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ــادرات فــي العمــل التنمــوي؛ قامــت  ــرامج والمب ــات وتصــميم الب ــد التوجهــات واألولوي ــات والمعلومــات فــي تحدي ــة البيان ــا بأهمي ــا مــن إيمانن الراجحــي ســةمؤسانطالًق
لمؤسسـة أولويات المنح في قضـايا الشـباب التنمويـة، مـع التركيـز علـى المجـاالت التـي تتوافـق مـع اهتمـام ام بإعداد تقرير معرفي حول ٢٠٢١–م ٢٠٢٠عام اإلنسانية

).المشاركة المجتمعية-العمل والدخل -الهوية والقيم -الثقافة والمعرفة (وهي 

مقدمة

۱۲۳٤

:وقد سعى التقرير إلى المساهمة في تعريف وتحديد المكونات التالية

المفــــــــــاهيمي اإلطــــــــــار 
لمجـــــــــــــال واإلجرائـــــــــــــي 

الثقافة والمعرفة

ـــــــــــات االهتمـــــــــــام  أولوي
مجــــــــال والمــــــــنح فــــــــي 

الثقافة والمعرفة

األدوات والتـــــــــــــــدخالت 
ــــــة فــــــي  مجــــــال التنموي

الثقافة والمعرفة

مبادرات وجهات مهتمة 
بمجـــــــــــــــــال الثقافـــــــــــــــــة 

والمعرفة

ة توصـــيات عامـــة متعلقـــ
بمجـــــــــــــــــال الثقافـــــــــــــــــة 

والمعرفة

٥

د في القسم األول من الوثيقة اإلطار المفاهيميُّ  ة العربية السعودية، التعريفات، ومالمح المجال في المملك: للمجال من خالل أربعة محاور رئيسة، وهيحيث ُحدِّ

.والتوجهات والمستهدفات الوطنية ذات العالقة بالمجال، وأبرز الجهات المؤثرة في المجال محليًا وعالمياً 

رات الخاصـة بكـل تـم توضـيح أولويـات المجـال الناتجـة عـن تقيـيم أصـحاب المصـلحة األساسـيين، مـع توضـيح المسـتهدفات والمؤشـوفي القسم الثاني من الوثيقـة؛ 

لخبـراء ، أو مـن اوقد شاركت عينٌة واسعٌة من أصحاب المصلحة األساسيين فـي الوصـول إلـى األولويـات الـواردة فـي هـذا التقريـر؛ سـواًء مـن شـريحة الشـباب. أولوية

.المقابالت المباشرة والمركزة واالستطالعات اإللكترونية: كما استخدمت عدة أدواٍت بحثية، من أهمها. والجهات ذات العالقة



شـاركة أصـحاب إقامة ورشـة عمـٍل القتـراح األدوات بمعن فعمل على تحديد األدوات والتدخالت التنموية في المجال، والتي نتجتأما القسم الثالث من الوثيقة؛ 

َمـِت األدوات المقترحـة خـ َمْت ورشة العمل بشكٍل تفاعليٍّ بما يتناسب مع طبيعة وهدف الورشـة، ثـم ُقيِّ باسـتخدام مصـفوفٍة الل ورشـة العمـل العالقة، حيث ُصمِّ

هـا قتـرح االسـتفادة منضافًة إلى رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحة، ومن ثم الخـروج بقائمـٍة نهائيـٍة تشـتمل علـى مجموعـة مـن األدوات يُ إخاصٍة بذلك، 

ذ في إنجاح التدخالت التنموية التي  .في المجالسُتَنفَّ

ضـافًة إلـى تحديـد تم توضيح المبادرات المقترحة فـي المجـال، وتحديـد الجهـات التـي ُيمكـن التعـاون معهـا لتنفيـذ هـذه المبـادرات، إوفي القسم الرابع من الوثيقة؛ 

.النطاق الجغرافيِّ للمبادرة والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر

دارة المـنح فـي المجـال وجيـه وإوُخِتَمِت الوثيقة باقتراح مجموعٍة من التوصيات العامة التي سيكون مـن المالئـم التركيـز عليهـا لتحقيـق النجـاح والتميـز فـي عمليـة ت

.بمؤسسة الراجحي اإلنسانية والجهات المهتمة

مـن مؤسسـات وأفـراد ةالثقافة والمعرفوحرصًا من مؤسسة الراجحي اإلنسانية وعنايتها بالمنح المعرفي؛ فإننا نضع بين يدي المهتمين بتنمية الشباب في مجال 

:، راجين أن تسهم بمساعدتهم فيالثقافة والمعرفةهذه الوثيقة التي تقدم ملخصًا ألبرز نتائج التقرير فيما يتعلق بمجال 
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معرفة أبرز اهتمامات 
وتصميم المؤسسة

ها المشاريع المراد تمويل
من المؤسسة وفًقا 

لهذه االهتمامات

االسترشاد بالمبادرات 
القائمة والجهات 

الموجودة لبحث فرص 
ة التعاون معها واالستفاد

من خبراتها 

أدواتتوفير حزمة
تنمويةوتدخالت

تحديدمساعدة في
المبادراتوتصميم

والبرامج

معرفة المجاالت
اًجا والفرص األكثر احتي

ورغبة لدى الشباب

معرفة أهم مالمح
الثقافة والمعرفةمجال

في المملكة مما ينعكس
على معرفة المساحات 

لللتدخاألكثر احتياًجا 



الملخص التنفيذي



ها، وهـي أحـد مخرجـات ية علـى خـدمتسـانهذه الوثيقة على تحديد أولويات المنح في قضية الثقافة والمعرفة، والتـي ُتعتبـر إحـدى القضـايا األساسـية التـي تعمـل مؤسسـة الراجحـي اإلنعملت 

. قدراتالمشروع دراسة أولويات المنح في قضايا الشباب التنموية؛ والذي تنفذه مؤسسة الراجحي اإلنسانية بالتعاون مع شركة غدن لالستشارات وبناء

:تم تقسيم العمل في هذه القضية على خمس مراحل رئيسة، وهي

األساس النظريُّ لمفهومي الثقافة والمعرفة

هـي تشـمل كـل األنشـطة اإلنسـانية ى الثقافـة، فمعنـَخُلَصْت هذه الوثيقة من خالل المسح المكتبيِّ ومراجعة األدبيـات التـي ناقشـت مفهـومي الثقافـة والمعرفـة، إلـى أنـه يوجـد اتسـاٌع كبيـٌر ل

ال الثقافـة، خصوصـًا عالميـًا فـي مجـونظرًا لعدم وجود تعريٍف رسميٍّ للثقافة في السعودية؛ فُيمكننا االعتماد على تعريف اليونسكو بصفتها أهم منظمٍة مرجعيٍة . الروحية والمادية والعقلية

مة اليونسكو في وثيقة . وأنه تم اعتماده من خالل دراسة عشرات التعريفات المختلفة للثقافة َفْت ُمنظَّ ـمات الروحيـة '': م الثقافـة بأنهـا١٩٨٢عـام ) إعـالن مكسـيكو للثقافـة(فقد عرَّ جميـع السِّ

ز مجتمعًا بعينه أو فئًة اجتماعيًة بعينها، وهي تشـمل الفنـون واآلداب وطرائـق الحيـاة، كمـا  لإلنسـان وُنُظـَم القـيم والتقاليـد، ل الحقـوق األساسـيةتشـموالمادية والفكرية والعاطفية؛ التي ُتميِّ

، وهـي )حـق االختيـار(الخيـار ا نهتدي إلى القيم ونمارسيقهوالمعتقدات التي تجعل منا كائناٍت تتميز باإلنسانية؛ والمتمثلة في العقالنية، والقدرة على النقد، وااللتزام األخالقي، والتي عن طر

ف اإلنسان عن نفسه، وعلى ذاته كمشروٍع غير مكتمل، وإلى إعادة النظر في إنجازاته، والبحث عن توازن مدلوالٍت جديدة، وإب -٢٤بلحنـافي، ص('' ى نفسـهأعماٍل يتفوق فيها علداعوسيلٌة تعرِّ

٢٠١٥: ٢٥.(

الملخص التنفيذي

النظــريتحديـد األســاس 
لمفهــــــــــومي الثقافــــــــــة 

والمعرفة

ـــــــــــــــــــد اإلطـــــــــــــــــــار  تحدي
لقضــــــــية المفــــــــاهيمي 

الثقافة والمعرفة

فــة تحديــد أولويــات الثقا
والمعرفة

تحديـــــــــــــــــــــــــــــــد األدوات 
ي والتدخالت التنموية ف

قضـــــــــــــــــية الثقافـــــــــــــــــة 
والمعرفة

ـــــــــــــادرات  ـــــــــــــراح المب اقت
والجهــــات ذات العالقــــة 
بأولويــــــــــــات الثقافــــــــــــة 

والمعرفة

۱۲۳٤٥
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األساس النظريُّ لمفهومي الثقافة والمعرفة

م واالطالع، وب ـل المعـارف تتطـور ذاتيـًا مـن خـعـض في المقابل نجد أن المعرفة لها مصادر متعددة، فبعض المعارف تنتقل عبر العالقات االجتماعية، والبعض اآلخر من التعلُّ الل التفكيـر والتأمُّ

ذه القضية معطوفـًا علـى وقد تم التعامل مع مفهوم المعرفة في سياق ه. وتختلف هذه المعارف بحسب البيئات ومصادر التأثير المختلفة؛ كالثقافة، والقيم، والجغرافيا، والتاريخ. والتدقيق

عـارف اإلنسـان وإدراكـه هم فـي زيـادة متسـاقضية الثقافة وليس بكونها مفهومًا مستقًال بذاته، بمعنى أن عملية التثقيف والحصـول علـى المعـارف بـاختالف أشـكالها ومصـادرها هـي التـي س

.للعالم من حوله

الملخص التنفيذي
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اإلطار المفاهيميُّ لقضية الثقافة والمعرفة

َم اإل". ها، وتوضيح العالقة فيمـا بينهـائأداٌة تحليليٌة فعالٌة لتحديد العناصر األساسية في قضيٍة معينة، وتحليل أجزا"اإلطار المفاهيميُّ هو  طـار المفـاهيميُّ لقضـية الثقافـة والمعرفـة وقـد ُصـمِّ

ف على واقع القضية عن قرب؛ عن طريق إجراء المقابالت مع أصحاب العالقة، ثم تحليل البيانات التي ُجِمَعْت، والخروج ب :لقضية على ثالثة مستوياتز التحديات التي تواجه اأبرمن خالل التعرُّ

:وُوِضَعْت في شكٍل معين يساهم في توضيحها بطريقٍة بصريٍة مالئمة، كما يتضح معنا في الشكل التالي

الملخص التنفيذي

ٍر أو غيـــر القضـــايا الفرعيـــة المرتبطـــة بشـــكٍل مباشـــ
مادف العمباشٍر بالقضايا الرئيسية لتحقيق اله

ق في ُم  ْجَمِلَها الهـدف القضايا الرئيسية التي تحقِّ
العام

اد الهدف العامُّ المر
تحقيقه

۱۲۳
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ب واعي ومثقف شبا

يمتلك العلم والمعرفة



أولويات الثقافة والمعرفة

َحْت في اإلطار المفاهيميِّ لقضية الثقافة والمعرفة، وذلك   إلكترونيٍة لشـريحة الشـباب، إضـافًة خالل استطالعاٍت من تم تحديد أولويات الثقافة والمعرفة وتقييمها من خالل العناصر التي ُوضِّ

َد وزٌن لكل طرف، ليمثل . إلى ورشة عمٍل للخبراء المحليين :من نتيجة التقييم الكلي لألولويات، وكانت النتائج النهائية كاآلتي% ٢٥حيث ُحدِّ

الملخص التنفيذي

11

التقييماألولويةم

%١٢٫٩٤شباٌب متمكٌن من مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفة١

%١١٫٨٦شباٌب مساهٌم في اإلنتاج الثقافيِّ والمعرفي٢

%١١٫٧٧وسائل وأدواٌت مساندٌة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١١٫٧٦كفاءاٌت بشريٌة متخصصٌة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%٩٫٩٩كياناٌت متخصصٌة متمكنٌة وقادرٌة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٥

%٩٫٢٦لوائح وأدلٌة إجرائيٌة مساندٌة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٦

%٧٫٤٩استراتيجياٌت وتشريعاٌت فاعلٌة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب٧
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األدوات والتدخالت التنموية في قضية الثقافة والمعرفة

مدة -الفئة العمرية -لوية األو(ت داهذه المرحلة اقتراح أدواٍت تساهم في تقديم حلوٍل لقضية الثقافة والمعرفة، عبر استخدام أسلوب العصف الذهنيِّ وفق مجموعٍة من المحدِّ استهدفت 

َمِت األدوات المقترحة من قبل المشاركين بناًء على مجموعٍة من المعايير، )التنفيذ ثـم . السـتخدامها فـي تحديـد األدوات التنمويـة المناسـبة،أداًة مقترحـةً ) ٦٨(الخـروج بــ مـا أفضـى إلـى ، ثم ُقيِّ

:أداًة مفضلًة من وجهة نظرهم، والتي سيتم سردها في الجدول التالي) ١٢(على الشباب الذين قاموا بدورهم باختيار هذه األدواتُعِرَضْت 

الملخص التنفيذي

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرفة

ذة للمبادرة –الجهة المالكة –اسم المبادرة : (ومن ثم اْسُتْعِرَضْت مجموعٌة من الجهات التي تعمل في كل قضيٍة من هذه القضايا، من خالل مصفوفٍة تستعرض ).توصيف المبادرة–لفئة المستفيدة ا–الجهة المنفِّ

ي هذه الوثيقة تطلعات المستفيدين ومختلف أصحاب المصلحة، وصوًال لتعظيم األثر في تحديد اإلطار المفاهيمي وأ .رفةيات المنح في قضية الثقافة والمعولوختامًا، نأمل أن ُتَلبِّ
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م برامج متعددة، وتتيح للشباب المساهمة فيها عبر مساهمتهم في إثراء المحتوى٢ ٌة ثقافيٌة رقميٌة تقدِّ .منصَّ

--برامج تحويل الكتب الورقية إلى رقميٍة متنوعة كتب صوتية ١ PDF لزيادة أعداد القراء.

.التعليميةواألنديةالمحاضنواالجتماعية،والمناسباتالعمل،كبيئاتالمختلفة؛للبيئاتالمفعلةالثقافيةالبرامجدعم٣

صالثقافيِّ التوجيهبرامج٤ .والمختصينالشباببينالربطعبرالمتخصِّ

.المكتباتإحياءعملياتفيإلشراكهمالمكتبات،مجالفيالشبابتأهيلبرامج٥

م برامج متعددة، وتتيح للشباب المساهمة فيها عبر مساهمتهم في إثراء المحتوى٦ ٌة ثقافيٌة رقميٌة تقدِّ .منصَّ

.التعليميةواألنديةالمحاضنواالجتماعية،والمناسباتالعمل،كبيئاتالمختلفة؛للبيئاتالمفعلةالثقافيةالبرامجدعم٧

صالثقافيِّ التوجيهبرامج٨ .والمختصينالشباببينالربطعبرالمتخصِّ

.المكتباتإحياءعملياتفيإلشراكهمالمكتبات،مجالفيالشبابتأهيلبرامج٩

صيةوالخدماتالمنتجاتلتطويرومنافساٌت تحدياٌت ١٠ .)تصميميرٌ تفكي(إبداعيةتفكيرٍ أساليبباستخداموالمعرفة،الثقافةفيالتخصُّ

صالثقافيِّ الُمْخَرِج إنتاجإعادة١١ ."العلومتبسيط"الشبابلغةمعمتالئماً ليكونالمتخصِّ

صيةالعالميةاالختباراتلتعريبربحيٍة غيرمراكز١٢ .والمعرفةالثقافةمجالفيالتخصُّ



منهجية العمل



ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المدخل النظريُّ لقضية الثقافة والمعرفة: منهجية عمل المرحلة األولى

:التاليةللخطواتوفقاً والمعرفةالثقافةقضيةمفهوملتحريرمستنٍد إعدادتم

إعـــــــــداد واعتمـــــــــاد 
.هيكل الوثيقة

المرحلة األولى
ـــــــــــذ المســـــــــــح  تنفي

.المكتبي

المرحلة الثانية
.إعداد الوثيقة

المرحلة الثالثة
ة مراجعة مسودة الوثيقـ

".األطراف ذات العالقة"

المرحلة الرابعة
ت تنفيــــــذ التعــــــديال

.واعتماد الوثيقة

المرحلة الخامسة

لهيكـــــل ُأِعـــــدَّ مقتـــــرٌح 
الوثيقـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
وحـــــــــــــدة األبحـــــــــــــاث 

ريــــق وُنــــوِقَش مــــع ف
تالمشــــــــروع، وتمـــــــــ

مراجعتـــــــه وتطـــــــويره 
.واعتماد بدء العمل

ــَذ المســح المكتبــيُّ ُنفِّ
مــن خــالل المصــفوفة
ـــــــــــــــْت  ـــــــــــــــي ُروِجَع الت

خالل ، ومنواعُتِمَدت
المســــــــــح المكتبــــــــــيِّ 
حصـــــلنا علـــــى بيانـــــاٍت 
متعــددٍة عــن مفهــوم
الثقافـــــــة والمعرفـــــــة 
والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيم 

ة واالتجاهات المرتبط
.به

ج المسـح ُروِجَعـْت نتـائ
الل المكتبــــيِّ مــــن خـــــ

ــــــــــق المشــــــــــروع،  فري
د المناســـــــبِمـــــــواعتُ 

منهـــــا إلدراجـــــه فـــــي 
ــــــر أو االســــــتناد التقري

ي ُشـــِرع فـــعليـــه، ثـــم 
كتابـــــة التقريـــــر الـــــذي
يحتـــوي علـــى ملخـــٍص 
لنتــــــــــــــائج المســــــــــــــح 

