج
ميع  ية ل�ج ارب الثقافـية اإلثرا�ئ ر إل� الفنون والتحج توفر وصواًل أك�ج

رال�ي الشباب األس�ت

ربة الفن  �خ الشباب لتحج مية ومحلية للفنان�ي إنشاء منصات إقل�ي
اص  �خ العام وال�خ والثقافة بالشراكة مع شركاء من القطاع�ي

ر الربحية واملؤسسات غ�ي

يال  �ن األ�ج دعم نقل املعرفة الثقافـية ب�ي

تنفـيذ برامحج الر�الت الثقافـية الوطنية لألطفال والشباب

مية ملمارسة الفنون إنشاء مسا�ات إقل�ي

راليا للفنون، مكتب الفنون لس أس�ت املصدر: محج

�اليا أس�ت

اإلدماحج الثقافـي

الوصول إل� الثقافة

الوصف

�اليا )1/2( ة )Z( فـي أس�ت يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

مبادرات املشاركة الثقافـية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

املبادرة

ة توسيع نطاق الوصول إل� الفنون والثقافة لألطفال والشباب يا الناش�ئ ط والتكنولو�ج االست�ثمار فـي أنشطة استكشاف الوسا�ئ
ات والعروض  مهور من الشباب فـي الوصول إل� املنتحج إلشراك ال�ج

الثقافـية والفنية

�خ الشباب لتقديم أعمالهم  رالي�ي �خ األس�ت إتا�ة فرص التنقل للفنان�ي

عل� الصعيدين الوط�خ�ي والدول�ي

�خ وتدعم التعلم اإلبداعي  رامحج املدرسية ال�ت�ي توظف الفنان�ي نشر ال�ج
�ي  يل التال�ي وبناء قوى عاملة مستقبلية �خ ر من ال�ج ماه�ي وتعرض للحج

ال اإلبداعي املحج

رال�ي فـي املشاركة  مواصلة بناء قاعدة بيانات خاصة بالشباب األس�ت
مهور وت�خميته الفنية والثقافـية والوصول إل� ال�ج

�ن الشباب من اإلعالن عن أعمالهم اإلبداعية � قنوات تمكن الفنان�ي توفـ�ي

تعزيز التقدير واملعرفة والفهم للفنون والثقافة فـي املدارس

�ال�ي بالفنون والثقافة بناء صورة شاملة عن ترابط الشباب االس�ت

الوصول إل� الثقافة

م الثقافـي التعل�ي

املعاينة الثقافـية

�اليا أس�ت

راليا للفنون، مكتب الفنون لس أس�ت املصدر: محج

الوصف

�اليا )2/2( ة )Z( فـي أس�ت يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

املبادرة

ميــع أنحــاء تعزيز فرص املشاركة الثقافـية والفنية لألطفال والشباب ــ�ي �ج مــة لوصــول لألطفــال والشــباب �خ ــر الظــروف املال�ئ توف�ي
ــودة العاليــة إلــ� األنشــطة والعــروض الثقافـــية املتنوعــة ذات ال�ج

يع اإلبــداع والتنــوع الثقافـــي مــن خــالل برامــحج التبــادل الثقافـــي  تشــحج
�تمعــات األخــرى اصــة باألطفــال والشــباب مــع الــدول / املحج ال�خ

يــا  التكنولو�ج ل  وســا�ئ خــالل  مــن  الثقافـــي  التواصــل  نطــاق  توســيع 
واملتا�ــة التكلفــة  منخفضــة  الرقميــة 

املــدارس  فـــي  الثقافـــية  األنشــطة  إلدارة  للبلديــات  األمــوال  ر  توفـــ�ي
البــالد أنحــاء  ميــع  �ج فـــي  البلديــة 

تعزيز التبادل والتعاون الدول�ي فـي الثقافة

ية ل التكنولو�ج � الوسا�ئ تعزيز الوصول الثقافـي ع�ج

�ن األنشطة الثقافـية فـي تقديم الدعم للبلديات لتحفـ�ي
املدارس البلدية

الوصول إل� الثقافة

الــــسويــــــــــــــــــــد

رح ال�كومة السويدية )10.3/2009( املصدر: بوابة ال�كومة السويدية، مق�ت

الوصف

ة )Z( فـي السويد )1/2(  يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج  املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

الــــسويــــــــــــــــــــد

املبادرة

�خ الشباب مع توسيع نطاق الوصول إل� الفنون والثقافة لألطفال والشباب إنشاء مسرح وط�خ�ي �صري لألطفال والفنان�ي
ودة فـي  دة عالية ال�ج منحهم إمكانية الوصول إل� املسارح الرا�ئ

ميع أنحاء البالد �ج

�ي  ر الفرص لألطفال والشباب للمساهمة بشكل خالق �خ توف�ي
من اإلطار املدرس�ي اليومي وبالتعاون مع  األنشطة الثقافية �خ

�خ فـي ال�ياة الثقافـية املهني�ي

�خ مهارات القراءة وزيادة أوقات  رخ األطفال والشباب لتحس�ي تحفـ�ي
القراءة باإلضافة إل� ت�خمية املهارات اللغوية

�خ الشباب وتمكينهم فـي  تقديم الدعم املال�ي وال�وافز للفنان�ي
التطوير الف�خ�ي بشكل منتظم ومقبول من النا�ية املادية

تنفـيذ نموذحج املدارس اإلبداعية

يع القراءة لألطفال والشباب تنفـيذ مبادرة تشحج

�ن الصغار دعم الفنان�ي

الوصول إل� الثقافة

م الثقافـي التعل�ي

اإلدماحج الثقافـي

رح ال�كومة السويدية )10.3/2009( املصدر: بوابة ال�كومة السويدية، مق�ت

الوصف

ة )Z( فـي السويد )2/2(  يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج  املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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املبادرة

هود الرامية لتنشيط املسا�ات وزيادة نقاط االتصال  مواصلة ال�ج
للشباب واألطفال مع ممارس�ي الفنون

ميع أنحاء البالد ومنحها الدعم إلنشــاء  �تمعية فـــي �ج إنشــاء فروع محج
�تمعاتها هويات مميـزة وتنفـيذ برامحج فنون شاملة ملحج

ــات الثقافـــية وتوزيعهــا  يــا إلنشــاء الفنــون واملنتحج اســتخدام التكنولو�ج
الثقافـــية الستكشــاف طــرق  وتســويقها والتعــاون مــع املؤسســات 

ريــن مهــور والزا�ئ ــارب ال�ج يــا لتعزيــز تحج اســتخدام التكنولو�ج

ميــع أنحــاء البــالد ومنحهــا الدعــم إلنشــاء  �تمعيــة فـــي �ج إنشــاء فــروع محج
�تمعاتهــا املحليــة ــيذ برامــحج فنــون شــاملة ملحج ــزة وتنفـ هويــات مميـ

مهــور بشــكل مســتدام وشـــمول�ي مــع تلبيــة  بنــاء برامــحج لت�خميــة ال�ج
الطــالب  ذلــك  فـــي  بمــا  املختلفــة  الســكانية  موعــات  املحج ــات  ا�تيا�ج
والشــباب واألســر التـــي لديها أطفال صغار وكبار الســن واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة

هود التوعية الثقافـية �ن �ج يا الرقمية لتحس�ي استخدام التكنولو�ج

مولية  � سث ع عل� مشاركة أك�ث مة ومتا�ة تشحج تطوير برامحج مال�ئ
فـي الفنون وتب�ن�ي إ�ساسًا بالهوية واالن�تماء

� ماه�ي �ن عل� ت�نمية ال�ج �ك�ي زيادة ال�ت

الوصول إل� الثقافة

اإلدماحج الثقافـي

سنغـــــــــــــافــــــــــورة

لس الوط�خ�ي للفنون بسنغافورة 2018-2022 املصدر: خطة املحج

الوصف

ة )Z( فـي سنغافورة )1/2(  يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

مبادرات املشاركة الثقافـية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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مبادرات املشاركة الثقافـية

سنغـــــــــــــافــــــــــورة

املبادرة

�تمع � الفنون والثقافة عل� املحج �امحج لتعزيز تأث�ي م ال�ج �تمع بمختلف الثقافات تعزيز ت�م�ي ر إمكانات الفنون والثقافة لبناء املحج تسخ�ي
�تماعية واالقتصادية وإيصال الفنون إل�  لفـيات اال�ج يال وال�خ واأل�ج

�تمع ال�ت�ي ال تتوفر لها الفرص ح املحج شرا�ئ

ات وتفضيالت  مع وتحليل البيانات �ول ا�تيا�ج تطوير القدرات ل�ج
الشباب وعادات وأنماط االستهالك

مع والتواصل  �خ للتحج �خ والفنان�ي �تمعي�ي إنشاء مسا�ات للشركاء املحج
�تماعية  م اال�ج وتبادل األفكار وتعزيز ال�وار ومواصلة االرتقاء بالق�ي

�تمعات للفنون فـي تو�يد املحج

هات املعنية  �خ وال�ج تنفـيذ العديد من مبادرات ت�خمية القدرات للفنان�ي
راء  ودة بشكل أفضل وإ�ج �تمع لفهم برامحج الفنون عالية ال�ج فـي املحج

�تمعات املختلفة �خ �ول إشراك املحج ورش العمل األساسية للفنان�ي

ال الفنون والثقافة تعزيز البحث فـي محج

راء دراسات  تعزيز منصات الدعوة ملشاركة الشباب واألطفال وإ�ج
�تماعي للفنون والثقافة لتوثيق األثر اال�ج

�ن عل�  �تمعي�ي �ن والوسطاء والشركاء املحج تطوير قدرة الفنان�ي
�تمعات إشراك املحج

اإلدماحج الثقافـي

م الثقافـي التعل�ي

لس الوط�خ�ي للفنون بسنغافورة 2018-2022 املصدر: خطة املحج

الوصف

ة )Z( فـي سنغافورة )2/2(  يل ما بعد األلف�يّ ية ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج

املعاينة الثقافـية



© وزارة الثقافة 1162022

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ �ن املشاركة الثقافـية ل�ج ملخص املبادرات ال�كومية لتحفـ�ي
)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ )1/2(أهم املبادرات ال�ت�ي تم �صرها فـي دول املقارنة ال�ت�ي تهدف إل� تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج

الوصول إل�
الثقافة

ميع أنحاء البالد تمكنهم من الوصول بسهولة إل�  وضع منصة ثقافـية رقمية وأنشطة وطنية للطالب فـي �ج
الفرص الثقافـية املحلية

ودة بعد املدرسة لألطفال والطالب لدعم املشاركة  ر برامحج وموارد ممتعة وآمنة وسهلة الوصول وعالية ال�ج توفـ�ي
الهادفة فـي الفنون

ر القطاعات والدبلوماسية الثقافـية ال�ت�ي  تعزيز التعاون مع املنظمات الفنية والثقافـية وكذلك الشراكات ع�ج
تستهدف الشباب

ارب الثقافـية املحلية ر إل� الفنون والتحج والت الوطنية للشباب ال�ت�ي توفر وصوال أك�ج إطالق برامحج ال�ج

دة فـي  �خ الشباب مع منحهم إمكانية الوصول إل� املسارح الرا�ئ إنشاء مسرح وط�خ�ي �صري لألطفال والفنان�ي
ميع أنحاء البالد �ج

ميع  رات الثقافـية الغنية ل�ج �ج رامحج وال�خ موعة كاملة من ال�ج ميع الطالب من خالل محج ر تعل�م ثقافـي واسع ل�ج توفـ�ي
املدارس والكليات

ر منصة للشباب لتقوية اللغة األول� أو الثانية من خالل برامحج املنح الدراسية املتعددة واملساعد اللغوي توفـ�ي

م التعل�ي
الثقافـي

مل ي�تم �صر املبادرة املعنيةتم �صر املبادرة املعنية

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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م التعل�ي
الثقافـي

املعاينة 
الثقافـية

�تمعات األخرى يع اإلبداع والتنوع الثقافـي من خالل برامحج التبادل لألطفال والشباب مع البلدان واملحج تشحج

�خ لت�خمية مهاراتهم ومواصلة ممارستهم الفنية والبقاء عل� اتصال ديد للسماح للمدرس�ي وضع برنامحج �ج
 بالقطاع الثقافـي

ية مثــال: ) تدريــب و إرشــاد (  رخ تعزيــز املمارســة الثقافـــية والفنيــة لألطفــال والشــباب مــن خــالل باقــة برامــحج تحفـــ�ي
ــز ومنــح ( وا�ئ وتمويليــة مثــال: ) �ج

�خ الشباب لتسويق أعمالهم اإلبداعية ر قنوات إعالنية للفنان�ي توفـ�ي

يال من خالل دعم اإلرشاد الف�خ�ي والثقافـي لألطفال والشباب �خ األ�ج دعم نقل املعرفة الثقافـية ب�ي

از دراسات بحثية ملتابعة مستوى املشاركة الثقافـية لألطفال والشباب إنحج

ها ميع أنشطتهم الثقافـية داخل املدرسة وخار�ج يل �ج واز سفر ثقافـي لألطفال لتسحج إنشاء �ج

اإلدماحج
 الثقافـي

املصدر: تقارير املقارنة املعيارية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ �ن املشاركة الثقافـية ل�ج ملخص املبادرات ال�كومية لتحفـ�ي

مل ي�تم �صر املبادرة املعنيةتم �صر املبادرة املعنية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ  املبادرات ال�كومية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ )2/2(أهم املبادرات ال�ت�ي تم �صرها فـي دول املقارنة ال�ت�ي تهدف إل� تعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 3.واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
فـي دول املقارنة 

ة )Z( فـي دول املقارنة  يل ما بعد األلف�يّ 3. واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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وات. ة )Z( فـي دول املقارنة و�صر أهم الفحج يل ما بعد األلف�يّ قمنا بدراسة معيارية للمشاركة الثقافـية ل�ج

عية ومقارنتها باملشاركة الثقافـية فـي  ة )Z( فـي الدول املر�ج يل ما بعد األلف�يّ از مقارنة معيارية للمشاركة الثقافـية ل�ج يهدف هذا القسم إل� إنحج
وات للمشاركات( ر)و�صر أهم الفحج حج االستبيان األخ�ي اململكة العربية السعودية بناًء عل� نتا�ئ

ية وفعاليات املسرح وفعاليات  مل: فعاليات العروض املر�ئ رخ عل� املشاركة فـي الفعاليات الثقافـية بما يتوافق مع نطاق املشروع وتسث رك�ي تم ال�ت
راث واألفالم واملتا�ف واملكتبات انات الفنون والثقافة وفعاليات ال�ت املوسيقى ومهر�ج

كذلك قمنا بمقارنة البنية التحتية الثقافـية فـي دول املقارنة فـي مختلف القطاعات الثقافـية �سب البيانات املتوفرة عل� سبيل املثال :
 معدل شاشات السي�خما وصاالت املسرح للسكان

ر مستوى ال�خمو االقتصادي عل�  مل التحليل كذلك مقارنة املشاركة الثقافـية بناًء عل� مؤشرات اقتصادية مثل الناتحج املحل�ي للفرد لفهم تأث�ي سث
املشاركة الثقافـية

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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ة )Z( فـي السعودية باملقارنة مع الدول  يل ما بعد األلف�يّ ية ل�ج وة واضحة فـي �ضور فعاليات العروض املر�ئ د فحج تو�ج
عية. املر�ج

نسبة ال�ضور فـي فعاليات الفنون البصرية

معدل معارض الفنون البصرية لـ 100,000 ن�مة

17%

� متوفر غ�ي

48%

3.2%

28%

2.2%

26%

2%

32%

6.8%

35%

15.1%

ية فعاليات العروض املر�ئ

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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�ي فعاليات املسرح بشكل ملحوظ عن أقرانه فـي دول املقارنة ويمكن أن  ة )Z( �ن يل ما بعد األلف�يّ يقل كذلك �ضور �ج
يسية. تكون صعوبة الوصول إل� املسارح من األسباب الر�ئ

نسبة ال�ضور فـي فعاليات املسرح

معدل صاالت املسرح لـ 100,000 ن�مة

8%

1%

44%

1.2%

39%

2%

15%

0.5%

33%

7.6%

30%

1.3%

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

فعاليات املسرح

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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فعاليات املوسيقى 
ود  عية ويال�ظ و�ج ة )Z( عن أقرانه فـي الدول املر�ج يل ما بعد األلف�يّ باملثل تقل املشاركات فـي فعاليات املوسيقى ل�ج

�ن نسبة املشاركة ومعدل الناتحج املحل�ي للفرد فـي دول الدراسة. � ب�ي ترابط معت�ج

نسبة ال�ضور فـي فعاليات املوسيقى 

 ) الناتحج املحل�ي للفرد 2019م )دوالر امريك�ي

ى 
يق

س
ملو

ت ا
ليا

عا
ر ف

دو
ي 

 فـ
ور

ض
ال�

بة 
س

ن

اململكة العربية
السعودية

سنغافورة

Correlation¹ 
= 40%

السويد

راليا أس�ت
كندا عالقة نسبة ال�ضور مع الناتحج املحل�ي للفرد 

� متوفر18%51% %27%41%44غ�ي

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(
)Excel Correl( رات بناًء عل� معادلة رياضية �خ املتغ�ي رابط ب�ي ¹: ي�تم تحديد مستوى ال�ت

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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انات الفنون والثقافة مهر�ج
دًا  � �ج انات الفنون والثقافة تعت�ج ة )Z( فـي مهر�ج يل ما بعد األلف�يّ حج السابقة فإن مشاركات �ج عل� خالف النتا�ئ

دة فـي املشاركة الثقافـية. � را�ئ عة مقارنة مع دول تعت�ج مشحج

مال�ي السكان �ن لألعمال الفنية من إ�ج نسبة املمارس�ي

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

انات الفنون والثقافة %58نسبة ال�ضور فـي مهر�ج

� متوفر غ�ي

38%

18%

� متوفر غ�ي

� متوفر غ�ي

� متوفر غ�ي

10%

33%

31%

� متوفر غ�ي

20%

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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�اث فعاليات ال�ت
ود ترابط مهم  ابيًا عل� العموم مع ضبط و�ج �اث إيحج � تمركز اململكة فـي الفعاليات املتعلقة بال�ت بنفس الشكل يعت�ج

�ن نسبة املشاركة فـي هذه الفعاليات ومعدل الناتحج املحل�ي للفرد فـي دول الدراسة.  ب�ي

�اث نسبة ال�ضور فـي فعاليات ال�ت

 ) الناتحج املحل�ي للفرد 2019م )دوالر امريك�ي

ث
�ا

ال�ت
ت 

ليا
عا

ر ف
دو

ي 
 فـ

ور
ض

ال�
بة 

س
ن

اململكة العربية
السعودية

سنغافورة

اململكة املتحدة

السويد

كندا

عالقة نسبة ال�ضور مع الناتحج املحل�ي للفرد 

� متوفر29%22%24% %49%62غ�ي

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(
)Excel Correl( رات بناًء عل� معادلة رياضية �خ املتغ�ي رابط ب�ي ¹: ي�تم تحديد مستوى ال�ت

Correlation¹ 
= 40%

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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السي�نما
ة )Z( فـي دور السي�نما ال بأس به بالنظر إل� نسبة انتشار شاشات السي�نما يل ما بعد األلف�يّ � �ضور �ج يعت�ج

نسبة ال�ضور فـي دور السي�نما

معدل شاشات السي�نما لـ 100,000 ن�مة

51%

1.1%

� متوفر غ�ي

9.6%

72%

6.9%

84%

8.8%

69%

9.9%

� متوفر غ�ي

4.9%

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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املتا�ف
ة )Z( السعودي بالتوافق مع ضعف انتشار  يل ما بعد األلف�يّ د ثغرة فـي نسبة املشاركة ل�ج ما يخص املتا�ف فتو�ج فـ�ي

املتا�ف مقارنة بعدد السكان.

نسبة ال�ضور فـي املتا�ف

معدل املتا�ف لـ 100,000 ن�مة

15%

0.8%

� متوفر غ�ي

6.1%

28%

3.7%

26%

5.0%

� متوفر غ�ي

2.1%

� متوفر غ�ي

1.0%

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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املكتبات
ة )Z( بالتوازي مع ضعف كثافة املكتبات  يل ما بعد األلف�يّ كذلك عل� مستوى املكتبات يال�ظ تأخر واضح ملشاركات �ج

بالنظر إل� عدد السكان. 

