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نبالجوابعضسقياكيفّيةفيالفصليبحث:مقدمة
نظمةأامباستخدلثقافّيةاباألنشطةلمتعّلقةايةد  القتصاا
،لثقافّيةانبالجواكلتشمللّيًادولمستخدمةاتلتصنيفاا
ءات،لإلحصاليونسكوارطاإيغّطيهالتيايةد  القتصاا
تلقطاعااتنتجهالتياتلمنتجاواتلخدماواألنشطةا
.لحرفيةاأولصناعّيةاتلعملّيااعبرلثقافّيةا

لمجاكلتعريفلخالمنلمنهجيةاذههنتيجةنتبيايمكن
تلخدماااوتلمنتجااأولثقافياطللنشافقًاوتلمجاالامن
اتلتناظرائحالوعلىوورةلدابوظائفلمرتبطةالمهنةاأو
.تلتصنيفاوالصلةاذاتزلرموابينلمقابلةا
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جمعأدواتامستخداكيفّيةعلىلتركيزايتم
ءاتإلحصااجمعجلأمنلمستعملةاتلبياناا
نظمةأمنتلبيانااجمعأدواتنتتكوو.لثقافّيةا
تبياناتحليلوجنتاإتتيحلتيوالّيةولدالتصنيفا
.ليًادونةرللمقالقابلةالثقافياعلقطاا

شامًالًراطاإلّيةولداتلتصنيفااهذهغلبيةأتوّفر
عنهادةإلفاوايةدالقتصااتلبياناابستيعاايمكنه

صَّمموصنعو  ،يةدالقتصااتلسياساانسٍقفي
.اراتلقراذتخاوالتحليلااضألغر
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جبإنتالوطنيةاءإلحصاامكاتبمعظممتقو
لثقافّياجباإلنتاتتعلقالتييةد  القتصااتلبياناا
طريقعنأوالبياناتبهذهالمرتبطلتوظيفوا
لشائعةايةد  القتصااءاتإلحصااجمعدةعاإ
يةد  القتصااتلبياناامنستخالصهاواةلمتوفرا

لّيةولداإلحصائّيةالتصنيفانظمةأامستخداب،لكوذ
.ةلموحدا
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يةد  لفراو)لمسحاتعّيناويةدار  إلاتلبيانااامستخدايمكن
منسعةوامجموعةجإلنتاةلمتوفرا(ألسريةايةر  لتجاوا
همةمساسقياعلىتساعدقدلتيالثقافيةاتلبياناا
لناتجاحيثمنلوطنيادالقتصاافيلثقافّياعلقطاا
قطاعيفيلثقافياهالتجااحيثمنأو،إلجمالّيالمحلّيا
.كالستهالاأولتوظيفا

تبياناجبإنتالوطنيةاءإلحصاامكاتبمعظممتقو
طريقعنلتوظيفوالثقافّياجباإلنتاتتعلقيةد  قتصاا
ةلمتوفرالشائعةايةد  القتصااءاتإلحصااجمعدةعاإ
امستخدابلكوذ،يةد  القتصااتلبياناامنستخالصهاوا
.ةلموحدالّيةولداإلحصائّيةالتصنيفانظمةأ
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يةرلتجااحلمسوامنعمومًاتلبيانااتجميعيتّم
قنفاوإ،حمسومنوإلنتاجيةاتلمؤسسااحمسوو
لعاملةاىلقواحمسوويةر  لتجااتلسجالاوألسرا
.ءاتإلحصاوا

خّصيصّامصّممًةذههتلبيانااجمعأدواتنالتكوقد
لممكنامنلكنو،لثقافّيةاتلمعلوماالجمع

رةلُمختاالثقافّيةاألنشطةابعضلتحليلمهااستخدا
.لمتعّلقةابهاتلنشاطاوا
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بجمعالمرتبطةإلحصائّيةاحلمسوباالخاصةدواتألامنلكثيراهناك
تلتصنيفاانظمةأمتستخدلتيا،لّيولدوالوطنّيالمستوييناعلىتلبياناا

.ليهاإسيشاروالتيالمعتمدةالتصنيفات

لتصنيفانظمةوألّيةولداتلتصنيفاانظمةأبينتقابلهناكنيكومادةعا
لتصنيفامريكاأللشمالصناعيالتصنيفامنظامثلإلقليمّيةاأولوطنّيةا
(NAICS)0

ألنشطةاتصنيفأوايلندزنيووليااسترأوفيلموحدالصناعيالتصنيفا
جإلنتااتصنيفمنظاامستخدايمكنكما(ANZSIC)للمجموعةيةدالقتصاا