ـذالُم المكتبيِّ  فَّ حـول نَّ
مفهــــــــــوم الثقافــــــــــة 

.والمعرفة

ــــــــــَلْت مســــــــــ ودة ُأْرِس
ــر إلــى مؤسســ ة التقري

الراجحــــــي اإلنســــــانية، 
وتـــــم الحصـــــول علـــــى 

أن التغذية الراجعة بش
بعــض محــاور وعناصــر 

.الوثيقة

إجـــــــــــــراء اْســـــــــــــُتْكِمَل 
التعـــــــــــديالت علـــــــــــى 
مســودة الوثيقــة مــن
ـــل وحـــدة األبحـــاث  قب

ق ومناقشتها مع فريـ
المشـــــــــروع وصـــــــــوًال 
العتمـــــــــاد مســـــــــودة 

.الوثيقة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

بناء اإلطار المفاهيميِّ لقضية الثقافة والمعرفة : منهجية عمل المرحلة الثانية

:التاليةللخطواتوفقاً والمعرفةالثقافةلقضيةالمفاهيميِّ اإلطارإعدادتم

تحديــــد أبــــرز أصــــحاب 
.العالقة بالقضية

المرحلة األولى
صــــــــــــــياغة محــــــــــــــاور 

.وأسئلة المقابالت

المرحلة الثانية
إجـــــــــراء المقـــــــــابالت 

.وجمع المعلومات

المرحلة الثالثة
تحليـــــل المعلومــــــات 

.التي تم جمعها

المرحلة الرابعة
تصــــــــــــميم اإلطــــــــــــار 

.المفاهيمي

المرحلة الخامسة
تطـــــــــــوير واعتمـــــــــــاد 

.اإلطار المفاهيمي

المرحلة السادسة

َد أبـــــــــرز أصـــــــــحاب ُحـــــــــدِّ
العالقــــــــــــة بالقضــــــــــــية، 
بهــــــدف التعــــــرف علــــــى 

ة واقـــع وطبيعـــة القضـــي
ـــــي  فـــــي الســـــياق المحل
وتكـــــــوين صـــــــورٍة أكثـــــــر

.شمولية

ــــــــة  فــــــــي هــــــــذه المرحل
محــــــــــــــــــاور صــــــــــــــــــيغت 

المقـــــــــابالت لمختلـــــــــف 
أصــــــــــــحاب المصــــــــــــلحة 
المخطـــــــــط مقـــــــــابلتهم 
: وفــــق المحــــاور التاليـــــة

المســـــــؤوليات واألدوار، 
الجهــــــــود والتطلعــــــــات، 
التحــــــــديات والعوائــــــــق، 
ــــــــات،  الحلــــــــول والممكن
الفــــــــــــــرص الســــــــــــــانحة، 

.االحتياجات الراهنة

ــــِت المقــــا بالت مــــع ُأْجِرَي
أصــحاب العالقــة؛ ســواءً 

ة عبــر االجتماعــات المرئيــ
عن بعـد، أو عبـر االتصـال

.الهاتفي

تحليــــل مــــدخالت كافــــة 
، يــتُأجرالمقــابالت التــي 

ت والخــروج بــأبرز التحــديا
.التي تواجه القضية

َم اإلطار الم فاهيميُّ ُصمِّ
ًة للقضـــــــية باعتبـــــــاره أدا

ي تنفيذ تحليليًة فعالًة ف
عناصــــــر قضــــــيٍة معينــــــٍة 

يح هـا وتوضـئوتحليل أجزا
.العالقة فيما بينها

اهيميُّ ُعِرَض اإلطار المف
م على خبـراء القضـية، وتـ

بــــــــــــــــــرؤاهم األخــــــــــــــــــذ 
نية ومقترحــاتهم التحســي

. على اإلطار المفاهيمي
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منهجية العمل

أولويات الثقافة والمعرفة: منهجية عمل المرحلة الثالثة
ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً والمعرفةالثقافةأولوياتُحدِّ

تقييم 
األولويات من 

الفئة 
المستهدفة 

للشباب

تقييم 
األولويات من 

أصحاب العالقة 
بالقضية

تقييم 
األولويات من 

الخبراء 
المحليين

تقييم 
األولويات من 

مؤسسة 
الراجحي 
اإلنسانية

تحليل مدخالت 
التقييم من 

كافة الخطوات 
السابقة

تحديد أولويات 
القضية

صياغة 
المؤشرات 

لمستهدفات 
أولويات 
القضية

تحديد 
المستهدفات 

الكمية 
ألولويات 

القضية

:الخطوة األولى
ن الشـــــباب مـــــُأشـــــِرك 

ة كافة مناطق المملك
ــــات ــــيم أولوي فــــي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولوية العناصر، وذلـك
مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر 

.ياستطالٍع إلكترون

:الخطوة الثانية
أبـــــرز أصـــــحابُأشـــــِرك 

ي العالقة المـؤثرين فـ
ـــــــــــــيم  القضـــــــــــــية لتقي

ـــ ر أولويـــات القضـــية عب
المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
اإلطـــــــار المفـــــــاهيميِّ 
وتقيـــــــــــــيم أولويــــــــــــــة 
العناصــــر، وذلــــك مــــن 
خـــالل نشـــر اســـتطالٍع 

.إلكتروني

:الخطوة الثالثة
ـــراء القضـــُأشـــِرك  ية خب

لتقيــــــــــــيم أولويــــــــــــات 
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولوية العناصر، وذلـك
مــــــــــن خــــــــــالل نشــــــــــر 

.ياستطالٍع إلكترون

:الخطوة الرابعة
مؤسســـــــــةُأشـــــــــِركت 

ي الراجحي اإلنسانية ف
ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أولوي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــيم المفـــــاهيميِّ وتق ي
أولويــــة العناصـــــر بنـــــاءً 
علـــــــى ســـــــتة محـــــــاور 

نهـــــا رئيســـــية، لكـــــلٍّ م
درجــة نســبة تــأثيٍر علــى

التقيـــــــــــيم النهـــــــــــائي، 
وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل 
ـــــــــــــــيٍم  نمـــــــــــــــوذج تقي

.إلكتروني

:الخطوة الخامسة
تحليــــــــــــــــــل كافــــــــــــــــــة 
المـــــدخالت الســـــابقة، 
ومـــــــــــنح أوزان تـــــــــــأثيٍر 
متســـــاويٍة لمـــــدخالت

فــي كــل فئــٍة مشــاركٍة 
.التقييم

:الخطوة السادسة
ــــــر عناصــــــر تحديــــــد  أكث

نــــاًء القضــــية أولويــــًة؛ ب
علـــــــى نتـــــــائج تحليـــــــل 
مــــــــدخالت التقيـــــــــيم، 
ــــــــــار مؤسســــــــــة  واختي
الراجحـــــــي اإلنســـــــانية 
لعناصـــــر اإلطـــــار التـــــي 

.هاستركز التأثير في

:الخطوة السابعة
مؤشــــــــــراٍت صــــــــــيغت 

قياديــــــــــٍة ألولويــــــــــات
عـــين القضـــية، بحيـــث تُ 

ع على متابعة المشـاري
المختلفـــــــة المتوقـــــــع
ر تنفيــذها إلحــداث األثــ
ذ إوالتقدم المطلوب، 
ف تمت صياغة وتوصـي

المؤشـــــــــــــرات عبـــــــــــــر 
االســـتفادة مـــن عـــدة 
مــــــدخالت، باإلضــــــافة 
ــــــد الجهــــــة  ــــــى تحدي إل
المعنيــــــــــة بالقيــــــــــاس 

.روالمتابعة لكل مؤش

:الخطوة الثامنة
َدْت مســـــت هدفاٌت ُحـــــدِّ

ـــٌة بشـــكٍل ســـ نويٍّ كمي
لكــــــــل أولويــــــــٍة بمـــــــــا 
يتوافــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع 
المؤشــــرات القياديــــة،
بنــــــــــاًء علــــــــــى عــــــــــدة 
: مــدخالت؛ مــن أهمهــا

األهـــداف والتوجهـــات 
االســــــــتراتيجية لــــــــدى
المؤسسات، ومناطق
االهتمـــــــام والتركيـــــــز، 

نـة باإلضافة إلى المواز
.السنوية، وغيرها
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: منهجية عمل المرحلة الرابعة
ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً والمعرفةالثقافةفيالتنمويةوالتدخالتاألدواتُحدِّ

ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

تصميم منهجية العصف 
الذهني لألدوات والتدخالت

راح إقامة ورشة عمٍل القت
األدوات بمشاركة أصحاب

العالقة

رحة تقييم األدوات المقت
خالل ورشة العمل

تحليل نتائج التقييم
والمفاضلة بين األدوات

ب رصد تفضيالت فئة الشبا
لألدوات المقترحة

إعداد قائمة األدوات 
والتدخالت المقترحة

َمْت منهج يــــــــــــــٌة ُصــــــــــــــمِّ
للعصــــــــــــــف الــــــــــــــذهنيِّ 
ألدوات وتــــــــــــــــــــــدخالت 
القضـــــــية، بمـــــــا يحقـــــــق 
شــــــــمولية المقترحــــــــات 

باب، للفئات العمرية للش
باإلضــــافة إلـــــى المـــــدى 
الزمنــــــــــــــــــي لتنفيــــــــــــــــــذ 

.التدخالت

مـٍل عــن ُأِقيَمـْت ورشــة ع
بعـــــــــــــــــد، بمشـــــــــــــــــاركة 
المختصــــــــين وأصــــــــحاب 
العالقـــة والشــــباب مــــن 
ذوي االطــــالع والخبـــــرة 
ـــــــة فـــــــي مجـــــــال  العملي
القضــــــــــــــية، القتــــــــــــــراح 
مجموعــــٍة مــــن األدوات 
والتـــــــــــــدخالت وفـــــــــــــق 

.أولويات القضية

ـــــــــــــــــــــــــــــِت األدو َم ات ُقيِّ
المقترحــــة خــــالل ورشــــة 
العمــــــــــل مــــــــــن قبــــــــــل 

ة، المشاركين فـي الورشـ
ــــــق  ــــــى فري باإلضــــــافة إل
ــــــى  ــــــاًء عل المشــــــروع، بن

ٍة خمســـة معـــايير رئيســــي
ــــــين للمفاضــــــلة فيمــــــا ب

.األدوات

قيــيم تــم تحليــل نتــائج الت
لتحديـــــــد أكثـــــــر األدوات 
ــــــــــــــق  مالءمــــــــــــــًة لتحقي
مؤشــرات ومســتهدفات 

يار أولويات القضية، واخت
أعلــــــى األدوات تقييمــــــاً 
بعـــــــــــد دمـــــــــــج األدوات 

.المتشابهة

ـــْت قائمـــة ا ألدوات ُعِرَض
الناتجــــــة مــــــن المرحلــــــة 
الســابقة علــى مجموعــٍة 
ــــر  ــــة الشــــباب عب مــــن فئ
ـــــــــيِّ أو االجتمـــــــــاع المرئ

دف التواصل المباشر، به
ف علــــــى آرائهــــــم التعــــــرُّ
حــول مــدى مالءمــة كــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحْت  أداة، وُوضِّ
تفضـــــــــيالتهم بعالمـــــــــٍة 

.مميزة

ــــــــــــــــــــــــــَحِت األدو ات ُوضِّ
ــــٍة  المقترحــــة لكــــل أولوي

 مـــــن بشـــــكٍل تسلســـــليٍّ 
قــــل، األعلــــى تقييمــــًا لأل

ـــــي م وفـــــق معـــــايير التقي
الخمســــــة التــــــي ســــــبق 
اإلشـــــارة إليهـــــا، إضـــــافةً 

ت إلــــى توضــــيح تفضــــيال
ـــألدوات ، فئـــة الشـــباب ل

ــــــَحِت ا لفئــــــات كمــــــا ُوضِّ
مـن العمرية المستفيدة

ق تطبيــق األداة، والنطــا
يداني الزمني للتنفيذ الم

لكــــــــــــلٍّ مــــــــــــن األدوات 
. المقترحة
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ْت هذه الوثيقة وفقًا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرفة: منهجية عمل المرحلة الخامسة

ت دَّ :التاليةللخطواتوفقاً والمعرفةالثقافةبأولوياتالعالقةذاتوالجهاتالمبادراتُحدِّ

حصر الجهات المتخصصة وفق
.أولويات القضية

:الخطوة األولى
ع حصر المبادرات المتوافقة م

.أولويات القضية

:الخطوة الثانية

ـــم حصـــر الجهـــات المتخصصـــة فـــي  ت
مجــــال القضــــية؛ مــــع توضــــيح اســــم 

ونطـاق الجهة، ونبذٍة تعريفيـٍة عنهـا،
ي عملها الجغرافـي، وأبـرز البـرامج التـ

ة إلـى تقدمها لفئة الشباب، باإلضـاف
توضـــــيح التقاطعـــــات مـــــع أولويـــــات 

.القضية

ي تــم حصــر المبــادرات المتخصصــة فــ
ــــذٍة  مجــــال القضــــية؛ مــــع توضــــيح نب

تعريفيــــــٍة عــــــن المبــــــادرة، ونطـــــــاق 
ريــة تنفيــذها الجغرافــي، والفئــة العم

المســــــــــتهدفة منهــــــــــا، وتوضــــــــــيح 
التقاطعــــات مــــع أولويــــات القضــــية،
باإلضــافة إلــى اســم الجهــة المالكــة

. للمبادرة
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:  القسم األول
المدخل النظري للثقافة والمعرفة



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم األول
:، من خالل اإلجابة على أربعة أسئلة، وهيالثقافة والمعرفةهذا القسم يعمل على تحرير المفاهيم التي ترتكز عليها قضية 

مفهوم الثقافة

َقاَفُة لغةً  .هو أداٌة من خشٍب أو حديد، تستخدم لتعديل الرماحوالثقاف أو المثقف. َثَقَف الشيء أي أقاَم الُمْعَوج: التقويم، يقال: لها عدة مدلوالٍت في اللغة العربية، ومنها) َثَقَف (كلمة : الثَّ

ُهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرِّ {: ومن هذا المعنى قوُلُه تعالى. اإلدراُك والمالقاُة وجهًا لوجه: والمعنى الثاني لهذه الكلمة هو ا َتْثَقَفنَّ ُروْن َفِإمَّ كَّ ُهْم َيذَّ ].٥٧:  الاألنف[} ْد ِبِهْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّ

ُف المعلومات ويفهمها بسرعة: والمعنى اآلخر لهذه الكلمة هو الَحْذُق والَمَهاَرة، فيقال اموس قـ. (، وَثقـَف بمعنـى صـار َحاِذَقـًا َفِطَنـاً )٢٠٠٧: ١٧مسـلم والزغبـي، ص. (فالٌن ِثِقف؛ أي َحاِذٌق يتلقَّ
).٢٠٠٨: ٩٨المعجم الوسيط، ص

ف مصطلح الثقافة في اللغة اإلنجليزية ـر عـن األفكـار و»culture«وُيعرَّ العـادات بأنها الفنون وغيرها من مظاهر اإلنجازات الفكرية المعترف بها من عموم المجموعات اإلنسانية؛ كمـا أنهـا ُتعبِّ
زة لشعٍب أو مجتمٍع معين .والسلوكيات االجتماعية المميِّ

ٌة مـن اللغـة اإلنجليزيـة فـي القـرون الوسـطى؛ والتـي تعنـي قطعـة األرض المحروثـة أو المزروعـة  وتعـود جـذورها إلـى اللغـة الالتينيـة، بمعنـى الزراعـة ،)(cultivated landوهذه الكلمـة مسـتمدَّ
).٢٠٢٠(لكترونية، قاموس أكسفورد، النسخة اإل» growing, tend, cultivation«والحراثة والرعاية والنمو 

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

ما هو تعريف المفاهيم 
األساسية لقضية 
؟الثقافة والمعرفة

ما هو الواقع الحالي 
الثقافة لقضية
في المجتمع والمعرفة 

السعودي؟

ما هي التوجهات 
والمستهدفات الوطنية 

الثقافة في قضية 
؟والمعرفة

ما هي أبرز الجهات 
المؤثرة عالميًا في 

الثقافة قضية 
والمعرفة؟

۱۲۳٤
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ُف هـذا المصـطلح بأنـه َمَلَكـُة التفكيـر والَفهـم بموضـوعية، وخ» intellect«كـذلك نجـد أن مصـطلح ـر أيضـًا عـن الثقافـة فـي اللغـة اإلنجليزيـة، وُيَعـرَّ النظريـة والفكريـة صوصـًا فـي المسـائل ُيعبِّ

دة .في اللغة الالتينية" الفهم"ويعني أيضًا الشخَص الذكيَّ أو صاحب الَمَلَكاِت العقلية العالية، وتعود جذورها إلى معنى .المجرَّ

أن هناك ) تاريخ والثقافة والفلسفةال: علم األناسة(في كتابه " كريستوف فولف"ذكر الباحث فوقد تعددت التعريفات االصطالحية للثقافة؛ نظرًا لتعدد المنطلقات الفكرية لكلِّ مفكٍر وباحث، 

حـول تعريفـات بشـكٍل أساسـيٍّ يشـير إلـى وجـود تباينـاٍت كثيـرٍة حـول تعريـف الثقافـة، وقـد اختلفـت هـذه الإال أن ذلـك تعريفًا للثقافة، وبالرغم من تسليمنا لوجود تشابهاٍت بينها، ) ١٥٠(أكثر من 

هـا مـن يـة واإلعالميـة وغيرهو اإلطار الذي يجب أن نقف عنده فـي تعريفنـا للثقافـة؟ ومـا هـو دور الممارسـات والتقاليـد االجتماعيـة والمؤسسـات التعليممسألة من أين ُتسَتَمدُّ الثقافة؟ وما

َواِفد في صياغة ثقافـة األفـراد والمجتمعـات؟ خصوصـًا وأننـا نجـد أن التعريـف االجتمـاعيَّ واألنثروبولـوجيَّ لمفهـوم الثقافـة واسـٌع  ل مـا يتصـوره أو يسـتخدمه اإلنسـان؛ ، بحيـث يشـمل كـجـداً الرَّ

).٢٠١٦: ٧٩الخليل، ص(على أي إنساٍن بصفته يمتلك تصورًا معينًا حول الحياة " مثقف"وبهذا التصور ُيمكننا إطالق وصف 