نسبة ال�ضور فـي املكتبات

معدل املكتبات العامة لـ 100,000 ن�مة

22%

0.3%

� متوفر غ�ي

1.6%

� متوفر غ�ي

6.0%

31%

6.4%

66%

10.6%

50%

1.0%

املصدر: تقارير سابقة للدول )امللحق(

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج
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وات أهم الفحج
ة )Z( ت�تمثل فـي فعاليات الفنون البصرية واملسرح واملوسيقى واملكتبات. يل ما بعد األلف�يّ وات فـي مشاركات �ج أهم الفحج

17%

8%

18%

58%

29%

51%

15%

22%

48%

44%

51%

38%

22%

-

-

-

28%

39%

-

-

24%

72%

28%

-

26%

15%

44%

-

-

84%

26%

31%

32%

33%

41%

33%

62%

69%

-

66%

35%

30%

27%

-

49%

-

-

50%

فعاليات الفنون البصرية

فعاليات املسرح

فعاليات املوسيقى 

انات الفنون والثقافة مهر�ج

�اث فعاليات ال�ت

دور السي�نما

املتا�ف

املكتبات

حج السابقة   املصدر: النتا�ئ

ة نسبية رخ وة متوسطة               م�ي وة عالية               فحج  فحج

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج



© وزارة الثقافة 1292022

ة )Z( باململكة بناًء عل� �صر دقيق لألسباب واملعوقات واملحفزات  يل ما بعد األلف�يّ وات ال�الية فـي املشاركة الثقافـية للحج ينبغي سد الفحج
�ن مستوى الوصول إل� املرافق والبنية الثقافـية. إضافة إل� تحس�ي

ة )Z( فـي ما يتعلق ببعض الفعاليات واألنشطة الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ وات مهمة فـي املشاركات الثقافـية ل�ج د فحج عية، تو�ج مقارنة مع الدول املر�ج

از دراسة تحليلية لفهم األسباب وراء هذا التأخر و�صر املعوقات واملحفزات ال�ت�ي يمكن ان ترفع من هذه املشاركات   ينبغي التعمق وإنحج

وات فـي املشاركات املتعلقة باملسرح واملكتبات والفنون البصرية واملوسيقى  تم �صر أهم الفحج

وات عل� مستوى البنية الثقافـية فـي اململكة من �يث سهولة الوصول إل� املرافق الثقافـية ويمكن أن يكون ذلك باإلضافة إل�  د كذلك فحج تو�ج
ة يل ما بعد األلف�يّ يسية ل�ج ية من املعوقات الر�ئ كون القدرة الشرا�ئ

ة )Z(. ومن أهم املبادرات ال�كومية  يل ما بعد األلف�يّ رخ املشاركة الثقافـية ل�ج يع وتحفـ�ي االت الفنون والثقافة بتشحج دة فـي محج ته�تم الدول الرا�ئ
املنتشرة فـي هذه الدول:

ز، ومنح، وفرص عمل( وا�ئ ة )Z( )مثال: �ج يل ما بعد األلف�يّ ية ومادية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج رخ 1. خلق برامحج تحفـ�ي

2. دمحج املحتوى الثقافـي والف�خ�ي فـي املقرر املدرس�ي
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ وانب الثقافـية والفنية للتعاون فـي إشراك �ج هات املحلية ذات العالقة بال�ج 3. تفعيل دور املؤسسات واملنظمات وال�ج
يل ما  يع العمل الثقافـي ورفع مستوى الوعي وااله�تمام عند �ج ر رقمية )مثال: أسبوع الثقافة( لتشحج 4. وضع منصات وطنية رقمية وغ�ي

)Z( ة    بعد األلف�يّ
ر برامحج وموارد مناسبة بعد املدرسة لألطفال والطالب لدعم املشاركة الهادفة فـي الفنون والثقافة 5. توفـ�ي

يات والتوصيات أهم املر�ئ

ة )Z( فـي دول املقارنة يل ما بعد األلف�يّ واقع املشاركة الثقافـية ل�ج



© وزارة الثقافة 1302022

 4.تقارير الدول
)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ  – املشاركة الثقافـية ل�ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 4.2. تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج
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كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج
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ملحة عن الدولة1
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1. ملحة عن الدولة
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

، صندوق النقد الدول�ي �ي ، برنامحج األمم املتحدة اإلنما�ئ املصدر: البنك الدول�ي
م، 3( نصيب الفرد من الدخل  ازات من 3 أبعاد أساسية للت�خمية البشرية: 1( متوسط العمر املتوقع، 2( التعل�ي ¹: مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنحج

مال�ي للفرد الوا�د مؤشر الت�نمية البشرية¹الناتحج املحل�ي اإل�ج

49,2220.929

9.981.7 37.6
 مليون ن�مة

دوالر أمريك�ي

� مربع تريليون دوالر أمريك�يمليون كيلو م�ت

مال�ياملسا�ة الناتحج املحل�ي اإل�ج عدد السكان

يسية وأرقام خاصة بكندا ق ر�ئ �قا�ئ
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2)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
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2. املشاركة الثقافـية
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( ؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

فعاليات املوسيقى الكالسيكيةاملسرح ال�ي والكوميديا �اث والعروض العرقية ال�ت

51%

44%

48%

22%15%

ة )Z( للفعاليات واألنشطة الثقافـية )2016( يل ما بعد األلف�يّ �ضور �ج

انات الفنية والثقافـية املهر�ج

38%
فعاليات الفنون البصريةفعاليات املوسيقى التقليدية

)Z(
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مقارنة املشاركة الثقافـية 

ه عام  السكان بو�ج

ة يل األلف�يّ �ج

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

2. املشاركة الثقافـية
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ه عام ة )Y( والسكان بو�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج مقارنة ب�ي

املوسيقى التقليدية الفنون البصرية املسرح انات املهر�ج راث ال�ت املوسيقى 
 الكالسيكية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( ؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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مبادرات املشاركة الثقافـية3
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املبادرة ة الف�ئ

�خ من خالل تقديم الدعم لبناء إطالق مبادرة “الشباب املبدع” �ي وة ملمارس�ي الفنون املبتد�ئ سد الفحج
رة املهنية من خالل فرص  �ج “بورتوفوليو”، واال�تكاك امله�خ�ي و/أو ال�خ

يه ، والتدريب، واإلقامة، والتو�ج �ي التوظيف التعاو�خ

�خ منذ  رخ ال�خمو فـي االقتصاد اإلبداعي من خالل دعم الفنان�ي تحفـ�ي
ال الفنون الصغر وتمكينهم من ممارسة مهنة فـي محج

طرح برامحج متعددة للشباب واألطفال للسفر واستكشاف مواقع 
راث الطبيعي داخل الدولة ال�ت

ر برامحج وموارد بعد املدرسة ممتعة وآمنة وسهلة الوصول وعالية  توفـ�ي
ودة لألطفال والطالب لدعم املشاركة الهادفة فـي الفنون والرياضة ال�ج

�ن  ز “التطوير الوظيفـي املبكر” للفنان�ي وا�ئ استحداث �ج
الشباب

هات الوطنية واملواقع التاريخية  �ن بدء برامحج الشباب فـي املت�ن
واملناطق البحرية املحمية

إطالق “مبادرة الرياضة والفنون بعد املدرسة”

الوصف

مول والتحول الثقافـي ال�ث

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

لس الكندي للفنون، اليونسكو املصدر: املحج

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت
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تعزيز التعاون مع املنظمات الفنية والثقافـية، وكذلك الشراكات االه�تمام بالتعاون والشراكات وتوسيع نطاقهم
ر القطاعات والدبلوماسية الثقافـية ال�ت�ي تستهدف الشباب ع�ج

إطالق برامحج لطالب الفنون والشباب لتعزيز مهاراتهم الفنية 
ويدهم بفرص لعرض فنونهم  رخ ودعم قدراتهم اإلبداعية وكذلك ل�ت

فـي املنتديات العامة

�خ إل� الفصول الدراسية لتوسيع دور  رفـ�ي �خ مح�ت استقطاب فنان�ي
م وتنشيط التعلم للشباب الفنون والثقافة فـي التعل�ي

ر منصة للشباب لتقوية اللغة األول� أو الثانية من خالل  توفـ�ي
العديد من برامحج املنح الدراسية واملساعدة اللغوية

ل اإلبداع الذي يستهدف  تعزيز املشاركة الفنية من أ�ج
م األطفال والشباب فـي سن التعل�ي

” إطالق برنامحج “فنانون فـي الفصل الدراس�ي

إطالق برامحج مكثفة لتعل�م اللغات

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

التوعية الثقافـية

لس الكندي للفنون، اليونسكو املصدر: املحج

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

املبادرة ة الوصفالف�ئ

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت
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4)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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ر انخراطًا ثقافـيًا من بقية السكان ة )Z( فـي كندا أك�ث يل ما بعد األلف�يّ يبدو أن �ج

ــي فعاليــات  ــرة عامــة الســكان مــن �يــث املشــاركة فـ ــة كبيـ ــة )Z( الكنــدي بدر�ج يــل مــا بعــد األلف�يّ ــاوز �ج يتحج
املوســيقى التقليديــة والفنــون البصريــة باإلضافــة إلــ� العــروض الفنيــة

راثيــة هــي  مــن بيـــن الفعاليــات ال�تــ�ي تمــت دراســتها، يبــدو أن فعاليــات املوســيقى الكالســيكية والعــروض ال�ت
)Z( ــة يــل مــا بعــد األلف�يّ اذبيــة ل�ج األقــل �ج

ــة )Z( فـــي الفنــون والثقافــة؛ وتشـــمل  يــل مــا بعــد األلف�يّ ية لتعزيــز مشــاركة �ج راتيحج تنفــذ كنــدا مبــادرات اســ�ت
يســية: املبــادرات الر�ئ

1. إطالق مبادرة شبابية إبداعية
هات الوطنية والتاريخية رخ 2. إطالق برنامحج شباب املت�خ

رامحج املكثفة لتعل�م اللغات 3. تعزيز ال�ج
4. رعاية وتوسيع التعاون والشراكات ال�ت�ي تستهدف الشباب

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج



© وزارة الثقافة 1422022

املـلـــــــــــــــــــــــحق5
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�ضور الفعاليات املتعلقة باملوسيقى التقليدية والفنون البصرية

املشاركة الثقافـية

ية �ول الفنون” املصدر: شركة Hill Strategies لألبحاث “رؤى إ�صا�ئ
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( ؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

5. امللحق 
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

39%42%48%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

�ضور فعاليات الفنون البصرية )2016(

42%45%51%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

�ضور فعاليات املوسيقى )2016(

انات الفنية / الثقافـية �ضور العروض املسر�ية واملهر�ج

31%36%38%
ة العمريةعامة السكان الف�ئ

 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

انات الفنية والثقافـية )2016( �ضور املهر�ج

40%40%44%
ة العمريةعامة السكان الف�ئ

 )44-25(
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

�ضور العروض املسر�ية والعروض الكوميدية ال�ية )2016(

)Z(
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املشاركة الثقافـية

15%
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

97%
 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

16%16%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

5. امللحق 
كـــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــدا

�اث واملوسيقى الكالسيكية �ضور الفعاليات املتعلقة بال�ت

20%23%22%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

�اثية والثقافـية )2016( �ضور فعاليات املوسيقى الكالسيكية )2016(�ضور العروض ال�ت

يات العامة للعروض الفنية ونسبة �ضورها اإل�صا�ئ

ه عام )2016(ممارسة الفنون وأداء العروض الفنية )2016( �ضور العروض الفنية بو�ج

50%86% 50%93% 64%
عامة السكانعامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(  )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ية �ول الفنون” املصدر: شركة Hill Strategies لألبحاث “رؤى إ�صا�ئ
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( ؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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اململكـــــة املتحــــــدة

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج
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ملحة عن الدولة1
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مال�ي للفرد الوا�د مؤشر الت�نمية البشرية¹الناتحج املحل�ي اإل�ج

68.0

46,3440.932

 مليون ن�مة

دوالر أمريك�ي

242,495
� مربع  كيلو م�ت

3.1
تريليون دوالر أمريك�ي

مال�ياملسا�ة الناتحج املحل�ي اإل�ج عدد السكان

، صندوق النقد الدول�ي �ي ، برنامحج األمم املتحدة اإلنما�ئ املصدر: البنك الدول�ي
م، 3( نصيب الفرد من الدخل  ازات من 3 أبعاد أساسية للت�خمية البشرية: 1( متوسط العمر املتوقع، 2( التعل�ي ¹: مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنحج

1. ملحة عن الدولة 
اململكـــــة املتحــــــدة

يسية وأرقام خاصة باململكة املتحدة ق ر�ئ �قا�ئ



© وزارة الثقافة 1482022

2)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
اململكـــــة املتحــــــدة

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

سماع املوسيقى 

العروض املوسيقية واملسر�ية

قراءة الكتب السي�نما

�اث ال�ت األنشطة املتعلقة باملتا�ف واملعارض

91%

39%

72% 55%

28%24%
ممارسة الفنون وال�رف اليدوية

18%

ة )Z( للفعاليات واألنشطة الثقافـية )2016( يل ما بعد األلف�يّ �ضور �ج

)Z(
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
اململكـــــة املتحــــــدة

مقارنة املشاركة الثقافـية 

ممارسة
الفنون

راث اس�تماع للموسيقى قراءة الكتباملسرحاملتا�فال�ت السي�خما

ه عام  السكان بو�ج

ة العمرية 44-25 الف�ئ

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ه عام ة )Y( والسكان بو�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج مقارنة ب�ي

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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مبادرات املشاركة الثقافـية3
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املبادرة ة الف�ئ

ديدة يع املشاركات املحلية ال�ج �خ تشحج �خ املنظمات واملدارس الثقافـية ل�تمك�ي إقامة شراكات قوية تعمل ب�ي
رات واألفكار �ج التوزيع الفعال للموارد وال�خ

ميع أنحاء  استحداث أسبوع الثقافة فـي املدارس الوطنية فـي �ج

�خ اري�ي البالد بالشراكة مع الرعاة التحج

�خ املدارس والكليات  رنت ل�تمك�ي ر اإلن�ت �خ الوصول إل� املوارد ع�ج تحس�ي
ميع أنحاء البالد من استعراض تفاصيل فرص التوعية  فـي �ج

اصة بطالبها الثقافـية املحلية ال�خ

ميع طالب  رية ل�ج رات الثقافـية ال�ث �ج موعة كاملة من ال�خ ر محج توفـ�ي
امعات املدارس وال�ج

م أسبوع الثقافة فـي املدارس الوطنية تنظ�ي

�ونية للتوعية الثقافـية  بناء منصة إلك�ت

ميع األطفال مل �ج توعية ثقافـية واسعة النطاق ت�ث

الوصف

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

التوعية الثقافـية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
اململكـــــة املتحــــــدة

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت
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م فـي املناهحج الدراسية م فـي املناهحج الوطنيةإعادة الت�م�ي �خ املقررات الدراسية للفنون والت�م�ي م�ي ت�خ

�خ  ر القطاع الثقافـي بأكمله للسماح للمعلم�ي ديد ع�ج وضع مخطط �ج
ال  دات املهنية ذات الصلة ال�ت�ي تحدث خارحج املحج بمواكبة املستحج

مي وكذلك مواصلة ممارستهم الفنية التعل�ي

ميع أنشــطتهم  يل �ج واز ســفر ثقافـــي لألطفال لتســحج ابتكار �ج
ــ�خ أوليــاء األمــور ومقدمي  هــا، وتمك�ي الثقافـــية داخــل املدرســة وخار�ج

�خ مــن فهــم مــا �ققــه كل طفــل، وســد أي ثغــرات  الرعايــة واملدرســ�ي
رات �ج فـــي املعارف وال�خ

زة  ا�ئ زة الفنون” و”�ج ا�ئ يع األطفال عل� املشــاركة فـــي “�ج تشــحج
ــز خاصــة  وا�ئ ــزة Artsmark” وهــي �ج ا�ئ الفنــون للصغــار” و”�ج
ميــة، وينبغــي  ــات التعل�ي بالثقافــة واإلبــداع فـــي املــدارس والبي�ئ

مة اعتبارهــا مؤهــالت ق�ي

ال اإلبداعي �ن باملحج ربط املعلم�ي

ديد للتوعية الثقافـية لألطفال الذين  واز سفر �ج إعداد �ج
�ن خمس سنوات وتسع عشرة سنة �اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

زة الفنون للطالب ا�ئ إطالق �ج

التوعية الثقافـية

مول والتحول الثقافـي ال�ث

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
اململكـــــة املتحــــــدة

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

املبادرة ة الوصفالف�ئ
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4)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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ر فـي الذهاب إل� دور السي�خما واالس�تماع إل� املوسيقى من عامة السكان ة أك�ج ة )Z( فـي اململكة املتحدة منخرط ثقافـيًا بدر�ج يل ما بعد األلف�يّ يبدو أن �ج
راثية ومع ذلك، فإن أداءه ضعيف نسبيًا فـي قراءة الكتب وزيارة املتا�ف واملواقع ال�ت

يسية: مل املبادرات الر�ئ ة )Z( فـي الفنون والثقافة وتسث يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز مشاركة �ج راتيحج تنفذ اململكة املتحدة مبادرات اس�ت
واز التوعية الثقافـية لألطفال ديد ل�ج 1. إنشاء النظام ال�ج

ر عل� الثقافة رخ بشكل أك�ج رك�ي م املناهحج الدراسية مع ال�ت 2. إعادة ت�م�ي
زة الفنون للطالب ا�ئ 3. إطالق �ج

م أسبوع ثقافـي فـي املدارس الوطنية 4. تنظ�ي

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ  املالمح األساسية ل�ج
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املـلـــــــــــــــــــــــحق5
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40%41%28%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

41%40%28%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

53%62%72%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25()Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ية �ضور العروض املوسيقية واملسر�ية والسي�نما�ئ

السي�نما )2016(

45%42%39%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

5.امللحق 
اململكـــــة املتحــــــدة

�ضور العروض املسر�ية واملوسيقية )2016(

�ضور الفعاليات املتعلقة باملتا�ف واملعارض واملواقع التاريخية

زيارة املواقع التاريخية )2016(�ضور األنشطة ذات الصلة باملتا�ف واملعارض )2016(

املشاركة الثقافـية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج
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79%80%91%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

10%11%13%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

68%65%55%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

5.امللحق 
اململكـــــة املتحــــــدة

قراءة الكتب )2016(ممارسة الفنون وال�رف اليدوية )2016(

العادات الثقافـية املتعلقة بممارسة الفنون / ال�رف اليدوية وقراءة الكتب

23%24%18%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

العزف عل� اآلالت املوسيقية )2016(االس�تماع للموسيقى )2016(

العادات الثقافـية املتعلقة باالس�تماع إل� املوسيقى والعزف عل� اآلالت املوسيقية

املشاركة الثقافـية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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�ن 11 و15 سنة )2019( �اوح أعمارهم ب�ي املشاركة الثقافـية العامة لألطفال الذين ت�ت

العروض الراقصة 

األنشطة املوسيقية

األنشطة املتعلقة باملسرح

أنشطة الكتابة والقراءة

أنشطة الفنون وال�رف اليدوية

انات فعاليات املهر�ج

أنشطة األفالم والفـيديو

13%

21%

29%

24%

23%

4%

31%

8%

10%

6%

6%

9%

53%

25%

19%

53%

35%

22%

8%71%

44%

47%

17%

33%

21%

66%

داخل املدرسة           خارحج املدرسة              كالهما            مل ت�تم املشاركة 

5.امللحق 
اململكـــــة املتحــــــدة

�ن 5 و10 سنوات خارحج املدرسة )2019( �اوح أعمارهم ب�ي املشاركة الثقافـية العامة لألطفال الذين ت�ت

81%

70%

69%

41%

35%

26%

25%

15%

أنشطة الكتابة والقراءة

أنشطة الفنون وال�رف اليدوية

أنشطة األفالم والفـيديو

انات فعاليات املهر�ج

األنشطة املوسيقية

األنشطة املتعلقة باملسرح

العروض الراقصة

عزف آلة موسيقية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
مال�ظة: يقصد بال�ضور املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية

املشاركة الثقافـية



© وزارة الثقافة 1602022

�ضور األطفال فـي األماكن الثقافـية )2019(

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
مال�ظة: يقصد بال�ضور املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية

66%

67%

64%

58%

61%

56%

97%

99%

7%

4%

راثية املواقع ال�ت

املتا�ف

املكتبات

األرشيف

املشاركة الثقافـية بشكل عام

5.امللحق 
اململكـــــة املتحــــــدة

املشاركة الثقافـية
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج

�اليا أســـــ�ت
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ملحة عن الدولة1
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مال�ي للفرد الوا�د مؤشر الت�نمية البشرية¹الناتحج املحل�ي اإل�ج

25.5

 62,728 0.944

7.71.6  مليون ن�مة

دوالر أمريك�ي

� مربع تريليون دوالر أمريك�يمليون كيلو م�ت

مال�ياملسا�ة الناتحج املحل�ي اإل�ج عدد السكان

، صندوق النقد الدول�ي �ي ، برنامحج األمم املتحدة اإلنما�ئ املصدر: البنك الدول�ي
م، 3( نصيب الفرد من الدخل  ازات من 3 أبعاد أساسية للت�خمية البشرية: 1( متوسط العمر املتوقع، 2( التعل�ي ¹: مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنحج

1. ملحة عن الدولة 
راليا أســــــ�ت

�اليا يسية وأرقام خاصة بأس�ت ق ر�ئ �قا�ئ
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2)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
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ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
راليا أســــــ�ت

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة )Z( )15-24(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

الفعاليات املوسيقية

املسرح

املكتبات السي�نما

العروض املوسيقية و�فالت األوبرا

العروض الراقصة

املتا�ف

44%

15%

31% 84%

26%13%

10%

الفنون البصرية

26%

ة )Z( للفعاليات الثقافـية )2019( يل ما بعد األلف�يّ �ضور �ج
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ه عام ة والسكان بو�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج مقارنة ب�ي

مقارنة املشاركة الثقافـية 

العروض 
الراقصة

العروض املوسيقية 
و�فالت األوبرا

الفعاليات املوسيقيةالفنون البصريةاملتا�فاملسرح السي�خمااملكتبات

ه عام  السكان بو�ج

ة العمرية 44-25 الف�ئ

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
راليا أســــــ�ت

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-25(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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مبادرات املشاركة الثقافـية3
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املبادرة

مية الوطنية التـي تنفـيذ برامحج الر�الت الوطنية لألطفال والشباب والت اإلقل�ي إطالق مبادرات �كومية مثل برامحج ال�ج
ميع  ية ل�ج ارب الثقافـية اإلثرا�ئ توفر وصواًل أكبـر إل� الفنون والتحج

رال�ي الشباب األس�ت

ربة الفن  مية ومحلية للفنانيـن الشباب لتحج إنشاء منصات إقل�ي
اص  والثقافة بالشراكة مع شركاء من القطاعيـن العام وال�خ

واملؤسسات غيـر الهادفة للربح 

ة  يا الناش�ئ ط والتكنولو�ج االست�ثمار فـي أنشطة استكشاف الوسا�ئ
مهور من الشباب إلشراك ال�ج

�خ الشباب لتقديم أعمالهم  رالي�ي إتا�ة فرص التنقل للفنانيـن األس�ت

عل� الصعيدين الوطنـي والدول�ي

مية ملمارسة الفنون إنشاء مسا�ات إقل�ي

توسيع نطاق الوصول إل� الفنون والثقافة لألطفال والشباب

�ن الشباب لإلعالن عن  ل للفنان�ي � قنوات تن�تّ توفـ�ي
أعمالهم اإلبداعية

الوصف

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
راليا أســــــ�ت

راليا للفنون، مكتب الفنون لس أس�ت املصدر: محج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ة الف�ئ
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املبادرة ة الف�ئ

�ن الشباب �ن واملبدع�ي يع ودعم االستيعاب الثقافـي للفنان�ي ات لسرد قصصهم تشحج �خ الشباب من مختلف الف�ئ االست�ثمار فـي املبدع�ي
مهور من خالل املنح  رة من ال�ج ح كب�ي وتقديم أعمالهم إل� شرا�ئ

ز وا�ئ والزماالت وال�ج

يه الف�خ�ي والثقافـي لتسهيل نقل املعرفة  االس�تمرار فـي دعم التو�ج
يال �خ األ�ج الثقافـية ب�ي

، وتدعم التعلم  �خ رامحج املدرسية ال�ت�ي توظف الفنان�ي نشر ال�ج
يل التال�ي وبناء قوى عاملة  ر من ال�ج ماه�ي اإلبداعي، وتعرض للحج

ال اإلبداعي �ي املحج مستقبلية �خ

ال اإلبداعي فـي  �ي املحج مواصلة وبناء قوى عاملة مستقبلية �خ
مهور وت�خميته املشاركة الفنية والثقافـية، والوصول إل� ال�ج