فقًاوتللمنتجا(NACE)باأوروتصنيفمنظاو(NAPCS)ميركاأللشما
جلأمنمتستخدأنيجبوةمتوفراتلتناظرااولجدنتكومادةعا.طللنشا

.بينهمافيمالتصنيفينامنأيبطر
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:ديالقتصاالبعداوذاتالثقافيةتلمنتجااسقيافيليةولداتلتصنيفاا
قنطاعلىممستخدديقتصااذجنموهو(SNA)لوطنيةاتلحساباامنظا
SNA)لوطنّيةاتللحسابالتصنيفامنظاصيغةإن.سعوا فقاتتو(08
التصنيفمعو(ISIC4)لموحداليولدالصناعيالتصنيفامعيضًاأ

0(CPC2)للمنتجاتالمركزي

لتابعا(COFOG)ضلغراحسبتلنفقاامنظاميستخدنهأ  الىضافةإ
ضلغرابحسبديلفراكالستهالاتصنيفولحكوميةاتلفعالياالتصنيف

(COICOP)المؤسساتبربحالخاصالتصنيفمعو(COPNI)،الوالتي
:تلتصنيفااذههامباستخدلثقافيةاألنشطةافيهاتتوخى

،لثقافّيةاتلنفقاالتقديرالمستخدملحكوميةاتلفعاليااتصنيف.أ

،ضلغرابحسبديلفراكالستهالاتصنيف.ب

.الربحيةغيرالثقافيةتلمؤسساافيديلفراكالستهالاتصنيف.ج
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مثللوطنّيةادةلمحّدالتصنيفانظمةأبعضامستخداعلىاليونسكومنظمةتشجع
جهوعلىللمهنلموحداليولدالتصنيفوا،(ISIC)لمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفا
للثقافةمالّيًاتقّييمًاتتيحكونهافيتكمنلمنهجيةاهذهةميزإن.(ISCO)صلخصوا

.لمحاسبةاتمنهجيالخالمنضوحًاواألكثر

طلنشاالىإبالنسبةةنظرًيتبّنىلثقافيةاءاتلإلحصاليونسكوارطاإإنى،خرأناحيةمنو
علىفقطتركزلتيالفرعّيةاتلحساباامنشمولّيًةاكثريكونتأثيرهوالذيلثقافّيا
.د يالقتصاالتأثيرا

مساهمةتقييمو،سابقاالمذكورةالرموزيستخدمالذيالتقييمأ نلىإرةإلشاارتجد
منلتقليلالىإدييؤقدلوطنّيةاتلحساباااودي،القتصاااالستخداممنظاأولثقافةاعقطا

.دالقتصاافيلثقافةاقطاعمساهمة

لثقافّيةاتلقطاعاواتللنشاطايةد  القتصااالمساهمةتقييمفيتساعدلمنهجيةاهذهإن
يةرلتجاالثقافّيةاتلنشاطاواتلمنتجااجماوإدتقييملخالمنإلجمالّيالمحلّيالناتجافي

لثقافيةاءاتلإلحصاليونسكوارطاإيشّكلأنيضًاألممكنامننهأوكماص،خابشكل
.الثقافيةاالحصاءاتالعدادتلحساباالتطويرمفاهمياجًاذنمو
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تللمنتجايلمركزالتصنيفاامباستخدلثقافياجإلنتاانشطةأ
(CPC)لمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفوا(ISIC):يغّطي

ضلعرواجإلنتاادورةمنلىوألابعةرألاحلالمرائيسّيربشكل
.لنقلا/مالستالا/يعزلتوواج،إلنتاوااث،الستحدوا

تعكسالتيوهيهمة،لمساا/مرحلةفيفيظهركالستهالاماأ  
لتقاطهاايمكنلتيواللمجتمعالجتماعّيةوايةد  القتصااداتلعاا

.مختلفةحصائّيةإبمؤشراتالخاصةاألدواتسطةابو

،يةر  لتجااغيرتلمؤسسااسساأعلىلثقافّيةالسلعاجنتاإيمكن
لحكومّيةالكذفيبما،يندمتعّدمنتجينطريقعنو
أولفنانيناتمجموعاأواةلهواولتطوعّيةاتلمؤسساوا
.فلهداهذاألجلخّصيصًاتعتمدلتيالمصّممينا
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علىمستخدمًاليستللمنتجايلمركزالتصنيفاأ نمنلّرغماعلىو
مناكبربدرجةالتفاضلتتيحستيعابهاجةدرأ نغير،سعواقنطا