:لذلك اخترنا مجموعًة من تعريفات الثقافة، والتي تتصف بأنها؛ إما أن تكون

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

ميــٍة أو صــادرًة عــن جهــاٍت أو مراجــع أكاديميــٍة أو عل.المجالصادرًة من عالٍم أو مفكٍر ذائع الصيت في
مجامع اللغة، لها ِثَقُلَها في تعريف المصطلحات؛ ك

.أو القواميس والمعاجم

۱۲

ـــٍة تت صـــف أو أن تكـــون صـــادرًة عـــن منظمـــاٍت دولي
بكونهــــــا ذات مصــــــداقيٍة وتخصــــــٍص فــــــي مجــــــال 

.الثقافة؛ كاليونسكو

۳

21 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –الثقافة والمعرفة 
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ف : التعريف األول ن العلَم واإليماَن والف"مفهوم الثقافة بأنه –وهو من أهم علماء األنثروبولوجيا –" إدوارد تايلور"يعرِّ ُد الذي يتضمَّ نَّ واألخالَق والقانوَن والعوائَد والتقاليـد، ذلك الُكلُّ المعقَّ

). ٢٠٠٩: ١٥٠نقًال عن كريستوف فولف، ص" (وكل الُقُدرات والعادات األخرى، أي كل ما اكتسبه اإلنسان من حيث هو عضٌو في المجتمع

ف : التعريف الثاني ). ٢٠٠٨: ٩٨المعجم الوسيط، ص" (هي العلوُم والمعارُف والفنوُن التي ُيطَلُب الَحْذُق فيها"الثقافة بأنها " مجمع اللغة العربية بالقاهرة"يعرِّ

ان؛ بمـا فيهـا المنتجـات البيئـُة التـي خلقهـا اإلنسـ"بأنهـا ) معجم مصطلحات العلوم االجتماعية(الثقافة؛ وخصوصًا من زاوية علم االجتماع، في كتاب " أحمد زكي"يعرف الدكتور : التعريف الثالث

ن األنمـاط الظـاهرة والباطنـة للسـلوك المكتَسـب عـن طريـق الرمـوز التـي تتكـون فـي مجتمـٍع معـي. المادية وغيـر الماديـة التـي تنتقـل مـن جيـٍل آلخـر ن؛ سـواًء كانـت علومـًا، أو فهـي بـذلك تتضـمَّ

ٍف يسير" (معتقداٍت، أو فنونًا، أو ِقيمًا، أو عاداٍت، وغير ذلك ). ١٩٩٣: ٩٢ص) (بتصرُّ

َمة العربية للتربية والثقافة والعلوم :التعريف الرابع َفِت المنظَّ ألنثروبولـوجيين، والـذي يشـمل كـل فعاليـٍة معنـًى يقتـرب مـن تعريـف ا] األول: "[الثقافة بأنهـا تشـتمل علـى معنيـين) األليسكو(عرَّ

لبيِّ للطبيعة هو ] أفعال [ ِل السَّ ُزُه عن أفعال الطبيعة، ومن ثم فكلُّ نشاٍط ذهنيٍّ أو ماديٍّ يقوم به اإلنسان لرفض التقبُّ أما المعنى الثاني فيرتبط ويشمل أشكال وأساليب . فةقاثلإلنسان تميِّ

ُم بها وعلى أساسها حياته الخاصة واالجتماعية و] من خاللها[يحقق ويكسب ] والتي[الِقَيِم المبتَكرة من طرف اإلنسان،  بلحنـافي، " (الفكريـة والروحيـة والجماليـةإنسانيتُه بمعناها الخاص، وُيَنظِّ

). ٢٠٠٦: ٥١-٥٠، نقًال عن العاللي الصادق، ص٢٠١٥: ٢٥ص

َفِت : التعريف الخامس َمة اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة عرَّ تماسـكها، وُيكِسـْبها السـماِت الفكريـَة الوعـاء الحضـاريُّ الـذي يحفـظ لألمـة وحـدتها ويضـمن''الثقافة بأنهـا ) سيسكوياإل(المنظَّ

ِتهـا، ومنبـُع ت ، نقـًال عـن العاللـي ٢٠١٥: ٢٥بلحنـافي، ص("ِزهـا بـين األمـمميُّ المميزة، فهي رمُز هويتها وركيزُة وجودها، وهي ِجَماُع فكرها، وخالصُة إبداعها، ومسـتودُع عبقريتهـا، وهـي مصـدُر ُقوَّ

). ٢٠٠٦: ٥١-٥٠الصادق، ص
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:ومن خالل تحليل هذه التعريفات؛ يمكننا تحديد أهم المشتركات بينها والتي سوف تساعدنا على تعريف الثقافة، ومن أهم هذه المشتركات

، خصوصـًا وأنـه تـم اعتمـاده مـن خـالل ال الثقافـةمجـونظرًا لعدم وجود تعريٍف رسميٍّ للثقافة في السعودية، فُيمكننا االعتماد على تعريف اليونسكو بصفتها أهم منظمٍة مرجعيٍة عالميًا فـي

.دراسة عشرات التعريفات المختلفة للثقافة

مة اليونسكو الثقافَة في وثيقة  َفْت ُمنظَّ :م بأنها١٩٨٢عام ) إعالن مكسيكو للثقافة(عرَّ

ُز مجتمعًا بعينه أو فئًة اجتماعيًة بعينها، وهي تشمل الفنون واآلدا'' تشـمل الحقـوق األساسـية لإلنسـان طرائق الحيـاة، كمـاب وجميع السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي ُتميِّ

قهـا نهتـدي إلـى الِقـَيم ونمـارس عـن طري] والتـي[ألخالقـي، م اونظم الِقَيم والتقاليد، والمعتقدات التي تجعل منا كائناٍت تتميز باإلنسانية، والمتمثلة في العقالنية والقدرة علـى النقـد، وااللتـزا

ُف اإلنسان عن نفسه، وعلى ذاته كمشروٍع غير مكتمل، وإلى إعادة النظر في إنجازاته، والبحث عن توازن مدلوالٍت جدي]حق االختيار[الخيار  اع أعماٍل يتفوق فيها على وإبددة،، وهي وسيلٌة تعرِّ

).٢٠١٥: ٢٥-٢٤بلحنافي، ص('' نفسه

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

ضـــح مـــن يوجـــد اتســـاٌع كبيـــٌر لمعنـــى الثقافـــة كمـــا يت
طة التعريفات الواردة أعـاله، فهـي تشـمل كـل األنشـ

.اإلنسانية الروحية والمادية والعقلية

ـــــــة الثقافـــــــة تشـــــــمل التصـــــــورات العقليـــــــة والفكري
.والعاطفية، والممارسات العملية واالجتماعية

ــ: الثقافــة يتنازعهــا تيــاران ز علــى مــا أحــدهما نخبــويٌّ يركِّ
الثقافـة ينبغي أن يكون عليه المرء؛ ساعيًا إلى أن تكـون

ينها أداًة لنقــــــد الحيــــــاة الُمَعاَشــــــة، وتطويرهــــــا وتحســــــ
كــل األنشــطة واآلخــر شــعبويٌّ يريــد أن َيِصــَم . وتهــذيبها

االجتماعيـــة مهمــــا انخفـــض شــــأنها أو َعـــَال بأنهــــا شــــأٌن 
ُس ثقـــــافيٌّ يجـــــب احترامـــــه، وهـــــو بـــــذلك اتجـــــاٌه يكـــــرِّ 

ره إلى االستسالم للواقع، وال يطمح إلى تغييره وتطوي
ـــِزُع عـــن الثقافـــة دوَرهـــا فـــي التطـــوير األحســـن، وبـــذا َيْن

.واإلصالح

۱۲۳
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مفهوم المعرفة

يء على ما هـو عليـه: "والَمعِرفة هي. المعلومات والعلوم والفنون: ِمْن َعَرَف، وجمعها َمَعاِرف، وهي: الَمْعِرَفُة لغةً  َعـَرَف : فيقـال). ٢٠٠٩: ١٤٨٧ة المعاصـرة، صمعجـم اللغـة العربيـ" (إدراُك الشَّ
ه  ٍة من َحَواسِّ ِسـُق ). ٢٠٠٨: ٥٩٥المعجم الوسيط، ص(الشيء؛ أي أدركه بحاسَّ :  شـيئًا فقـد َعَرَفـه، قـال تعـالىمعنـى العلـم، فمـن َعِلـَم مـع أيضًا ُتعدُّ المعرفُة في اللغـة ضـدَّ اإلنكـار، وهـو معنـًى َيتَّ

ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن آَباَئُهْم { ـاد ]. ١٤٦: البقرة[} الَّ يَن والُعبَّ ـاِنيِّ بَّ ق بعـض العلمـاء بـين المعرفـة . معرفـة، ألنهـم يعرفـون اللـَه حـقَّ ال"أْهـُل اْلِعْرَفـان"كما يقال عـن العلمـاء الرَّ ويفـرِّ
ر"والعلم، فمثًال يقول البعض بأن المعرفة تعني  ٍر وتدبُّ ـا كانـت المعرفـة تسـتعمل فـي الِعْلـِم يعلـم ا: فالٌن يعـرُف اللـه، وال يقـال: ، فهي أخصُّ من العلم، ولذلك ُيقال"إدراَك الشيء بتفكُّ للـه، لمَّ

ر  ل إليه بتفكُّ من " الَعاِرُف "ن األسماء الثابتة لله َجلَّ وعال؛ بينما م" الَعاِلَم "بأن المعرفة يسبقها الجهل، بينما العلم صفٌة ابتدائية، ولذلك نجد أن : ويقول آخرون). تفسير األلوسي(الَقاِصِر المتوصَّ
 تنفـي أن التفريـق بـين العلـم والمعرفـة يـأتي علـى أوجـٍه ال) مصـادرها ومجاالتهـا: المعرفـة فـي اإلسـالم(وقـد أوضـح الـدكتور عبداللـه القرنـي فـي كتـاب ). ١٨٥الجرجـاني، ص(صفات المخلـوقين 

" ُنـه وارتفـاُع الشـكوك عنـههـو عليـه وتيقُّ العلُم والمعرفُة اسمان واقعان على معنًى واحـد، وهـو اعتقـاُد الشـيء علـى مـا"اتفاقهما على المعنى اإلجماليِّ للكلمتين؛ كما يقول اإلمام ابن حزم 
).٢٠١١: ٦القرني، ص(

ُف مصــطلح المعرفــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة  ف بأنهــا "الحقــائق والمعلومــات والمهــارات المكتســبة عــن طريــق الخبــرة أو التعلــيم"بأنهــا " knowledge"وُيعــرَّ أو العملــيُّ الَفهــم النظــريُّ "؛ كمــا ُتعــرَّ
ف أيضًا بأنها ". للموضوعات د اآلراء"وُتعرَّ رة، وليست مجرَّ للتعبيـر عـن الـوعي الحاصـل نتيجـًة للحقـائق التـي " knowledge"كلمـة المعرفـة ُتستخّدم كما ". االعتقاداُت واألفهام الصحيحة أو المبرَّ

ف والتحديـد والمالحظـة . يتم التعرف إليها أو التجـارب التـي يمـرُّ بهـا اإلنسـان لكترونيـة، قـاموس أكسـفورد، النسـخة اإل) (recognize, identify(وتعـود جـذور الكلمـة إلـى الالتينيـة بمعنـى التعـرُّ
البـريثن، ) (empirical knowledge(، ومصـلح المعرفـة التجريبيـة )discursive knowledge(مصطلح المعرفة االسـتداللية : ونالحظ ارتباط مصطلحاٍت كثيرٍة مع مفهوم المعرفة؛ مثل). ٢٠٢٠

).٢٠١٤: ١١٤ص
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.وسوف نورد بعضًا من تعريفات المعرفة، ونحاول الوصول إلى أهم العناصر المشتركة في هذه التعريفات|

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

ف الدكتور : التعريف األول رات ا"مصطلح المعرفة بأنه ) معجم المصطلحات االجتماعية(في كتاب " أحمد بدوي"عرَّ لفكريـة التـي تتكـون مجموعـٌة مـن المعـاني والمعتقـدات واألحكـام والتصـوُّ

ـ: كمـا يقسـمها ألنـواع؛ مثـل". لدى اإلنسان، نتيجـًة لمحـاوالٍت متكـررٍة لفهـم الظـواهر واألشـياء المحيطـة بـه ة، والمعرفـة الشـعبية المعرفـة االسـتداللية، والمعرفـة التجريبيـة، والمعرفـة الِحسِّ يَّ

ة  يَّ ).١٩٩٣: ٢٣٤ص(العامِّ

) ١: (كليهمـاعلـى أن مفهـوم المعرفـة فـي العلـوم االجتماعيـة يتكـون مـن أحـد هـذين العنصـرين أو) أنظمـة إدارة المعرفـة(في كتـاب " ساموف"و" سترومغيست"أكد الباحثان :  التعريف الثاني

ُد عن التجارب العلمية والفرضيات التي تم اختبارها، والتي تقدم لنا نماذج وتفسيراٍت لَفهم العالم من حولنا : ٣٢٤ص". (األنثروبولوجيـا"المعرفُة تنبـُع مـن التـاريخ وعلـم اإلناسـة ) ٢. (المعرفُة تتولَّ

).٧:٢٠٠٥، نقًال عن الكبيسي، ص٢٠٠٠

فهــا الباحثــان : التعريـف الثالــث ــدُة عــن"بــأن المعرفــة هـي ) الشـركة المخترعــة(فــي كتــاب " تاكوشــي"و" نونـاكي"يعرِّ ة؛ و: المعــارُف المتولِّ ــْمِنيَّ هــي المعرفــُة التـي تعتمــد علــى الخبــرة المعرفـة الضِّ

َمـة، والتـي ُيمكـن ترميزهـ. الشخصية، والقواعد االسـتداللية، والَحـَدس، والحكـم الشخصـي ة والُمَنظَّ ْسـِميَّ ـاِهَرة؛ وهـي المعرفـة الرَّ ا وكتابتهـا ونقلهـا إلـى اآلخـرين بواسـطة الوثـائق والمعرفـة الظَّ

).٢٠٠٥: ١١، نقًال عن الكبيسي، ص١٩٩٥: ٥٩ص" (واإلرشادات العامة

ف الــدكتور : التعريـف الرابــع خــالل الخبــرات والتجــارب عبــارٌة عــن المعلومـات المكتَســَبة مــن"المعرفــة بأنهــا ) التحــديات والتقنيـات والحلــول: إدارة المعرفــة(فــي كتــاب " خضــر مصــباح طيطـي"يعــرِّ

ن من القيام بالفعل واتخاذ القرارات والتعامل مع المشكالت المختلفة ).٢٠٠٩: ٢٤ص" (اإلنسانية، ضمن ظروٍف وبيئاٍت مختلفة، والتي تمكِّ

فها : التعريف الخامس ـُل إليـه االجتهـاُد البشـ"بأنهـا ) تأصـيل المعرفـة مـن خـالل القـرآن الكـريم(فـي الورقـة البحثيـة " عواطـف اإلمـام"و" إياد حمدان"ويعرِّ ري، ويغلـُب عليـه الظـن؛ نتيجـًة مـا َيَتَوصَّ

ل واالستنتاجات، وتكون ُعرضًة للتغيير والتبديل ).٢٠١٣: ٥-٣ص" (للتفكير والتأمُّ

فها : التعريف السادس ات[ك بها األشياء عملياٌت عقليٌة ُتدرَ "بأن المعرفة هي ) مفهوُم األصِل المعرفيِّ في اإلسالم ومرتكزاته(في بحث " أحالم مطالقة"و" فضل ديك"ويعرِّ ات والُجْزِئيَّ يَّ ] الُكلِّ

).٢٠٢٠: ١٣٠ص" (ونتائجها
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٤
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:ومن خالل تحليل هذه التعريفات، يمكننا تحديد أهم المشتركات بينها والتي سوف تساعدنا على تعريف المعرفة، ومن أهم هذه المشتركات

اختالف أشــكالها ى المعــارف بــعلــســيتم التعامــل مــع مفهــوم المعرفــة فــي ســياق هــذه القضــية معطوفــًا علــى قضــية الثقافــة؛ ولــيس مســتقًال بذاتــه، بمعنــى أن عمليــة التثقيــف والحصــول

.ومصادرها، هي التي ستساهم في زيادة معارف اإلنسان وإدراكه للعالم من حوله

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

فها : التعريف السابع " ريـق مصـادر ووسـائل المعرفـة عمليـُة إدراٍك لألشـياء علـى حقيقتهـا، عـن ط"بأنهـا ) نظريُة المعرفة في القـرآن الكـريم وتطبيقاتهـا التربويـة(في كتاب " أحمد الدغشي"يعرِّ

).٢٠٢٠: ١٣١، نقًال عن ديك ومطالقة، ص٢٠٠٢: ٨٥ص(

المعرفـــة مصـــدرها ومســـتودعها العقـــل البشـــري، 
ن االنســان تصــوراته وَمدَ  اِركــه عــن ومــن خاللهــا يكــوِّ

.األشياء المعنوية والمادية

المعرفـــة لهـــا مصـــادر متعـــددة، فـــبعض المعـــارف 
خر مـن تنتقل عبر العالقات االجتماعية، والبعض اآل

 مـن التعلم واالطالع، وبعض المعارف تتطـور ذاتيـاً 
ـــل والتـــدقيق لـــف هـــذه وتخت. خـــالل التفكيـــر والتأمُّ

ختلفـة؛ المعارف بحسب البيئات ومصـادر التـأثير الم
.كالثقافة، والقيم، والجغرافيا، والتاريخ

۱۲

ــــادة قــــ ــــة  للمعرفــــة هــــي؛ زي ــــلُة النهائي درة المحصِّ
اإلنســـان علـــى اإلدراك وَفهـــم العـــالم مـــن حولـــه، 

ض اإلنســان لمصــادر الم عرفــة ولــذلك كلمــا زاد تعــرُّ
ة، والتجريبيــــــــة، و(المختلفــــــــة  ــــــــيَّ ة، الِحسِّ ــــــــْمِنيَّ الضِّ

