
 

قراءة في النتائج
٨٢٪  من المشاركين يحملون مٔوهال جامعيا. �

٧٠٪  يتابعون أنشطة المنتدى عبر الواتس ٔاب. �

٧٥٪  يعتقدون ٔان المنتــدى لها تٔاثير كبير ٔاو ملحوظ في  �
المجتمع.

٨٩٪  يرون أن مســتوى عمل المنتدى خالل 20 عاما في  �
تصاعد وتميز.

اعربت االســتاذة هدى الناصر رئيس مجلس إدارة منتدى 

الثالثاء الثقافي عن شكرها لكل من ساهم في تعبئة  استبانة 

استطالع الرأي لتقييم نشــاط المنتدى في الموسم العشرين 

وأخذ جزءا من وقته للمشاركة في تقديم هذه اآلراء التي ستفيد 

بالتأكيد في تطوير برامج واعمال المنتدى.

وقالت الناصــر انه ضمن اهتمامه بمعرفــة وقراءة آراء 

متابعيه بصورة منتظمة، قــام منتدى الثالثاء الثقافي بإجراء 

استطالعه السنوي حول برامجه وأنشطته لقياس آراء حضوره 

ومتابعيه حول مختلف أنشــطته وفعالياتــه، وكذلك معرفة 

تصوراتهم حول خصصه المســتقبلية لبرامجه. وقد شملت 

العينة العشوائية المشــاركة في االستطالع 270 مشاركا من 

مختلف األعمال والمناطق والمهن.

وجاء تصنيف المشاركين في االستطالع بصورة متوازنة من 

ناحية الجنس )%20 إناث في مقابل %80 ذكور(، وأن %65 من 

الفٔية العمرية أكبر من 50 سنة و%27 من المشاركين بين 50-

36 سنة، كما أن أعلى نسبة من ناحية الوظيفة هم المتقاعدون 

والموظفون )%36 لكل فٔية(. ومن الناحية الجغرافية، كشف 

االستطالع أن األغلبية من محافظة القطيف )%60(، مع وجود 

ارتفاع ملحوظ من المشاركين ممن هم خارج السعودية بنسبة 

بلغت )%9(، كما بينت أن أكثرية المشــاركين ممن يحملون 

مٔوهال جامعيا )82%(.

وبينت الدراسة أيضا أن أكثر المشاركين )%40( حضروا أو 

تابعوا أقل من خمس ندوات طوال الموسم، يليهم من حضر أو 

تابع 5-10 ندوات بنسبة )%32(. كما أوضحت نتائج االستطالع 

أن أعلى نسبة من المشاركين )%70( يتابعون أنشطة المنتدى 

عبــر الواتس أب، يليهــا )%41( حضوريا، ثــم )%28( عبر 

قناة اليوتيوب. وترى نســبة عالية من المشاركين )%64( أن 

المواضيع التي تناولها المنتدى عالية األهمية، و )%27( منهم 

تراها متوســطة األهمية. وتختلف النسبة قليال حول مستوى 

المحاضرين، حيث يرى )%56( بأنهم ذوو مستوى عال، بينما 

يرى )42%( بأنهم ذوو مســتوى جيد، وأن )%65( يرون أن 

الفعاليات المصاحبة للندوات كالمعارض الفنية وتوقيع الكتب 

ممتــازة، كما أن )%71( منهم يــرون طريقة تنظيم الندوات 

والفعاليات ممتازة.

وحول التفاعــل بين المجتمع وبرامــج المنتدى، فهناك 

)%75( من المشــاركين ممن يعتقدون أن برامج المنتدى لها 

تأثير كبير أو ملحوظ فــي المجتمع، وأن أبرز مجاالت التأثير 

هي تعزيز حالة النقاش والحوار )%73(، وتجســير التواصل 

مع مثقفــي الوطن )%69(. والملفت للنظــر أن )89%( من 

المشاركين يرون بأن مستوى عمل المنتدى خالل 20 عاما في 

تصاعد وتميز مستمر، وأن أهم ما يميزه االستمرارية واالنتظام 

أســبوعيا )%82( وكذلك التنوع في المواضيع والمحاضرين 

)81%(

وانقســم المشــاركون في اختيارهم بين طريقة متابعة 

ندوات وفعاليات المنتدى، فقد ذهب أكثرهم )42%( إلى اختيار 

طريقة البث عن بعــد، بينما اختــار )%33( منهم المتابعة 

حضوريا. ومن أجل تحديــد المجاالت األكثر أهمية لمواضيع 

المنتدى في الموسم القادم، برزت قضايا الفكر والثقافة بنسبة 

التعايش وحقوق اإلنســان )69%(،  )%75(، تليها مواضيع 

المواضيع االجتماعية)61%(، اآلداب والفنون والتجديد الديني 

)%36 لكل واحد منهما(.
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الفئة العمرية

املستوى التعليمي

املهنة

تابعتها(  )أو  حضرتها  التي  الندوات  عدد  كم 
خالل املوسم 20 ؟

الجنس

اإلقامة

كيف تتابع نشاط املنتدى ؟
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ما مدى أهمية املواضيع التي تناولها املنتدى 
خالل املوسم 20؟

خالل  املنتدى  محاضري  مستوى  في  رأيك  ما 
املوسم 20 ؟

)االفالم  املصاحبة  للفعاليات  تقييمك  هو  ما 
خالل  كتاب(  توقيع  الفنية,  املعارض  القصيرة, 

املوسم ؟

ما رأيك في طريقة تنظيم الندوات والفعاليات؟

ما رأيك في تغطية املنتدى اإلعالمية للموسم 20؟

ما مدى تأثير برامج املنتدى في املجتمع؟

ماهي أهم املجاالت التي يؤثر بها املنتدى في املجتمع؟
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بعد عشرين عاما, ما أبرز ما يميز منتدى الثالثاء في الوسط الثقافي املحلي؟

ماهو تقييمك ملستوى عمل املنتدى خالل 20 
عاما؟

املنتدى  فعاليات  و  ندوات  متابعة  تفضل  كيف 
في الفترة القادمة؟

في رأيك، أي املجاالت األكثر أهمية ملواضيع املنتدى في ملوسم القادم؟


