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التعريف:

منتدى ثقافي أهلي تأسس في محافظة القطيف - المملكة العربية 

السعودية عام 2000م، ويهتم بالحوار حول مختلف القضايا الثقافية 

واالجتماعية والتواصل مع النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها.

الرؤية:

يسعى المنتدى ألن يكون مؤسســة ثقافية رائدة على مستوى 

الوطن، من خالل التواصل مع جميع المكونات الثقافية في المجتمع 

وااللتزام بمفاهيم التعددية الثقافية والحوار الهادف.

الرسالة:

يعمل المنتدى على تنمية الحوار والتواصل بين المثقفين وإشراك 

جميع فئات المجتمع فــي تناول المواضيــع الثقافية واالجتماعية 

المختلفة، من خالل حوار تفاعلي منظم ومتواصل.

Thulatha Cultural Forum
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األهداف:

� تجسير العالقة بين النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها.	

� نشر الوعي الثقافي في المجتمع حول مختلف القضايا.	

� تعزيز الحوار التفاعلي البناء ومناهجه.	

� تفعيل ومســاندة المبــادرات الثقافيــة واالجتماعية في 	

المنطقة.

وسائل العمل:

عقد ندوات أسبوعية واســتضافة شخصيات مثقفة من . 1

مختلف المناطق.

نشــر المادة العلمية للندوات والمحاضــرات عبر مختلف . 2

الوسائل.

دعم حضور ومشاركة الشباب في فعاليات وبرامج المنتدى.. 3

تنسيق أنشطة ثقافية مصاحبة في الندوات األسبوعية.. 4

التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية األهلية والرسمية.. 5

Dot-Circle Dot-Circle Dot-Circle
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طوال مواسمه الثمانية عشر، عمل منتدى الثالثاء الثقافي على تعزيز 

التواصل مع جمهوره ومرتاديه ومتابعيه عبر استقصاء آرائهم ومعرفة 

وجهات نظرهم حول برامج وفعاليــات المنتدى، ومقترحاتهم المقّدمة 

للمواضيع والضيوف والبرامج. ويأتي هذا االســتطالع المهم تأكيًدا على 

أهمية التواصل مع الجمهور وتفعيالً لذلك.

جاءت نتائج االستطالع مؤكدة على أهمية دور المنتدى، فقد شارك 

فيه 200 شخص من الجنســين ومن مختلف الفئات العمرية والمناطق 

الجغرافية والمجاالت المهنية والمستويات التعليمية.

وبّينت النتائج أن متابعة انشطة المنتدى عبر )الواتس اب( تأتي في 

المرتبة األولى بنسبة )41%(، يليها الحضور المباشر في الندوات بنسبة 

)36%(، كما أوضحت النتائج أن أكثر المتابعين )41%( يحضرون فعاليات 

المنتدى مرة واحدة شهرياً.

وحــول مواضيع المحاضــرات، رأى اغلب المشــاركين )52%( أن 

المواضيع مناســبة ومعقولــة، بينما رأى ما نســبته )38%( منهم أن 

المواضيع متميزة وجذابة، وانعكس هذا التقييم على مســتوى ضيوف 

المنتدى حيث أبــدى اغلبية المشــاركين )60%( رأيهم بأن المحاضرين 

متنوعون ومتخصصون.

قراءة في النتائج
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وحول تفاعل المجتمع مع برامج المنتدى، كشف االستطالع أن %63 

من الجمهور يرون أن )هناك تفاعل ملحوظ مع المنتدى(، وأن 14% يرون 

بأن )المنتدى له تأثير كبير فــي المجتمع(، بينما يرى 20% بأن ) برامج 

المنتدى تأثيرها غير ملحوظ(.

ويرى 61% من المشــاركين أن من أهم مجــاالت تأثير المنتدى هو 

)تجسير التواصل مع مثقفي الوطن(، وأن 56% يرون أن المنتدى )يساهم 

في تعزيز حالة النقاش والحوار(، ومثلهم أيًضا يرون أن )المنتدى يطرح 

المواضيع المهمة للمجتمع(.

ويميل أكثر المشاركين إلى تأييد الفعاليات المصاحبة للمحاضرات 

كبرامــج التكريم والمعارض الفنية وعرض األفــالم القصيرة باعتبارها 

)فعاليــات متميزة وجذابة( )46%(، وأنها )تســاهم بتعريف المجتمع( 

.)%35(

ويخلص 64% من افراد العينة في تقييمهم لنشــاط المنتدى طوال 

18 عاًما أنه في )تصاعد وتميز مستمر(، وأن أبرز ما يميزه عن غيره من 

الفعاليات الثقافية هو )االستمرارية واالنتظام أسبوعياً( بنسبة )%73(، 

وكذلك )التنوع في المواضيع والمحاضرين( بنسبة )%62(.

ا، تحّملنا  جميًعا مسؤولية هذا  هذه النتائج المشجعة والمحّفزة جدًّ

العمل والجهد الثقافي من أجل اســتمراريته وتطويره ورفع مستواه كي 

يساهم في دعم وتطوير الثقافة والعمل الثقافي في وطننا الحبيب تكامالً 

مع الجهود الثقافية الرسمية واألهلية األخرى.



7

المهنة

الفئة العمرية

معلومات العينة المشاركة في االستطالع
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المستوى الدراسي

المنطقة الجغرافية
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طريقة متابعة نشاط 

المنتدى

نتائج االستطالع

مقدار المتابعة 
والحضور ألنشطة 

المنتدى



10

آراء المشاركين حول 

المواضيع والقضايا 

المطروحة

آراء المشاركين في ضيوف 

المنتدى 
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تفاعل المجتمع مع برامج 

وندوات المنتدى

أهم المجاالت التي يؤثر بها 

المنتدى في المجتمع
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تنظيم الفعاليات المصاحبة 

)التكريم، المعارض(

التغطية االعالمية لبرامج 

المنتدى
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فاعلية مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة 

بالمنتدى

طريقة تنظيم الندوات 

والفعاليات
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مدى مواءمة فعاليات المنتدى 

لمختلف شرائح المجتمع

تقييم مستوى عمل 

المنتدى خالل ١٨ عام
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تميز المنتدى عن غيره من 

الفعاليات الثقافية

ا، تحملنا  جميًعا  هذه النتائج المشــجعة والمحّفزة جــدًّ

مســؤولية هذا العمل والجهــد الثقافي من أجل اســتمراريته 

وتطويره ورفع مستواه كي يســاهم في دعم وتطوير الثقافة 

والعمل الثقافي فــي وطننا الحبيب تكامالً مع الجهود الثقافية 

الرسمية واألهلية األخرى.



http://www.thulatha.com

news@thulatha.com

+966 (59) 528-1030
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