راك ، كلما زادت قدرته على إد)الخ...واالستداللية، 
.األشياء وتحليلها بدقة

۳
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:طبيعة العالقة بين الثقافة والمعرفة

مل مؤسسـة الراجحـي اإلنسـانية علـى التـدخالت التـي سـتعج وُيعتبر تحديد طبيعة العالقـة بـين الثقافـة والمعرفـة أمـرًا ضـروريًا إلزالـة أي َلـْبٍس قـد يحـدث أثنـاء تحديـد اإلطـار المفـاهيميِّ والنتـائ

، فنـودُّ أن نؤكـد علـى أننـا سـوف القضـايا األخـرىعـض تحديدها فيما يخصُّ قضية الثقافة والمعرفة، ونظرًا لعدم وجود اختالفاٍت وتبايناٍت كبيرٍة بين هذين المصطلحين؛ مثلمـا ظهـر معنـا فـي ب

َالليِّ والخالفات حولهما ليست مقص أو وسـائل " التثقيـف"األهـم هـو وإنمـا اتهـا،  في َحدِّ ذودًة نورُد المعرفَة معطوفًة على الثقافة، نظرًا لكون تعريفات الثقافة والمعرفة وتاريخ تطورهما الدِّ

ي والدعم؛ بناًء على االحتياجـات المجت. التنمية الثقافية والمعرفية ات المتاحـة أو الفارغـة للعمـل معيـة، والمسـاحلذا َيْحُسُن بمؤسسة الراجحي اإلنسانية تحديد األولويات األكثر استحقاقًا بالتبنِّ

:ومن أهم هذه المجاالتفي مجال الثقافة والمعرفة، 

المدخل النظري للثقافة والمعرفة: القسم األول

 اإلنسـان ترقيُة َمَداِرِك 
وتطويرهـــــــــا، وهـــــــــذا 

علـــى يقتضـــي التركيـــزَ 
ـــــــــــر  مهـــــــــــارات التفكي
والتحليـــــــل والمـــــــنهج 
العلمــــــي، وبـــــــاألخصِّ 

ـــــــــــر  مهـــــــــــارات التفكي
ن الناقــد؛ بمــا يعنيــه مــ

ِج  للُحجَ َفْحٍص وتركيبٍ 
.والبراهين

ص الحفاُظ علـى خصـائ
ـــــــــــة  ـــــــــــة الوطني الهوي

ــ–اإلســالمية ( ة العربي
، وهــــذا )الســــعودية–

يقتضــــــــــــي العنايــــــــــــة 
بالمعرفـــــــــة الدينيـــــــــة 

.ةواللغوية والتاريخي

تعزيـــــــــــــُز المعـــــــــــــارف 
ـــــــــــل  ـــــــــــة؛ مقاب العلمي
التجهيــــــل والخرافــــــة، 
وهـــــذا يقتضـــــي نشـــــرَ 

ــــــــة،  الحقــــــــائق العلمي
ي للعلــــــــــ م والتصــــــــــدِّ

ـــ ـــِف ال ـــلِّ الُمَزيَّ ُل ذي ُيَض
علـــوم مثـــل اإلنســـان؛ 

ر،  السِّ الطاقة، وُخَراَفِة 
ـــة والمعلومـــات الطبي

ـــــــــــــــر  والصـــــــــــــــحية غي
.الموثوقة

ِق   الجماليِّ تعزيُز التذوُّ
ـــــــــون،  ـــــــــآلداب والفن ل
ومـــــن أهـــــم الروافـــــد 

يـــُة لـــذلك؛ اللغـــُة العرب
تِ  ها َها وإبــداعاتبَشــاِعِريَّ

ن وفنونهــــا، فضــــًال عــــ
التــــــــــذوق الجمــــــــــاليِّ 

.بمختلف أشكاله

۱۲۳٤

نظريـــــــــــــــــــاُت وأدواُت 
التغييــــــــــر والتطــــــــــوير 
، والتنميــــــــة البشــــــــرية

ــَز وهــذا يقتضــي الترك ي
ـــــــــــــــى مهـــــــــــــــارات  عل

ذ، التخطـــــيط والتنفيـــــ
والعنايـــــــــــَة بعلــــــــــــوم 
المســـــــــتقبل، وهنـــــــــا 
تظهــــــــــُر مســــــــــؤوليةُ 

ــِف الــذي يعمــل المثقَّ
علــى تجديــد وتحــديث

.واقعه

ق، الِقــــــــــَيُم واألخــــــــــال
َة وهـــذا يقتضـــي تنميـــ
ــــــــِر األخالقــــــــ يِّ التفكي

ٍة المعيـــــــــــاريِّ بصـــــــــــف
تأسيســــــية، ويشــــــمل

ذلــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــض 
يم قـمثـل التطبيقات؛ 

، التســــامح، والتفــــاهم
.والتعايش، والسالم

الحــــــــــــــــــــــــــــــواُر وإدارُة 
اُت الخالفــاِت والنقاشــ

ـــــــــــــة، وهـــــــــــــذا  العقلي
علـــى يقتضـــي التركيـــزَ 

مهـــــــــــــارات الَجـــــــــــــَدِل 
والتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُوِض 

جيَع والمناَقَشــة، وتشــ
ِة رِ إجراء المناظراِت الثَّ  يَّ

بــــــالعلم واألدب مــــــع 
.المخالف

٥٦۷
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مالمــــــح الثقافــــــة والمعرفــــــة فــــــي 
الممــلكة العــربية السعـــودية



أهم التوجهات البحثية

وجٍه من هذه التوجهات، المبذولة في كل تود يتضح لدينا مجموعٌة من التوجهات األساسية للبحوث والنشر في مجال الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية، ويتفاوُت حجم الجه

:ومن أهمها

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

َراْث  وسـاهم ذلـك فـي ف الفنـون والموضـوعات، اهتمِت الكثيُر من أقسام الدراسات الشرعية واإلسالمية بالجامعـات السـعودية بتحقيـق كتـب التـراث اإلسـالميِّ فـي مختلـ:َتْحِقيُق التُّ
جامعـة اإلمـام : فـي ذلـكومن الجهـات البـارزة. إحداِث نهضٍة كبيرٍة في حركة التحقيق وإثراء المحتوى العربيِّ بمختلِف اإلصدارات والمطبوعات في العديد من الموضوعات والمجاالت

.محمد بن سعود اإلسالمية، والجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة

۱

۲

۳

٤

لــوم اإلداريــة، أو الكتــب األدبيــة؛ الع: يوجــد هنــاك بعــض الجهــود لترجمــة المعــارف باللغــات األجنبيــة، خصوصــًا فــي المراجــع العلميــة لــبعض التخصصــات العلميــة؛ مثــل: َتْرَجَمــُة اْلَمَعــاِرْف 
صات للتعلي ه كثيٍر من التخصُّ ْعِف الشديد نتيجًة لعدم الَمْأَسَسة وتوجُّ ِسُم بالضَّ أوضـح مـدير معهـد الملـك عبداللـه للترجمـة إذ ة اإلنجليزية، م باللغكالروايات والشعر، لكنَّ هذه الجهود َتتَّ

ْعريـب أنَّ إجمــالي مــا تـمَّ تســجيُلُه َكُكُتــٍب مترَجَمـٍة فــي الخمــس واألربعـين ســنٍة الماضــية بمكتبـة الملــك فهــد الوطنيـة؛ ال يتجــا ، )٢٠١٥مــايو ٧صــحيفة الــوطن، (كتــاٍب فقـط ) ٢٢٠٠(ز ووالتَّ
شر والترجمة في فبرايـر  َسْت هيئُة األدب والنَّ رًا تأسَّ ُل عليهـا الكثيـر فـي هـذا المجـال، وقـد أْطَلَقـِت الهيئـُة تزامنـًا مـع االحتفـال بـاليوم٢٠٢٠ومؤخَّ ٣٠العـالميِّ للترجمـة فـي م، والتـي ُيَعـوَّ

.ات العربية باللغات األخرىفًة إلى نشر المؤلفوالتي تهدُف إلثراء المحتوى العربيِّ بالموادِّ المترَجَمة من ُلَغاِت العاَلم ذات القيمتين العلمية واألدبية، إضا" َتْرِجْم "سبتمبر مبادرة 

م والمتعة؛ سواءً : َتْبِسيُط اْلُعُلوْم  هات الهامة في مجال الثقافة والمعرفة، إذ يعتبر أداًة هامًة للتعلُّ المنشـورات والمـواد المقـروءة، أو تمَّ ذلك مـن خـالل يعتبر تبسيط العلوم من التوجُّ
ِق لألفكار والمعار ة والمسموعة، إضافًة إلى إنشاء المراكز والمتاحف الثقافية والعلمية، والتي تهتمُّ بالَعْرِض المَشوِّ وتعتبر الجهود في هذا المجال . افات واالبتكاراتاالكتشف والمْرِئيَّ

ـــاج العلمـــي، أو  ـــة الســـعودية؛ ســـواًء فـــي مجـــال النشـــر واإلنت ـــوم، ومنهـــا مركـــزإمحـــدودًة جـــدًا فـــي المملكـــة العربي ـــاحف المتخصصـــة لتبســـيط العل ـــن ســـلطنشـــاء المراكـــز والمت ان ب
ِبي(، أو مركز )سايتك(والتقنية للعلومعبدالعزيز َها النَّ الُم َعَلْيَك أيُّ .فةوهو مركٌز تثقيفيٌّ للتعريف بالسيرة النبوية الشري) السَّ

ــَداْع  ْب ين فــي مختلــف ؤلفين ســعوديونعنــي بــه التــأليَف المباشــَر فــي مختلــف العلــوم والفنــون، حيــث أصــبحت معــارُض الكتــب الســنوية تشــهد توقيــع ونشــر العديــد مــن الكتــب لمــ: اْإلِ
َقــْت مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة القائمــَة االســتناديَة ألســماء المــؤلفين الســعوديين، واشــتملت القائمــة علــى أكثــر مــن . الموضــوعات أربعــة آالف وتســعمائة مؤلــٍف » ٤٩٠٠«وقــد وثَّ

وهذه األرقام توضح حجم البون الشاسـع فـي عـالم التـأليف والنشـر . م٢٠١٨في عام ) كتاباً ١٤٣١(سعودي، كذلك أوضحت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء أن ُدوَر النشر السعودية نشرت 
) ألـف١٨٠(ألـف مؤلـٍف ومتـرجم، وعـدد الكتـب المنشـورة يزيـد عـن ) ٨٥(بيننا وبين بعض الدول المتقدمة؛ مثل المملكة المتحدة، والتي يبلغ عـدد المـؤلفين والمتـرجمين فيهـا أكثـر مـن 

).statista)2019، كتاب
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أهم الممارسات العملية

قافة والمعرفة في مؤثرة في مجال الثالال يمكن حصر الممارسات العملية في مجال الثقافة والمعرفة في هذا التقرير، ولكن سوف ُنعطى نبذًة مختصرًة عن جهتين ُتعدُّ من الجهات

:المجتمع السعودي، وهي

الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون

ئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم أْص ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤تأسست الجمعية في عام  ة، وكانت ترتبط إداريًا بالرَّ ريًا لوزارة تنمية َبَحْت تابعًة إدام، وهي مؤسسٌة حكوميٌة ذات شخصيٍة ومميزاٍت مستقلَّ

ًا لوزارة الثقافة يَّ  في كافة مناطق المملكة العربية السعودية؛ بحيث وصل وتعتبر أهمَّ وأبرَز جمعيٍة تهتمُّ بالثقافة والفنون، وَحِظَيْت بانتشاٍر واسٍع . الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وفنِّ

.عدد فروعها إلى ستة عشر فرعًا، وتتفاوت جهودها من فرٍع آلخر

يًا وعربيًا وعالميًا؛ كمواهب نهم من تقديم أعماٍل مميزٍة محلتنمية قدرات االبتكار واإلبداع لدى أفراد المجتمع، ورعاية الموهوبين في الثقافة والفنون، بما يمكِّ "رؤية الجمعية حول تتمحور 

مملكة من اكتساب الخبرات رفع الوعي بأهمية الثقافة والفنون بمجاالتها المختلفة، وتمكين الشباب في مختلف مناطق ال"، وتسعى الجمعية إلى تحقيق رسالتها التي تنصُّ على "سعودية

".الثقافية، وتطوير مواهبهم الفنية

:والجمعية لديها خمسة أهداٍف رئيسة، وهي

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

االرتقـــــــــاء بمســـــــــتوى الثقافـــــــــة 
.والفنون بالمملكة

ين، االهتمـــام بالفنـــانين الســـعودي
وتقــــــــــــديم الــــــــــــدعم المــــــــــــاديِّ 

ــــــويِّ واإلعالمــــــيِّ ل هــــــم، والمعن
والــدفاع عــن حقــوقهم، والعمــل 
علــــى رفــــع مســــتواهم الثقــــافيِّ 

.والفنيِّ واالجتماعي

تمثيــــل المملكــــة فــــي المحافــــل
مـا مـن العربية والدوليـة فـي كـلِّ 

فنــون؛ شــأنه االرتقــاُء بالثقافــة وال
ة؛ والتعريــــــف بالثقافــــــة المحليــــــ
ـــاريخي، والتنســـي ق والمـــوروث الت

.فيما يخدم هذا الجانب

ْشِء ذوي المواهـب االهتمام بالنَّ
ــــــــة والفنيــــــــة، وصــــــــقلها الثقافي

تهم بالدورات التدريبية، ومسـاعد
فــــي االســــتفادة القصــــوى مــــن 

.طاقاتهم اإلبداعية

۱۲۳٤

ة توثيـــق العالقـــات بـــين الجمعيــــ
والجمعيـــــــــــــــات األخـــــــــــــــرى ذات 
األهــداف المشــتركة فــي الــداخل
والخـــــارج، ألجـــــل زيـــــادة التفاعـــــل 

قويــة التــرابط الثقــافيِّ والفنــيِّ وت
.اإلنساني

٥
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أهم التوجهات البحثية
:ومن خالل استعراض البرامج والفعاليات التي تقدمها هذه الجمعية بمختلف فروعها، ُيمكننا حصر هذه األنشطة في المجموعة التالية

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

مها الجمعيـة بمفردهـا، أو بالتعـاون مـع جهـاٍت أخـرى، فـي المناسـبات الوطنيـة؛ كـاليوم الـوطني، أو االجـازات ال: المهرجانات• مها وتقدِّ ة، واألعيـاد، موسـميفعالياٌت تنظِّ
.وغيرها من المناسبات

ـٍص أو اهتمـاٍم ثقـافيٍّ : الملتقيات• مهـا الجمعيـة الجتمـاع ذوي تخصُّ ـاِب :  أو فنـيٍّ معـين؛ مثـلملتقياٌت تحتوي على أنشـطٍة مختلفـٍة فـي موضـوٍع معـين، ُتنظِّ ملتقـى ُكتَّ
صِّ المسرحي، أو ملتقى الفنانين، أو ملتقى فنوِن الفيديو .النَّ

َدوات• مها عـدة أشـخاص أو شـخٌص واحـد، لطـرح ومناقشـة موضـوٍع محـدد؛ مثـل: النَّ ـُحُف اإللكترونيـة بـ"نـدوة : محاضـراٌت ثقافيـٌة يقـدِّ ، ونـدوة "ين الواقـع والمـأمولالصُّ
.سعد البازعي/ للدكتور) سيدات القمر(، أو محاضرة عن رواية "الُمَغاَلَطاِت المنطقية"

".ليلة األلعاب االرتجالية"و" متنرفز ال تكلمني"مسرحية : عروٌض مسرحيٌة بمختلف أشكال وأنواع المسرح؛ مثل: المسرحيات•

ْحت: المعارض• .معارٌض فنيٌة لَعرض بعض أنواع الفنون البصرية؛ كالرسم، والتصوير، والنَّ

.أنواع الفنونوتتنوع هذه البرامج في أشكالها على نطاٍق واسع؛ بين الرحالت الفنية للتصوير على سبيل المثال، أو برامج التدريب على بعض: البرامج الفنية•

.وتتنوع هذه البرامج في أشكالها على نطاٍق واسع؛ بين المحاضرات، والقراءات، واالستضافات، والمقابالت المختلفة: البرامج الثقافية•

ْعِرية• ِطي، والشعر الُحر : اُألْمِسَياُت الشِّ بَّ ْفِعي"أمسياٌت شعرية؛ تتنوع ما بين الشعر الفصيح، والشعر النَّ ".َلةالتَّ

ْعر، أو َتَع : الِوَرُش والدورات التدريبية• ة، أو الشِّ م في فنوٍن شتى؛ خصوصًا في مجال كتابة الِقصَّ ِم أحد الفنونبرامج تدريبيٌة ُتقدَّ .لُّ

ُموِّ لذوي الموه: المسابقات• ِم والنُّ .بة واالهتماممسابقاٌت تفاعليٌة في مجاالٍت شتى؛ بغرض استقطاب وإبراز الموهوبين، وإتاحة فرص التعلُّ
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األندية األدبية

ئاسة العامة لرعاية الشباب ١٣٩٥م الموافق ١٩٧٥تأسست األندية األدبية السعودية في مايو  لكـة العربيـة ، وبجهـوٍد مـن العديـد مـن األدبـاء والمثقفـين مـن مختلـف منـاطق المم)سابقاً (هـ، وذلك بدعٍم من الرَّ

 واألدبـيِّ فـي المملكـة طـوال العقـود السـابقة؛ وقـد َسـاَهَمِت األنديـُة األدبيـُة فـي إثـراء الحـراك الثقـافيِّ . ، ثم انتقلت مرجعيتها الفنية مؤخرًا إلى وزارة الثقافـةاً أَدِبيياً السعودية، حتى أصبح عددها ستَة عشَر ناد

 هذه األندية في نشر المئات مـن الكتـب األدبيـة كما َساَهَمْت . ُز من خاللهارُ سواًء عبر مساهمتها في المالحق الثقافية للعديد من الصحف اليومية، أو عبر الَقاَماِت الثقافية واألدبية التي كانت تستضيفها أو َتبْ 