يال  �ن األ�ج دعم نقل املعرفة الثقافـية ب�ي

تعزيز التقدير واملعرفة والفهم للفنون والثقافة فـي املدارس

�ال�ي املتطورة  وضع صورة شــاملة عن عالقة الشــباب األســ�ت
بالفنــون والثقافة

الوصف

مول والتحول الثقافـي ال�ث

التوعية الثقافـية

األبحاث الثقافـية

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
راليا أســــــ�ت

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت
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4)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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ــة )Z( فـــي  يــل مــا بعــد األلف�يّ ــ�خ األفــراد مــن �ج ــر شــعبية ب�ي هــات الثقافـــية األك�ث يبــدو أن الفعاليــات ال�يــة فـــي دور الســي�خما والعــروض املوســيقية هــي الو�ج
راليا أس�ت

رال�ي مــن بيـــن الفعاليــات الثقافـــية ال�تــ�ي تمــت دراســتها ــة )Z( األســ�ت يــل مــا بعــد األلف�يّ اذبيــة بالنســبة ل�ج تعتبـــر فعاليــات وعــروض األوبــرا الراقصــة أقــل �ج

ر  ة )Y( أك�ث يل األلف�يّ �خ أن �ج ر انخراطًا بشكل ملحوظ فـي الذهاب لدور السي�خما، فـي ��ي ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ ة )Y(، فإن �ج يل األلف�يّ باملقارنة مع �ج
انخراطًا نسبيًا فـي زيارة املتا�ف واملعارض الفنية

يسية: مل املبادرات الر�ئ ة )Z( فـي الفنون والثقافة وتسث يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز مشاركة �ج راتيحج راليا مبادرات اس�ت تنفذ أس�ت
�خ الشباب �خ واملبدع�ي 1. تأييد إدراحج الفنان�ي

2. تعزيز تقدير الفنون والثقافة فـي املدارس 
يال �خ األ�ج 3. دعم نقل املعرفة الثقافـية ب�ي

يا لدعم املشاركة الثقافـية واإلبداعية للشباب 4. استخدام التكنولو�ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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املـلـــــــــــــــــــــــحق5
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31%30%31%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

28%28%20%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

67%77%84%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ال�ضور فـي السي�نما والفعاليات املوسيقية

رال�ي املصدر: مكتب اإل�صاءات االس�ت
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )25-34(؛ يش�ي يل األلف�يّ ة العمرية ل�ج ة        )15-24( الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

38%43%44%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

السي�نما )2016(

5.امللحق 
راليا أســــــ�ت

ال�ضور فـي املكتبات وفعاليات الفنون البصرية

�ضور الفعاليات املوسيقية )2016(

�ضور فعاليات الفنون البصرية )2019(الذهاب إل� املكتبات )2019(

املشاركة الثقافـية

)Z()Y(

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج
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16%15%13%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

10%10%10%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

27%31%26%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

ال�ضور فـي املتا�ف واألنشطة املتعلقة باملسرح

17%15%15%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

ال�ضور فـي الفعاليات املوسيقية و�فالت األوبرا والعروض الراقصة

ال�ضور فـي املتا�ف )2019( ال�ضور فـي املتا�ف )2019(

�ضور العروض الراقصة )2019(�ضور الفعاليات املوسيقية و�فالت األوبرا )2019(

5.امللحق 
راليا أســــــ�ت

املشاركة الثقافـية

 )Z(ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z(ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z(ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z(ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

رال�ي املصدر: مكتب اإل�صاءات االس�ت
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )25-34(؛ يش�ي يل األلف�يّ ة العمرية ل�ج ة        )15-24( الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z()Y(مال�ظة: الف�ئ
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج

الــــسويــــــــــــــــــــد
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ملحة عن الدولة1
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مال�ي للفرد الوا�د مؤشر الت�نمية البشرية¹الناتحج املحل�ي اإل�ج

10.3

50,3390.937

450,295529
 مليون ن�مة

دوالر أمريك�ي

� مربع مليار دوالر أمريك�ي كيلو م�ت

مال�ياملسا�ة الناتحج املحل�ي اإل�ج عدد السكان

، صندوق النقد الدول�ي �ي ، برنامحج األمم املتحدة اإلنما�ئ املصدر: البنك الدول�ي
م، 3( نصيب الفرد من الدخل  ازات من 3 أبعاد أساسية للت�خمية البشرية: 1( متوسط العمر املتوقع، 2( التعل�ي ¹: مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنحج

1. ملحة عن الدولة 
الــــسويــــــــــــــــــــد

يسية وأرقام خاصة بالسويد ق ر�ئ �قا�ئ
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2)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
الــــسويــــــــــــــــــــد

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-21 (؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

الفعاليات املوسيقية

املسرح

املكتبات السي�نما

معارض ال�رف اليدوية

العروض الراقصة

�اثية الفعاليات ال�ت

41%

33%

66% 69%

62%33%

11%

الفنون البصرية

32%

ة )Z( الفعاليات واألماكن الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ �ضور �ج

)Z(
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مقارنة املشاركة الثقافـية 

ة الدراسات الثقافـية “العادات الثقافـية السويدية 2019” املصدر: هي�ئ
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية ة        )25-34(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

العروض 
الراقصة

معارض ال�رف الفنون البصرية
اليدوية

املكتباتاملوسيقى املسرح راث السي�خماال�ت

ه عام  السكان بو�ج

ة العمرية 44-25 الف�ئ

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
الــــسويــــــــــــــــــــد

ه عام ة )Y( والسكان بو�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج مقارنة ب�ي

)Z(
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مبادرات املشاركة الثقافـية3
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ميع أنحاء تعزيز فرص املشاركة الثقافـية والفنية لألطفال والشباب �ي �ج مة لوصول لألطفال والشباب �خ ر الظروف املال�ئ توف�ي
ودة العالية إل� األنشطة والعروض الثقافـية املتنوعة ذات ال�ج

يع اإلبداع والتنوع الثقافـي من خالل برامحج التبادل الثقافـي  تشحج
�تمعات األخرى اصة باألطفال والشباب مع الدول / املحج ال�خ

يا  ل التكنولو�ج توسيع نطاق التواصل الثقافـي من خالل او وسا�ئ
الرقمية منخفضة التكلفة واملتا�ة

ر األموال للبلديات إلدارة األنشطة الثقافـية فـي املدارس  توفـ�ي
ميع أنحاء البالد البلدية فـي �ج

�ن الثقافات تعزيز التبادل والتعاون الدول�ي ب�ي

ية ل التكنولو�ج � الوسا�ئ تعزيز الوصول الثقافـي ع�ج

�ن األنشــطة الثقافـــية فـــي  تقديم الدعم للبلديات لتحفـــ�ي
املــدارس البلدية

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
الــــسويــــــــــــــــــــد

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

راح ال�كومة السويدية )2009/10:3( املصدر: بوابة ال�كومة السويدية، اق�ت

املبادرة ة الوصفالف�ئ
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املبادرة ة الف�ئ

إنشاء مسرح وطنـي �صري لألطفال والفنانيـن الشباب مع إنشاء مسرح وط�ن�ي لألطفال والشباب
ميع  ودة فـي �ج دة عالية ال�ج منحهم إمكانية الوصول إل� املسارح الرا�ئ

أنحاء البالد 

ر فرص لألطفال والشباب للمساهمة بشكل خالق فـي األنشطة  توفـ�ي
من اإلطار املدرسـي اليومي، وبالتعاون مع املهنييـن فـي  الثقافـية، �خ

ر للمدرسة ال�ياة الثقافـية، وبالتال�ي تحقيق األهداف املعرفـية األك�ج

�خ مهارات القراءة وزيادة أوقات  رخ األطفال والشباب لتحس�ي تحفـ�ي
القراءة باإلضافة إل� ت�خمية املهارات اللغوية

�خ الشباب، ��ت� ي�تمكنوا  تقديم الدعم االقتصادي وال�وافز للفنان�ي
من املشاركة فـي التطوير الف�خ�ي بشكل منتظم وفـي أشكال مقبولة 

من النا�ية االقتصادية

تنفـيذ نموذحج املدارس اإلبداعية

يع القراءة لألطفال والشباب تنفـيذ مبادرة تشحج

�ن تب�ن�ي صغار الفنان�ي

الوصف

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

مول والتحول الثقافـي ال�ث

التوعية الثقافـية

راح ال�كومة السويدية )2009/10:3( املصدر: بوابة ال�كومة السويدية، اق�ت

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
الــــسويــــــــــــــــــــد

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت
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4)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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ر من األشكال الثقافـية األخرى ة )Z( فـي السويد إل� االنخراط فـي دور السي�خما واملكتبات أك�ث يل ما بعد األلف�يّ يميل �ج

ة )Z( فـي السويد يل ما بعد األلف�يّ اذبية للحج باملقارنة مع الفعاليات الثقافـية ال�ت�ي تمت دراستها، يبدو أن العروض الراقصة هي األقل �ج

ر تفاعاًل بشكل ملحوظ مع الفعاليات املوسيقية ودور السي�خما واملكتبات ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ مال�ي عدد السكان، فإن �ج مقارنهتً بإ�ج

يسية:  مل املبادرات الر�ئ ة )Z( فـي الفنون والثقافة وتسث يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز مشاركة �ج راتيحج تنفذ السويد مبادرات اس�ت
يع نموذحج املدارس اإلبداعية 1. تشحج

2. تعزيز التبادل الدول�ي والثقافـي
ية ل التكنولو�ج ر الوسا�ئ 3. تعزيز الوصول الثقافـي ع�ج

�خ الشباب 4. ا�تضان الفنان�ي

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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املـلـــــــــــــــــــــــحق5
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63%75%62%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

36%49%41%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

63%68%69%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

ال�ضور فـي السي�نما واملكتبات

ة الدراسات الثقافـية “العادات الثقافـية السويدية 2019” املصدر: هي�ئ
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية ة        )16-29(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

55%63%66%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

السي�نما )2019(

5.امللحق 
الــــسويــــــــــــــــــــد

�اثية )2019( �ضور الفعاليات واألنشطة ال�ت

�اثية واملوسيقى  �ضور الفعاليات املتعلقة باملواقع ال�ت

�ضور الفعاليات املوسيقية )2019(

الذهاب إل� املكتبات )2019(

املشاركة الثقافـية

)Z(

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج
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40%39%32%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

10%15%11%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

38%37%33%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

�ضور العروض املسر�ية ومعارض ال�رف اليدوية

38%37%33%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25( )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

5.امللحق 
الــــسويــــــــــــــــــــد

�ضور فعاليات الفنون البصرية )2019(

�ضور الفعاليات املتعلقة بالفنون البصرية والعروض الراقصة

�ضور معارض ال�رف اليدوية )2019(�ضور األنشطة املتعلقة باملسرح )2019(

�ضور العروض الراقصة )2019(

املشاركة الثقافـية

ة الدراسات الثقافـية “العادات الثقافـية السويدية 2019” املصدر: هي�ئ
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية ة        )16-29(؛ يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ تقارير الدول – املشاركة الثقافـية ل�ج

سنغـــــــــــــافــــــــــورة
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ملحة عن الدولة1
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1. ملحة عن الدولة
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

، صندوق النقد الدول�ي �ي ، برنامحج األمم املتحدة اإلنما�ئ املصدر: البنك الدول�ي
م، 3( نصيب الفرد من الدخل  ازات من 3 أبعاد أساسية للت�خمية البشرية: 1( متوسط العمر املتوقع، 2( التعل�ي ¹: مؤشر مركب يقيس متوسط اإلنحج

مال�ي للفرد الوا�د مؤشر الت�نمية البشرية¹الناتحج املحل�ي اإل�ج

5.8

64,2170.938

728379
 مليون ن�مة

دوالر أمريك�ي

� مربع مليار دوالر أمريك�يكيلو م�ت

مال�ياملسا�ة الناتحج املحل�ي اإل�ج عدد السكان

يسية وأرقام خاصة بسنغافورة ق ر�ئ �قا�ئ
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2)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
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 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-25( يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

الفعاليات املوسيقية

الفعاليات املتعلقة باملسرح

فعاليات الفنون األدبية العروض الراقصة

�اثية الفعاليات ال�ت

27%

30%

50%

49%

19%

الفنون البصرية

35%

ة )Z( للفعاليات واألماكن الثقافـية يل ما بعد األلف�يّ �ضور �ج

)Z(
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مقارنة املشاركة الثقافـية 

الفنون األدبيةالفنون البصريةاملسرحاملوسيقى العروض الراقصة راث ال�ت

ه عام  السكان بو�ج

ة العمرية 44-25 الف�ئ

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ 2. املشاركة الثقافـية ل�ج
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

ه عام ة )Y( والسكان بو�ج يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ �ن �ج مقارنة ب�ي

يل الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة املصدر: اإلدارة املعنية بالتسحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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مبادرات املشاركة الثقافـية3
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املبادرة ة الف�ئ

هود الرامية لتفعيل املسا�ات وزيادة نقاط االتصال  مواصلة ال�ج
للشباب واألطفال ملمارسة الفنون

ميع أنحاء البالد ومنحها الدعم إلنشاء  �تمعية فـي �ج إنشاء فروع محج
ة لكل مسا�ة تابعة للفروع وتنفـيذ برامحج فنون  رخ هويات مم�ي

�تمعاتها شاملة ملحج

ات الثقافـية وتوزيعها  يا إلنشاء الفنون واملنتحج استخدام التكنولو�ج
وتسويقها، بي�خما ي�تم التعاون مع املؤسسات الثقافـية الستكشاف 

مهور  ارب ال�ج يا أن تساهم بتعزيز تحج كيف يمكن للتكنولو�ج
ر ماه�ي ديدة للحج رين وإنشاء نقاط انطالق �ج والزا�ئ

ميع أنحاء البالد ومنحها الدعم إلنشاء  �تمعية فـي �ج إنشاء فروع محج
ة لكل مسا�ة تابعة للفروع وتنفـيذ برامحج فنون  رخ هويات مم�ي

�تمعاتها شاملة ملحج

مهور بشكل مستدام وشامل مع تلبية  إنشاء برامحج لت�خمية ال�ج
ات السكانية املختلفة، بما فـي ذلك الطالب والشباب  ات الف�ئ ا�تيا�ج

الت ال�ت�ي لديها أطفال صغار، وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة والعا�ئ

هود التوعية الثقافـية �ن �ج يا الرقمية لتحس�ي استخدام التكنولو�ج

ميع أنحاء البالد ومنحهم الدعم  �تمعية فـي �ج إنشاء فروع محج
ة لكل مسا�ة تابعة للفروع وتنفـيذ برامحج  �ن إلنشاء هويات مم�ي

�تمعاتهم فنون شاملة ملحج

� ماه�ي �ن عل� األعداد املتنامية من ال�ج �ك�ي زيادة ال�ت

الوصف

دمات الثقافـية الوصول إل� ال�ن

مول والتحول الثقافـي ال�ث

3. مبادرات املشاركة الثقافـية
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

ية للسكان �ول الفنون 2019”  لس الوط�خ�ي للفنون “دراسة استقصا�ئ املصدر: املحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

)Z(
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3. مبادرات املشاركة الثقافـية
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

�تمع � للفنون والثقافة عل� املحج �امحج لتحقيق أفضل تأث�ي م ال�ج ر الثقافات تعزيز ت�م�ي �تمع ع�ج ر إمكانات الفنون والثقافة لبناء املحج تسخ�ي
�تماعية واالقتصادية، وإيصال الفنون إل�  لفـيات اال�ج يال وال�خ واأل�ج

�تمع ال�ت�ي ال تتوفر لها ح املحج شرا�ئ

ات وتفضيالت  مع وتحليل البيانات �ول ا�تيا�ج تطوير القدرات ل�ج
الشباب، وعادات وأنماط االستهالك

مع والتواصل  �خ للتحج �خ والفنان�ي �تمعي�ي إنشاء مسا�ات للشركاء املحج
مة  وتبادل األفكار وتعزيز املحادثات، ومواصلة االرتقاء بالق�ي

�تمعات معًا �تماعية للفنون فـي تو�يد املحج اال�ج

هات املعنية  �خ وال�ج تنفـيذ العديد من مبادرات ت�خمية القدرات للفنان�ي
راء  ودة بشكل أفضل، وإ�ج �تمع لفهم برامحج الفنون عالية ال�ج فـي املحج

�تمعات املختلفة �خ �ول إشراك املحج ورش العمل األساسية للفنان�ي

ال الفنون والثقافة تعزيز البحث فـي محج

راء دراسات  تعزيز منصات الدعوة ملشاركة الشباب واألطفال وإ�ج
�تماعي للفنون والثقافة لتوثيق األثر اال�ج

ــ�ن فـــي  �تمعي�ي ــ�ن والوســطاء والشــركاء املحج تطويــر قــدرات الفنان�ي
�تمعات إشــراك املحج

مول والتحول الثقافـي ال�ث

األبحاث الثقافـية

التوعية الثقافـية

املبادرة ة الوصفالف�ئ

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز املشاركة الثقافـية ل�ج �اتيحج املبادرات االس�ت

ية للسكان �ول الفنون 2019”  لس الوط�خ�ي للفنون “دراسة استقصا�ئ املصدر: املحج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة        )15-24( يش�ي يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج )Z(مال�ظة: الف�ئ
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4 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ املالمح األساسية ل�ج
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رها من أشكال الفعاليات راثية والفنون األدبية مقارنهتً بغ�ي ر فـي األ�داث ال�ت ة )Z( فـي سنغافورة إل� املشاركة بشكل أك�ج يل ما بعد األلف�يّ يميل �ج

ة )Z( فـي سنغافورة يل ما بعد األلف�يّ اذبية للحج باملقارنة مع الفعاليات الثقافـية ال�ت�ي تمت دراستها، يبدو أن العروض الراقصة هي األقل �ج

ر فـي الفعاليات واألنشطة املتعلقة بالعروض املوسيقية والراقصة والفنون البصرية  ة )Z( بشكل أك�ج يل ما بعد األلف�يّ ة)Y(، يشارك �ج يل األلف�يّ مقارنهتً بحج

يسية:  مل املبادرات الر�ئ ة )Z( فـي الفنون والثقافة وتسث يل ما بعد األلف�يّ ية لتعزيز مشاركة �ج راتيحج تنفذ سنغافورة مبادرات اس�ت
�تمعات الشباب ر فاعلية مع محج ، للمشاركة بشكل أك�ث �خ �خ والوكالء الثقافي�ي �خ الفنان�ي  1. تمك�ي

 2. تعزيز منصات الدعوة ملشاركة الشباب واألطفال
هود التوعية الثقافـية �خ �ج يا الرقمية لتحس�ي  3. استخدام التكنولو�ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ  املالمح األساسية ل�ج
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املـلـــــــــــــــــــــــحق5
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20%32%35%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

22%31%30%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

41%56%50%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z(�ج يل ما بعد األلف�يّ �ج

�اث �ضور الفعاليات املتعلقة بالفنون األدبية وال�ت

ية للسكان �ول الفنون 2019”  لس الفنون الوط�خ�ي “دراسة استقصا�ئ املصدر: محج
ر ال�ضور إل� املشاركة مرة وا�دة عل� األقل خالل األشهر الـ 12 املاضية. ة 34-25؛ يش�ي يل األلف�يّ ة العمرية ل�ج ة15-24؛ الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية ل�ج مال�ظة: الف�ئ

40%50%49%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

5.امللحق 
سنغـــــــــــــافــــــــــورة

�ضور األنشطة املتعلقة باملسرح )2019(

�ضور فعاليات الفنون البصرية )2019(

�ضور الفعاليات واألنشطة املتعلقة باملسارح والفنون البصرية

�اثية )2019( �ضور الفعاليات واألنشطة ال�ت

�ضور األنشطة املتعلقة بالفنون األدبية )2019(

املشاركة الثقافـية

16%24%25%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

ال�ضور فـي الفعاليات املوسيقية والعروض الراقصة

10%19%12%
عامة السكان

ة العمرية الف�ئ
 )44-25(

�ضور الفعاليات املوسيقية )2019(

�ضور العروض الراقصة )2019(

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z(�ج يل ما بعد األلف�يّ ة )Z(�ج يل ما بعد األلف�يّ �ج
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 )Y( ة يل األلف�يّ املشاركة الثقافـية ل�ج
– الدراسة الكمية

رفـيهية واملشاركة الثقافـية وعادات  فـي هذا القسم، تم القياس بأدوات املسح الكمي ملختلف الهوايات واألنشطة ال�ت
�تماعي ل التواصل اال�ج 5استخدام وسا�ئ



© وزارة الثقافة 2032022

1.ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية 
)Y( ة يل األلف�يّ ل�ج
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راوح أعمارهم  ة )Y( من �يث العمر بأنهم األفراد من مواليد 1981م ��ت� 1994م، أي الذين ت�ت يل األلف�يّ عّرف �ج �يُ
ية فـي الربع الرابع من عام 2021م راء هذه الدراسة امليدانية االستقصا�ئ �خ 26-40 سنة ��ت� وقت إ�ج ما ب�ي

هدف الدراسة

ر �ماسهم ة )Y( بالثقافة وما إذا كانت تث�ي يل األلف�يّ قياس رأي �ج
قياس الوعي باألنشطة الثقافـية املختلفة ومستويات املشاركة فـيها

ة )Y( ومستوى وعيهم بها ومشاركتهم فـيها يل األلف�يّ تحديد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي يشارك فيها �ج
�تماعية ح اال�ج تحديد متوسط السعر املقبول للمشاركة الثقافـية، وتحديد الفروقات بحسب مختلف الشرا�ئ

�صر معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
رونية املختلفة ال�ت�ي  ة )Y( استخدامها، وكذلك األنشطة اإللك�ت يل األلف�يّ �تماعي ال�ت�ي اعتاد �ج ل التواصل اال�ج تحديد وسا�ئ

يشاركون فـيها

زء من التقرير عل� الدراسة الكمية. � امليدانية(، والدراسة النوعية، والدراسة الكّمية. ويرّكز هذا ال�ج تنق�م هذه الدراسة إل� ثالثة أنواع: الدراسة املكتبية )غ�ي

ة املستهدفة الف�ئ

يسية األهداف الر�ئ

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج
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ية الدراسة منهحج

رخ  رك�ي رى ال�ت ميع أنحاء اململكة العربية السعودية. و�ج ية البسيطة الطبقية من �ج ية سحب العينات العشوا�ئ ية نشطة باستخدام منهحج ريت الدراسة عل� عينة عشوا�ئ �ج ائُ
ية نسية، لتكون بذلك عينة شاملة ونموذ�ج غرافـية، وال�ج نس، والعمر، واملنطقة ال�ج ات بحسب ال�ج عل� الف�ئ

هزة الكمبيوتر. )املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر( مهور املستهدف باستخدام أ�ج ريت مقابالت شخصية مع ال�ج �ج ائُ
ية بحسب املنطقة ية الطبقية الختيار عينة نشطة ونموذ�ج استخدمت العينة العشوا�ئ