بينهافيماالمنتجاتهذهمختلفبينالعالقاتبطراتتيحالتيالناحية
قابلّيةمنعلىأجًةدريتيحلكوذ،لمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفوا
هذاوا،منتجاتهولثقافياجإلنتااتلقطاعاقًةدكثرأتحديدونةرلمقاا
.تبالخدمالمتعلقةاتلبياناامعصخابشكلءميتالألمرا

توفيرهوالثقافيةتللمنتجايلمركزالتصنيفامنلرئيسّياضلغراإ ن
ليلدوهو،تلمنتجاابهذهلخاصةالّيةولداءاتإلحصاانةرلمقارطاإ

أوالوطنيالمستوىعلىالثقافيةالمؤشراتتطويرخاللهمنيمكن
تلمنتجااتصنيفقطرلتنقيحوطرقمراجعتشكلوقدولي،لدا
.الدوليةلمعاييرامعفقًةامتوجعلهاولمستعملةا

،الثقافيةتلخدمااأولسلعادراجبإتللمنتجايلمركزالتصنيفاميقو
تفئاضمنلمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفافيمعّرفةهيوكما

.حدواعقطاًدةعاينتجها
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ألنشطةامعابشكللمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفارمنظويغطي
تلحساباامنظاودحدفيتقعلتيايةد  القتصااألنشطةاأي،إلنتاجّيةا
جإلنتاتلمدخالاامستخدانهاأ  علىإلنتاجّيةاألنشطةافتعّرو،لوطنيةا
.تلمخرجاا

كزيلمرالتصنيفامقابللمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفااتميزأهممن
.العالمفيسعواقنطاعلىممستخدنهأ  هوتللمنتجا

قلأبعرألاتلخانااذولمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفايظللكنو
نتكوماغالبًا،لذلكنتيجةوت،للمنتجايلمركزالتصنيفامنتفصيًال
.مزرفيحدوامدموجةأوعريضةتفئاٍفيةمخّبأًلثقافّيةاألنشطةابعض

طلنشاابينيربطكماو،لتصنيفينابيناتلتناظرايفّسرألمراهذاإن
باألنشطةلمتعّلقاءلجزاتحديدتسهيلفبهدلمقابلامنتجهوإلنتاجّيا
.واضحوبشكل،تساعًاا  اكثرعقطامنلثقافّيةا
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ةلجديدالثقافّيةاطاللتقالألشكاافضلأتصنيفًاتللمنتجايلمركزّالتصنيفايوّفر
لسلعابعضأنغيروتنزيلهايمكنلتيالرقمّيةالكتبوالموسيقىا،لرقمّيةاكالوسائط

أوتللمنتجايلمركزّالتصنيفاامباستخدتعريفهايمكناللثقافّيةاتلخدمااو
.ليولداىلمستواعلىىخرأحاليةحصائيةإتتصنيفاأيامباستخد

تنشاطالتعريفتللمنتجاالمركزيلتصنيفاامستخداعندةكبيرصعوبًةمثًالفنجد
تفصيًالأكثربشكلتلنشاطااذههتحديديمكنبينما،بالثقافةلمتعّلقةايبرلتدوالتعليما

8542أي8541لمّوحدالّيولدالصناعّيالتصنيفامنبعالرالتنقيحاامستخداعند
.لترفيهيالتعليموالرياضةا،بالترتيب،تغّطيلتيا

ISCO)للمهنلموحداليولدالتصنيفاامستخدايتم 08) مؤشراتحسابعند(08
لمقنناليولدابالتصنيفصلخااليونسكوامنظااستخدامعندأولثقافّيالتعليما

نهأ  غير.2006لعامءلإلحصاليونسكومعهدقبلمنوالمعدة(ISCED97)للتعليم
،قياسهايتملتيالثقافّيةالألنشطةفيهمبالغتقديرلىإألمرادييؤأنلمحتملامن
مزرلكللثقافّيةاغيرعنلثقافّيةاتلنشاطاابفصلتلبياناامستخدمويوصىلذلكو

.ممكنًالكذنكاكلمالتصنيفمطابق
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صّممت:ISIC،EBOPSللثقافةلموحداليولدالصناعيالتصنيفا