ائـدة َمـة الرَّ ـَدوات والفعاليـات والملتقيـات فـي َعْقـِد اً رائـداً دوركـذلكنديـة األدبيـةلعبـت األ. والثقافية للمثقفـين واألدبـاء السـعوديين، باإلضـافة إلصـدارها للعديـد مـن المجـالت الثقافيـة والُمَحكَّ العديـد مـن النَّ

لة بالشأن الثقافيِّ والفنيِّ بشكٍل عام، والموضوعات األدبية بشكٍل خاص .والمؤتمرات حول عدٍد من الموضوعات ذات الصِّ

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية
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مؤشرات الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية
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المصدرالمعدلالمؤشرات

أهــــــــــم وســــــــــائل 
ـــه الثقافـــة والترف ي

حسب العمر

مسح الثقافة 
م٢٠١٨والترفيه 

أهـــــــم األنشـــــــطة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  الثقافي

ي والترفيهيــــة التــــ
يمارســــــــــــــــــــــــــــــها 
الســــــــــــــــــــعوديون 

حسب الجنس
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قراءة  الصحف أو المجالت قراءة  الكتب زیارة األماكن الثقافیة والترفیھیة في مقر اإلقامة مشاھدة التلفاز االستماع إلى المحطات اإلذاعیة
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ذكر  أنثى
التصویر الفوتوغرافي عمل الصناعات الحرفیة الرسومات الفنیة/عمل اللوحات
فنون األداء اللعب بألعاب الفیدیو  قراءة الكتب والصحف والمجالت
مشاھدة األفالم والفیدیو مشاھدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعیة استخدام مواقع التواصل االجتماعي
تصمیم الموضة  تصمیم الجرافیك )الدیكور الداخلي(التصمیم الداخلي 
تصمیم المناظر الطبیعیة  تصمیم الھندسة المعماریة المشاركة في المناسبات االجتماعیة

الروایات/ القصص/ كتابة الشعر الفیدیوات/ صناعة األفالم اللعب في مدن المالھي والتسلیة
أخرى 
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عدد مرات الزيارة 
ية لألماكن الثقاف
والترفيهية

مسح الثقافة 
م٢٠١٨والترفيه 

ر المعرف ة مؤشِّ
العالمي

ر المؤشِّ

مؤشر المعرفة 
العالمي
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ل العالمي المعدَّ
٩٢التعليُم قبل الجامعي

٨٦يالتعليُم التقنيُّ والتدريُب المهن
٦٠التعليُم العالي

٣٦البحُث والتطويُر واالبتكار
رات  ر المعرفة ال(إجمالي المؤشِّ دولة حول العالم١٣٦من أصل ٥٢المرتبة )عالميمؤشِّ



مقومات الثقافة والمعرفة لدى الشباب السعودي

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

ة ل شريحة ال: الشريحة العمرية الشابَّ شباب نسبًة كبيرًة ُتمثِّ
أظهـــــرت آخـــــر إذ مـــــن إجمـــــالي المـــــواطنين الســـــعوديين، 

ل الشــباب الســعودي ين مــا االحصــائيات الحكوميــة أن معــدَّ
، وهي بذلك تزيد عن %)٣٦٫٧( يشكلون ) عاماً ٣٤–١٤(بين 

نظيراتهــــا مــــن الشــــرائح المجتمعيــــة األخــــرى للمــــواطنين 
ة الســعوديين، وهــو مــا يجعــل فئــة الشــباب فــي الســعودي

مثــــل ؛)(G20تزيــــد علــــى العديــــد مــــن مثيالتهــــا فــــي دول 
ــــــدا،  ــــــين، والمكســــــيك، وكن المملكــــــة المتحــــــدة، واألرجنت

). ٢٠١٩الشــباب الســعودي فــي أرقــام، (وألمانيــا، وغيــرهم 
ــــر مــــن  ــــأنهم %) ٧٢(وقــــد أفــــاد أكث مــــن هــــذه الشــــريحة ب

%)] ٥٦٫٤(مهـــتمٌّ لَحـــدٍّ مـــا –%) ١٦(مهـــتمٌّ جـــدًا [مهتمـــون 
يهيـــة بالحضـــور والمشـــاركة فـــي األنشـــطة الثقافيـــة والترف

هــذه المؤشــرات ). ٢٠١٨مســح الثقافــة والترفيــه األســري، (
ــد علــى ضــرورة تصــميم األنشــطة الثقافيــة و المعرفيــة تؤكِّ

عاتهــــا واهتمامات هــــا، لتتناســــب مــــع هــــذه الشــــريحة وتطلُّ
ل وضــــــرورة َفهــــــم وتقيــــــيم األســــــاليب المناســــــبة إليصــــــا

.المحتوى الثقافيِّ والمعرفيِّ إليها

يَّ : ارتفاع مستوى التعليم العالي بين فئة تنعدم ُة تكاد األمِّ
اوز ال تتجــــإذ الشــــباب فــــي المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 

سـواًء مـن الـذكور ) عاماً ٣٤–١٤(بين الفئة العمرية %) ٠٫٥(
، كمـا أن الغالبيـة )٢٠١٧مسح التعلـيم والتـدريب، (أو اإلناث 

الي لدرجـة من هـذه الفئـة َحَصـَلْت علـى درجـات التعلـيم العـ
. العلميةالبكالوريوس كَحدٍّ أدنى، أو ما بعدها من الدرجات

ـــر يعنــــي ضـــرورة مناســــبة المحتـــوى الثقــــا فيِّ هـــذا المؤشِّ
ا هـــؤالء والمعرفــيِّ للمســتويات العلميـــة التــي وصـــل إليهــ

ع الكبيـر فـي المعـار ف والثقافـات الشباب، إضافًة إلى التنوُّ
موهــا ودرســوها،  صــات التــي تعلَّ يجعلنــا ا مــبحســب التخصُّ

لبـرامج أمام التزاٍم الحترام عقول هؤالء الشباب، وتصميم ا
.الثقافية التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم

ـــــت واألدوات التقنيـــــةارتفـــــاع اســـــتخدام اإل أفـــــادِت : نترن
مــــن الشــــباب %) ٩٣(اإلحصــــاءات الرســــمية بــــأن أكثــــر مــــن 

) عامــــاً ٣٤–١٤(الســـعوديِّ مــــن الـــذكور واإلنــــاث مـــا بــــين 
ومي، كمـا نترنـت بشـكٍل يـيستخدمون الهواتف الذكيَة واإل

مــــــن هــــــذه الشــــــريحة يســــــتخدمون %) ٤٠(أن أكثــــــر مــــــن 
م، الحواسب الشخصية؛ سواًء لألغراض الشخصـية، أو الـ تعلُّ

ريب، مسح التعليم والتـد(أو التواصل االجتماعي، أو العمل 
لتواصل؛ جعل هذا االنفتاُح التقنيُّ الهائُل في عالم ا). ٢٠١٧

ابـات الثقافيـة هؤالء الشـباَب علـى َتَمـاسٍّ مباشـٍر مـع الخط
والمعرفيــة مــن مختلــف الــدول واللغــات، ممــا يضــعنا أمــام

ة محتــوى الخطــاب تحــدياٍت مختلفــٍة ُتْلِزُمَنــا بضــرورة مراجعــ
مــه، أو الق م الثقــافيِّ والمعرفــيِّ الــذي ُنقدِّ والــب التــي نقــدِّ

.من خاللها هذا المحتوى الثقافيِّ والمعرفي

۱۲۳
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التوجهات والمستهدفات الوطنية في قضية الثقافة والمعرفة

مة، وأساُس اإلنسان الواعي والمساهم في تنمية وطنه، والمملكة العربية السعودية تنطلق  ميقة، وتركت آثارها على مختلف جذوٍر ثقافيٍة ومعرفيٍة عمن الثقافة والمعرفة هما عنواُن الدولة المتقدِّ

ِت المادة التاسعة والعشرون من الباب الخامس في النظـام األساسـيِّ للحكـم علـى أن . دول العالم ى بتشـجيع البحـث العلمـي، وَتُصـوُن التـراَث َتْرَعـى الدولـُة العلـوَم واآلداَب والثقافـة، وُتْعَنـ"لذلك َنصَّ

م ٠٢/٠٦/٢٠١٨، الموافـق ـهـ١٧/٠٩/١٤٣٩وتـاريخ ٢١٧/، وامتـدادًا لهـذا التوجـه الواضـح؛ فقـد صـدر األمـر الملكـي الكـريم رقـم أ"اإلسالميَّ والعربي، وتسـهُم فـي الحضـارة العربيـة واإلسـالمية واإلنسـانية

ز االقتصـاَد ا ـي الثقافـة، وُيعـزِّ ـي، ويطـوِّ لَم بتأسيس وزارة الثقافة، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم القطاع الثقافيِّ بالشكل الذي َيحفُظ وُيَنمِّ ر قـوة المملكـة ومواطنيهـا، مـن خـالل تعزيـز ثقافـة الحـوار َحلِّ

ا ورد فـي األهـداف االسـتراتيجية ُطِر العمل الثقافي، كملذا جاءِت التوجهاُت الوطنيُة الجديدُة لترسَم أُفَقًا وتفتَح ُفَرَصًا واسعًة، من خالل إعادة هيكلة وتوسيع أُ . والتواصل والتبادل الثقافيِّ والمعرفي

.م، وبرامج تحقيق الرؤية٢٠٣٠لرؤية 

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

ُتمثُل الثقافُة بمفهومها الشامل قاسمًا مشتركًا أساسيًا بين شعوب العالم، وعامًال مهمًا؛ " 

"لتعزيز األمن والسلم، وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي، من أجل مستقبٍل أفضل 
خادُم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله
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التوجهات والمستهدفات الوطنية في قضية الثقافة والمعرفة

ْت رؤية المملكة  ـءعلى أن الفرَص الثقافية المتـوافرة حاليـًا ال ترتقـي وال تتـوا) بيَئُتُه عامرة.. مجتمٌع حيوي(في محور ٢٠٣٠وقد َنصَّ عـات المـواطنين، وأكَّ دْت علـى أنهـا سـتدعم جهـود م مـع تطلُّ

س المشـروعات الثقافيـة، ع المسـتثمرين لتأسـيشـجيالقطاع غير الربحيِّ والخاصِّ للعمل في هـذا المجـال؛ مـن خـالل تفعيـل دور الصـناديق الحكوميـة لـدعم المهرجانـات والفعاليـات الثقافيـة، وت

فين؛ وصوًال لزيادة مساهمة اِب والمؤلِّ . د فرص العمل وتعزيز االقتصاد الوطنيثقافة في إيجاالوتخصيص األراضي إلقامة المكتبات والمتاحف والمرافق الفنية المختلفة، إضافًة إلى دعم الُكتَّ

ْت وثيقة الرؤية على تحقيق مجموعٍة من األهداف ذات العالقة، مثل :كما َنصَّ

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

المحافظة على تراث 
المملكة اإلسالميِّ 
والعربيِّ والوطني، 

.والتعريف به

تطوير وتنويع فرص .العناية باللغة العربية
الترفيه لتلبية احتياجات 

.السكان

تنمية المساهمة 
السعودية في الفنون 

.والثقافة

۱۲۳٤
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بالتفصـيل فـي الجـدول ُتـوَرد ، سـوف ى عـدة مسـتوياتعلـمن خالل استعراض النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق الرؤية، َوَجْدَنا أن الثقافَة َحِظَيْت باهتماٍم خاص؛ من خالل مجموعٍة من األهـداف

:التالي

ل ما يمكن تسميته بالتصور الجديد لمفهـوم ) ١٦(وقد أخذت وزارة الثقافة على عاتقها تطوير القطاع الثقافيِّ في  ـر فـي التوجهـات والخطـط الحك" الثقافـة"مجاًال أساسيًا، تشكِّ وميـة التـي ُتعبِّ

:عنها وثيقة الرؤية والبرامج المجاالت االستراتيجية األخرى والمتعلقة بوزارة الثقافة، وهي

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمحور

ةتمكين حياٍة عامرٍة وصحيمجتمٌع حيوي
دعم الثقافة والترفيه

عــــدد مســـارات واضـــحة وشــــاملة، والتوافـــق مت: مثــــل(بنـــاء رحلـــٍة تعليميــــٍة متكاملـــة .١
تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، ، و)المستويات

:وذلك من خالل تحقيق المؤشرات التالية
اب وموهوبين سعود.١ مة لفنانين وُكتَّ .يينعدد الجوائز الدولية المقدَّ
.زيادة مبيعات المنتجات الثقافية والترفيهية.٢
ة لقطاع الثقافة.٣ ْحِتيَّ . زيادة مستوى جاهزية الُبْنَية التَّ

.اتعزيُز ِقَيِم اإليجابية والمرونة وثقافة العمل الجادِّ بين أطفالن.١سعوديينخلق بيئٍة مالئمٍة لتمكين ال

المواقع الثقافية 
واألثرية المكتبات فنون الطهي األدب اللغة والترجمة المهرجانات والفعاليات

الثقافية الكتب والنشر

الفنون البصرية المسرح والفنون 
األدائية األفالم واألزياء المتاحف فنون العمارة 

والتصميم  الموسيقى التراثية التراث الطبيعي
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رة في الثقافة والمعرفة محليًا وعالمياً  أبرز الجهات المؤثِّ
:مراعاة ثالثة معايير أساسيٍة الختيارها، وهيمعهذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر، اختيرت 

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

أن تكون الجهة قياديةً 
.أو رائدًة في المجال

تنوع المنتجات 
والخدمات التي 

.تقدمها

اتساع النطاق الجغرافيِّ الذي 
تقدم فيه المنتجات والخدمات؛ 
سواًء على الصعيد الدولي أو 

.الوطني

۱۲۳

)(UNESCOباريس : كوساليون

مةهي مجالفيدوليالالتعاونخاللمنالسالم،إرساءفيرسالتهاوتتمثل.والثقافةوالعلمللتربيةالمتحدةاألمممنظَّ
لتنميةاخطةفيالمحددةالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفياليونسكوبرامجتساهم.والثقافةوالعلومالتربية

.م٢٠١٥عامفيالمتحدةلألممالعامةالجمعيةاعتمدتهاالتي،٢٠٣٠لعامالمستدامة

)١٩٣(بعضويتهايلتحق.البشربينوالتعاونوالتفاهمالحواروبرامجِقَيِم إرساءخاللمنالسالم،تعزيزفيرؤيتهاوَتْكُمُن 
.بلداً )١٦٧(فيموزعةً العالميِّ التراثمواقعمنموقعاً )١٠٧٣(وتوثيقحمايةعلىوتعملدولة،

:العملمجاالت

عنبمنأًى ن،عالمييكمواطنينالعيشعلىالناسلمساعدةتعليميٍة أدواٍت إيجاد.١
بالكراهية .والتعصُّ

.دالجيِّ بالتعليممواطٍن وكلِّ طفٍل كلِّ النتفاِع السعُي .٢
َساويومفهومالثقافيِّ التراثتعزيز.٣ .الثقافاتبينالتَّ
.والمعارفلألفكارالُحرِّ التداوللتعزيزدوليٍة وبرامجمعاييراعتماد.٤

مة العربية للتربية والثقافة والعلوم (Alecso)تونس: المنظَّ

مة صة،منظمةٌ هي)األلكسو(والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظَّ هامتخصِّ الدولجامعةنطاقفيتعملتونس،مقرُّ
اإلقليميِّ المستويينعلىوالعلوموالثقافةالتربيةمجاالتبتطويرالعربية؛بالثقافةبالنهوضأساساً وُتْعَنىالعربية،

مةأنشئِت وقد.األعضاءالعربيةالدولوبينبينهمافيماالمشتركوالتنسيقوالقومي، منالثالثةلمادةابموجبالمنظَّ
:التاليةاألهدافلتحقيقوذلكم،١٩٧٠يوليو٢٥يومبالقاهرةقيامهاعنرسمياً اإلعالنوتمالعربية،الثقافيةالوحدةميثاق

.والعلوموالثقافةالتربيةطريقعنالعربيِّ الوطنأجزاءبينالفكريةللوحدةالتمكين.١
.فيهااإليجابيةوالمشاركةالعالمية،الحضارةمتابعةفيبواجبهيقومحتىالثقافيِّ المستوىرفع.٢
.العربيةالبالدفيالبشريةالمواردمستوىرفع.٣
.فيهاواالتصاليِّ والبيئيِّ والعلميِّ والثقافيِّ التربويِّ التطويربأسبابالنهوض.٤
.وخارجهالعربيالوطنداخلاإلسالميةالعربيةوالثقافةالعربيةاللغةتنمية.٥
.العالمفياألخرىوالثقافاتالثقافةهذهبينوالتعاونالحوارجسورَمدُّ .٦

:العملمجاالت

.والتعليمالتربية.١
.والتراثالثقافة.٢
.العلميوالبحثالعلوم.٣
.واالتصالالمعلوماتتكنولوجيا.٤
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رة في الثقافة والمعرفة محليًا وعالمياً  أبرز الجهات المؤثِّ
:هذه الجهات تم اختيارها على سبيل المثال وليس الحصر، وتمت مراعاة ثالثة معايير أساسيٍة الختيارها، وهي

مالمح الثقافة والمعرفة في المملكة العربية السعودية

مة العالم اإلسالميِّ للتربي (ICESCO)الرباط: ةوالعلوم والثقافةمنظَّ

مةٌ هي،)اإليسيسكو(والثقافةوالعلومللتربيةاإلسالميالعالممنظمة مؤتمرراراتقضمنتأسستمنظَّ
مةُ هذهوتتبعم،١٩٨١ينايرفيالمكرمةبمكةالثالثاإلسالميالقمة مِة المنظَّ وتهتممي،اإلسالالتعاونلمنظَّ

:يةالتالاألهدافلتحقيقالمنظمةهذهتعمل.اإلسالميةالدولفيوالثقافةوالعلومالتربيةبمجاالت

تصال،واالوالثقافةوالعلومالتربيةمجاالتفياألعضاءالدولبينوتعميقهوتشجيعهالتعاونتقوية.١
والُمُثِل الِقَيِم ضوءوفياإلسالمي،للعالمالحضاريةالمرجعيةإطارفيوتطويرها؛المجاالتبهذهوالنهوض
.اإلسالميةاإلنسانية