�ي الدراسة فـي أثناء مر�لة أخذ  �خ �خ راض األفراد املشارك�ي من اع�ت راء املقابالت املتعلقة بالدراسات الكمية ال�ت�ي تت�خ املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي تقنية إل�ج
ابات املقدمة أثناء املقابلة هاز لو�ي لتدوين اإل�ج رى مقابلة شخصية مع املشارك باستخدام �ج حج رد االتفاق، �تُ العينات، وبمحج

ابة  لة الفرعية، والتحقق من صحة اإل�ج مع البيانات الكمية، �يث إنها تسهل عمليات التحقق املنطقي، واألس�ئ ربة فـي �ج املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي طريقة محج
ة النصية لالستبيان رمحج ة فـي برنامحج ال�ج ميعها مدمحج أثناء املقابلة و�ج

هزة اللو�ية ودة باستخدام األ�ج مع بيانات عالية ال�ج مان �ج ر كفاءة، وتساعد فـي �خ ة النصية لـتقنية املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر االستبيان أك�ث رمحج عل فحوصات ال�ج تحج

)CAPI( املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر

يسية األهداف الر�ئ

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج
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عينة الدراسة 

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر)X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07�ج

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z( ، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ( لهامــش ال�خ ــ� لدينــا )املســتوى املثالــ�ي العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )4( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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عينة الدراسة 

)Y( ة يل األلف�يّ ريت 564 مقابلة مع أفراد �ج �ج ائُ
ات العمرية وتوزيعها  ة العامة لإل�صاء �ول تعداد السكان لتحديد الف�ئ خدمت بيانات الهي�ئ اس�تُ

ركيبة السكانية املختلفة ات ال�ت ر املناطق وفق ف�ئ ع�ج
ية ية )األعداد( للدراسة االستقصا�ئ دول أدناه العينة النها�ئ يوضح ال�ج

العينة املعطاة  )Y( يل �ج

564 مالية العينة اإل�ج
ات العمرية الف�ئ

297   29-26
267 40-30

املناطق
156 املنطقة الوسطى
169 املنطقة الغربية
79 املنطقة الشرقية
79 نوبية املنطقة ال�ج
81 مالية املنطقة السث

نسية ال�ج
455 مواطنون سعوديون
109 �خ ر السعودي�ي غ�ي

النوع
279 ذكور
285 إناث

سنة
سنة

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج
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حج الدراسة نتا�ئ

ر �ماسهم وتلهمهم ة )Y( أشاروا إل� أن “الثقافة” تث�ي يل األلف�يّ %81 من أفراد �ج
لة واألصدقاء يدة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ ة )Y( هي أنها وسيلة �ج يل األلف�يّ هات النظر املذكورة واملتفق عليها �ول “األنشطة الثقافـية” بالنسبة ل�ج أهم و�ج

دنها ممتعة،  راث بشكل أفضل، ويحج ر من الذكور �ول �قيقة أن األنشطة الثقافـية تساعدهن عل� االرتباط بالثقافة وال�ت  لدى اإلناث توافق أعل� بكث�ي
دد لديهم االه�تمامات نفسها وتساعد فـي مقابلة أشخاص �ج

ر عن األفكار واملشاعر ة )Y( عل� أن الثقافة والفن يساعدان فـي التعب�ي يل األلف�يّ �خ أفراد �ج ر ب�ي توافق كب�ي
ء  �ي من أبرز معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية: ضيق الوقت والتكلفة الباهظة. أشار الذكور بشكل ملحوظ إل� أن ضيق الوقت وقضاء الوقت فـي سث

ود من يرافقهن ودة األنشطة فـي املنطقة، ومحدودية خيارات األنشطة الثقافـية، وعدم و�ج آخر من املعوقات. أما اإلناث، فقد ذكرن انخفاض �ج
رعل� تطوير  رخ أك�ث رك�ي ة )Y( �ول أهمية إعطاء األولوية للثقافة السعودية وتعزيزها بداًل من الثقافة الغربية، وكذلك ال�ت يل األلف�يّ �خ أفراد �ج ر ب�ي هناك توافق كب�ي

األنشطة الثقافـية
ان ومشاهدة فـيلم  �خ ويرغب االس�تمرار فـي ممارستها: �ضور مهر�ج �خ املاضي�ي ة )Y( خالل العام�ي يل األلف�يّ من أهم األنشطة الثقافـية املذكورة ال�ت�ي مارسها �ج

وزيارة دور السي�خما
رة باملبادرات  ة )Y( دراية كب�ي يل األلف�يّ لو�ظ أعل� مستوى من الوعي فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب وبمشاركة عالية. ومع ذلك، مل يكن لدى غالبية �ج

�يث ذكر %75 بأنهم مل يشاركوا فـي أي من املبادرات املذكورة
ة )Y( هو 23 ريال سعودي. وذكر %75 أن متوسط السعر املقبول هو 30 ريال سعودي أو أقل يل األلف�يّ متوسط سعر املشاركة املقبول لدى �ج

)Y( ة يل األلف�يّ �تماعي استخدامًا لدى �ج ل التواصل اال�ج ر وسا�ئ يمثل تطبيق واتساب أك�ث
رامحج أو التطبيقات، وال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وشراء السلع أو  يل ال�ج رخ ة )Y( فـي ت�خ يل األلف�يّ ت�تمثل أهم األنشطة ال�ت�ي يمارسها �ج

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج ال�خ
�تماعي مثل فـيسبوك،  ل التواصل اال�ج � معظمها فـي استخدام وسا�ئ ق�خ رنت، و�يُ ا عل� اإلن�ت ة )Y( 8.2 ساعات كمعدل وسطي يوم�يً يل األلف�يّ �ي أفراد �ج يق�خ

رنت ا فـي استخدام اإلن�ت �خ الوقت نفسه يوم�يً نس�ي �ي كال ال�ج رها. يق�خ ر، ولينكد إن، وغ�ي وتوي�ت
�خ الذكور ر ب�ي �خ كل 4 أن لديهم و�دة تحكم فـي األلعاب، وهي نسبة أعل� بكث�ي راًكا فـي قناة رقمية، وذكر 1 من ب�ي ة )Y( أن لديهم اش�ت يل األلف�يّ ذكرت غالبية أفراد �ج

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج
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أهم املشاهدات

من متوسط السعر املقبول، ال�ت�ي تعد طريقة  رفـيهية، �خ ح أن تحظى األنشطة الثقافـية ال�ت من املر�ج
)Y( ة يل األلف�يّ يد لدى �ج لة واألصدقاء، بقبول �ج لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ

ر �ول الثقافة، سيكون من األسهل استقطابهن إذا أزيلت  هات نظر أك�ث بما أن اإلناث لديهن و�ج
�خ فـي املناطق معوقات املشاركة عل� النحو املناسب، وخلق الوعي الذي يصل إل� السكان املستهدفـ�ي

نس. فمثاًل، تقديم إصدارات  وانب فـي األنشطة الثقافـية تعال�ج املعوقات بحسب ال�ج نحتاحج إل� إدراحج �ج
ة مخاوف “ضيق الوقت” لدى الذكور. أما  رنت سيساعد فـي معال�ج ر اإلن�ت ر ع�ج مشاركة سريعة أو أك�ث

يارات، األمر  ة إلقامة أنشطة ثقافـية محلية فـي مناطقهن وزيادة ال�خ بالنسبة لإلناث، فهناك �ا�ج
الذي سيعال�ج مشكلة الفرد املرافق أيضًا

�تماعي ال�ت�ي يستخدمها  ل التواصل اال�ج نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، وخاصة وسا�ئ
ة )Y(، إذ لو�ظ انخفاض نسبة الدراية فـي بعض املبادرات الثقافـية يل األلف�يّ �ج

)Y( ة يل األلف�يّ ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية ل�ج
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2.آراء �ول الثقافة
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ة )Y(؟ يل األلف�يّ � “الثقافة” �ماس �ج هل تث�ي
� �ماسهم وتلهمهم. ة )Y( بأن “الثقافة” تث�ي يل األلف�يّ ذكر %81 من أفراد �ج

آراء �ول الثقافة

نعم

ال

ال أعلم

76%

4%

20%

81%

4%

15%

85%

4%

11%

ة يل األلف�يّ اإلناثالذكور�ج

ربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( لهــا، والــذي ينــّص علــ� أن:”]الثقافــة[ هــي ذلــك الــكل املركــب الــذي يشـــمل  تعريــف الثقافــة: اســتندت وزارة الثقافــة فـــي تعريفهــا ملفهــوم الثقافــة علــ� تعريــف منظمــة األمــم املتحــدة لل�ت

�تمع”. املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات األخــرى ال�تــ�ي يكتســبها ]اإلنســان[ باعتبــاره عضــوًا فـــي املحج

مالــ�ي بشــكل ملحوظ  أعلــ� مــن اإل�ج

العينــة )العدد=564(
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أ ا دج 'أل تمم ةطش  ةع

5رط ا01إ 8ار ةق ل ةع ق اض لا ء قو لا عم ت لئاع او ة أل اقدص  ء

D اس 'دع ا HIع ي ابترال N ط Oش أ ل ف ثب لض اق تو TUف Vار  ي
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تأ ال ف ت ق ام ام
ً
 

تأ ال ف {إ ق I ام دح 

تأ ف {إ ق I ام دح 

تأ ف ت ق ام ًم  ا

أتفق تمامًا ال أتفق إل� �د ما             أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 

نظر إل� “األنشطة الثقافـية” فـي اململكة العربية السعودية؟ كيف �يُ
لة واألصدقاء. يدة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ ة )Y( هي أنها وسيلة �ج يل األلف�يّ هات النظر املذكورة واملتفق عليها �ول “األنشطة الثقافـية” بالنسبة ل�ج أهم و�ج

د األنشطة ممتعة أ�ج

لة واألصدقاء عة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة را�ئ

�ي �ي عل� االرتباط بشكل أفضل بثقاف�ت�ي وترا�ث تساعد�خ

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

دد لديهم نفس االه�تمامات طريقة ملقابلة أشخاص �ج

�خ �ي مع�ي أشعر بال�ماس لرؤية فنان/فنان استعرا�خ

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

7%

7%

7% 3%

12%13%

13%

23%

22%

10%

10%24%59%

55%

55%

48%

47%

36%

33%

28%

35%

35%

27%

30%

21%

10%

10%

20%

آراء �ول الثقافة



© وزارة الثقافة 2132022

ة )Y( إل� الثقافة؟ يل األلف�يّ كيف ينظر �ج

نس �ن بحسب ال�ج ابت�ي وية ألعل� إ�ج النسبة امل�ئ
دنها ممتعة، وتساعد عل� مقابلة  راث بشكل أفضل، ويحج ر من الذكور �ول �قيقة أن األنشطة الثقافـية تساعدهن عل� االرتباط بالثقافة وال�ت  لدى اإلناث توافق أعل� بكث�ي

دد لديهم االه�تمامات نفسها. أشخاص �ج

وية لألفراد الذين )يوافقون إل� �د ما، ويوافقون تمامًا( النسبة امل�ئ

لة واألصدقاء عة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة را�ئ

�ي �ي عل� االرتباط بشكل أفضل بثقاف�ت�ي وترا�ث تساعد�خ

د األنشطة ممتعة أ�ج

دد لديهم نفس االه�تمامات طريقة ملقابلة أشخاص �ج

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

�خ �ي مع�ي أشعر بال�ماس لرؤية فنان/فنان استعرا�خ

88%

89%

83%

77%

74%

75%

65%

92%

94%

91%

89%

78%

70%

72%

اإلناثالذكور

العينــة )العدد=564(

أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

“إل� أي مدى توافق أو ال توافق عل� 
العبارات التالية �ول األنشطة الثقافـية 

فـي اململكة العربية السعودية؟”

آراء �ول الثقافة
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أتفق تمامًا ال أتفق إل� �د ما       أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 

آراء �ول األدوار املختلفة ال�ت�ي تؤديها الثقافة فـي �ياتنا
� عن أفكارنا ومشاعرنا. ة )Y( عل� أن الثقافة والفن يساعدان فـي التعب�ي يل األلف�يّ �ن أفراد �ج � ب�ي هناك توافق كب�ي

ر عن خواطرنا، ومشاعرنا، وأفكارنا تساعدنا الثقافة والفنون فـي التعب�ي

ر إبداعًا فـي دراستنا/عملنا تساعدنا الثقافة والفنون عل� أن نصبح أك�ث

�خ نوعية �ياتنا تعمل الثقافة والفنون عل� تحس�ي

تساعدنا الثقافة والفنون عل� فهم العامل واألشخاص من �ولنا بشكل أفضل

من املهم التعرف عل� الفنون والثقافة من خالل املناهحج الدراسية

تتاح املعلومات عن الفعاليات/األنشطة الفنية والثقافـية فـي السعودية بسهولة

يارات لألنشطة الفنية والثقافـية فـي اململكة العربية السعودية موعة واسعة من ال�خ هناك محج

هناك فرص كافـية لرعاية املواهب الفنية السعودية الشابة

السعوديون عل� استعداد ملشاركة/التوصية باألنشطة الفنية والثقافـية فـي السعودية 
التهم…. وما إل� ذلك هم وعا�ئ ألصدقا�ئ

العينــة )العدد=564(
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23%

32%

32%

27%

33%

30%

31%

6%

7%

7%

7%

8%8%

8%

8%

16%

21%

17%

آراء �ول الثقافة
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معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
ء آخر من  �ي من أبرز معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية: ضيق الوقت والتكلفة الباهظة. أشار الذكور بشكل ملحوظ إل� أن ضيق الوقت وقضاء الوقت فـي سث

ود من يرافقهن. ودة األنشطة فـي املنطقة، ومحدودية خيارات األنشطة الثقافـية، وعدم و�ج املعوقات. أما اإلناث، فقد ذكرن انخفاض �ج

معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية 
)Y( ة يل األلف�يّ بالنسبة ل�ج

رًا يكلف �ضورها كث�ي

ضيق الوقت لديك

ودة األنشطة الثقافـية فـي منطقتك �ي �ج تد�خ

نقص املعلومات عن تلك األنشطة الثقافـية

محدودية خيارات األنشطة الثقافـية فـي منطقتك

لفـية الثقافـية نقص املعرفة أو ال�خ

ليس لدي من يرافق�خ�ي

) ر بالنسبة ل�ي ء آخر )ممتع أك�ث �ي أفضل قضاء الوقت فـي سث

57%

48%

35%

27%

25%

10%

9%

9%

60%

57%

29%

25%

19%

10%

6%

11%

54%

40%

41%

28%

32%

11%

12%

6%

اإلناثالذكور

أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

العينــة )العدد=564(

آراء �ول الثقافة
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لا نم ت مھم یزع إو ز اطع ا ء لوأل یو فاقثلل ة لا ة یدوعس ب ة د م ًال فاقثلا ن لا ة یبرغ   ة

بنی غ أ ي ی ن انھ نوك ت ك یكر أ ز بك لع ر ت ى یوط ا ر نأل یفاقثلا ةطش  ة

ت ثم فاقثلا ل قیرط ة ئار ة تلل ةع رع لع ف لب ى تو اند یور فأ ةروص ج لا نع لض لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس لل ة لاع  م

دقی لا ر م تج ب عم أ لكش بك نفلا ر فاقثلاو نو یثأتو ة ف اھر تایح ي اقم مھ نر ب ة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

ی لا متھ م تج تب عم یوط نفلا ر فاقثلاو نو ف ة لا ي لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس اقم ة نر ب ة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

أ بص لا ح م تج أ عم ثك بق ر ًالو ل  م او ةعومج ا نم ةعس نأل یفاقثلا ةطش أو ة اكش فلا ل اقم ن نر ب ًة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

یل ل س لعم انید امو یفاك ت یفیك لوح ة لا ة م اش ف ةكر فاقث ي نأو ة لا ةطش لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس  ة

أ بوعص دج ف ة لا ي و بلا لوص ند لإ ي ا ى نأل یفاقثلا ةطش ف ة نم ي تقط لا ي م یلح   ة

ل س لع ت د ى یار اب ة نأل یفاقثلا ةطش لا ة ف ةدوجوم نم ي تقط لا ي م یلح  ة

أ لقلاب رعش ی دق امم ق نظ ا ھ إ نورخآل اش اذ كر أ ت ح و رض نأ ت یفاقث ةطش نیعم ة  ة

فتأ ال ت ق ام فتأ ال ًام لإ ق فتأ ام دح ى لإ ق فتأ ام دح ى ت ق ام ًم أتفق تمامًا ا ال أتفق تمامًا                  ال أتفق إل� �د ما              أتفق إل� �د ما 

مل للمشاركة الثقافـية رؤية أسث
ة )Y( �ول أهمية إعطاء األولوية للثقافة السعودية وتعزيزها بداًل من الثقافة الغربية، وكذلك  يل األلف�يّ �ن أفراد �ج � ب�ي هناك توافق كب�ي

� عل� تطوير األنشطة الثقافـية. �ن أك�ث �ك�ي ال�ت

من املهم تعزيز وإعطاء األولوية للثقافة السعودية بداًل من الثقافة الغربية 

ر عل� تطوير األنشطة الثقافـية  رخ أك�ج ينبغي أن يكون هناك ترك�ي

عة للتعرف عل� بلدنا وترويحج صورة أفضل عن اململكة  تمثل الثقافة طريقة را�ئ
العربية السعودية للعامل

�تمع بتطوير الفنون والثقافة فـي اململكة العربية السعودية مقارنة بما  يه�تم املحج
كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

رها فـي �ياتهم مقارنة بما كان  ر الفنون والثقافة وتأث�ي �تمع بشكل أك�ج يقدر املحج
عليه ال�ال قبل 5 سنوات

موعة واسعة من األنشطة الثقافـية وأشكال الفن مقارنهتً  ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث أصبح املحج
بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

ليس لدى الشباب معلومات كافـية �ول كيفـية املشاركة فـي ثقافة وأنشطة اململكة 
العربية السعودية

د صعوبة فـي الوصول إل� األنشطة الثقافـية فـي منطق�ت�ي املحلية )عل� سبيل املثال:  أ�ج
ل  بسبب ساعات العمل املحدودة، أو املوقع الالمركزي، أو املرافق املحدودة، أو وسا�ئ
ة إل� مرافق( النقل املحدود، أو ال�ا�ج

ودة فـي منطق�ت�ي املحلية لست عل� دراية باألنشطة الثقافـية املو�ج

أشعر بالقلق مما قد يظنه اآلخرون إذا شاركت أو �ضرت أنشطة ثقافـية معينة

العينــة )العدد=564(

2%

2%

2%

6%

10%

8%

33%

5%

21%76%

71%

70%

68%

68%

67%

37%

31%

28%

23%

26%

26%

26%

28%

37%

36%

38%

17%

3%

4%

4%

4%

20%

21%

21%

28%

29%

آراء �ول الثقافة
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3.املشاركة الثقافـية
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زيارة معارض الكتاب

زيارة متحف أو معرض

زيارة معارض الطعام

�ي ر روا�ئ قراءة كتاب غ�ي

قراءة شعر

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

زيارة مسرح

زيارة الكنوز األثرية واملواقع األثرية

يول زيارة سا�ات سباق اإلبل أو ال�خ

زيارة سا�ات سباق السيارات

يل )Y( اس�تمرار املشاركة فـيها؟  ما هي األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج
يل )Y( ممارستها. مة األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج ما تزال أنشطة مشاهدة األفالم، وزيارة السي�نما، عل� رأس قا�ئ

مشاهدة فـيلم

ان �ضور مهر�ج

زيارة دار سي�خما

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

زيارة مكتبة

طهي طبق محل�ي تقليدي

�ضور �فل موسيقي 

ممارسة نشاط �رفـي

زيارة املعارض الفنية

مشاهدة مسابقات الُطهاة عل� التلفزيون

�ي قراءة كتاب روا�ئ

ية أخرى أنشطة خار�ج

م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

�ضور دروس الطهي

كتابة القصص

م األزياء واألنشطة ذات الصلة ممارسة أنشطة ت�م�ي

األنشطة الداخلية األخرى

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ

60%

57%

52%

29%

28%

25%

22%

20%

10%

10%

10%

7%

7%

6%

6%

4%

4%

2%

19%

19%

18%

17%

15%

15%

12%

12%

12%

12%

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

املشاركة الثقافـية

“أي من األنشطة اآلتية قمت 
؟” �خ �خ املاضي�ي بممارستها خالل العام�ي
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زيارة مكتبة

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

طهي طبق محل�ي تقليدي

�ضور �فل موسيق��ي

زيارة متحف أو معرض

زيارة معارض الكتاب

قراءة شعر

ة )Y( فـي ممارستها يل األلف�يّ األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج
ان، ومشاهدة فـيلم، وزيارة دور السي�نما. ة )Y( ممارستها هي زيارة مهر�ج يل األلف�يّ أهم األنشطة الثقافـية املذكورة ال�ت�ي يرغب �ج

زيارة دار سي�خما

مشاهدة فـيلم

ان زيارة مهر�ج

زيارة سا�ات سباق السيارات

زيارة مسرح

زيارة معارض الطعام

ممارسة نشاط �رفـي

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

يول مال أو ال�خ زيارة سا�ات سباق ال�ج

مشاهدة مسابقات الُطهاة عل� التلفزيون

زيارة الكنوز األثرية واملواقع األثرية

ية أخرى أنشطة خار�ج

�ي ر روا�ئ قراءة كتاب غ�ي

�ي قراءة كتاب روا�ئ

أنشطة داخلية أخرى

زيارة املعارض الفنية

م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

�ضور دروس الطهي

كتابة القصص

م األزياء واألنشطة ذات الصلة ممارسة أنشطة ت�م�ي

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ

42%

41%

30%

10%

9%

7%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

19%

18%

16%

16%

13%

13%

12%

11%

العينــة )العدد=564(

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

املشاركة الثقافـية

“أي من األنشطة اآلتية قمت 
؟” �خ �خ املاضي�ي بممارستها خالل العام�ي
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4.الوعي واملشاركة الثقافية
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الوعي واملشاركة فـي برنامحج ثقافـي محدد

الوعي واملشاركة الثقافية

�ة باملبادرات. �يث ذكر  ة )Y( دراية كب�ي يل األلف�يّ لو�ظ أعل� مستوى من الوعي فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب وبمشاركة عالية. ومع ذلك، مل يكن لدى غالبية �ج
%75 بأنهم مل يشاركوا فـي أي من املبادرات املذكورة.