سنيحّ ُلتنقيحاهذاأّنمنلّرغماعلىوالثقافة،علقطالحالّيةالهيكلّيةالتعكس

نآلالغايةيسمحالنهأّ غير،لتلفزيونّيواعّيذاإلالبثانشطةأتغطية

لتنزيلإلنترنتاشبكةلستعمااتتطّلبلتيالخاّصةالثقافّيةاألنشطةابتعريف

.الترفيهيةوالموادلكتبا،لموسيقىالرقمّيةاالموسيقىوتحميل

جإلنتاوالمنظماجإلنتاابينيمّيزاللموّحدالّيولدالصناعّيالتصنيفاإّن

بينأو،لقانونّياغيرولتجاالقانونّيواالتجاريجإلنتاابينلمنظماغير

.يةرّ لتجااغيرتلخدمااشكلتأخذماغالبًالتياتلخدماا

عندةإلفاوالتحليلاتلغايابديًالتجميعًالموّحدالصناعّيالتصنيفاحيقتر

علقطاانشطةأتبياناضلعركأداٍةلمصّممةالمنظماغيرعلقطااءاتحصاإ

.(2008ة،لمّتحداألمما)فقطيةرّ معيابطريقٍةلمنظماغير

لثقافّيةاألنشطةاسبقيايسمحاللموّحداوالدولي،لصناعّيالتصنيفاإّن

لتصنيفازمورامستخداعندالسلبياتبعضهناككما.لصناعّيةاغير

:لثقافّيةاألنشطةاسلقيالموّحدالّيولدالصناعّيا
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بينيقيماللحرفّيةاتلصناعاايخّصفيما،لموّحدالّيولدالصناعّيالتصنيفاإّن

يةوّ ليداتجاإلنتااتعريفتتيحأْنشأنهامنلتيالحديثةوالتقليدّيةاجإلنتااقطر

.تلمصنوعااأولتقليدّيةا

لُكتبابنشرصلخاالرمزامنءكجزبكتاةئرداأوجمعّيةرعتباايمكنالبينما

مشابهةمنهجّيةمتستخدأنيمكننهأالإلنشرانشطةأمناهغيروتياورلدوا

،،،سامينرّ جمعّية،أومؤسسةلتعريف

ألنشطةافيلمنظماغيرولمنظمالثقافيالتعليمالرمزااذهيشمل:لثقافّيالتعليما

فإّنهالهذ.لرقصوالفنا،لموسيقىواريلمعماالجميلةانلفنوافيكماو،لثقافّيةا

أويبركتدهرعتباايمكن،دمحّدبلال،معينلبمجابطهرلممكناغيرمن

طلنشاالتعزيزكوسيلةلتعليمامتستخدعبقطامتعّلقةتمؤسساأويةرّ تجاتكشركا

.لمعنّياللمجاافيلثقافيا

زمورمندواتألاامستخدايضًاأحلمقترامن3220لموسيقّيةاتلمجاالا

.لموسيقّيةادواتألاصناعةيشمليلذالموّحدالّيولدالصناعّيالتصنيفا

ثقافيًانشاطًالموسيقّيةادواتألاتصنيعرعتباايمكن،لثقافّيةاورةلداامباستخد
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لثقافّيةالسلعاتالدبتبالخاصةاتلبيانااتجميعيتّم:للثقافةلّيةولدارةلتجاا
ءاتحصاإلخالمناهترميزوألساسيةالسلعالتوصيفلمنَّسقاملنظااامباستخد

لتصنيفامنظاميستخد ُبينما،لعالمّيةاركلجماامنظمةتهارطّولتياركلجماا
.لثقافّيةاتلخدمااتبيانالجمعريلتجااانلميزاتلخدمالموسعا

وتدريب،تأهيلوبرامجالتقنيالتدريبمنللثقافةلّيةولدارةلتجااتتأسس
عاونالتواتفاقياتوالتاريخية،الثقافيةوالمشاريعالعالمية،العلوموبرامج
.ساناإلنحقوقوحمايةالطبيعيوالتراثالعالميةالحضارةعلىللحفاظالعالمي

لتصنيفانظاميامباستخددقتصاايِّأفيلثقافّيةاتالدلتبااتحديديمكنكما
.العالميالثقافيالتراثمواقعقائمةضمنينرلمذكوا

لثقافّيةاللسلعلّيةولدايةرلتجااتالدلتباا•

لثقافّيةاتللخدمالّيةولدايةرلتجااتالدلتباا•

أمرهوسليمةوإبقاءهاوحمايتهاطبيعيةأوتاريخيةمواقعهيالمواقعهذه
.األماكنهذهحمايةالمنظمةمهاممنوليسالدوليالمجتمعبهيطالب
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لموحداليولدالتصنيفاامباستخدلثقافّياعلقطاافيلتوظيفا
تتعريفاعلىئيسّيربشكللثقافّيةاللمهنلتاليةاتلتعريفااترتكز:ISCOللمهن