ْلِم إقرارفيوالمساهمةوخارجها،األعضاءالدولفيالشعوببينالتفاهمتدعيم.٢ بشتىالعالمفيواألْمِن السِّ
.واالتصالوالثقافةوالعلومالتربيةطريقعنسيماوالالوسائل،

واألديان،اتوالثقافالحضاراتبينالحواروتشجيعاإلسالمية،والثقافةلإلسالمالصحيحةبالصورةالتعريف.٣
حضاريِّ الللمنظوروفقاً اإلنسان؛وحقوقالحريةومبادئوالسالمالعدلثقافةِقَيِم نشرعلىوالعمل

.اإلسالمي

عهمظاهرودعمالثقافي،التفاعلتشجيع.٤ وحمايةية،الثقافالهويةعلىالحفاظمعاألعضاء؛الدولفيتنوُّ
.الفكرياالستقالل

صةالمؤسساتبينوالتنسيقالتكاملتدعيم.٥ التربيةمجاالتيفاإلسالميالتعاونلمنظمةالتابعةالمتخصَّ
سساتالمؤمعوالشراكةالتعاونوتعزيزاإليسيسكو،فياألعضاءالدولوبينواالتصالوالثقافةوالعلوم

.وخارجهااألعضاءالدولداخلالمشترك،االهتماموذاتالمماثلةالحكوميةوغيرالحكومية

العلميةوالبحوثالفكريةالدراساتفيبمعالمها؛والتعريفخصائصها،وإبرازاإلسالمية،بالثقافةاالهتمام.٦
.التربويةوالمناهج

.األعضاءالدولفيالتربويةالمنظوماتبينوالترابطالتكاملعلىالعمل.٧

.سكواإليسيفياألعضاءغيرالدولفيللمسلمينوالثقافيةوالعلميةالتربويةالمؤسساتجهوددعم.٨

:العملمجاالت

.القدراتبناء.١
.ميةوالتنللثقافةالعالميةوالمواقفاألفكارتطويرفيالمشاركة.٢
.المؤسسيوالدعموالخبراتاالستشاراتتقديم.٣
ْشِبيك.٤ .التَّ
.األعمالوريادةاالبتكارودعموالتطويرالبحوثإجراء.٥
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:القسم الثاني

أولويات الثقافة والمعرفة



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثاني

، وأصــحاُب المصــلحة  أولويــةكــلِّ هــذا القســم علــى توضــيح أولويــات الثقافــة والمعرفــة الناتجــة عــن تقيــيم أصــحاب المصــلحة األساســيين، مــع توضــيح المســتهدفات والمؤشــرات الخاصــة بيعمــل 

:األساسيون هم

:مراحل عمل المشروع

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني

المتخصصون في مجال الشباب
الشباب

الجهات ذات العالقة 
بالبرامج والخدمات 

الشبابية

۱۲۳

تحرير مفهوم الثقافة 
والمعرفة

بناء اإلطار المفاهيمي 
للثقافة والمعرفة

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات واآلليات 
المؤثرة

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات تحديد األولويات والمستهدفات

أولويات الثقافة والمعرفة للشباب
عنية، مختلف األطراف المكة في هذه المرحلة تم تقييم مدى أولوية عناصر اإلطار المفاهيمي لقضية الثقافة والمعرفة بالنسبة للشباب عبر استطالعات إلكترونية بمشار

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
ــــة المســــتهدفة مــــن الفئ

الشباب

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
يةأصحاب العالقة بالقض

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
الخبراء المحليين

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
مؤسســـــــــــــة الراجحـــــــــــــي 

اإلنسانية

يم تحليـــل مـــدخالت التقيـــ
مـــــــن كافـــــــة الخطـــــــوات 

السابقة

تحديـــــد أولويـــــات قضـــــية
الثقافـــــــــــــة والمعرفـــــــــــــة

للشباب

۱۲۳٤٥٦

مؤسسة الراجحيالخبراء المحليينأصحاب العالقةالفئة المستهدفة
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تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

ة منـاطق المملكـة الدراسـة مـن كافـينـةتم العمل على إشراك الفئة المستهدفة من الشباب في تقييم أولويـات قضـية الثقافـة والمعرفـة مـن خـالل نشـر اسـتطالعات إلكترونيـة اسـتهدفت ع

:وفق اآلتي) ـة/ شاب٧٬٦٢٣٬٣٣٦(، حيث بلغ إجمالي عدد الشباب في المملكة ٢٠١٧بناء على نتائج بيانات دائرة اإلحصاء لعام ) ـة/ شاب ٣٤٠( والتي بلغت 

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
1

فئات العمر
سعودي

إناث ذكور اإلجمالي

١٩-١٥ ٨٩٤٬٨٤٦ ٩٢٦٬١٥٦ ١٬٨٢١٬٠٠٢

٧٬٦٢٣٬٣٣٦
٢٤-٢٠ ٩٨٠٬١٨٥ ١٬٠٧٢٬١٢٩ ٢٬٠٥٢٬٣١٤

٢٩-٢٥ ٩٧٥٬٢٥٢ ٩٩٦٬٠١٧ ١٬٩٧١٬٢٦٩

٣٤-٣٠ ٨٨١٬٩٦١ ٨٩٦٬٧٩٠ ١٬٧٧٨٬٧٥١

ـة/ شاب ٣٤٠

حجم العينة اإلحصائية

ـة/ شاب 136

عدد المشاركين باالستطالع

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0

44 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –الثقافة والمعرفة 

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0


تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الشباب، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
۱

درجة التقييماألولوية#

%١٣٫١٤استراتيجيات وتشريعات فاعلة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب١

%١٣٫٠٢لوائح وأدلة إجرائية مساندة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٢

%١٤٫٥٢وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١٥٫٠٥كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%١٤٫٢٧كيانات متخصصة متمكنة وقادرة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب ٥

%١٤٫٩٢شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي٦

%١٥٫٠٨مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن ٧
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تقييم األولويات من أصحاب العالقة بالقضية

ات عناصـر اإلطـار المفـاهيمي يـواستطالع إلكترونـي لتقيـيم أولُنِشر من المؤسسة على جمع المدخالت من كافة أصحاب العالقة المؤثرين في قضية الثقافة والمعرفة بالنسبة للشباب، حرصاً 

:عدة جهات تمثل التصنيف التالي ألصحاب العالقةمن للقضية، 

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات أصحاب العالقة، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
۲

قافة الجهات التي توفر فرص مرتبطة بالث
والمعرفة

العرض

سهل يالجهات التي يتواجد فيها الشباب و
للفئة المستهدفةوصولها

الطلب

الجهات التي تعمل على صياغة 
فةالتشريعات المنظمة للثقافة والمعر

التشريعات

الجهات التي توجه وتصنع الوعي في 
ة لشمولي،الثقافة والمعرفة للشباب

تأثيرها وتخصصها

صناعة الوعي والتوجهات

درجة التقييماألولوية#

%١٠٫٧١استراتيجيات وتشريعات فاعلة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب١

%١٠٫١٢لوائح وأدلة إجرائية مساندة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٢

%١١٫٩٠وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١٤٫٢٩كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%١٧٫٢٦كيانات متخصصة متمكنة وقادرة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب ٥

%١٦٫٦٧شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي٦

%١٩٫٠٥مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن ٧
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تقييم األولويات من الخبراء المحليين

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الخبراء المحليين بالقضية، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

درجة التقييماألولوية#

%٣٫٥٧استراتيجيات وتشريعات فاعلة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب١

%١٠٫٧١لوائح وأدلة إجرائية مساندة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٢

%١٧٫٨٦وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١٤٫٢٩كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%٧٫١٤كيانات متخصصة متمكنة وقادرة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب ٥

%٢١٫٤٣شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي٦

%٢٥٫٠٠مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن ٧

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
۳
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تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية

علـى النتيجـة النهائيـة ريات عناصر اإلطار المفاهيمي للقضية من منظور مؤسسة الراجحي اإلنسانية، مع تحديد نسبة تأثير لكل مـن المحـاووتم العمل على صياغة ستة محاور رئيسة لتقييم أول

: لتقييم األولويات وفق اآلتي

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
٤

ــــــــــــاط باألهــــــــــــداف  االرتب
سةاالستراتيجية للمؤس

تــــوفر الجــــدارات والخبــــرة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــة إلدارة  المعرفي

التدخالت

تـــــــــــــــوفر اإلمكانيـــــــــــــــات 
والمــــوارد الماديــــة إلدارة 

وتنفيذ التدخالت

وجــــود خبــــراٍت ومنجــــزاٍت 
سابقٍة في التدخالت

و وجود شـراكاٍت فاعلـة، أ
القـــــــــــدرة علـــــــــــى بنـــــــــــاء 
الشـــــراكات مـــــع أصـــــحاب 

المصلحة

مـــدى االهتمـــام وقابليـــة
ي من قبـل م نسـوبي التبنِّ

المؤسســــــــــة بمختلــــــــــف 
مستوياتهم اإلدارية

۱۲۳٤٥٦

المحور

٢٥%١٠%١٠%٢٠%١٠%٢٥% المحور
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v تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية
:تم العمل على تحليل نتائج المؤسسة، وكانت نتائج التقييم لعناصر القضية كاآلتي

درجة التقييماألولوية#

%١٣٫٢١استراتيجيات وتشريعات فاعلة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب١

%١٣٫٢٨لوائح وأدلة إجرائية مساندة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٢

%١٤٫٦٤وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١٧٫٦٦كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%١٨٫٥٢كيانات متخصصة متمكنة وقادرة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب ٥

%١١٫٠٦شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي٦

%١١٫٦٣مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن ٧

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
٤
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تحليل مدخالت التقييم من كافة الخطوات السابقة
يِّ لألولويات، وكانت النتائج النهائية كاآلتي% ٢٥للتعرف على أولويات القضية من منظور مختلف األطراف، تم تحديد وزن مدخالت كل طرٍف لتمثل  :من نتيجة التقييم الُكلِّ

صحاب أالخبراءاألولوية#
العالقة

مؤسسة 
التقييمالشبابالراجحي

%١٢٫٩٤%٣٫٧٧%٢٫٩١%٤٫٧٦%٦٫٢٥مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن ١

%١١٫٨٦%٣٫٧٣%٢٫٧٦%٤٫١٧%٥٫٣٦شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي٢

%١١٫٧٧%٣٫٦٣%٣٫٦٦%٢٫٩٨%٤٫٤٦وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٣

%١١٫٧٦%٣٫٧٦%٤٫٤١%٣٫٥٧%٣٫٥٧كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٤

%٩٫٩٩%٣٫٥٧%٤٫٦٣%٤٫٣٢%١٫٧٩كيانات متخصصة متمكنة وقادرة على تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب ٥

%٩٫٢٦%٣٫٢٥%٣٫٣٢%٢٫٥٣%٢٫٦٨لوائح وأدلة إجرائية مساندة لتعزيز ثقافة ومعرفة الشباب٦

%٧٫٤٩%٣٫٢٩%٣٫٣٠%٢٫٦٨%٠٫٨٩استراتيجيات وتشريعات فاعلة تعزز ثقافة ومعرفة الشباب٧

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
٥

50 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –الثقافة والمعرفة 



للشبابالثقافة والمعرفة تحديد أولويات قضية 
:بناء على النتائج السابقة، قررت المؤسسة التركيز على األولويات التالية في قضية الثقافة والمعرفة للشباب

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني
٦

مهارات من شباب متمكن 
وأدوات التعامل مع 

الثقافة والمعرفة

شباب مساهم في اإلنتاج 
الثقافي والمعرفي

وسائل وأدوات مساندة تساهم 
في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب

كفاءات بشرية متخصصة 
في تعزيز ثقافة ومعرفة 

الشباب

۱۲۳٤

وصف األولوية

مــن تطــوير وتمكــين فئــة الشــباب
امــــــــــتالك األدوات والمهــــــــــارات 
والجــدارات التــي تســاعدهم علــى 
التعامـــــل الفاعـــــل مـــــع الثقافـــــة 
والمعرفـــــة بمختلـــــف مصـــــادرها 

.ووسائلها

وصف األولوية

مــن تطــوير وتمكــين فئــة الشــباب
امــــــــــتالك األدوات والمهــــــــــارات 
والجــدارات التــي تســاعدهم علــى 
اإلنتــــــــاج الثقــــــــافي والمعرفــــــــي 
واحتضــــــــان ودعــــــــم جهــــــــودهم 

.الثقافية والمعرفية

وصف األولوية

تصـــميم وســـائل وأدوات وبـــرامج
يمكــــــــــــن لمختلــــــــــــف البيئــــــــــــات 
واألوســــــاط التــــــي يوجــــــد فيهــــــا 

ـــز ث قافـــة الشـــباب تطبيقهـــا لتعزي
.ومعرفة الشباب

وصف األولوية

تعزيـز تطوير وتمكـين المختصـين ب
ثقافـــــة ومعرفـــــة الشـــــباب مـــــن 

ريع تصميم وإدارة البرامج والمشا
ـــــــــاء  ـــــــــة وبن ـــــــــة والمعرفي الثقافي

ت قدراتهم المختلفة في المجاال
التــي البحثيــة والعلميــة والمهنيــة

.من شأنها رفع كفاءة أدائهم
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رات أولويات قضية  الثقافة والمعرفةمؤشِّ

أولويات الثقافة والمعرفة: القسم الثاني

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر ولويةاأل

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

تي مؤشر عددي يهتم بحصر الكيانات الجديدة ال
.ُأنشئت

الشباب المشاركين في مختلف البرامج والورشات # 
.التدريبية المرتبطة بالثقافة والعمل مهارات من شباب متمكن 

وأدوات التعامل مع الثقافة 
والمعرفة

جهة محايدة/الجهة المانحة ارسة مؤشر نسبي يقيس قدرة الشباب على المم
.ةالمتعلمواألدواتالفعلية للشباب للمهارات 

دة واحأداةأوعلى ممارسة مهارة يننسبة الشباب القادر% 
.عليهاُدِربوا من الممارسات واألدوات التي 

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

مؤشر عددي يهتم بحصر عدد المبادرات 
باب والفعاليات المنفذة والمصممة من قبل الش

المعرفي اإلنتاجفي إسهامهلقياس مدى 
.والثقافي

ة من المبادارت والفعاليات الثقافية والمعرفية المقدم# 
.قبل الشباب

شباب مساهم في اإلنتاج 
الثقافي والمعرفي

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

اركين المشامؤشر نسبي يهدف لمعرفة نسبة رض
معارف ثقافية منإنتاجعن قدرة الشباب على 

.المختلفةاألنشطة

ها المشاركين في الفعاليات المختلفة عن مخرجاتارض% 
.الثقافية والمعرفية

جهة محايدة/الجهة المانحة

ئل مؤشر نسبي يهتم بتقييم فاعلية الوسا
من واألدوات على قضية الثقافة والمعرفة ويتم

ثر المبادرات المقدمة على المدىأخالل قياس 
.المتوسط

فاعلية الوسائل واألدوات المقدمة من مختلف % 
.والمعرفةالثقافةوالمشاريع في مجال المبادرات

وسائل وأدوات مساندة تساهم
بابفي تعزيز ثقافة ومعرفة الش

.الجهة المنفذة للمشاريع
.متابعة التقارير من الجهة المانحة

مؤشر عددي يهتم بحصر جميع المشاركين في
مع المنفذةنشطة التأهيل أي نشاط من أ

.الكفاءات البشرية

داخل اإلداريةالكفاءات البشرية في جميع المناطق # 
ر في من مبادرات التأهيل والتطويالمستفيدينالمملكة 

.مجال الثقافة والدخل

كفاءات بشرية متخصصة في
تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب
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:  القسم الثالث
ي األدوات والتدخالت التنموية ف

القضية



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثالث

الت التنموية في قضية الثقافة والمعرفة؛ من خالل إقامة ورشة عمٍل القتراح األدوات بمشاركة أصيعمل  م األدوات المناسـبة العالقة، واستخداحابهذا القسم على تحديد األدوات والتدخُّ

ألدوات المقتــرح إضــافًة إلــى رصــد تفضــيالت فئــة الشــباب لــألدوات المقترحــة، ومــن ثــم الخــروج بقائمــٍة نهائيــٍة لــ. لهــذا النــوع مــن ورش العمــل، ثــم تقيــيم األدوات المقترحــة خــالل ورشــة العمــل

الت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال الثقافة والمعرفة .االستفادة منها في إنجاح التدخُّ

:مراحل عمل المشروع

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

الثقافة تحرير مفهوم 
والمعرفة

بناء اإلطار المفاهيمي 
للمشاركة المجتمعية

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات اقتراح األدوات والتدخالت

تصميم منهجية العصف الذهنيِّ لألدوات والتدخالت

لـى المـدى الزمنـي باإلضـافة إ،لشـبابة لفي هذه المرحلة تم العمل على تصميم منهجية للعصف الذهني ألدوات وتدخالت الثقافـة والمعرفـة بمـا يحقـق شـمولية المقترحـات للفئـات العمريـ

:لتنفيذ التدخالت وذلك وفق المصفوفة التالية

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

ف تصــميم منهجيــة العصــ
الــــــــــــــذهنيِّ لــــــــــــــألدوات 

الت والتدخُّ

إقامــــــــة ورشـــــــــة عمـــــــــٍل 
ــــــــــــــــــــــــــــــراح األدوات  القت

ةبمشاركة أصحاب العالق

رحــة تقيــيم األدوات المقت
من خالل ورشة العمل

م تحليـــــــل نتـــــــائج التقيـــــــي
والمفاضلة بين األدوات

رصـــــــد تفضـــــــيالت فئـــــــة 
الشــــــــــــــباب لــــــــــــــألدوات 

المقترحة

قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــة األدوات 
والتدخالت المقترحة