25% 15% 60% معــرض الريــاض الدولــ�ي للكتاب
7% 2% 27% الفرقــة الوطنية املوســيقية

14% 3% 22% �ي ــط العر�ج عــام ال�خ
6% 1% 17% ماراثــون القراءة

17% 2% 12% برنامــحج صنــاع األفالم
10% 1% 10% ماراثــون األفكار الثقافـــية
10% 1% 10% نــور الرياض
30% 3% 10% �ي النــدوة العامليــة للخــط العر�ج
11% 1% 9% ــز الثقافـــية الوطنيــة وا�ئ ال�ج
13% 1% 8% اإلقامــة الفنية
14% 1% 7% ــراث التقليدي مســابقة ال�ت

- - 7% ــ�ي لصناعــة املوســيقى صنعــة را�خ برنامــحج التدريــب االف�ت
14% 1% 7% م كأس الســعودية مســابقة ت�م�ي
17% 1% 6% إرث مطبخنــا
17% 1% 6% مســابقة التأليف املســر�ي
20% 1% 5% ــراث الصناعي مســابقة ال�ت
25% 1% 4% مســابقة ضــوء لدعــم األفالم

- - 4% مة ر�ج ملتقــى ال�ت
- - 4% برنامــحج �اضنــة األزياء
- - 3% �ي الشــريك األد�ج
- - 2% مــن الداخــل )النســخة الثانية(
- - 2% مبــادرة أدب العزلــة
- - 2% مسابقة ضوء لدعم األفالم

نسبة الوعي الذي تحول إل� مشاركةاملشاركةالوعي

%7 ذكروا عدم درايتهم بأي من املبادرات

مــن  أي  فـــي  مشــاركتهم  عــدم  ذكــروا   75%

املبــادرات

نسبة وعي أقل من 10%
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25% 27% 23% 7% 11% )Y( ليج7%

ة )Y( هو 23 ريال سعودي. وذكر %75 أن متوسط السعر املقبول هو 30 ريال سعودي أو  يل األلف�يّ متوسط سعر املشاركة املقبول لدى �ج
ميع خيارات األسعار املحددة(. مالية ل�ج أقل )متوسط السعر املحسوب من العينة اإل�ج

متوسط السعر بالنسبة لإلناث = 22.5 ريال سعودي
متوسط السعر بالنسبة للذكور = 23.7 ريال سعودي

مال�ي = 23 ريال سعودي املتوسط اإل�ج

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40 ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

متوسط السعر املقبول

الوعي واملشاركة الثقافية
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�تماعي ل التواصل اال�ج 5.استخدام وسا�ئ
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� استخدامًا �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ
.)Y( ة يل األلف�يّ �تماعي استخدامًا لدى �ج � شبكات التواصل اال�ج يمثل تطبيق واتساب أك�ث

57%

10%

67%

10%

68%

29%

96%

37%

97%

45%

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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)Y( ة يل األلف�يّ �ونية ال�ت�ي يمارسها �ج األنشطة اإللك�ت
�نت.  � اإلن�ت دمات ع�ج �امحج أو التطبيقات، وال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وشراء السلع أو ال�ن يل ال�ج �ن ة )Y( فـي ت�ن يل األلف�يّ ت�تمثل أهم األنشطة ال�ت�ي يمارسها �ج

رامحج أو التطبيقات يل ال�ج رخ ت�خ

ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج شراء السلع أو ال�خ

يل الصور، أو األفالم، أو مقاطع الفـيديو، أو  رخ بث أو ت�خ
يل األلعاب رخ املوسيقى ، أو اللعب، أو ت�خ

�ي رو�خ ريد اإللك�ت ل ال�ج إرسال أو استقبال رسا�ئ

روس  البحث عن معلومات صحية )�ول فـ�ي
Covid-19، واملرض، والتغذية، وما إل� ذلك(

البحث عن وظيفة أو إرسال/تقديم طلب وظيفة

رنت ر اإلن�ت ال�صول عل� دورة رسمية ع�ج

دمات املتعلقة بالسفر أو أماكن اإلقامة  استخدام ال�خ
املتعلقة بالسفر

رونية  الت والكتب اإللك�ت يل الصحف واملحج رخ قراءة أو ت�خ
رنت ر اإلن�ت ع�ج
موعات  الوصول إل� مواقع الدردشة أو املدونات أو محج
رنت ر اإلن�ت األخبار أو املناقشات ع�ج

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج بيع السلع أو ال�خ

إدارة صفحة ويب شخصية/خاصة

/الذي تم إنشاؤه بواسطة  �ي تحميل املحتوى الذا�ت
املستخدم إل� موقع ويب ملشاركته

ر مواقع الويب ال�ت�ي  نشر اآلراء �ول مختلف القضايا ع�ج
قد ي�تم إنشاؤها من قبل أي فرد أو منظمة

التدوين: صيانة أو إضافة محتوى إل� مدونة

72%

67%

65%

57%

45%

38%

27%

25%

23%

22%

19%

13%

9%

7%

6%

2%
أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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 ،� �تماعي مثل فـيسبوك، وتوي�ت ل التواصل اال�ج � معظمها فـي استخدام وسا�ئ ق�ن �نت، �يُ ة        8.2 ساعات كمعدل وسطي يوميًا عل� اإلن�ت يل األلف�يّ �ي أفراد �ج يق�ن
�نت. ا فـي استخدام اإلن�ت �ن الوقت نفسه يوم�يً نس�ي �ي كال ال�ج �ها. يق�ن ولينكد إن، وغ�ي

)Y(

�ن الذكور. � ب�ي �ن كل 4 أن لديهم و�دة تحكم فـي األلعاب، وهي نسبة أعل� بكث�ي �اكًا فـي قناة رقمية، وذكر 1 من ب�ي ة )Y( أن لديهم اش�ت يل األلف�يّ ذكرت غالبية أفراد �ج

�نت � اإلن�ت الوقت املستغرق فـي ممارسة األنشطة ع�ج

�فـيه هزة ال�ت الوصول إل� أ�ج

رنت يوميًا )بالساعات( � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

�تماعي يوميًا )بالساعات( ل التواصل اال�ج � عل� وسا�ئ ق�خ الوقت الذي �يُ

رنت )بالساعات( ر اإلن�ت ل دورة تعل�مية أو فصل دراس�ي ع�ج رنت من أ�ج � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

Nintendo Switchو Xboxو Play Station و�دة التحكم فـي األلعاب مثل

ليست لديهم إمكانية الوصول لها )ال يمتلكونها(

راك فـي القنوات التلفزيونية الرقمية ملشاهدة األفالم أو املسلسالت مثل  االش�ت
OSN وSTARZPLAY وNetflix وShahid وما إل� ذلك

8.2

5.9

2.1

75%

41%

18%

ا �ي يوم�يً ق�ن متوسط عدد الساعات ال�ت�ي �تُ

هزة األلعاب أ�ج

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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)X( يل العاشر املشاركة الثقافـية للحج
– الدراسة الكمية

رفـــيهية واملشــاركة الثقافـــية وعــادات  فـــي هــذا القســم، تــم القيــاس بــأدوات املســح الكمــي ملختلــف الهوايــات واألنشــطة ال�ت
�تماعــي ل التواصــل اال�ج 6اســتخدام وســا�ئ
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1.ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية 
)X(يل العاشر للحج
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�خ 40-54 سنة  راوح أعمارهم ما ب�ي يل العاشر )X( من �يث العمر بأنهم األفراد من مواليد 1965م ��ت� 1980م، أي الذين ت�ت عّرف ال�ج �يُ
ية فـي الربع الرابع من عام 2021م راء هذه الدراسة امليدانية االستقصا�ئ ��ت� وقت إ�ج

هدف الدراسة

ر �ماسهم يل العاشر )X( بالثقافة وما إذا كانت تث�ي قياس رأي ال�ج
قياس الوعي باألنشطة الثقافـية املختلفة ومستويات املشاركة فـيها

يل العاشر )X( ومستوى وعيهم بها ومشاركتهم فـيها تحديد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي يشارك فيها ال�ج
�تماعية ح اال�ج تحديد متوسط السعر املقبول للمشاركة الثقافـية، وتحديد الفروقات بحسب مختلف الشرا�ئ

�صر معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
رونية املختلفة ال�ت�ي يشاركون فـيها يل العاشر )X( استخدامها، وكذلك األنشطة اإللك�ت �تماعي ال�ت�ي اعتاد ال�ج ل التواصل اال�ج تحديد وسا�ئ

زء من التقرير عل� الدراسة الكمية. � امليدانية(، والدراسة النوعية، والدراسة الكّمية. ويرّكز هذا ال�ج تنق�م هذه الدراسة إل� ثالثة أنواع: الدراسة املكتبية )غ�ي

ة املستهدفة الف�ئ

يسية األهداف الر�ئ

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج
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ية الدراسة منهحج

رخ  رك�ي رى ال�ت ميع أنحاء اململكة العربية السعودية. و�ج ية البسيطة الطبقية من �ج ية سحب العينات العشوا�ئ ية نشطة باستخدام منهحج ريت الدراسة عل� عينة عشوا�ئ �ج ائُ
ية نسية، لتكون بذلك عينة شاملة ونموذ�ج غرافـية، وال�ج نس، والعمر، واملنطقة ال�ج ات بحسب ال�ج عل� الف�ئ

تان من عمر 41-49 سنة ومن عمر 50-54 سنة يل العاشر )X(، وهما الف�ئ من ال�ج �خ �خ �خ واسعت�ي �خ عمريت�ي ت�ي تمت تغطية العينة من ف�ئ
هزة الكمبيوتر )املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر( مهور املستهدف باستخدام أ�ج ريت مقابالت شخصية مع ال�ج �ج ائُ

ية بحسب املنطقة ية الطبقية الختيار عينة نشطة ونموذ�ج استخدمت العينة العشوا�ئ

�ي الدراسة فـي أثناء مر�لة أخذ العينات،  �خ �خ راض األفراد املشارك�ي من اع�ت راء املقابالت املتعلقة بالدراسات الكمية ال�ت�ي تت�خ املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي تقنية إل�ج
ابات املقدمة فـي أثناء املقابلة هاز لو�ي لتدوين اإل�ج رى مقابلة شخصية مع املشارك باستخدام �ج حج رد االتفاق، �تُ وبمحج

ابة  لة الفرعية، والتحقق من صحة اإل�ج مع البيانات الكمية، �يث إنها تسهل عمليات التحقق املنطقي، واألس�ئ ربة فـي �ج املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي طريقة محج
ة النصية لالستبيان رمحج ة فـي برنامحج ال�ج ميعها مدمحج فـي أثناء املقابلة و�ج

هزة اللو�ية ودة باستخدام األ�ج مع بيانات عالية ال�ج مان �ج ر كفاءة، وتساعد فـي �خ ة النصية لـتقنية املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر االستبيان أك�ث رمحج عل فحوصات ال�ج تحج

)CAPI( املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر

يسية األهداف الر�ئ

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج
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عينة الدراسة 

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر)X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07�ج

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z( ، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ( لهامــش ال�خ ــ� لدينــا )املســتوى املثالــ�ي العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )5( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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عينة الدراسة 

يل العاشر )X( )من عمر 41 إل� 54 سنة( ريت 579 مقابلة مع أفراد ال�ج �ج ائً
ات  ة العامة لإل�صاء �ول تعداد السكان لتحديد الف�ئ خدمت بيانات الهي�ئ اس�تُ

ركيبة السكانية املختلفة ات ال�ت ر املناطق وفق ف�ئ العمرية وتوزيعها ع�ج
ية ية )األعداد( للدراسة االستقصا�ئ دول أدناه العينة النها�ئ يوضح ال�ج

العينة املعطاة  )X( يل العاشــر ال�ج

579 مالية العينة اإل�ج
ات العمرية الف�ئ

398 49-41
181 54-50

املناطق
156 املنطقة الوسطى
79 املنطقة الغربية
83 املنطقة الشرقية
97 نوبية املنطقة ال�ج

164 مالية املنطقة السث
نسية ال�ج

475 مواطنون سعوديون
104 �خ ر السعودي�ي غ�ي

النوع
295 ذكور
284 إناث

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج
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حج الدراسة نتا�ئ

ر �ماسهم وتلهمهم يل العاشر )X( أشاروا إل� أن “الثقافة” تث�ي %78 من أفراد ال�ج
لة واألصدقاء، وتساعدهم عل�  يدة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ يل العاشر )X( هي أنها وسيلة �ج هات النظر املذكورة واملتفق عليها �ول “األنشطة الثقافـية” بالنسبة للحج أهم و�ج

التواصل مع ثقافتهم وتراثهم بصورة أفضل
رفـيهية  ر من الذكور �ول �قيقة أن الثقافة ال�ت ر بكث�ي نس. �يث أظهرت اإلناث توافقًا أك�ج يل العاشر )X( بحسب ال�ج �خ أفراد ال�ج رة ب�ي تختلف اآلراء �ول الثقافة بصورة كب�ي

رخاء دد لديهم االه�تمامات نفسها، وتساعدهن عل� االس�ت لة واألصدقاء، والتعرف إل� أفراد �ج تساعدهن عل� قضاء الوقت مع العا�ئ
ر عن األفكار واملشاعر يل العاشر )X( عل� أن الثقافة والفن يساعدان فـي التعب�ي �خ أفراد ال�ج ر ب�ي هناك توافق كب�ي

ودة األنشطة فـي املنطقة، أو نقص  �ي �ج من أبرز معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية: ضيق الوقت والتكلفة الباهظة �سب ما ذكر الذكور. أما اإلناث، فقد أشرن إل� تد�خ
ود من يرافقهن ء آخر، أو عدم و�ج �ي املعرفة، أو قضاء الوقت فـي سث

رعل� تطوير األنشطة الثقافـية رخ أك�ث رك�ي يل العاشر )X( �ول أهمية إعطاء األولوية للثقافة السعودية وتعزيزها بدالً من الثقافة الغربية، وكذلك ال�ت �خ أفراد ال�ج ر ب�ي هناك توافق كب�ي
ان ومشاهدة فـيلم وزيارة دور السي�خما �خ ويرغب االس�تمرار فـي ممارستها هي �ضور مهر�ج �خ املاضي�ي يل العاشر )X( خالل العام�ي أهم األنشطة الثقافـية املذكورة ال�ت�ي مارسها ال�ج

رة باملبادرات. �يث ذكر %74 بأنهم  يل العاشر )X( دراية كب�ي لو�ظ أعل� مستوى من الوعي فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب وبمشاركة عالية. ومع ذلك، مل يكن لدى غالبية ال�ج
مل يشاركوا فـي أي من املبادرات املذكورة

يل العاشر )X( هو 21 ريال سعودي. وذكر %76 أن متوسط السعر املقبول هو 30 ريال سعودي أو أقل  متوسط سعر املشاركة املقبول لدى ال�ج
)X( يل العاشر �تماعي استخدامًا لدى ال�ج ر شبكات التواصل اال�ج يمثل تطبيق واتساب أك�ث

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج رامحج أو التطبيقات، وال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وشراء السلع أو ال�خ يل ال�ج رخ يل العاشر )X( فـي ت�خ ت�تمثل أهم األنشطة ال�ت�ي يمارسها ال�ج
ر، ولينكد إن،  �تماعي مثل فـيسبوك، وتوي�ت ل التواصل اال�ج � معظمها فـي استخدام وسا�ئ ق�خ رنت، �يُ يل العاشر  )X( 6.9 ساعات كمعدل وسطي يوميًا عل� اإلن�ت �ي أفراد ال�ج يق�خ

رنت بمعدل 7.6 ساعات مقارنة باإلناث بمعدل  ر يوميًا عل� اإلن�ت مال�ي عدد ساعات أك�ج �ي الذكور إ�ج رنت. يق�خ �خ الوقت نفسه يوميًا فـي استخدام اإلن�ت نس�ي �ي كال ال�ج رها. يق�خ وغ�ي
6.2 ساعات

راكًا فـي قنوات رقمية وذكر ربعهم تقريبًا أن لديهم و�دة تحكم لأللعاب ذكر %48 أن لديهم اش�ت

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج
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)X(يل العاشر أهم املشاهدات للمشاركة الثقافـية للحج

يد لدى  لة واألصدقاء، بقبول �ج من متوسط السعر املقبول، ال�ت�ي تعد وسيلة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ رفـيهية، �خ ح أن تحظى األنشطة الثقافـية ال�ت من املر�ج
)X(يل العاشر ال�ج

ر �ول الثقافة، سيكون من األسهل استقطابهن إذا أزيلت معوقات املشاركة عل� نحو مناسب، ونشر الوعي ليصل إل�  هات نظر أك�ث بما أن اإلناث لديهن و�ج
�خ فـي املناطق السكان املستهدفـ�ي

يل العاشر )X(. ومن أهم األمور ال�ت�ي ينصح بها  ح أن تروق للحج �خ االعتبار، �يث أنها من املر�ج لية بع�ي عرض املبادرات بتكلفة أقل، وأخذ عروض الباقات العا�ئ
انات واألفالم ر األنشطة ال�ت�ي ذكرنها هي املهر�ج ودة أفضل فـي مناطقهن، �يث أن أك�ث يل العاشر )X( تقديم أنشطة ثقافـية ذات �ج بالنسبة إلناث ال�ج

يل العاشر )X(، إذ لو�ظ انخفاض نسبة الدراية  �تماعي ال�ت�ي يستخدمها ال�ج ل التواصل اال�ج نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، واالستفادة من وسا�ئ
رنت بمعدل 7.6 ساعات مقارنة باإلناث بمعدل 6.2 ساعات ر يوميًا عل� اإلن�ت �ي الذكور عدد ساعات أك�ج فـي بعض املبادرات الثقافـية، �يث يق�خ

)X(يل العاشر ملخص الدراسة الكمية للمشاركة الثقافـية للحج
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2.آراء �ول الثقافة
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يل العاشر)X(؟ � “الثقافة” �ماس ال�ج هل تث�ي
� �ماسهم وتلهمهم. يل العاشر )X( أشاروا إل� أن “الثقافة” تث�ي %78 من أفراد ال�ج

آراء �ول الثقافة

نعم

ال

ال أعلم

75%

5%

20%

78%

6%

16%

81%

6%

12%

)X(يل العاشر اإلناثالذكورال�ج

مالــ�ي بشــكل ملحوظ  أعلــ� مــن اإل�ج

مـــل  ربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( لهــا، والــذي ينــّص علــ� أن:”]الثقافــة[ هــي ذلــك الــكل املركــب الــذي يسث تعريــف الثقافــة: اســتندت وزارة الثقافــة فـــي تعريفهــا ملفهــوم الثقافــة علــ� تعريــف منظمــة األمــم املتحــدة لل�ت

�تمع”. املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات األخــرى ال�تــ�ي يكتســبها ]اإلنســان[ باعتبــاره عضــوًا فـــي املحج
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نظر إل� “األنشطة الثقافـية” فـي اململكة العربية السعودية؟ كيف �يُ
لة واألصدقاء،  يدة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ يل العاشر )X( هي أنها وسيلة �ج هات النظر املذكورة واملتفق عليها �ول “األنشطة الثقافـية” بالنسبة للحج أهم و�ج

وتساعدهم عل� التواصل مع ثقافتهم وتراثهم بصورة أفضل.

أتفق تمامًا ال أتفق إل� �د ما       أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 

العينــة )العدد=564(

أ ا دج 'أل تمم ةطش  ةع

5رط ا01إ 8ار ةق ل ةع ق اض لا ء قو لا عم ت لئاع او ة أل اقدص  ء

D اس 'دع ا HIع ي ابترال N ط Oش أ ل ف ثب لض اق تو TUف Vار  ي

D اس 'دع ا ي 'أل لا ةطش ينف ثلاو ة اق يف ا HIع ة ]سال اخ\  ء

5رط لباقمل ةق أ ة ا̀_ ل ددج ص c1د ن م ف ا س تgال ام ام  ت

أ اب رعش j kام ل س 5ؤر انف ة انف/ن ا ن تس ارع pqU عمr  ن

يأر لا ت rثك م \ لا ن ياعد v ة w و ئاس ا ل عإل  مال

تأ ال ف ت ق ام ام
ً
 

تأ ال ف {إ ق I ام دح 

تأ ف {إ ق I ام دح 

تأ ف ت ق ام ًم  ا

د األنشطة ممتعة أ�ج

لة واألصدقاء عة لقضاء الوقت مع العا�ئ إنها طريقة را�ئ

�ي �ي عل� االرتباط بشكل أفضل بثقاف�ت�ي وترا�ث تساعد�خ

رخاء �ي األنشطة الفنية والثقافـية عل� االس�ت تساعد�خ

دد لديهم نفس االه�تمامات طريقة ملقابلة أشخاص �ج

�خ �ي مع�ي أشعر بال�ماس لرؤية فنان/فنان استعرا�خ

ل اإلعالم ر من الدعاية فـي وسا�ئ رأيت الكث�ي

7%

7%

7% 3%

12%13%

13%

23%

22%

10%

10%24%59%

55%

55%

48%

47%

36%

33%

28%

35%

35%

27%

30%

21%

10%

10%

20%

آراء �ول الثقافة
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يل العاشر )X( إل� الثقافة؟ كيف ينظر ال�ج
نس �ن بحسب ال�ج ابت�ي وية ألعل� إ�ج النسبة امل�ئ

رفـيهية  ر من الذكور �ول �قيقة أن الثقافة ال�ت ر بكث�ي نس. �يث أظهرت اإلناث توافق أك�ج يل العاشر )X( بحسب ال�ج �خ أفراد ال�ج رة ب�ي تختلف اآلراء �ول الثقافة بصورة كب�ي
رخاء. دد لديهم االه�تمامات نفسها، وتساعدهن عل� االس�ت لة واألصدقاء، والتعرف إل� أفراد �ج تساعدهن عل� قضاء الوقت مع العا�ئ

وية لألفراد الذين )يوافقون إل� �د ما، ويوافقون تمامًا(. النسبة امل�ئ

�ي �ي علــ� االرتبــاط بشــكل أفضــل بثقاف�تــ�ي وترا�ث تســاعد�خ

ــد األنشــطة ممتعة أ�ج

لــة واألصدقاء عــة لقضــاء الوقــت مــع العا�ئ إنهــا طريقــة را�ئ

ــدد لديهــم نفــس االه�تمامات طريقــة ملقابلــة أشــخاص �ج

رخاء �ي األنشــطة الفنية والثقافـــية عل� االســ�ت تســاعد�خ

ل اإلعالم ر من الدعاية فـــي وســا�ئ رأيت الكث�ي

�خ �ي مع�ي أشــعر بال�مــاس لرؤيــة فنان/فنــان اســتعرا�خ

87%

76%

77%

69%

64%

73%

53%

89%

86%

85%

80%

73%

60%

51%

اإلناثالذكور

العينــة )العدد=564(

أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

“إل� أي مدى توافق أو ال توافق عل� 
العبارات التالية �ول األنشطة الثقافـية 

فـي اململكة العربية السعودية؟”

