
نتائج
تحليل استبانة آراء الجمهور 

للموسم الثقافي 21
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ــي  ــط الثقاف ــه والوس ــع متابعي ــل م ــتمر للتواص ــعيه المس ــن س ضم

ــا بقيــاس رأي الجمهــور،  ــا بالًغ بشــكل عــام، يولــي المنتــدى اهتماًم

ومعرفــة توجهاتــه، وتقييمــه ألنشــطة وبرامــج المنتــدى، عبــر 

ــق بمختلــف جوانــب العمــل الثقافــي،  طــرح اســتبانة شــاملة، تتعل

وانعكاســه علــى المجتمــع. وتعمــل إدارة المنتــدى مــن خــال دراســة 

ــرز  ــع أب ــق م ــا يتواف ــا، بم ــط عمله ــة خط ــى دراس ــج إل ــذه النتائ ه

ــتبانة. ــا االس ــي له ــي تنته ــات الت ــات والخاص الماحظ

العشــوائية  العينــة  أفــراد  عــدد  بلــغ 

المشــاركة فــي االســتبانة هــذا العــام 200 

ــق،  ــار، والمناط ــف األعم ــن مختل ــاركًا م مش

والمهــن، فمــن ناحيــة الجنــس بلغــت نســبة 

ــاث،  ــن اإلن ــل %26 م ــي مقاب ــور %74 ف الذك

أمــا مــن ناحيــة التصنيــف حســب الفئــة 

العمريــة، فقــد بلغــت نســبة مــن هــم أكبــر 

مــن 50 عاًمــا %67،5، و %32،5 ممــن هــم دون 

50 عاًمــا. وجــاءت نســبة المشــاركين مــن 

القاطنيــن بمحافظــة القطيــف %58.4، ومــن 

المنطقــة الشــرقية %26,9، وحوالــي %7 لكل 

ممــن هــم فــي مناطــق المملكــة األخــرى 

وخــارج الســعودية أيًضــا، وبّينــت النتائج أن 

حوالــي %46 هــم مــن المتقاعديــن، و32,5% 

موظفيــن، و %9,6 أصحــاب أعمــال حــرة، 

ومــن ناحيــة التصنيــف الدراســي بلغــت 

ــهادات  ــون ش ــن يحمل ــاركين مم ــبة المش نس

جامعيــة %82,7 مــن بينهــم %28,4 لديهــم 

ــا.  ــات علي ــهادات دراس ش

أعلــى  فــي  آب  الواتــس  منصــة  وجــاءت 

ترتيــب طــرق متابعــة أنشــطة المنتــدى 

والبــث  اليوتيــوب  منصــة  تليهــا   ،)74%(

التواصــل  ومواقــع   ،)47%( المباشــر 

ــن  ــي بي ــوع تراكم ــي )%38( بمجم االجتماع

المشــاركين  مــن   33,5% وبّيــن  الخيــارات، 

أنهــم يتابعــون نــدوات المنتــدى أســبوعًيا، 

مواضيــع  بــأن  يــرون  منهــم   55% وأن 

المنتــدى عاليــة األهميــة، و %57 يعتقــدون 

بــأن المحاضريــن فــي المنتدى ذوو مســتوى 

ــاٍل. ع

ــرب  ــة، أع ــة اإلعامي ــة التغطي ــن ناحي وم

التغطيــة  أن   )53%( المشــاركين  أغلــب 

اإلعاميــة ألنشــطة المنتــدى جيــدة، بينمــا 

اعتبــر %38 منهــم بــأن التغطيــة اإلعاميــة 

واســعة، كمــا وصــف أغلــب المشــاركين )62%( 

النــدوات ممتــازة،  بــأن طريقــة تنظيــم 

ــة  ــة متابع ــول طريق ــبة ح ــت النس وتقارب

النــدوات فــي الموســم القــادم بيــن الحضــور 

 )42%( مقابــل   )40%( بعــد  عــن  البــث  أو 

بالترتيــب، واعتبــر %82 مــن المشــاركين أن 

مســتوى عمــل المنتــدى فــي تصاعد مســتمر 

طــوال 21 موســًما، موضحيــن أن أهــم مــا 

ــبوعًيا،  ــام أس ــتمرارية واالنتظ ــزه االس يمي

ــن.    ــع والمحاضري ــي المواضي ــوع ف والتن
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المنطقة الجغرافية
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المستوى الدراسي