۱۲۳٤٥٦

إحدى أولويات قضية الثقافة والمعرفة
تدخالٌت بعيدة المدى

شهر) ٣٦–١٩(

تدخالٌت متوسطة المدى
شهر) ١٨–٦(

تدخالٌت قصيرة المدى
اشهٍر فأقل٦

سنة٣٤-٢٦سنة٢٥-١٩سنة١٨-١٥

ي للتنفيذ
ى الزمن

المد

الفئة العمرية للشباب
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إقامة ورشة عمٍل القتراح األدوات بمشاركة أصحاب العالقة

تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل

:بناء على خمسة معايير كالتالي،تقييم األدوات المقترحة بعد ورشة العمل من قبل المشاركين في الورشة باإلضافة إلى فريق المشروع، جرىفي هذه المرحلة

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

ؤسسة اقتراح مجموعة من أدوات تفعيل الثقافة والمعرفة لفئة الشباب عبر أسلوب العصف الذهني بما يتوافق مع أولويات المنح بمهدف الورشة
.الراجحي اإلنسانية

المشاركون في 
.معرفةمجموعة من المختصين وأصحاب العالقة والشباب من ذوي االطالع والخبرة العملية في مجال تفعيل الثقافة والالورشة ١٧

اً مشارك

الذهني وفق بإدارة ميسر بهدف العمل على اقتراح أدوات تفعيل قضية الثقافة والمعرفة لفئة الشباب عبر أسلوب العصفُتجرى الورشة آلية إدارة الورشة
).مدة التنفيذ-الفئة العمرية -األولوية (مجموعة من المحددات 

٣مدة الورشة
ساعات

تعددية فاعلية األداة على 
الثقافة والمعرفة مسارات 

داة التطبيق المباشر لأليةقابل
مع المستفيدين دون الحاجة 

ألصحاب عالقة مباشرين

قابلية األداة للتطبيق 
واالستنساخ في مختلف 

المناطق الجغرافية

۱۲۳

قابلية األداة للتطبيق في 
عدة اتجاهات وتحقيق األثر 

المجتمعي

٤

المعيار
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وجود جهات أو أفراد قادرين 
على تبني األداة

٥

الرابط لتقيم أدوات تفعيل الثقافة والمعرفة بعد الفرز  نموذج التقييم 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPM2KT1l2kRT-UVj8oXc25PMB3h6gA-SxUNEpY5rWSXX7FiQ/viewform?usp=send_form


تحليل نتائج التقييم والمفاضلة بين األدوات

، وذلـك عبـر عرفـةتم العمل في هذه المرحلة على تحليـل نتـائج التقيـيم لتحديـد أكثـر األدوات مالءمـة لتحقيـق مؤشـرات ومسـتهدفات أولويـات قضـية الثقافـة والم

. حصلت على درجة تقييم ضمن كل أولوية حسب كمية ونوع األدوات المقترحة) أدوات١٠-٦( اختيار أعلى 

رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحة

ذات التقييم األعلى بهدف التعرف على آرائهم حول مدى مالءمة كـل ) أداة ٦٨( د لقاء مرئي مع الفئة المستهدفة من الشباب واستعراض الـ ِق في هذه المرحلة عُ 

.أمام األداة(       ) أداة وتم تمييز تفضيالتهم بوضع عالمة 

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

إجمالي األدوات المقترحة خالل ورشة 
العمل

أداة٧٦

ل إجمالي األدوات المقترحة بعد تحلي
نتائج التقييم

أداة٦٨

عدد المشاركين

اً مشارك١٣

عدد التفضيالت

أداة٢٣

57 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح –الثقافة والمعرفة 

مدة اللقاء

دقيقة٦٠



قائمة األدوات والتدخالت المقترحة

فق معايير التقييم الخمسـة ولألقل تقييماً بناء على كافة الخطوات والمراحل السابقة، تم توضيح األدوات المقترحة لكل أولوية بشكل تسلسلي من األعلى تقييماً 

ق الزمنـي للتنفيـذ والنطـاالتي سبق اإلشارة إليها، إضافة إلى توضيح تفضيالت فئة الشباب لألدوات، كما تم توضيح الفئـات العمريـة المسـتفيدة مـن تطبيـق األداة

.الميداني لكل من األدوات المقترحة

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

مهارات من شباب متمكن 
وأدوات التعامل مع الثقافة 

والمعرفة

شباب مساهم في اإلنتاج 
الثقافي والمعرفي

وسائل وأدوات مساندة 
تساهم في تعزيز ثقافة 

ومعرفة الشباب

كفاءات بشرية متخصصة في
تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب

۱۲۳٤
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شباب متمكن من مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفة

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

√√√√لزيادة أعداد القراء) PDF–كتب صوتية (برامج تحويل الكتب الورقية إلى رقمية متنوعة ١

√√√بناءن في تعزيز الثقافة والمعرفة لدى األيشراك والة األمر والتربويبرامج ومشاريع ثقافية إل٢

٣
هم في إثراء ثقافية رقمية تقدم برامج متعددة وتتيح للشباب المساهمة فيها عبر مساهمتتمنصا

√√√المحتوى

√√√نتاجشراك الشباب في عملية اإلإزيادة اإلنتاج الصوتي المعرفي و٤

√√ثقافة والمعرفةدعم وتفعيل الحركة الثقافية في المقاهي الثقافية التي تجمع الشباب المهتمين بال٥

√√√..).نتدياتالصوالين، المجالس، الم(المساهمة في بناء تجمعات تخصصية في مجال الثقافة والمعرفة ٦

٧
المحاضن وية، جتماعدعم البرامج الثقافية المفعلة للبيئات المختلفة كبيئات العمل والمناسبات اال

√√√ندية، واألالتعليمية

٨
دراسة احتياجات الشباب ومتطلباتهم في مجال القضية واالستناد على

)Baby  Boomers(√√√√

√√اث برنامج تبادل ثقافي لالنفتاح على الثقافات المتعددة وتجديد الثقافة المحلية والتر٩

√√√√تصميم برامج ثقافية ترفيهية شبابية منوعة١٠

۱
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شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

√√√صينتبرامج التوجيه الثقافي المتخصص عبر الربط بين الشباب والمخ١

√√برامج تأهيل الشباب على أدوات صناعة وإدارة المحتوى الثقافي الفني ٢

√√شراكهم في عمليات إحياء المكتباتبرامج تأهيل الشباب في مجال المكتبات إل٣

٤
ات مقاهي، أفالم قصيرة، ملتقي(وساط الشبابية سهام الشباب في مشاركة تجاربهم في األإ

√√√√)...شبابية

√√√لصوتي برامج التدريب على الكتابة الفنية والثقافية النقدية والتدوين المكتوب والمصور وا٥

√√مبادرة تجسير التكامل والتعاون البحثي لإلنتاج الثقافي والمعرفي٦

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
۲
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وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة
١٨-١٣

سنة
٢٤-١٩

سنة
٣٥-٢٥

سنة
أشهر ٦

فأقل
١٨-٦

شهر
٣٦-١٩

شهر

√√√√)...صصصور جمالية، ق(تدوين وتوثيق وتسجيل تراث الجيل السابق عبر التعبير الفني الجاذب ١

√√√)السياحية،األحياء، المقاهياألسرية، التعليمية،(إيجاد األدوات المفعلة للثقافة لدى محاضن الشباب ٢

√√√..).مسرح، سينما(دوات الجاذبة للشباب لتفعيل الثقافة استخدام األ٣

√√√كاديمية بمحتويات مهارية لتنمية الحوار والنقد والمهارات الثقافية تعزيز المقررات األ٤

√√إدارة عمليات التنسيق والتعاون الثقافي بين مختلف الجهات٥

√√شراكهم في الحضور الثقافي في كل منطقة إداريةإمركز لتفعيل النقاش لدى الشباب و٦

√√√مسابقات حوارية في البيئة التعليمية لزيادة االهتمام الثقافي لدى الشباب ٧

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
۳
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كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

١
خدام أساليب تحديات ومنافسات لتطوير المنتجات والخدمات التخصصية في الثقافة والمعرفة  باست

√√√)تفكير تصميمي(بداعية إتفكير 

√√ين الطرفينملتقى الستقطاب األكاديميين والمختصين بمشاركة الشباب للوصول للغة مشتركة ب٢

√√دعم المناسبات والفعاليات والبيئات الثقافية لتعزيز التالقي بين الخبراء٣

√√الئحة واضحة األدوار وااللتزامات تحمي المختصين في المجال الثقافي٤

√√√√" تبسيط العلوم"مع لغة الشباب ليتالءم نتاج المخرج الثقافي المتخصص إإعادة ٥

√√√نتاجهم الثقافيإمنصة موحدة في المجال الثقافي والمعرفي تحوي المختصين و٦

√√المعايشة التخصصية للخبراء مع التجارب الدولية المتميزة في المجال٧

√√√مراكز غير ربحية لتعريب االختبارات العالمية التخصصية في مجال الثقافة والمعرفة٨

√√√√)في المجال الثقافي وفق القضية(قاعدة بيانات للمختصين في مجال الشباب ٩

األدوات والتدخالت التنموية في القضية: القسم الثالث
٤
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:  القسم الرابع
المبادرات والجهات ذات العالقة 

بأولويات الثقافة والمعرفة



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الرابع

النطـاق الجغرافـيِّ إضـافًة إلـى تحديـدت، هذا القسـم علـى توضـيح المبـادرات المقترحـة فـي أولويـات الثقافـة والمعرفـة، وتحديـد الجهـات التـي ُيمكـن التعـاون معهـا لتنفيـذ هـذه المبـادرايعمل 

.للمبادرة، والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر

ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع

مهارات من شباب متمكن 
وأدوات التعامل مع الثقافة 

والمعرفة

شباب مساهم في اإلنتاج 
الثقافي والمعرفي

وسائل وأدوات مساندة 
تساهم في تعزيز ثقافة 

ومعرفة الشباب

كفاءات بشرية متخصصة في
تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب

۱۲۳٤
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن  األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

مختلف 
مناطق 
المملكة

م الشباب المهت
بصناعة 
األفالم

معجمينسبماالطويلة،األفالموسيناريوهاتمشاريعتطويراألحمرالبحرأفالممعمليدعم
.المهرجانفلسفة
علىالحصولفرصإلىباإلضافةالشابةالطاقاتاستقطابفيالمؤسسةنهجمنانطالقاً 

.األفالمإنتاجعلىللعملأمريكيدوالرألف٥٠٠منهاكلقيمةتبلغماليةجوائز

مؤسسة البحر 
األحمر 

السينمائي 

البحر معمل
األحمر 

السينمائي

المنطقة 
الشرقية 

الشباب حتى 
سنة ٢٥سن 

قافيةثبرامجتقديمخاللمنوالعربيالسعوديالشباببينالقراءةثقافةنشرإلىيهدف
والقراءةاالطالعمفاهيمغرسأجلمنوذلكالقراءة،بأهميةالوعيزيادةفيتسهمنوعية

تتجدداراتمسعدةويتضمن.المجتمعوتطويرإللهامالعربيةباللغةالمكتوبالثقافيواإلنتاج
.عامكل

مركز الملك عبد
العزيز الثقافي

)إثراء(العالمّي 

البرنامج 
الوطني 

"أقرأ"للقراءة 

……… الفتيات من 
سنة ٢٣-١٥

منشيقيتفاعلبأسلوبالفتياتلدىواألدبالقراءةملكةتنميةلىإيهدفتنافسيبرنامج
.القراءةفيومتابعتهنللمشاركاتالرواياتتوفيرخالل جمعية معرفة برنامج روايات

للفتيات

۱
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
مهارات وأدوات التعامل مع الثقافة والمعرفةمن شباب متمكن  األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض  ن من والمهتم
المجتمع 

قافــة الفنــون مركــز للتــدريب بالجمعيــة العربيــة للثقافــة والفنــون، وهــو مركــز يعنــى بالتــدريب علــى مهــارات الث
.وتحويلها إلى منتج مهاري استثماري ــ ة الجمعيــة  العربي

ونللثقافة والفن معهد ثقف

منصة 
لكترونية إ

ن من والمهتم
المجتمع 

)برنامج دوري عبارة عن جلسات ثقافية مع المختصين(مطالع 
)مبادرة ُتعنى بخلق التنافس بين القراء عبر التنافس على القراءة الجردية للكتب(قراء الجرد 

)ةسالسل صوتيشكل فيصوتي يعنى بتحديد مسارات معرفية صوتية ونشرها برنامج (منصت 
) برنامج تخصصي في البناء المعرفي(المحصل 

شـــــــــــركة نـــــــــــديم 
فــيمتخصصــون(

) اإلنتاج المعرفي

مطالع
قراء الجرد 

منصت 
المحصل

الرياض ن من والمهتم
المجتمع 

ي مجـال د مسك تهـدف إلـى تشـجيع التفكيـر النقـدي وحـل المشـكالت بحضـور خبـراء فـهمبادرة سنوية لمع
دورات متخصصـــة وورش عمـــلوتقـــديم حلقـــات حواريـــة،ويشـــهد هـــذا األســـبوع . الثقافـــة والفنـــون وغيرهـــا

. ةومعارض مصاحب

معهــــــــد مســــــــك 
للفنون

أســــبوعمنصــــة 
مســك للفنـــون
والمخصصــــــــــــة 
لعشــــاق الفــــن 
والراعيــــــــــــــــــــــــة 

لإلبداع

الرياض  ن والمتخصص
في الترجمة 

اجها المتـرجم يهدف ملتقى الترجمة لتسليط الضوء على واقع مهنة الترجمة، والمشاكل والتحديات التي يو
.السعودي في قطاع الترجمة للمساهمة بالنهوض بمجال الترجمة وزارة الثقافة مة ملتقى الترج

۲
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
شباب مساهم في اإلنتاج الثقافي والمعرفي األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

المنطقة 
الشرقية 

جميع فئات 
المجتمع  التيواإلمكاناتالعقباتأهمعلىللوقوفالشرقيةالمنطقةفيالقراءةأنديةجمعإلىتهدفمبادرة

.نالمستفيديتوجيهخاللمنالمجتمعفيوبارزمختلفأثرإحداثفيالتعاونخاللهامنيمكننا
جمعية قرطبة 

للقراءة

مبادرة جرد 
نوادي القراءة 
في المنطقة 

الشرقية 

……. جميع فئات 
المجتمع  .  قناة فردية تهتم بتبسيط العلوم حسين عبدالله

قناة حسين 
عبدالله

لتبسيط 
العلوم 

جدة  جميع فئات 
المجتمع 

)  صالون ثقافي يجمع المهتمين من المثقفين في جلسات حوارية(صالون العقاد 
)صالون فني(صالون طالل مداح  -صالون العندليب

) يجمع المهتمينوصالون ثقافي شعري يقيم أمسيات شعرية (مجلس الشعر 

مقهى أرباب 
الحرف 

ية صوالين ثقاف
: وفنية منوعة
صالون العقاد

صالون 
العندليب 

صالون طالل 
مداح 

مجلس الشعر 

جدة  الشباب المهتم .  شركة مهتمة بالتبادل الثقافي الدولي عبر تنظيم برامج ورحالت دورية وفق برنامج ثقافية
مؤسسة 
دل دايركشن للتبا
الثقافي 

برنامج 
دايركشن

۲
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض ن من والمهتم
المجتمع 

يرهم،وغالسعوديينمنللمختصينمتاحةالمؤسسات،دونفقطلألفرادسنويةعلميةمنافسةهي
عربيةالالجزيرةوتاريخالسعوديبالتاريخالعالقةذاتوالمترجمةوالمحققةالمؤلفةبالكتبتعنى

.المياإلسالعالموحضارةالعصور،عبروالجغرافيواألثريواالقتصاديوالثقافيواالجتماعيالسياسي

دارة الملك عبد
العزيز

جائزة الملك 
عبد العزيز 

للكتاب 

منصة 
لكترونية إ ية لكترونإمنصة  الصوتيةللكتبلكترونيةإمنصة شركة ضاد  منصة ضاد 

الرياض  المهتمين من 
المجتمع 

مجموعاتواللألفرادالثقافية،واإلنتاجاتباإلنجازاتلالحتفاءالوطنيةالثقافيةالجوائزمبادرةأتيت
لثقافياواإلنتاجالمحتوىتشجيعإلىالمبادرةوتهدف.الثقافيةالقطاعاتمختلففيوالمؤسسات

عنويوالمالماديللدعمتقديمهاجانبإلىالثقافة،وزارةفيعشرالستةالثقافيةالقطاعاتلخدمة
التمثيلمنحهوومجتمعيًا،إعالمياً بهواالحتفاءللفائز،الثقافياإلنتاجدعمفيوالمتمثلللفائزين،
.العامخاللتعقدومناسباتفعالياتفيالثقافيةالقطاعاتإلحدىالشرفي

وزارة الثقافة 

مبادرة الجوائز 
الثقافية 
الوطنية 

منصة 
لكترونية إ ية لكترونإمنصة 

.العملوفرقالمبادراتإلدارةالعربيةالمنصة
منعديدالتحويكمامبادرتك،وتقييموإدارةالمجتمعإلشراكالالزمةاألدواتتوفيرعلىإكليلتعمل

.الثقافيةالمبادرات
…………. كليلإمنصة 

۳
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منصة 
إلكترونية

من المهتمون 
المجتمع 

لُمِعينةاالمعارفومشاركةوبناءانتقاءفيإلسهاماإلىتهدف،والهادفةالقّيمةالمعرفةلنشرنافذة
رتجويدعلى فوإحسانالتصوُّ .)أبحاثمقاالت،كتب،(التصرُّ منصة مستقلة

منصة أثارة 
فقه تدبير 
المعرفة 

منصة 
إلكترونية

ن فيوالمختص
علم النفس 

مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ مشاريع القراءة بطرق عصرية ومخرجات حقيقية، من خالل شراكات 
.فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني نقش المعرفة 

دورات 
متخصصة في
نشر الوعي 

النفسي 

الرياض  ن صوالمتخص
في الترجمة 

تساهم هذه المسابقة في خلق بيئة تنافسية لتطوير حركة الترجمة السمعبصرية؛ حيث تتنافس فرق
.مترجمين هواة في ترجمة مقاطع مرئية من اللغة العربية إلى عدد من اللغات األجنبية) ٤-٢(مكونة من  هيئة األدب 