آراء �ول الثقافة



© وزارة الثقافة 2392022

ر عن خواطرنا، ومشاعرنا، وأفكارنا تساعدنا الثقافة والفنون فـي التعب�ي

ر إبداعًا فـي دراستنا/عملنا تساعدنا الثقافة والفنون عل� أن نصبح أك�ث

�خ نوعية �ياتنا تعمل الثقافة والفنون عل� تحس�ي

تساعدنا الثقافة والفنون عل� فهم العامل واألشخاص من �ولنا بشكل أفضل

من املهم التعرف عل� الفنون والثقافة من خالل املناهحج الدراسية

تتاح املعلومات عن الفعاليات/األنشطة الفنية والثقافـية فـي السعودية بسهولة

يارات لألنشطة الفنية والثقافـية فـي اململكة العربية السعودية موعة واسعة من ال�خ هناك محج

هناك فرص كافـية لرعاية املواهب الفنية السعودية الشابة

آراء �ول األدوار املختلفة ال�ت�ي تؤديها الثقافة فـي �ياتنا
� عن أفكارنا ومشاعرنا. يل العاشر )X( عل� أن الثقافة والفن يساعدان فـي التعب�ي �ن أفراد ال�ج � ب�ي توافق كب�ي

السعوديون عل� استعداد ملشاركة/التوصية باألنشطة الفنية والثقافـية فـي 
التهم…. وما إل� ذلك هم وعا�ئ السعودية ألصدقا�ئ

! اس ثلا اندع اق لاو ةف نف 3 نو تلا 4 8بع ع 9 اوخ ن مو ،انرط اش أو ،انرع اBف  انر

! اس ثلا اندع اق لاو ةف نف Fف DEع نو لا م لاع او م أل IJا م ص M انلوح ن Bش أ ل ف  لض

م ا ن Fمل تلا م رع لا DEع ف نف ثلاو نو اق م ةف ا لالخ ن انمل TU لا ارد يس  ة

! اس ثلا اندع اق لاو ةف نف أ DEع نو ن ن بص أ ح ]ك بإ 9 اد ًع 3 ا ارد 4 ان̀س /  انلمع

! مع ثلا ل اق لاو ةف نف ت DEع نو ح 8س ن ن يعو  انتايح ة

لا يدوعس ا DEع نو تس ادع مل د اش تلا/ةكر و يص اب ة hأل لا ةطش ينف ثلاو ة اق يف 3 ة لا 4 يدوعس أل ة klاقدص ئاعو م nlال qإ امو .…م E لذ  .ك

اتت ا ح مل لع امو ع ت لا ن ايلاعف ا/ت hأل لا ةطش ينف ثلاو ة اق يف 3 ة لا 4 يدوعس M ة Fس لو  ة

vان م ك او ةعومج م ةعس ا ن y Jاي ار ل ت hأل لا ةطش ينف ثلاو ة اق يف 3 ة ا 4 لممل لا ةك ي|رع لا ة يدوعس  ة

vان رف ك ا{ ص يف ل ة ياعر ا ة مل او v لا ب ينف لا ة يدوعس لا ة باش  ة

تأ ال ف ت ق ام ام
ً
تأ ال  ف qإ ق E تأ ام دح ف qإ ق E تأ ام دح ف ت ق ام ًم  ا
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4%
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5%24%68%
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26%

23%

32%

32%

27%

33%

30%

31%

6%

7%

7%

7%

8%8%

8%

8%

16%

21%

17%

آراء �ول الثقافة

أتفق تمامًا ال أتفق إل� �د ما       أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 
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آراء �ول األدوار املختلفة ال�ت�ي تؤديها الثقافة فـي �ياتنا
� عن أفكارنا ومشاعرنا. يل العاشر )X( عل� أن الثقافة والفن يساعدان فـي التعب�ي �ن أفراد ال�ج � ب�ي توافق كب�ي

لا نم ت مھم یزع إو ز اطع ا ء لوأل یو فاقثلل ة لا ة یدوعس ب ة د م ًال فاقثلا ن لا ة یبرغ   ة

بنی غ أ ي ی ن انھ نوك ت ك یكر أ ز بك لع ر ت ى یوط ا ر نأل یفاقثلا ةطش  ة

ت ثم فاقثلا ل قیرط ة ئار ة تلل ةع رع لع ف لب ى تو اند یور فأ ةروص ج لا نع لض لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس لل ة لاع  م

دقی لا ر م تج ب عم أ لكش بك نفلا ر فاقثلاو نو یثأتو ة ف اھر تایح ي اقم مھ نر ب ة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

ی لا متھ م تج تب عم یوط نفلا ر فاقثلاو نو ف ة لا ي لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس اقم ة نر ب ة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

أ بص لا ح م تج أ عم ثك بق ر ًالو ل  م او ةعومج ا نم ةعس نأل یفاقثلا ةطش أو ة اكش فلا ل اقم ن نر ب ًة اك ام یلع ن لا ھ اح بق ل نس 5 ل او  ت

یل ل س لعم انید امو یفاك ت یفیك لوح ة لا ة م اش ف ةكر فاقث ي نأو ة لا ةطش لمم لا ةك یبرع لا ة یدوعس  ة

أ بوعص دج ف ة لا ي و بلا لوص ند لإ ي ا ى نأل یفاقثلا ةطش ف ة نم ي تقط لا ي م یلح   ة

ل س لع ت د ى یار اب ة نأل یفاقثلا ةطش لا ة ف ةدوجوم نم ي تقط لا ي م یلح  ة

أ لقلاب رعش ی دق امم ق نظ ا ھ إ نورخآل اش اذ كر أ ت ح و رض نأ ت یفاقث ةطش نیعم ة  ة

فتأ ال ت ق ام فتأ ال ًام لإ ق فتأ ام دح ى لإ ق فتأ ام دح ى ت ق ام ًم أتفق تمامًا ا ال أتفق إل� �د ما             أتفق إل� �د ما  ال أتفق تماماً 

من املهم تعزيز وإعطاء األولوية للثقافة السعودية بداًل من الثقافة الغربية 

ر عل� تطوير األنشطة الثقافـية  رخ أك�ج ينبغي أن يكون هناك ترك�ي

عة للتعرف عل� بلدنا وترويحج صورة أفضل عن اململكة  تمثل الثقافة طريقة را�ئ
العربية السعودية للعامل

�تمع بتطوير الفنون والثقافة فـي اململكة العربية السعودية مقارنة بما  يه�تم املحج
كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

رها فـي �ياتهم مقارنة بما كان  ر الفنون والثقافة وتأث�ي �تمع بشكل أك�ج يقدر املحج
عليه ال�ال قبل 5 سنوات

موعة واسعة من األنشطة الثقافـية وأشكال الفن مقارنهتً  ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث أصبح املحج
بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

ليس لدى الشباب معلومات كافـية �ول كيفـية املشاركة فـي ثقافة وأنشطة اململكة 
العربية السعودية
د صعوبة فـي الوصول إل� األنشطة الثقافـية فـي منطق�ت�ي املحلية )عل� سبيل  أ�ج
املثال: بسبب ساعات العمل املحدودة، أو املوقع الالمركزي، أو املرافق املحدودة، 
ة إل� مرافق( ل النقل املحدود، أو ال�ا�ج أو وسا�ئ

ودة فـي منطق�ت�ي املحلية لست عل� دراية باألنشطة الثقافـية املو�ج

أشعر بالقلق مما قد يظنه اآلخرون إذا شاركت أو �ضرت أنشطة ثقافـية معينة
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68%
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37%

31%

28%

23%

26%

26%
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28%

37%
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17%

3%

4%

4%

4%

20%

21%

21%

28%
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آراء �ول الثقافة
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3.املشاركة الثقافـية
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ان �ضور مهر�ج

مشاهدة فـيلم

طهي طبق محل�ي تقليدي

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

زيارة دار سي�خما

قراءة شعر

زيارة معارض الكتاب

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

زيارة متحف أو معرض

�ي ر روا�ئ قراءة كتاب غ�ي

زيارة الكنوز واملواقع األثرية

زيارة معارض الطعام

يول مال أو ال�خ زيارة سا�ات سباق ال�ج

ممارسة نشاط �رفـي

مشاهدة مسابقات الُطهاة عل� التلفزيون

�ضور �فل موسيقي

�ن �ن املاضي�ي يل العاشر )X( خالل العام�ي األنشطة ال�ت�ي يشارك فيها ال�ج

ان، ومشاهدة فـيلم، وزيارة دور السي�نما. �ن هي �ضور مهر�ج �ن املاضي�ي يل العاشر )X( خالل العام�ي أهم األنشطة الثقافـية املذكورة ال�ت�ي مارسها ال�ج

زيارة املعارض الفنية

زيارة مسرح

زيارة سا�ات سباق السيارات

ية أخرى أنشطة خار�ج

م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

�ضور دروس الطهي

�ي قراءة كتاب روا�ئ

أنشطة داخلية أخرى

كتابة القصص

م األزياء واألنشطة ذات الصلة ممارسة أنشطة ت�م�ي

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ

53%

42%

31%

31%

29%

27%

25%

21%

20%

20%

10%

8%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

19%

16%

16%

15%

14%

13%

13%

12%

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

املشاركة الثقافـية

“أي من األنشطة اآلتية قمت 
؟” �خ �خ املاضي�ي بممارستها خالل العام�ي

العينــة )العدد=579(
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مشاهدة فـيلم

ان زيارة مهر�ج

طهي طبق محل�ي تقليدي

زيارة دار سي�خما

زيارة مكتبة

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

 

زيارة معارض الكتاب

زيارة متحف أو معرض

�ن �ن املاضي�ي يل العاشر )X( خالل العام�ي األنشطة ال�ت�ي يشارك فيها ال�ج
ان، ومشاهدة فـيلم، وزيارة دور السي�نما. �ن هي �ضور مهر�ج �ن املاضي�ي يل العاشر )X( خالل العام�ي أهم األنشطة الثقافـية املذكورة ال�ت�ي مارسها ال�ج

قراءة شعر

ممارسة نشاط �رفـي

زيارة سا�ات سباق السيارات

زيارة الكنوز األثرية واملواقع األثرية

�ضور �فل موسيقي 

مشاهدة مسابقات الُطهاة عل� التلفزيون

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

يول مال أو ال�خ زيارة سا�ات سباق ال�ج

�ي ر روا�ئ قراءة كتاب غ�ي

زيارة معارض الطعام

زيارة املعارض الفنية

زيارة مسرح

م الداخل�ي التعرف عل� الهندسة املعمارية والت�م�ي

�ضور دروس الطهي

ية أخرى أنشطة خار�ج

�ي قراءة كتاب روا�ئ

أنشطة داخلية أخرى

كتابة القصص

م األزياء واألنشطة ذات الصلة ممارسة أنشطة ت�م�ي

رًا كرت كث�ي كرت بشكل متوسط األنشطة ال�ت�ي دخُ كرت قلياًل األنشطة ال�ت�ي دخُ األنشطة ال�ت�ي دخُ
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6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

17%

14%

12%

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

“أي من األنشطة اآلتية تحب ممارستها؟”

املشاركة الثقافـية
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4.الوعي واملشاركة
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32% 17% 53% معــرض الريــاض الدولـــي للكتاب
12% 3% 25% الفرقــة الوطنية املوســيقية

- - 17% �ي ــط العر�ج عــام ال�خ
13% 2% 16% ماراثــون القراءة
30% 3% 10% برنامــحج صنــاع األفالم
11% 1% 9% ماراثــون األفكار الثقافـــية
11% 1% 9% نــور الرياض
13% 1% 8% �ي النــدوة العامليــة للخــط العر�ج

- - 8% ــز الثقافـــية الوطنيــة وا�ئ ال�ج
- - 7% اإلقامــة الفنية
- - 6% مســابقة التـــراث التقليدي

17% 1% 6% راضـــي لصناعــة املوســيقى صنعــة برنامــحج التدريــب االف�ت
33% 2% 6% م كأس الســعودية مســابقة ت�م�ي
33% 2% 6% إرث مطبخنــا
20% 1% 5% مســابقة التأليف املســر�ي

- - 4% مســابقة التـــراث الصناعي
- - 3% مســابقة ضــوء لدعــم األفالم

33% 1% 3% مة ر�ج ملتقــى ال�ت
- - 3% برنامــحج �اضنــة األزياء
- - 2% �ي الشــريك األد�ج
- - 2% مــن الداخــل )النســخة الثانية(
- - 2% مبــادرة أدب العزلــة
- - 2% مسابقة ضوء لدعم األفالم

%15 ذكروا عدم درايتهم بأي من املبادرات

%74 ذكروا عدم مشاركتهم فـي أي من املبادرات

الوعي واملشاركة فـي برنامحج ثقافـي محدد

الوعي واملشاركة

�ة باملبادرات. �يث ذكر  يل العاشر )X( دراية كب�ي لو�ظ أعل� مستوى من الوعي فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب وبمشاركة عالية. ومع ذلك، مل يكن لدى غالبية ال�ج
%74 بأنهم مل يشاركوا فـي أي من املبادرات املذكورة.

نسبة الوعي الذي تحول إل� مشاركةاملشاركةالوعي

نسبة وعي أقل من 10%
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31% 26% 19% 8% 12% (X( لیجلا4%

 رثكأ وأ ًایدوعسً الایر 51 ًایدوعس ًالایر 50 - ًایدوعسً الایر 41 ًایدوعس ًالایر 40 - ًایدوعسً الایر 31 ًایدوعس ًالایر 30 - ًایدوعسً الایر 21 ًایدوعس ًالایر 20 - ًایدوعسً الایر 11 ةیدوعس تالایر 10 نم لقأ

متوسط السعر املقبول
يل العاشر )X( هو 23 ريال سعودي. وذكر %75 أن متوسط السعر املقبول هو 30 ريال سعودي أو أقل )متوسط السعر  متوسط سعر املشاركة املقبول لدى ال�ج

ميع خيارات األسعار املحددة(. مالية ل�ج املحسوب من العينة اإل�ج

متوسط السعر بالنسبة لإلناث = 19 ريال سعودي
متوسط السعر بالنسبة للذكور = 23 ريال سعودي

مال�ي = 21 ريال سعودي املتوسط اإل�ج

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40 ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

الوعي واملشاركة
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�تماعي ل التواصل اال�ج 5.استخدام وسا�ئ
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� استخدامًا �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ
.)X(يل العاشر �تماعي استخدامًا لدى �ج � شبكات التواصل اال�ج يمثل تطبيق واتساب أك�ث

57%

6%

56%

21%

53%

7%

42%

28%

95%

32%

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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)X( يل العاشر �ونية ال�ت�ي يمارسها ال�ج األنشطة اإللك�ت
�نت.  � اإلن�ت دمات ع�ج �امحج أو التطبيقات، وال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وشراء السلع أو ال�ن يل ال�ج �ن يل العاشر )X( فـي ت�ن ت�تمثل أهم األنشطة ال�ت�ي يمارسها ال�ج

رامحج أو التطبيقات يل ال�ج رخ ت�خ

ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج شراء السلع أو ال�خ

يل الصور، أو األفالم، أو مقاطع الفـيديو، أو  رخ بث أو ت�خ
يل األلعاب رخ املوسيقى ، أو اللعب، أو ت�خ

روس  البحث عن معلومات صحية )�ول فـ�ي
Covid-19، واملرض، والتغذية، وما إل� ذلك(
البحث عن وظيفة أو إرسال/تقديم طلب وظيفة

رنت ر اإلن�ت ال�صول عل� دورة رسمية ع�ج

دمات املتعلقة بالسفر أو أماكن اإلقامة  استخدام ال�خ
املتعلقة بالسفر

رونية  الت والكتب اإللك�ت يل الصحف واملحج رخ قراءة أو ت�خ
رنت ر اإلن�ت ع�ج

موعات  الوصول إل� مواقع الدردشة أو املدونات أو محج
رنت ر اإلن�ت األخبار أو املناقشات ع�ج

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج بيع السلع أو ال�خ

إدارة صفحة ويب شخصية/خاصة

/الذي تم إنشاؤه بواسطة  �ي تحميل املحتوى الذا�ت
املستخدم إل� موقع ويب ملشاركته

ر مواقع الويب  نشر اآلراء �ول مختلف القضايا ع�ج
ال�ت�ي قد ي�تم إنشاؤها من قبل أي فرد أو منظمة
التدوين: صيانة أو إضافة محتوى إل� مدونة

�ي رو�خ ريد اإللك�ت ل ال�ج إرسال أو استقبال رسا�ئ

10%

16%

21%

23%

35%

38%

43%

54%

58%

60%

9%

9%

8%

7%

4%

2%
أعلــ� عنــد الذكــور بشــكل ملحوظ 

أعلــ� عنــد اإلنــاث بشــكل ملحوظ 

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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 ،� �تماعي مثل فـيسبوك، وتوي�ت ل التواصل اال�ج � معظمها عل� استخدام وسا�ئ ق�ن �نت، �يُ ا فـي اإلن�ت يل العاشر       6.9 ساعات كمعدل وسطي يوم�يً �ي أفراد ال�ج يق�ن
�نت بمعدل 7.6 ساعات  ا عل� اإلن�ت � يوم�يً مال�ي عدد ساعات أك�ج �ي الذكور إ�ج �نت. يق�ن �ن الوقت نفسه يوميًا فـي استخدام اإلن�ت نس�ي �ي كال ال�ج �ها. يق�ن ولينكد إن، وغ�ي

مقارنة باإلناث بمعدل 6.2 ساعات.

)X(

�اكًا فـي قنوات رقمية وذكر ربعهم تقريبًا أن لديهم و�دة تحكم فـي األلعاب.  ذكر %48 أن لديهم اش�ت

�نت � اإلن�ت الوقت املستغرق فـي ممارسة األنشطة ع�ج

�فـيه هزة ال�ت الوصول إل� أ�ج

رنت يوميًا )بالساعات( � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

�تماعي يوميًا )بالساعات( ل التواصل اال�ج � عل� وسا�ئ ق�خ الوقت الذي �يُ

رنت )بالساعات( ر اإلن�ت ل دورة تعل�مية أو فصل دراس�ي ع�ج رنت من أ�ج � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

Nintendo Switchو Xboxو Play Station و�دة التحكم فـي األلعاب مثل

ليست لديهم إمكانية الوصول لها )ال يمتلكونها(

راك فـي القنوات التلفزيونية الرقمية ملشاهدة األفالم أو املسلسالت مثل  االش�ت
OSN وSTARZPLAY وNetflix وShahid وما إل� ذلك.

6.9

4.8

1.7

48%

46%

21%

ا � يوم�يً ق�ن متوسط عدد الساعات ال�ت�ي �تُ

هزة األلعاب أ�ج

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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)Z(, )Y(, )X( يال املشاركة الثقافـية تقرير مقارنة األ�ج
 – الدراسة الكمية

رفـيهية واملشاركة الثقافـية وعادات  يال املستهدفة ملختلف الهوايات واألنشطة ال�ت فـي هذا القسم، تم القياس بأدوات املسح الكمي لأل�ج
�تماعي ل التواصل اال�ج 7استخدام وسا�ئ
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1.امللخص التنفـيذي
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�خ 40-54 سنة راوح أعمارهم �اليًا ما ب�ي يل العاشر )X(: األفراد من مواليد سنة 1965م ��ت� سنة 1980م، أي الذين ت�ت ال�ج
�خ 28-41سنة راوح أعمارهم �اليًا ما ب�ي ة )Y(: األفراد من مواليد سنة 1981م ��ت� سنة 1994م، أي الذين ت�ت يل األلف�يّ �ج

�خ 5-25 سنة راوح أعمارهم �اليًا ما ب�ي يل ما بعد األلفية )Z(: األفراد من مواليد سنة 1996م ��ت� سنة  2016م، أي الذين ت�ت  �ج

ر �ماسهم أو ال يال بالثقافة، وما إذا كانت تث�ي قياس رأي األ�ج
قياس الوعي باألنشطة الثقافـية املختلفة ومستوى املشاركة فـيها

يل، وقياس مستوى مشاركتهم فـيها ومعرفتهم بها تحديد األنشطة الثقافـية ال�ت�ي يه�تم بها كل �ج
يال للمشاركة فـي األنشطة الثقافـية تحديد متوسط سعر التذكرة املقبول لدى األ�ج

�صر معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
رنت ر اإلن�ت يال، واألنشطة املختلفة ال�ت�ي يمارسونها ع�ج ر استخدامًا لدى األ�ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج تحديد وسا�ئ

ة املستهدفة الف�ئ

يسية األهداف الر�ئ

امللخص التنفـيذي

هدف الدراسة
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ية الدراسة منهحج

رخ  رك�ي رى ال�ت ميع أنحاء اململكة العربية السعودية. و�ج ية البسيطة الطبقية من �ج ية سحب العينات العشوا�ئ ية نشطة باستخدام منهحج ريت الدراسة عل� عينة عشوا�ئ �ج ائُ
ية نسية، لتكون بذلك عينة شاملة ونموذ�ج غرافـية، وال�ج نس، والعمر، واملنطقة ال�ج ات بحسب ال�ج عل� الف�ئ

هزة الكمبيوتر. )املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر( مهور املستهدف باستخدام أ�ج ريت مقابالت شخصية مع ال�ج �ج ائُ
ية بحسب املنطقة ية الطبقية الختيار عينة نشطة ونموذ�ج استخدمت العينة العشوا�ئ

�ي الدراسة فـي أثناء مر�لة أخذ العينات،  �خ �خ راض األفراد املشارك�ي من اع�ت راء املقابالت املتعلقة بالدراسات الكمية ال�ت�ي تت�خ املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي تقنية إل�ج
ابات املقدمة فـي أثناء املقابلة هاز لو�ي لتدوين اإل�ج رى مقابلة شخصية مع املشارك باستخدام �ج رد االتفاق، تحج وبمحج

ابة  لة الفرعية، والتحقق من صحة اإل�ج مع البيانات الكمية، �يث إنها تسهل عمليات التحقق املنطقي، واألس�ئ ربة فـي �ج املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر هي طريقة محج
ة النصية لالستبيان رمحج ة فـي برنامحج ال�ج ميعها مدمحج أثناء املقابلة   و�ج

هزة اللو�ية ودة باستخدام األ�ج مع بيانات عالية ال�ج مان �ج ر كفاءة، وتساعد فـي �خ ة النصية لـتقنية املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر االستبيان أك�ث رمحج عل فحوصات ال�ج تحج

)CAPI( املقابالت الشخصية بمساعدة الكمبيوتر

يسية األهداف الر�ئ

امللخص التنفـيذي
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عينة الدراسة