المهنة

موظفطالب متقاعدعمل حر أخرى
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ما مدى أهمية المواضيع التي تناولها المنتدى خالل الموسم 21؟

ما مدى متابعتك ألنشطة المنتدى؟

أهمية المواضيع

33.5%

34.5%

9.6%

22.3%
أسبوعًيا

مرة في الشهر

2-3 شهرًيا

غير متابع

1.5
%

54
.8

%

37
.1%

6.
6%

 عالية
األهمية

 متوسطة
األهمية

 مقبولة
األهمية

قليلة
األهمية
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التغطية اإلعالمية

مستوى المحاضرين

ما رأيك في تغطية المنتدى اإلعالمية للموسم 21؟

ما رأيك في مستوى المحاضرين خالل الموسم 21؟

3.6%5.1%37.6%53.6%

36.5%
57.4%

4.6%
1.5%

ذوو مستوى عاٍل
ذوو مستوى جيد

ذوو مستوى مقبول

ذوو مستوى ضعيف
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ما مدى تأثير برامج المنتدى في المجتمع؟

ما رأيك في طريقة تنظيم الندوات؟

3%

18.8%
19.3%

58.9%

لها تأثير ملحوظ في المجتمع
لها تأثير محدود في المجتمع

لها تأثير كبير في المجتمع
ليس لها تأثير في المجتمع

62.4 31.5

ممتازة جيدة مقبولة ضعيفة

4.6 1.5
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تقييم عمل المنتدى

متابعة ندوات المنتدى

ما هو تقييمك لمستوى عمل المنتدى خالل 21 عاًما؟

كيف تفضل/ين متابعة ندوات المنتدى للموسم القادم؟

عن بعد

حضورًيا

عبر التقارير اإلعالمية

عبر الموقع اإللكتروني

1.6%

6.6%
9.6%

82.2%
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كيفية متابعة نشاط المنتدى

في رأيك ما هي أهم المجاالت التي يؤثر بها المنتدى في المجتمع؟

مجاالت التأثير

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

البث المباشر

رسائل الواتس اب

موقع المنتدى

مواقع التواصل االجتماعي

اإلعالم والصحافة

93 (47.2%)

145 (73.6%)

55 (27.9%)

74 (37.6%)

37 (18.3%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

139 (70.6%)

141(71.6%)

115 (58.4%)

98 (49.7%)

تعزيز حالة النقاش والحوار

 طرح المواضيع
المهمة للمجتمع

 تجسير التواصل
بين مثقفي الوطن

 التعريف بالشخصيات
والمبادرات المحلية
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المواضيع المهمة للموسم القادم

تمّيز المنتدى

في رأيك ما هي المجاالت األكثر أهمية لمواضيع المنتدى في الموسم القادم؟

ما الذي يميز المنتدى من وجهة نظرك عن غيره من الفعاليات الثقافية؟

االستمرارية واالنتظام أسبوعًيا

التنوع في المواضيع والمحاضرين

تعدد البرامج واألنشطة

نوعية الحضور والحوار

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

147 (74.6%)

146 (74.1%)

99 (50.3%)

69 (35%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

الفكر والثقافة

التعايش وحقوق االنسان

اإلدارة واالقتصاد

األدب والفنون

المواضيع االجتماعية

العلوم والتكنولوجيا

الشباب والرياضة

التجديد الديني

59 (29.9%)

68 (34.5%)

127 (64.5%)

139 (70.8%)

127 (64.5%)

54 (27.4%)

32 (16.2%)

85 (43.1%)