والنشر والترجمة

مسابقة 
الترجمة 

السمعبصرية

المنطقة 
الشرقية 

من المهتمون 
المجتمع 

يهدف إلى إطالق مبادرة لدعم المنتديات الخاصة؛ للمساهمة في نشر ما تجود به من فكر وفلسفة، 
وتوسيع دائرة نشاطهم بالخروج من التقليد المألوف ولخلق تقارب حقيقي وسبل تواصل كاملة الثقة مع

.األجيال لترتقي بالفكر والحس الجمالي وتعزز التفاعل والتواصل واالنتماء

جمعية الثقافة 
والفنون بالدمام

ملتقى 
المنتديات 

الثقافية في 
المنطقة 
الشرقية

۳
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
وسائل وأدوات مساندة تساهم في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منصة 
إلكترونية

من المهتمون 
المجتمع  .وأدبيةوفنيةمعرفيةبقضاياتعنى،صوتيةبودكاستمنصاتلمجموعةصوتيةمظلة ساندوتش ورقي  ساندوتش 

ورقي 

منصة 
إلكترونية

من المهتمون 
المجتمع  .  كاست متنوع الموضوعات لبنة الخميس  بودكاست 

أبجورة

جدة من المهتمون 
المجتمع  .مجلس ثقافي يعقد مجالس دورية منوعة عن الكتب والكتاب والمجالت الثقافية مجلس نون 

۳
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
في تعزيز ثقافة ومعرفة الشبابكفاءات بشرية متخصصة األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض  ن  جميع المهتمي ،قراطس،بزنسسوالف:مثلبودكاست(متعددةمجاالتفيمتخصصةبودكاستو،صوتيةبرامجعدة
)...ربعإالثمانيةأصوات، ثمانية  إذاعة ثمانية 

……. ن  جميع المهتمي إنشاء مكتبة تراثية لخدمة التراث العربي واإلسالمي والحفاظ عليه، من خالل اقتناء أكبر عدد ممكن من 
.المخطوطات في الفنون العلمية المتعددة ومن البلدان كافة

مركز سعود 
ية البابطين الخير
ةللتراث والثقاف

مركز سعود 
البابطين 
اث الخيرية للتر
والثقافة

جدة ن  جميع المهتمي

:العضويةضمنبرامجعدةلهموتقدمبالثقافةالمهتمينتستهدفعضوية
.للكتبنقديوتحليلقرائيةلقاءاتمجابريقدم:قرائيةجلسة

.ةالتاريخيلألحداثومرئيةمرويةعروض:الحكواتي
.نقديةوقراراتموضوعيوتحليلفكرينقاشحلقات:بارادايم
.المعاصرةالموضوعاتلمناقشةحواريةجلسات:الهدهدحديث
.الشعوبوحضاراتثقافاتلعرضثقافيتبادللقاءات:قنطرة

.بداعيةإاتنتاجإوأدبيةوتجاربشعريةأمسيات:عبقرواديإلىرحلة
.والمتاحفالكتابمعاستكشافيةثقافيةورحالتتعارفيةزيارات:الهودج

مركز سيدانة 
الثقافي 

عضوية 
الوالدة بنت 
المستكفي 

٤
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الرياض  ن  جميع المهتمي

تطويرلمجموعاتأوأفرادسواءالشبابللفنانينالفرصةيتيحالذيالسنويالفنيةالمنحبرنامج
عدةفيمَال،كاالفنيالعملتكاليفتغطيةمعاإلبداعيةالفنيةاألعمالإنتاجوزيادةالفنيةممارساتهم

الوثائقي،رافيالفوتوغالتصويرالوثائقي،الفيلمالتركيب،فنالمنحوتات،البصرية،الفنون(هيمجاالت
.والماليالفنيوالدعمالتسهيالتتقديمخاللمن)الفنونحولالبحوثوالنقدية،اإلبداعيةالكتابات

معهد مسك 
للفنون

منحة مسك 
للفنون

منصة 
إلكترونية ………... ة لدى العالم، من لكترونية عربية تهتم بالفن والفنانين، وتعمل على تحسين الصورة الفنية العربيإمنصة 

خالل تقديم خدمات وفرص للفنان العربي للوصول إلى العالمية منصة فطرة

ميع مناطق ج
المملكة 

الكيانات 
الثقافية 

الكتابة والتأليف مثليهدف صندوق نمو إلى دعم القطاعات الثقافية، في مختلف المجاالت اإلبداعية، 
مع التركيز على تطوير المحتوى المحلي ودعم . والنشر وصناعة األفالم والمحتوى البصري، وغيرها

.المواهب المحلية
وزارة الثقافة  صندوق نمو

٤
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ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع
كفاءات بشرية متخصصة في تعزيز ثقافة ومعرفة الشباب األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منصة 
إلكترونية المترجمون

ياتوأخالقوالمهاراتاألكاديميةالمعارفوتعزيزالترجمةقطاعلخدمةالكوادروتأهيلوإعداداستقطاب
معاييرأعلىوفقالمجتمعوخدمةالترجمةصناعةومواكبةالعملسوقاحتياجاتوتلبيةالترجمةمهنة

.والتنظيمالجودة
منصة مستقلة منصة تراجم 

جدة المهتمون 
بالفلسفة

منتدى المناشط الفلسفية من محاضرات وندوات وبرامج فلسفية تحت مظلة النادي األدبي الثقافي 
.بجدة النادي األدبي 

الثقافي بجدة ةإيوان الفلسف

٤
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قائمة الجهات

ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع

وصف الجهة الجهات#

سمو المجتمع١

وعمليًا، تهدف سناد وتمكين الخدمات المجتمعية في مدينة الخبر وذلك من خالل ابتكار ودعم المبادرات النوعية معرفياً إشركة ذات مسؤولية محدودة، ُتعنى ـ باإلسهام في 
:إلى

.ة العربيةابتكار المبادرات الثقافية البنائية، والعناية بالمشاريع المتخصصة في تعزيز الثقافة والهوي: وفي ذلك،إيجاد البيئات المؤثرة لتعزيز الوعي الثقافي•
.اريع التأهيلية النوعيةبناء المبادرات التمكينية لألفراد، وتمكين القدرات المؤسسية للكيانات التنموية، والعناية بالمش: صناعة نماذج محفزة لبناء وتمكين القدرات وفي ذلك•
.إطالق مشاريع االستثمار االجتماعي، ودعم الجهود المساهمة في تعزيز الممارسات التنموية: ابتكار الحلول الفاعلة لتعزيز الممارسات التنموية وفي ذلك•

مركز إيالة٢

:يسعى مركز ٕايالة لصناعة اتجاه نحو العلوم اإلنسانية لدى الشباب العاملين في القطاع التنموي ورواد المبادرات التنموية من خالل 
إعداد البحوث

صناعة محتوى
التدريب والتمهير

تكوين الروابط المتخصصة
الشراكة مع الخبراء والكيانات المماثلة

إثراء٣
عروض أفالم ومعارض وورش ت خاصة وليايعد مركًزا ثقافًيا متعدد المواهب، ويهدف إلى تمكين التنمية البشرية وتقديم الموهبة واالحتفاء بها، وبالتالي يعمل على استضافة فعا

.عمل ومؤتمرات ومبادرات وبرامج وغيرها الكثير، مما يعزز مكانتها في ريادة اإللهام والمعرفة في المنطقة وفق رؤية عالمية
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قائمة الجهات

ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع

وصف الجهة الجهات#

مؤسسة البحر األحمر ٤
السينمائي

ة؛ مهرجان البحر األحمر ت رئيسيدراتضطلع المؤسسة بمهمة خلق نظام إيكولوجي صلب لقطاع السينما واألفالم، يعزز من نمو الصناعة والثقافة السينمائية، عبر تقديم ثالث مبا
الم البحر ا الخاص بالمعارض سوق أفاعهالسينمائي الدولي؛ معمل أفالم البحر األحمر لتأهيل مشاريع األفالم الطويلة على مدار العام؛ ومبادرات الصناعة التي تصدر من خالل ذر

.األحمر

.جمعية علمية تهدف إلى نشر العلم والمعرفة وفق منهجية وسطية معتدلة؛ لتحقيق التكامل والتوازن العلمي والمعرفي في شتى نواحي الحياةجمعية معرفة٥

مركز سيدانة الثقافي٦

.منصة للتبادل الثقافي وتداول المعرفة وتواصل الخبرات
:األنشطة والبرامج التي تشملعلى تركز 

)القيادة النسائية،ريادة األعمال، الريادة الوظيفية(الريادة والقيادة • 
)الملتقى الفني–المجلس الثقافي (الثقافة والفنون • 
)االستشارات النفسية واالجتماعية–االستشارات الوظيفية –استشارات تطوير األعمال (رشاد االستشارات واإل• 

جمعية قرطبة للقراءة٧
نية وتهدف الجمعية إلى رفع مستوى النمو الثقافي في المجتمع من خالل أندية القراءة والبرامج العلمية والمه،)سنة٣٥-٦(جمعية نسائية تستهدف الفتيات من الفئة العمرية 

.ةعية التكامليجتموتشجيع المبادرات الشبابية التي تحقق أهداف الجمعية والمساهمة في بناء القيادات الشابة من خالل مجموعة من المبادرات والشراكات الم

.منصة ثمانية لصناعة األفالم الوثائقية وتقديم برامج صوتية ومرئية في مجاالت ثقافية ومعرفية ومجتمعيةمنصة ثمانية٨

.مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربيالعزيزدارة الملك عبد٩

ة الجمعية العربية للثقاف١٠
والفنون

.ديةسعوبداع لدى أفراد المجتمع، ورعاية الموهوبين في الثقافة والفنون، بما يمكنهم من تقديم أعمال مميزة محلًيا وعربًيا وعالمًيا، كمواهب نمية قدرات االبتكار واإلت

الجمعية السعودية ١١
للمحافظة على التراث

الجمعية كمنظمة دولية غير " اليونسكو"سجلت منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ٢٠١٩يرية أنشئت لخدمة التراث الوطني في المملكة، في فبراير خجمعية 
.حكومية في مجال التراث 
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قائمة الجهات

ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع

وصف الجهة الجهات#

.متخصصون في صناعة البرامج المعرفيشركة نديم١٢

سيط لتبقناة حسين عبدالله١٣
.قناة فردية لمهتم بتبسيط العلوم عبر األفالم الكرتونيةالعلوم

.لكترونية للكتب الصوتيةإمنصة منصة ضاد١٤

معهد مسك للفنون١٥
سلمان بن عبدالعزيز آل مد بنمحُيعد معهد مسك للفنون مركزًا ثقافيًا ُيعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخّيرية التي أسسها ولي العهد سمو األمير

.م٢٠١٣سعود 

.ول إلى العالميةوصلللكترونية عربية تهتم بالفن والفنانين، وتعمل على تحسين الصورة الفنية العربية لدى العالم، من خالل تقديم خدمات وفرص للفنان العربيإمنصة منصة فطرة١٦

منصة اكليل١٧
.المنصة العربية إلدارة المبادرات وفرق العمل

.تعمل إكليل على توفير األدوات الالزمة إلشراك المجتمع وإدارة وتقييم مبادرتك، كما تحوي العديد من المبادرات الثقافية

أثارة١٨
فقه تدبير المعرفة

.نافذة لنشر المعرفة القّيمة والهادفة
فعلى اتعمل ر وإحسان التصرُّ .إلسهام في انتقاء وبناء ومشاركة المعارف الُمِعينة على تجويد التصوُّ

.  منصة مرئية عربية مهتمة بعلم النفسثنايا المعرفة١٩
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قائمة الجهات

ةالمبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات الثقافة والمعرف: القسم الرابع

وصف الجهة الجهات#

.لمترجمين بتنوع تخصصاتهمامجاالتها، وتنمية مهارات الترجمة بمختلف منصة تهدف إلى تطويرتراجم٢٠

.مؤسسة رائدة في تصميم وتنفيذ مشاريع القراءة بطرق عصرية ومخرجات حقيقية، من خالل شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدنينقش المعرفة٢١

هيئة األدب والنشر ٢٢
والترجمة

ق فرص االستثمار في تهدف الهيئة لتنظيم صناعة النشر وتهيئة البيئة اإلبداعية والتدريب وخل. هيئة األدب والنشر والترجمة هي هيئة حكومية سعودية ومقرها في العاصمة الرياض
.هذه المجاالت

أرباب الحرف.من خالل مجالس ثقافية منوعة ينظمها المجتمع عبر مقهى، محتوى، مركز فنون؛مشروع لتعزيز الثقافة السعودية الناعمةمقهى أرباب الحرف٢٣

جمعية الثقافة والفنون ٢٤
بالدمام

االرتقاء بمستوى الثقافة والفنون بالمملكة
.واالجتماعيني االهتمام بالفنانين السعوديين وتقديم الدعم المادي والمعنوي واإلعالمي لهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على رفع مستواهم الثقافي والف

منصة لبيع وشراء الكتب المستعملةمنصة كتابي لك٢٥

للتبادل المعرفي والثقافيبرنامج دايركشن٢٦

فن جميل٢٧
. مية متنوعة لكافة األعمارحاليًا إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، باإلضافة إلى برامج فنية وتعليالمؤسسةتمؤسسة تدعم الفنانين والمجتمعات اإلبداعية وتشمل مبادرا

.تعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات

تعنى بقضايا معرفية وفنية وأدبية،مظلة صوتية لمجموعة منصات بودكاست صوتيةساندوتش ورقي٢٨

بودكاست أبجورة٢٩
لمدى تأثيره ٢٠١٧الحائز على جائزة اإلعالم الجديد لعام »أبجورة«هذه هي رسالة بودكاست . أحيانًا كل ما نحتاجه هو قصة مؤثرة وحكمة معبرة لنغير حياتنا ونمط تفكيرنا إلى األبد

شرق بالغرب، لماضي بالحاضر والا اوعمق مواضيعه، تسعى لبنى الخميس إلى نقل أفكار ملهمة لجمهورها عبر حلقات متنوعة، تروي فيها قراءات وتجارب ومعلومات ثرية، تربط فيه
.تترافق مع مونتاج صوتّي مميز لعناصر تحّفز مخّيلة المستمعين
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النتائج والتوصيات



:والتوصيات التاليةائجمن خالل العمل على المشروع؛ وتسليط الضوء على قضية الثقافة والمعرفة، والمبادرات والجهات ذات العالقة بالقضية، َخُلْصَنا إلى النت

النتائج والتوصيات

ــــٍة واضــــحٍة لطبيعــــ ة الحاجــــة لوجــــود رؤي
الت القطــاع غيــر الربحــيِّ فــ ي مجــال تــدخَّ
الت الثقافة والمعرفـة؛ كاسـتجابٍة لل تحـوَّ

ــــــة فــــــي المجتمــــــع ــــــة والمعرفي الثقافي
ــــــــــة  الســــــــــعودي، والتوجهــــــــــات الوطني

.الواضحة بهذا الصدد

ــراكة مــع وزارة الثقافــة؛ التــي أهميــة الشَّ
ــٌه ُيعَنــى بتفعيــ ل دور القطــاع لــديها توجُّ

ة، تحـت غير الربحيِّ في الثقافة والمعرفـ
وحدة الجمعيـات والمؤسسـات (مسمى 
).األهلية

دٌة مســاهمة القطــاع غيــر الربحــيِّ محــدو
قافــة فــي مســاراٍت معينــٍة فــي مجــال الث

ــــــة  والمعرفــــــة، وال تتناســــــب مــــــع الرؤي
ــــــدة نحــــــو  ــــــة الجدي والتوجهــــــات الوطني
الثقافــــــــــــة والمعرفــــــــــــة؛ كمنظمــــــــــــاٍت 
متخصصــــــــــة، إضــــــــــافًة إلــــــــــى طبيعــــــــــة 

مها أو يــــدعم ها اإلســــهامات التــــي يقــــدِّ
.القطاع غير الربحي

ُه نحــو مسـاهمة القطــاع غيــر الربحـيِّ تتجــ
التثقيـــــــف والتوعيـــــــة وفـــــــي مجـــــــاالٍت 
محــــددة، ولــــيس نحــــو تقــــديم وصــــناعة 

افــــــة محتــــــوًى ثقــــــافيٍّ متنــــــوٍع فــــــي ك
ـــــة  ـــــاء القـــــدرات الثقافي المجـــــاالت، أو بن

.والمعرفية للشباب

۱۲۳٤

ـــــادة مســـــاهمة المؤسســـــات  أهميـــــة زي
ـــ ة المانحـــة فـــي دعـــم المبـــادرات الثقافي

ات والمعرفيــة؛ بمــا يتناســب مــع التوجهــ
ـــــــــر الوطنيــــــــة الجديـــــــــدة وطبيعــــــــة تغيُّ
االحتياجــــــــــات الثقافيــــــــــة والمعرفيــــــــــة 
المتجـــــــددة للشـــــــباب فـــــــي المجتمـــــــع 

.السعودي

ت، التركيـــــز علـــــى التحاُلفـــــات والشـــــراكا
والتكامـــــل مـــــع المؤسســـــات الثقافيـــــة

يم والمعرفيــــــة محليــــــًا وعالميــــــًا، لتقــــــد
ية المساهمات المتنوعة التي تخدم قض

ة الثقافـــــة والمعرفـــــة بالمملكـــــة العربيـــــ
.السعودية

اد نتــائج البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا إلعـــد
ــاَل  ــُد اإلقب ــَر مــن هــذه الوثيقــة؛ تؤكِّ الكبي

الشـــــباب علـــــى المشـــــاريع ذات الطـــــابع 
المعرفــــــــي، مــــــــع ضــــــــعف والثقــــــــافي

لهـــــذه ة المحتـــــوى الموجـــــود كاســـــتجاب
.التطلعات الشبابية

٥٦۷
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ةتصريح وزارة الموارد البشري

١٨٥والتنمية االجتماعية رقم 

+٣٨٨٢٥١١١١٩٦٦: رقم الهاتف 

+٧٣٨٨٥١١١١٩٦٦: الفاكـــــــــــــس 

info@alrajhi-humanitarian.org

www.alrajhihum.orgalrajhihum
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