امللخص التنفـيذي

ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ ع القياس ألخذ عينات إ�ج مر�ج
ة املستهدفة مال�ي سكان الف�ئ إ�ج

مال�ي عدد سكان هو 28.9 مليون من إ�ج
اململكة العربية السعودية: 35 مليون

يات منتصف عام 2020 �سب إ�صا�ئ
)G-Stat ة العامة لإل�صاء )املصدر: الهي�ئ

%
مال�ي عدد  إ�ج

السكان
) �خ سعودي)باملالي�ي

ر  غ�ي
توزيع العينة للدراسةإناثذكورسعودي

طأ  هامش ال�خ
 95%

مستوى ثقة

ة املستهدفة مال�ي السكان للف�ئ إ�ج
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج  �ج

83%28.963%37%58%42%
مال�ي السكان إ�ج

ة املستهدفة للف�ئ
)Z(, )Y(, )X( يال ميع األ�ج �ج

5,0591.38

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( %48%52%22%10.778%31�ج يل ما بعد األلف�يّ 1.56 3,916�ج

)Y( ة يل األلف�يّ ة )Y(%41%59%46%10.554%30�ج يل األلف�يّ 5644.13�ج
)X(يل العاشر يل العاشر)X(%34%66%54%7.746%22ال�ج 5794.07ال�ج

يال 28.9 مليون،  ميع األ�ج ة املســتهدفة من الســكان ل�ج مال�ي عدد الف�ئ يبلغ إ�ج
مالــ�ي ســكان اململكــة العربيــة الســعودية، والبالــغ  أي مــا يعــادل %83 مــن إ�ج
يــات منتصــف عــام 2020. أمــا بالنســبة  عددهــم 35 مليونــًا �ســب إ�صا�ئ
ة )Z( يمثل %31، ويصل  يل ما بعد األلف�يّ يال بالتفصيل، فإن �ج لنسب األ�ج
مالــ�ي  يــل العاشــر )X(ا %22 مــن إ�ج ــة )Y( إلــ� %30 و يشــكل ال�ج يــل األلف�يّ �ج
مالــ�ي  يــل مــن إ�ج ــ�ي كل �ج �خ �خ الســكان. وعندمــا يتعلــق األمــر بنســب الســعودي�ي
يــل  ــة )Z( ، و%54 مــن �ج يــل مــا بعــد األلف�يّ عــدد الســكان، فــإن %78 مــن �ج

يل العاشر )X( هم سعوديون ة )Y(، و%46 من ال�ج األلف�يّ

يًا وبهامش خطأ محدد، فإنه عل� املســتوى  أما بالنســبة ل�تمثيل العينة إ�صا�ئ
طــأ وهــو 1.38 وعلــ�  ــ� لدينــا )املســتوى املثالـــي( لهامــش ال�خ العــام للحــد األد�خ
طــأ أقــل مــن 5 وهــو مقبــول عامليــًا علــ�  يــال يكــون هامــش ال�خ مســتوى األ�ج

ة املستهدفة. مستوى الف�ئ
نس وعينة املسح نسية وال�ج نة �سب ال�ج دول رقم )6( توزيع الع�يّ يوضح ال�ج
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)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )Y(، و�ج يل األلف�يّ يل العاشر )X(، و�ج يال الثالثة: ال�ج من األ�ج
�ي الدراسة بهدف ال�صول عل�  �خ �خ ر من األفراد املشارك�ي مع عدد كب�ي ة )Z( ، �يث �ج يل ما بعد األلف�يّ ركزت الدراسة عل� �ج

معلومات دقيقة مفصلة
ر املناطق وفق  مها ع�ج ات العمرية وتقس�ي ة العامة لإل�صاء لفهم الف�ئ �ي للهي�ئ استخدمت الدراسة بيانات التعداد السكا�خ

�تماعية ح اال�ج مختلف الشرا�ئ
م/ عدد عينة الدراسة دول �حج يوضح ال�ج

ة العمرية )5-14 سنة( كاًل عل� �دة ة )Z( وأولياء أمور الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ة العمرية )15-25 سنة( من �ج عرضت الدراسة الف�ئ

ة يل ما بعد األلف�يّ �ج
ا )5-14 ســنة( األصغر ســ�نً

يل ما بعد   �ج
 )Z( ة األلف�يّ
)15-25 سنة(

)Y( ة يل األلف�يّ �ج )X(يل العاشر ال�ج

1,936 1,980 564 579 مالية العينة اإل�ج
املناطق

500 581 156 156 املنطقة الوسطى
249 276 79 79 املنطقة الغربية
284 228 81 83 املنطقة الشرقية
648 663 79 97 نوبية املنطقة ال�ج
648 663 169 164 مالية املنطقة السث

نسية ال�ج
1,553 1,621 455 475 مواطنون سعوديون

383 359 109 104 �خ ر السعودي�ي غ�ي
النوع

964 954 279 295 ذكور
972 1,026 285 284 إناث

عينة الدراسة

امللخص التنفـيذي
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يال الثالثة ما يتعلق بالثقافة وأنشطتها املختلفة متساوي عند األ�ج مستوى اإلثارة فـ�ي
ر مشاركة وشغفًا بالثقافة واألنشطة الثقافـية املختلفة يال الشابة أك�ث األ�ج

يارات للفنون  موعة واسعة من ال�خ ود محج ر تفاؤال بشأن و�ج ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ يال الثالثة �ول املفهوم ال�قيقي للثقافة. لكن �ج هناك َلبس لدى األ�ج
واألنشطة الثقافـية فـي اململكة العربية السعودية

يال الثالثة من املشاركة فـي األنشطة الثقافـية يعد ارتفاع أسعار األنشطة الثقافـية وضيق الوقت من أهم املعوقات ال�ت�ي تمنع األ�ج
ما يتعلق بتوفر املعلومات �ول الفعاليات والقدرة عل� الوصول ملكان الفعالية يال الثالثة فـ�ي �خ األ�ج هناك فروقات بسيطة ب�ي

انات،  يل العاشر )X( إل� �ضور املهر�ج يال الثالثة، �يث يميل ال�ج �خ األنشطة الثقافـية املفضلة لدى األ�ج انات ومشاهدة األفالم من ب�ي يعد �ضور املهر�ج
ة )Y( مشاهدة األفالم  يل األلف�يّ ة )Z( و�ج يل ما بعد األلف�يّ بي�خما يفضل �ج

ة )Z( ملم بفرق  يل ما بعد األلف�يّ يال الثالثة. ولكن �ج ر الفعاليات الثقافـية ال�ت�ي تلم بها األ�ج �خ أك�ث �ي من ب�ي ط العر�ج يعد معرض الرياض الدول�ي للكتاب وعام ال�خ
يال �ي األ�ج ر مقارنة ببا�ت املوسيقى الوطنية أك�ث

يال الثالثة  متوسط السعر املقبول لتذاكر األنشطة الثقافـية من 21-24ريال سعودي بالنسبة لأل�ج
يال  ة )Y( مقارنة باأل�ج يل األلف�يّ �تماعي أعل� عند �ج ل التواصل اال�ج يال الثالثة واتساب. ولو�ظ أن استخدام وسا�ئ تستخدم الغالبية العظمى من األ�ج

يال األخرى رمن األ�ج ة )Z( إل� استخدامه أك�ث يل ما بعد األلف�يّ األخرى، باستثناء تيك توك، �يث يميل �ج
ر األنشطة ال�ت�ي  �خ أك�ث رنت، من ب�ي ر اإلن�ت دمات ع�ج رامحج أو التطبيقات، وشراء السلع أو ال�خ يل ال�ج رخ يعد ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وت�خ

ره ر عن غ�ي يل أك�ث يال الثالثة. عل� الرغم من أن بعض األنشطة قد تكون محببة لدى �ج تمارسها األ�ج
ما يخص أنشطة  مة فـ�ي ة )Z( يتصدرالقا�ئ يل ما بعد األلف�يّ رنت. إال أن �ج يل ما يقرب من 6-8ساعات كمعدل وسطي يوميًا فـي تصفح اإلن�ت �ي كل �ج يق�خ

رنت ر عل� استخدام اإلن�ت ة )Y( وقت أك�ث يل األلف�يّ �ي �ج التعلم عن بعد، بي�خما يق�خ
)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ ة )15-25 سنة( الصدارة. أما �ج يل ما بعد األلف�يّ ة )Y( و�ج يل األلف�يّ راك فـي قنوات التلفاز الرقمية، فـيحتل �ج أما بالنسبة لالش�ت

راك فـي قنوات األلعاب ما يخص االش�ت )5-14( سنة فهو األعل� فـ�ي

حج الدراسة نتا�ئ

امللخص التنفـيذي
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2.آراء �ول الثقافة
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يال؟ � »الثقافة« �ماس األ�ج هل تث�ي
يال الثالثة. ما يتعلق بالثقافة وأنشطتها املختلفة متساوي عند األ�ج مستوى اإلثارة فـ�ي

آراء �ول الثقافة

نعم

ال

ال أعلم

81%

4%

15%

78%

6%

16%

78%

8%

14%

80%

6%

14%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ ة )Z(ا15-25 سنة�ج يل ما بعد األلف�يّ ة )Z(ا5-14 سنة �ج يل ما بعد األلف�يّ �ج

العينــة )العدد=579(

ــمل  ربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( لهــا، والــذي ينــّص علــ� أن:”]الثقافــة[ هــي ذلــك الــكل املركــب الــذي يسث تعريــف الثقافــة: اســتندت وزارة الثقافــة فـــي تعريفهــا ملفهــوم الثقافــة علــ� تعريــف منظمــة األمــم املتحــدة لل�ت

�تمع”. املعرفــة واملعتقــدات والفــن واألخــالق والقانــون واألعــراف والقــدرات والعــادات األخــرى ال�تــ�ي يكتســبها ]اإلنســان[ باعتبــاره عضــوًا فـــي املحج
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يال الثالثة إل� »األنشطة الثقافـية«؟ كيف تنظر األ�ج
� مشاركهتً وشغفًا بالثقافة واألنشطة الثقافـية املختلفة. يال الشابة أك�ث األ�ج

ــد األنشــطة ممتعة أ�ج

لــة واألصدقاء عــة لقضــاء الوقــت مــع العا�ئ إنهــا طريقــة را�ئ

�ي �ي علــ� االرتبــاط بشــكل أفضــل بثقاف�تــ�ي وترا�ث تســاعد�خ

رخاء �ي األنشــطة الفنية والثقافـــية عل� االســ�ت تســاعد�خ

ــدد لديهــم نفــس االه�تمامات طريقــة ملقابلــة أشــخاص �ج

�خ �ي مع�ي أشــعر بال�مــاس لرؤيــة فنــان/ عــارض اســتعرا�خ

ل اإلعالم ر من الدعاية فـــي وســا�ئ رأيت الكث�ي

87%

91%

91%

76%

84%

69%

72%

83%

83%

90%

75%

77%

57%

68%

93%

92%

91%

80%

89%

82%

80%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ �ج

آراء �ول الثقافة

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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اآلراء �ول األدوار املختلفة ال�ت�ي تؤديها الثقافة فـي �ياتنا
يال الثالثة �ول املفهوم ال�قيقي للثقافة.   هناك َلبس لدى األ�ج

يارات للفنون واألنشطة الثقافـية فـي اململكة العربية السعودية. موعة واسعة من ال�ن ود محج � تفاؤاًل بشأن و�ج ة )Z( أك�ث يل ما بعد األلف�يّ  يعد �ج

ر إبداعًا فـي دراستنا/ عملنا تساعدنا الثقافة والفنون عل� أن نصبح أك�ث

ر عن خواطرنا، ومشاعرنا، وأفكارنا تساعدنا الثقافة والفنون فـي التعب�ي

تساعدنا الثقافة والفنون عل� فهم العامل واألشخاص من �ولنا بشكل أفضل

�خ نوعية �ياتنا تعمل الثقافة والفنون عل� تحس�ي

تقدم املعلومات عن الفعاليات/ األنشطة الفنية والثقافـية فـي السعودية بسهولة

من املهم التعرف عل� الفنون والثقافة من خالل املناهحج الدراسية

يارات لألنشطة الفنية والثقافـية فـي اململكة العربية  موعة واسعة من ال�خ هناك محج
السعودية

هناك فرص كافـية لرعاية املواهب الفنية السعودية الشابة

السعوديون عل� استعداد ملشاركة/التوصية باألنشطة الفنية والثقافـية فـي 
التهم…. وما إل� ذلك هم وعا�ئ السعودية ألصدقا�ئ

89%

91%

90%

91%

78%

85%

91%

73%

72%

90%

92%

89%

88%

79%

84%

88%

76%

73%

93%

95%

93%

91%

79%

90%

91%

70%

79%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ �ج

آراء �ول الثقافة

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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معوقات املشاركة فـي األنشطة الثقافـية
يال الثالثة من املشاركة فـي األنشطة الثقافـية. يعد ارتفاع أسعار األنشطة الثقافـية وضيق الوقت من أهم املعوقات ال�ت�ي تمنع األ�ج

ليس لدي من يرافق�خ�ي

) ر بالنسبة ل�ي ء آخر )ممتع أك�ث �ي أفضل قضاء الوقت فـي سث

نقص املعلومات عن تلك األنشطة الثقافـية

لفـية الثقافـية نقص املعرفة  أو ال�خ

ضيق الوقت لديك

محدودية خيارات األنشطة الثقافـية فـي منطقتك

ودة األنشطة الثقافـية فـي منطقتك �ي �ج تد�خ

رًا يكلف �ضورها كث�ي

9%

9%

27%

10%

48%

25%

35%

57%

9%

13%

31%

19%

45%

22%

32%

44%

14%

12%

33%

12%

51%

25%

30%

60%

)X( يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ �ج

آراء �ول الثقافة

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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مل للمشاركة الثقافـية رؤية أسث
ما يتعلق بتوفر املعلومات �ول الفعاليات والقدرة عل� الوصول ملكان الفعالية.  يال الثالثة فـ�ي �ن األ�ج هناك فروقات بسيطة ب�ي

عة للتعرف عل� بلدنا وترويحج صورة أفضل عن اململكة العربية  تمثل الثقافة طريقة را�ئ
السعودية للعامل

ودة فـي منطق�ت�ي املحلية لست عل� دراية باألنشطة الثقافـية املو�ج

أشعر بالقلق مما قد يظنه اآلخرون إذا شاركت أو �ضرت أنشطة ثقافـية معينة

د صعوبة فـي الوصول إل� األنشطة الثقافـية فـي منطق�ت�ي املحلية  أ�ج

من املهم تعزيز وإعطاء األولوية للثقافة السعودية بداًل من الثقافة الغربية 

موعة واسعة من األنشطة الثقافـية وأشكال الفن مقارنهتً  ر قبواًل ملحج �تمع أك�ث أصبح املحج
بما كان عليه ال�ال قبل 5 سنوات

رها فـي �ياتهم مقارنة بما كان عليه  ر الفنون والثقافة وتأث�ي �تمع بشكل أك�ج يقدر املحج
ال�ال قبل 5 سنوات

ر عل� تطوير األنشطة الثقافـية رخ أك�ج ينبغي أن يكون هناك ترك�ي

ليس لدينا معلومات كافـية �ول كيفـية املشاركة فـي ثقافة وأنشطة اململكة 
العربية السعودية

95%

71%

42%

80%

94%

93%

92%

94%

96%

78%

96%

64%

38%

69%

97%

95%

94%

94%

94%

74%

98%

75%

46%

82%

94%

96%

94%

96%

95%

82%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ �ج

آراء �ول الثقافة

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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3.الوعي واملشاركة الثقافـية
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ان زيارة مهر�ج

مشاهدة فـيلم

طهي طبق محل�ي تقليدي

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

زيارة مكتبة

زيارة دار سي�خما

قراءة شعر

زيارة معارض الكتب

رية زيارة محمية للحياة ال�ج

مشاهدة فـيلم

ان زيارة مهر�ج

زيارة دار سي�خما

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

زيارة مكتبة

طهي طبق محل�ي تقليدي

�ضور �فل موسيقي 

�ن �ن املاضي�ي يال الثالثة خالل العام�ي األنشطة ال�ت�ي يشارك فيها األ�ج
يل ما  انات، بي�نما يفضل �ج يل العاشر )X( إل� �ضور املهر�ج يال الثالثة، �يث يميل ال�ج �ن األنشطة الثقافـية املفضلة لدى األ�ج انات ومشاهدة األفالم من ب�ي �ضور املهر�ج

ة )Y( مشاهدة األفالم.  يل األلف�يّ ة )Z( و�ج بعد األلف�يّ

مشاهدة فـيلم

ان زيارة مهر�ج

زيارة دار سي�خما

زيارة نصب تذكاري أو موقع تاريخي

زيارة معارض الطعام

قراءة شعر

زيارة مكتبة

�ًا كرت كث�ي األنشطة ال�ت�ي دنُ

53%

42%

31%

31%

29%

27%

25%

21%

20%

20%

74%

58%

51%

29%

28%

25%

22%

22%

العينــة )العدد=564(

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

مشاهدة أو االس�تماع إل� برنامحج ثقافـي عل� 
رنت التلفزيون أو الراديو أو اإلن�ت

الوعي واملشاركة الثقافـية

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ ة )Z( �ج يل ما بعد األلف�يّ     15-25 سنة  �ج

60%

57%

52%

29%

28%

25%

22%

20%

“أي مــن األنشــطة اآلتيــة قمت 
؟” ــ�خ بممارســتها خــالل العاميـــن املاضي�ي
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)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ �ج
نسبة الوعي الذي 
تحول إل� مشاركة

نسبة الوعي الذي 
تحول إل� مشاركة

نسبة الوعي الذي 
تحول إل� مشاركة املشاركةالوعي

32% 17% 53%
12% 3% 25%

- - 17%
13% 2% 16%
30% 3% 10%
11% 1% 9%
11% 1% 9%
13% 1% 8%

- - 8%
- - 7%
- - 6%

17% 1% 6%
33% 2% 6%
33% 2% 6%
20% 1% 5%

- - 4%
- - 3%

33% 1% 3%
- - 3%
- - 2%
- - 2%
- - 2%
- - 2%

املشاركةالوعي
32% 17% 53% معــرض الريــاض الدولــ�ي للكتاب
12% 3% 25% الفرقــة الوطنية املوســيقية

- - 17% �ي ــط العر�ج عــام ال�خ
13% 2% 16% ماراثــون القراءة
30% 3% 10% برنامــحج صنــاع األفالم
11% 1% 9% ماراثــون األفكار الثقافـــية
11% 1% 9% نــور الرياض
13% 1% 8% �ي النــدوة العامليــة للخــط العر�ج

- - 8% ــز الثقافـــية الوطنيــة وا�ئ ال�ج
- - 7% اإلقامــة الفنية
- - 6% ــراث التقليدي مســابقة ال�ت

17% 1% 6% ــ�ي لصناعــة املوســيقى صنعــة را�خ برنامــحج التدريــب االف�ت
33% 2% 6% م كأس الســعودية مســابقة ت�م�ي
33% 2% 6% إرث مطبخنــا
20% 1% 5% مســابقة التأليف املســر�ي

- - 4% ــراث الصناعي مســابقة ال�ت
- - 3% مســابقة ضــوء لدعــم األفالم

33% 1% 3% مة ر�ج ملتقــى ال�ت
- - 3% برنامــحج �اضنــة األزياء
- - 2% �ي الشــريك األد�ج
- - 2% مــن الداخــل )النســخة الثانية(
- - 2% مبــادرة أدب العزلــة
- - 2% مسابقة ضوء لدعم األفالم

املشاركةالوعي
25% 15% 60%
7% 2% 27%

14% 3% 22%
6% 1% 17%

17% 2% 12%
10% 1% 10%
10% 1% 10%
30% 3% 10%
11% 1% 9%
13% 1% 8%
14% 1% 7%

- - 7%
14% 1% 7%
17% 1% 6%
17% 1% 6%
20% 1% 5%
25% 1% 4%

- - 4%
- - 4%
- - 3%
- - 2%
- - 2%
- - 2%

الوعي واملشاركة فـي برنامحج ثقافـي محدد
ة )Z( ملم بفرق املوسيقى  يل ما بعد األلف�يّ يال الثالثة. ولكن �ج � الفعاليات الثقافـية ال�ت�ي تلم بها األ�ج �ن أك�ث �ي من ب�ي ط العر�ج يعد معرض الرياض الدول�ي للكتاب وعام ال�ن

يال. �ي األ�ج � مقارنة ببا�ت الوطنية أك�ث

الوعي واملشاركة الثقافـية

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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31% 

25% 

23% 

26% 

27% 

28% 

19% 

23% 

21% 

8% 

7% 

9% 

12% 

11% 

11% 

4% 

7% 

8% 

X ليج

Y ليج

  ةنس 25-15 نم  Z ليج

الا>ر 11 ةيدوعس تالا>ر 10 نم لقأ
ً

الا>ر 20 - اًيدوعس 
ً

الا>ر 21 اًيدوعس 
ً

الا>ر 30 - اًيدوعس 
ً

 اًيدوعس 

الا>ر 31
ً

الا>ر 40 - اًيدوعس 
ً

الا>ر 41 اًيدوعس 
ً

الا>ر 50 - اًيدوعس 
ً

الا>ر 51 اًيدوعس 
ً

 GHكأ وأ اًيدوعس 

متوسط السعر املقبول
ميع خيارات  مالية ل�ج يال الثالثة )متوسط السعر املحسوب من العينة اإل�ج متوسط السعر املقبول لتذاكر األنشطة الثقافـية من 21-24 ريال سعودي بالنسبة لأل�ج

األسعار املحددة(.

مال�ي  املتوسط اإل�ج

 21 ريال

23 ريال

24 ريال

)X(يل العاشر ال�ج

 )Y( ة يل األلف�يّ �ج

 )Z( ة يل ما بعد األلف�يّ �ج
من 15-25 سنة 

أقل من 10 ريال ســعودي

11 ريال ســعودي - 20 ريال ســعودي

21 ريال ســعودي - 30 ريال ســعودي

31 ريال ســعودي - 40 ريال ســعودي

41 ريال ســعودي - 50 ريال ســعودي

أكثـــر من 50 ريال سعودي

31% 26% 19% 8% 12% (X( لیجلا4%

 رثكأ وأ ًایدوعسً الایر 51 ًایدوعس ًالایر 50 - ًایدوعسً الایر 41 ًایدوعس ًالایر 40 - ًایدوعسً الایر 31 ًایدوعس ًالایر 30 - ًایدوعسً الایر 21 ًایدوعس ًالایر 20 - ًایدوعسً الایر 11 ةیدوعس تالایر 10 نم لقأ
25%

23%

27%

28%

23%

21%

7%

9%

7%

8%

11%

11%

الوعي واملشاركة الثقافـية
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�تماعي ل التواصل اال�ج 4.استخدام وسا�ئ
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�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ

� استخدامًا �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج وسا�ئ
يال األخرى،  ة )Y( مقارنة باأل�ج يل األلف�يّ �تماعي أعل� عند �ج ل التواصل اال�ج يال الثالثة واتساب. ولو�ظ أن استخدام وسا�ئ تستخدم الغالبية العظمى من األ�ج

يال األخرى. � من األ�ج ة )Z( إل� استخدامه أك�ث يل ما بعد األلف�يّ باستثناء تيك توك، �يث يميل �ج

واتساب

سناب تشات

انستغرام

ر توي�ت

يوتيوب

تيك توك

تيليغرام

فيسبوك

رست بين�ت

الين

لينكدإن

97%

85%

69%

67%

68%

45%

37%

26%

8%

10%

10%

95%

59%

42%

56%

53%

32%

28%

21%

3%

6%

7%

87%

78%

62%

57%

53%

47%

31%

21%

7%

5%

4%

90%

66%

42%

44%

50%

29%

25%

19%

3%

3%

4%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ ا 5-14 �ج ة )Z( األصغر س�خً يل ما بعد األلف�يّ أولياء أمور �ج
سنة

ة )Z(ا15-25 سنة يل ما بعد األلف�يّ  �ج
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� األنشطة ال�ت�ي تمارسها  �ن أك�ث �نت، من ب�ي � اإلن�ت دمات ع�ج �امحج أو التطبيقات، وشراء السلع أو ال�ن يل ال�ج �ن يعد ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة، وت�ن
�ه. � عن غ�ي يل أك�ث يال الثالثة. عل� الرغم من أن بعض األنشطة قد تكون محببة لدى �ج األ�ج

ال�صول عل� معلومات �ول الفعاليات واألنشطة

رامحج أو التطبيقات يل ال�ج رخ ت�خ

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج شراء السلع أو ال�خ

يل األلعاب رخ يل الصور، أو األفالم، أو مقاطع الفـيديو، أو املوسيقى ، أو اللعب، أو ت�خ رخ بث أو ت�خ

روس Covid-19، واملرض، والتغذية، وما إل� ذلك( البحث عن معلومات صحية )�ول فـ�ي

�ي رو�خ ريد اإللك�ت ل ال�ج إرسال أو استقبال رسا�ئ

رنت ر اإلن�ت رونية ع�ج الت والكتب اإللك�ت يل الصحف واملحج رخ قراءة أو ت�خ

رنت ر اإلن�ت موعات األخبار أو املناقشات ع�ج الوصول إل� مواقع الدردشة أو املدونات أو محج

دمات املتعلقة بالسفر أو أماكن اإلقامة املتعلقة بالسفر استخدام ال�خ

رنت ر اإلن�ت ال�صول عل� دورة رسمية ع�ج

البحث عن وظيفة أو إرسال/تقديم طلب وظيفة

رنت ر اإلن�ت دمات ع�ج بيع السلع أو ال�خ

إدارة صفحة شخصية/خاصة

ر مواقع الويب ال�ت�ي قد ي�تم إنشاؤها من قبل أي فرد أو منظمة نشر اآلراء �ول مختلف القضايا ع�ج

�ي ملشاركته رو�خ / الذي أنشأه املستخدم عل� موقع إلك�ت �ي تحميل املحتوى الذا�ت

التدوين: صيانة أو إضافة محتوى إل� مدونة

67%

72%

65%

57%

38%

45%

22%

19%

23%

25%

27%

13%

9%

6%

7%

2%

60%

58%

54%

43%

38%

35%

23%

21%

16%

10%

9%

9%

8%

7%

4%

2%

61%

61%

61%

51%

25%

32%

15%

37%

10%

38%

19%

11%

9%

8%

10%

2%

)X(يل العاشر ة )Y(ال�ج يل األلف�يّ ة)Z( �ج يل ما بعد األلف�يّ  �ج
    15-25 سنة 

يال الثالثة �ونية ال�ت�ي تمارسها األ�ج األنشطة اإللك�ت

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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48% 

24% 

46% 

75% 

41% 

18% 

71% 

46% 

14% 

24% 

61% 

30% 

 لثم تالسلسملا/ةيديموQلا تالسلسملا وأ مالفألا ةدGاشمل ةيمقرلا ةينو=زفلتلا تاونقلا 23 كا0/شالا

OSN،وSTARZ PLAY،وNetflix،وShahid،إ اموlm كلذ. 

Nintendo’s Switchو،Xboxو،PlayStation :لثم باعلألا 23 مكحت ةدحو  )اÖÜوQلتمي ال وأ( ةحاتم تسÇل

X ليج Y ليج  ةنس 14-5 نم اًنس رغصألا  Z ليج  ةنس 25-15 نم  Z ليج

48% 24% 46%75% 41% 18%71% 46% 14%24% 61% 30%

�نت � اإلن�ت الوقت املستغرق فـي ممارسة األنشطة ع�ج

هزة األلعاب الوصول إل� أ�ج

ما  مة فـ�ي ة )Z( يتصدر القا�ئ يل ما بعد األلف�يّ �نت. إال أن �ج يل ما يقرب من 6-8 ساعات كمعدل وسطي يوميًا فـي تصفح اإلن�ت �ي كل �ج يق�ن
�نت. � عل� استخدام اإلن�ت ة )Y( وقت أك�ث يل األلف�يّ �ي �ج يخص أنشطة التعلم عن بعد. بي�نما يق�ن

يل ما بعد  ة )15-25 سنة( الصدارة. أما �ج يل ما بعد األلف�يّ ة )Y( و�ج يل األلف�يّ راك فـي قنوات التلفاز الرقمية، فـيحتل �ج أما بالنسبة لالش�ت
)Z( ة راك فـي قنوات األلعاب.األلف�يّ ما يخص االش�ت  )سنة 14-5( فهو األعل� فـ�ي

6.9 

4.8 

1.7 

8.2 

5.9 

2.1 

7.6 

5.3 

3.1 

5.9 

3.2 3.0 

 )تاعاسلاب( تن@?نإلا @bع 8a`ارد لصف وأ ةيميلعZ ةرود لجأ نم تن@?نإلا >;ع 789قُي يذلا تقولا )تاعاسلاب( اًيموي STامتجالا لصاوتلا لئاسو >;ع 789قُي يذلا تقولا )تاعاسلاب( اًيموي تن@?نإلا >;ع 789قُي يذلا تقولا

X ليج Y ليج  ةنس 14-5 نم اًنس رغصألا  Z ليج  ةنس 25-15 نم  Z ليج

رنت يوميًا )بالساعات( � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

6.9 4.8 1.78.2 5.9 2.17.6 5.3 3.15.9 3.2 3.0

�تماعي يوميًا )بالساعات( ل التواصل اال�ج � عل� وسا�ئ ق�خ الوقت الذي �يُ

ا من 5-14 سنة ة )Z( األصغر س�خً يل ما بعد األلف�يّ ة )Z( من 15-25 سنة               �ج يل ما بعد األلف�يّ يل األلفية )Y(                �ج يل العاشر )X(              �ج ال�ج

رنت )بالساعات( ر اإلن�ت ل دورة تعل�مية أو فصل دراس�ي ع�ج رنت من أ�ج � عل� اإلن�ت ق�خ الوقت الذي �يُ

Nintendo Switchو Xboxو Play Station و�دة التحكم فـي األلعاب مثل راك فـي القنوات التلفزيونية الرقمية ملشاهدة األفالم أو املسلسالت مثل ليست لديهم إمكانية الوصول لها )ال يمتلكونها( االش�ت
OSN وSTARZPLAY وNetflix وShahid وما إل� ذلك.

�تماعي ل التواصل اال�ج استخدام وسا�ئ
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يال �ن األ�ج 5.أهم املشاهدات ملقارنة املشاركة الثقافـية ب�ي
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يال �ن األ�ج أهم املشاهدات ملقارنة املشاركة الثقافـية ب�ي

لفـية  ما يخص كيفـية إدراكهم ملفهوم »الثقافة« واألنشطة الثقافـية املختلفة. وهو ما يدل عل� ال�خ يال فـ�ي �خ األ�ج رة ب�ي الفروقات ليست كب�ي
يال الثالثة معًا من خالل األنشطة الثقافـية نفسها ذب األ�ج �تمعية املتقاربة. كما يفتح الباب أيضًا أمام العديد من الفرص ل�ج م املحج الثقافـية والق�ي

�خ 21 - 24 ريال، لذا عند إطالق أي فعالية أو نشاط  راوح ما ب�ي يال ي�ت ميع األ�ج د أن متوسط سعر التذكرة املناسب ل�ج من �يث األسعار، نحج
ر التذاكر بناًءً عل� املعطيات ال�الية ب تسع�ي ديد فـي املستقبل يحج ثقافـي �ج

يال لديهم رغبة ملحة فـي االطالع املسبق عل� األنشطة  د أن معظم األ�ج من �يث الوعي والوصول إل� األنشطة واملبادرات الثقافـية، نحج
رامحج واألنشطة الثقافـية املختلفة فـي املنطقة، قد  يال الثالثة بخصوص قلة ال�ج ر متوفر �اليًا. �يث توافق األ�ج والفعاليات الثقافـية، وهو أمر غ�ي

يكون السبب قلة الوعي أو نقص مثل هذه األنشطة عل� مستوى املنطقة فـي املقام األول

مل واتساب  يال الثالثة، ال�ت�ي تسث ر استخدامًا لدى األ�ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج ما وسا�ئ نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، وال س�ي
رًا  �تماعي كث�ي ل التواصل اال�ج وسناب تشات وانستغرام. إذ يمكن ل�مالت التسويق لالستفادة من وسا�ئ

ر نسبيًا. ومن  �تماعي، وهو وقت كب�ي رنت خاصة مواقع التواصل اال�ج يل ما يقرب من 6 إل� 8 ساعات يوميًا فـي استخدام اإلن�ت �ي كل �ج يق�خ
�خ ال�مالت واإلعالنات ال�ت�ي تهدف لنشر الوعي  �تماعي وسيلة مهمة يمكن استخدامها فـي تدش�ي ل التواصل اال�ج هنا يمكننا استنتاحج أن وسا�ئ

باألنشطة الثقافـية املختلفة

عل األنشطة  لية وويحج يال الثالثة السعر نفسه، مما يسهل عملية تحديد عروض التذاكر والباقات العا�ئ من �يث متوسط السعر، توقع األفراد من األ�ج
ب أن يأخذ بال�سبان عند اتخاذ قرار بشأن  مة. �يث أن متوسط سعر التذاكر املتوقع هو 21-24 ريال سعودي، وهذا األمر األهم الذي يحج ذات ق�ي

�خ يتوقعون هذا السعر  �خ املح�تمل�ي ديدة واملشاركة فـيها، ألن املشارك�ي األنشطة الثقافـية ال�ج

يال لديهم رغبة ملحة فـي االطالع املسبق عل� األنشطة والفعاليات  د أن معظم األ�ج من �يث الوعي والوصول إل� األنشطة واملبادرات الثقافـية، نحج
دًا  رامحج واألنشطة الثقافـية املختلفة فـي املنطقة، وقد يكون السبب عا�ئ يال الثالثة بخصوص قلة ال�ج ر متوفر �اليًا. �يث توافق األ�ج الثقافـية، وهو أمر غ�ي

�ي املقام األول �ي بعضها عل� مستوى املنطقة �خ لقلة الوعي بتوفرها أو لنقص �خ

مل واتساب وسناب  يال الثالثة، ال�ت�ي تسث ر استخدامًا لدى األ�ج �تماعي األك�ث ل التواصل اال�ج ما وسا�ئ نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، وال س�ي
رًا �تماعي كث�ي ل التواصل اال�ج تشات وانستغرام. إذ يمكن ل�مالت التسويق املستهدفة االستفادة من وسا�ئ
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�ها من الفروقات الديمغرافية  �ن املناطق، وغ�ي استعراض الفروقات ب�ي
نسية - يمكن أخذها بال�سبان عند إعداد خطة محددة  نس وال�ج رة فـي نسب املشاركة والوعي باملبادرات الثقافـية املختلفة �سب املنطقة وال�ج لو�ظت فروقات كب�ي

ركيبة السكانية. للوعي واملشاركة بحسب مختلف املناطق وال�ت

إزالة معّوقات املشاركة
�خ عل� االستبيان ذكروا نقص املعلومات �ول األنشطة الثقافـية  يب�ي ترتبط أهم املعّوقات املذكورة بالسعر وضيق الوقت. ومع ذلك، من املهم مال�ظة أن ثلث املحج

ر قنوات التواصل املفضلة لديهم. مهور املستهدف بالفعاليات واألنشطة الثقافـية املختلفة فـي الوقت املناسب ع�ج ب إبالغ ال�ج كسبب لعدم املشاركة. لذا يحج

االستفادة من األنشطة املفضلة
انات، وزيارة السي�خما. وعليه، يمكن االستفادة من هذه األنشطة عن طريق اإلعالن من خاللها عن  ت�تمثل األنشطة ال�ت�ي تكرر ذكرها فـي مشاهدة األفالم، وزيارة املهر�ج

ة )Z( فـيها. يل ما بعد األلف�يّ أنشطة ثقافـية أخرى وإشراك �ج

تحديد القنوات املفضلة
ر هذه التطبيقات املفضلة لديهم سيساعد عل�  ة )Z( ، لذا فإن فتح قنوات االتصال ع�ج يل ما بعد األلف�يّ ر استخدامًا لدى �ج تعد تطبيقات واتساب وسناب شات األك�ث

ة )Z( بصورة أفضل. يل ما بعد األلف�يّ زيادة مشاركة �ج

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ أهم املشاهدات للمشاركة الثقافية ل�ج
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ة العمرية 15-25 سنة الف�ئ
ة )Z(  يوافقون عل� أنها طريقة لقضاء الوقت مع األسرة واألصدقاء، والتعرف  	 يل ما بعد األلف�يّ عل� الرغم من اكتشاف أن “األنشطة الثقافـية” ممتعة، لو�ظ أن غالبية �ج

رة ود فروقات كب�ي نسية، مع عدم و�ج نس وال�ج ة )Z( بحسب ال�ج يل ما بعد األلف�يّ ديدة لديها االه�تمام نفسه. وتتشابه اآلراء �ول الثقافة لدى �ج إل� شخصيات �ج
يل ما بعد  	 �خ األنشطة ال�ت�ي يرغب �ج اءت األفالم والسي�خما فـي املقام األول من ب�ي ان أو زيارة سي�خما، �يث �ج أهم األنشطة املذكورة هي مشاهدة األفالم أو زيارة مهر�ج

�ي  ر منه فـي با�ت ة )Z( بها. ولو�ظت فروقات مناطقية �ول مختلف األنشطة الثقافـية، �يث إن عدد الذين يشاهدون األفالم فـي املنطقة الغربية أعل� بكث�ي األلف�يّ
�خ املناطق األخرى املناطق، وبنفس الطريقة كانت الفروقات ب�ي

ان نور الرياض. و�ققت املناطق  	 لت فـي مهر�ج لت أعل� نسبة وعي ومشاركة فـي معرض الرياض الدول�ي للكتاب. وأعل� نسبة وعي تحولت إل� مشاركة ُسحجّ ُسحجّ
رامحج الثقافـية ر بمختلف ال�ج الغربية والشرقية نسبة وعي أك�ج

�ي الدراسة أن السعر املقبول هو 30  	 �خ �خ ة )Z( هو 24 ريال سعودي. وذكر ما يقرب من %75 من األفراد املشارك�ي يل ما بعد األلف�يّ متوسط سعر املشاركة املقبول ل�ج
ريال سعودي أو أقل. كما أبدى املواطنون السعوديون استعدادهم لقبول سعر أعل�

�خ عل� االستبيان ذكروا نقص املعلومات �ول األنشطة الثقافـية  	 يب�ي ترتبط أهم املعّوقات املذكورة بالسعر وضيق الوقت. ومع ذلك، من املهم مال�ظة أن ثلث املحج
كسبب لعدم املشاركة

ة  	 ة )Z( من الف�ئ يل ما بعد األلف�يّ ة )Z(، وينطبق األمر نفسه عل� أولياء أمور �ج يل ما بعد األلف�يّ ر استخدامًا  لدى �ج لو�ظ أن تطبيقي واتساب وسناب شات هما األك�ث
العمرية 5-14 سنة

ة العمرية 5-14 سنة الف�ئ
ر من  	 انات وقراءة الروايات أك�ث اءت نسبة مشاركة اإلناث فـي املهر�ج انات، و�ج ر األنشطة ال�ت�ي ذكرها األفراد من عمر 5-9 سنوات هي مشاهدة األفالم وزيارة املهر�ج أك�ث

انات الذكور. أما األفراد بعمر 10-14 سنة، فأهم األنشطة لديهم مشاهدة األفالم وزيارة املهر�ج
رامحج املحددة مل  	 �خ أن أغلب ال�ج ة العمرية 5-14 سنة، لو�ظ مستوى وعي عال�ي من خالل معرض الرياض الدول�ي للكتاب، وبنسبة مشاركة عالية. فـي ��ي بالنسبة للف�ئ

تحقق نسبة مشاركة عالية وانخفضت إل� أقل من 10% 
�خ تقريبًا أن السعر املقبول هو أقل من 10  	 ة العمرية من 5-14 سنة هو 13 ريال سعودي. وذكر نصف املشارك�ي متوسط سعر املشاركة املقبول لدى أولياء األمور للف�ئ

ة العمرية �خ استعدادهم لقبول سعر أعل�، يمكن أن يزيد السعر إل� 24 ريال سعودي بالنسبة ألولياء أمور هذه الف�ئ ر السعودي�ي ريال سعودي. وأبدى األفراد غ�ي

)Z( ة يل ما بعد األلف�يّ أهم املشاهدات للمشاركة الثقافية ل�ج
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ميع أنحاء اململكة العربية السعودية � أن هناك فروقات معينة أخرى فـي �ج د فروقات محددة بحسب املنطقة، غ�ي تو�ج
مال�ي العينة.  عل� أساس إ�ج

ة أبرز معوقات املشاركة معال�ج
�خ عل� االستبيان ذكروا نقص املعلومات �ول  يب�ي ترتبط أهم املعّوقات املذكورة بالسعر وضيق الوقت. ومع ذلك، من املهم مال�ظة أن ثلث املحج

األنشطة الثقافـية كسبب لعدم املشاركة.
ر قنوات التواصل املفضلة لديهم. �خ بالفعاليات واألنشطة الثقافـية املختلفة فـي الوقت املناسب ع�ج �خ املستهدفـ�ي ب إبالغ املشارك�ي يحج

تحديد القنوات املفضلة
ر هذه التطبيقات املفضلة لديهم  ة )Z( ، لذا فإن فتح االتصاالت ع�ج يل ما بعد األلف�يّ ر استخدامًا لدى �ج تعد تطبيقات واتساب وسناب شات األك�ث

ة )Z( بصورة أفضل. يل ما بعد األلف�يّ سيساعد عل� زيادة مشاركة �ج

عة فروقات املناطق والفروقات الديمغرافية  مرا�ج
نسية – يمكن أخذ هذه  نس، وال�ج رة فـي نسبة الوعي واملشاركة فـي مختلف املبادرات الثقافـية بحسب املنطقة، وال�ج لو�ظت فروفات كب�ي

الفروقات بال�سبان عند إعداد خطة وعي ومشاركة بحسب املناطق وتركيباتها السكانية.

ال�فاظ عل� متوسط سعر مقبول للتذاكر
ة  )Z( 24ريال سعودي. إذ ذكرت نسبة %75 تقريبًا أن نطاق السعر  يل ما بعد األلف�يّ بلغ متوسط سعر املشاركة املقبول لألشخاص من �ج

�خ استعدادًا لقبول نطاقات أسعار أعل�. �خ السعودي�ي املقبول للمشاركة يبلغ 30 ريال سعودي أو أقل. وأظهر اإلناث واملواطن�ي

 االستفادة من األنشطة املفضلة
ها عن  ر اإلعالن أثنا�ئ انات أو زيارة السي�خما - يمكن االستفادة من هذه األنشطة ع�ج ت�تمثل األنشطة املفضلة فـي مشاهدة األفالم أو زيارة أ�د املهر�ج

ة )Z( فـيها. يل ما بعد األلف�يّ أنشطة ثقافـية أخرى ومشاركة �ج

)Y( ة يل األلف�يّ أهم املشاهدات للمشاركة الثقافـية ل�ج
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)X(يل العاشر أهم املشاهدات للمشاركة الثقافـية للحج

)X(يل العاشر يد لدى ال�ج لة واألصدقاء، بقبول �ج من متوسط السعر املقبول، ال�ت�ي تعد وسيلة لقضاء بعض الوقت مع العا�ئ رفـيهية، �خ ح أن تحظى األنشطة الثقافـية ال�ت من املر�ج

ر �ول الثقافة، سيكون من األسهل استقطابهن إذا أزيلت معوقات املشاركة عل� النحو املناسب، وخلق الوعي الذي يصل إل� السكان  هات نظر أك�ث بما أن اإلناث لديهن و�ج
�خ فـي املناطق املستهدفـ�ي

يل  يل العاشر )X(. ومن أهم األمور ال�ت�ي ينصح بها بالنسبة إلناث ال�ج ح أن تروق للحج �خ االعتبار، �يث أنها من املر�ج لية بع�ي عرض املبادرات بتكلفة أقل، وأخذ عروض الباقات العا�ئ
انات واألفالم ر األنشطة ال�ت�ي ذكرنها هي املهر�ج ودة أفضل فـي مناطقهن، �يث إن أك�ث العاشر )X( تقديم أنشطة ثقافـية ذات �ج

يل العاشر)X(، إذ لو�ظ انخفاض نسبة الدراية فـي بعض  �تماعي ال�ت�ي يستخدمها ال�ج ل التواصل اال�ج نشر الوعي من خالل القنوات اإلعالمية املناسبة، واالستفادة من وسا�ئ
رنت بمعدل 7.6 ساعات مقارنة باإلناث بمعدل 6.2 ساعات ر يوميًا عل� اإلن�ت �ي الذكور عدد ساعات أك�ث املبادرات الثقافـية، �يث يق�خ

يل التطبيقات. وبالنسبة للفعاليات واألنشطة الثقافـية، سيساعد تطبيق الهاتف املحمول الذي  رخ ر من الذكور، وتزداد ا��تمالية ت�خ رنت أك�ث ر اإلن�ت تستخدم اإلناث عمليات الشراء ع�ج
رنت ويستهدف اإلناث عل� زيادة الوعي واملشاركة ر اإلن�ت من شراء التذاكر ع�ج يت�خ
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