ANZSCOءلإلحصالاترلمكتباايلندزنيوو،ليااسترأوفيللمهنلموحدالتصنيفا
،(2009،لثقافّيةاءاتلإلحصايلكندارإلطااتتعريفاعلىوا،يلندزنيوءاتحصاإ)
.(2004،لكندّيةاءاتإلحصاا)

كثرأايلندزنيووليااسترأوفيللمهنلموحدالتصنيفاتتعريفاأِنمنلرغماعلىو
ليونسكوارإلطالمقترحةاتلتعريفااأ نغيرتقاأونشطةأضّم،اغلفرايفهوشموًال

لتيالفنوااعباإلبدلمتعّلقةالثقافّيةالمهناعلىحصريًاترّكزلثقافّيةاءاتلإلحصا
.لثقافّيةاءاتلإلحصاليونسكوارطاإفيلثقافّيةاتلمجاالاتضّمها

.لمحافظةوااثلتراجمعو،عياإلبداجإلنتاافيتساهملتيالمهَنالثقافّيةالمهُناتشمل
:جلأمنتنفَُّذ  لتياتجباالوواتلمهماالمهناذههتتضمن

؛لتعبيرعنهااأوعليهاظلحفاوااهتطويروحّيةولروالرمزّيةالثقافّيةالمعانيااثستحدا•

طلنشاااذهيتضمنماغالبًاو،اهنشرونتاجهاوإلثقافّيةاتلخدماوالسلعااثستحدا•
؛لفكرّيةالملكّيةاققو

.نلفنواو،لكتابةا،لموسيقىا،لمرئّيامّيةرالد،الفنّيالتعبيرااضغرأ•



بأنشطةلصلةاذاتتلمجاالايغّطييلذاألشملالتعريفاًدةعا،يرتبط
لتياتلنشاطااوتلمجاالاغّطييكمالسفرواكالرياضةاغ،لفراتقاأو

عالستمتااتؤّمنلتياولبدنيالترفيهاراتمهاأولرياضةاتتضمن
.لترفيهأوالتسليةواءالسترخاوا

أوعليهاظلحفاوااهتطويروحّيةولروالرمزّيةالثقافّيةالمعانيااثستحدا•
؛لتعبيرعنهاا

يتضمنماغالبًاوها،نشرونتاجهاوإلثقافّيةاتلخدماوالسلعااثستحدا•
؛لفكرّيةالملكّيةاققوطلنشااهذا

.نلفنواأو،لكتابةا،لموسيقىا،لمرئّيامّيةرالد،الفنّيالتعبيرااضغرأ•

يلضرامن،لثقافّيالتوظيفاتعريفجلأمن:لثقافّيالتوظيفاسقيا ور 
غيرتلصناعاافيلمهنيةوالثقافّيةاتلصناعاافيلمهناتشملأن
،لثقافّيةالمهنامنمختلفةتمجموعافّيلتصميمانشطةأمثل،لثقافّيةا
رعتباايجبال،لثقافّيالتوظيفاتقييمعند.لمنظمةاغيرولمنظمةا
.علقطاالعّماستخدمتالثقافّياغيرإذاالإ  ،ثقافّيةتلصناعاا



فيأوءاتإلحصاافيملَتقطة  أومعلنةنتكوالماغالبًاتلمعلومااهذهإن
قيقدبشكللقياسهالثقافّيةالمهناهذهسينرلمماالعاملةاىلقواءاتحصاإ

.تلعّينااءاتحصاإفي

أوصلخاالحسابهمنيعملوعّمااللمهناهذهتشملت،لحاالامنكثيرفيو
ص،شخاأعشرمنقّلأمنمكّونةةصغيرتمؤسسافينظاميينغيرعّماال

لوظائفاتمثيلو،تلمؤسسااهذهمثليةر  لتجااءاتإلحصااشملالدةبالعاو
.بهمبالٌغمٌرأهوةلصغيرايةرلتجااتلمؤسساافيلثقافّيةواعّيةاإلبدا

نشأمناورهبدتقّللبّيةوروألاءاتإلحصااأنويبد،لناحيةاذههمن
لمدفوعةالثقافّيةاغيرلتطوعّيةاألنشطةا،لكذلىإضافةإ.لثقافّيالتوظيفا
.لتوظيفافيهامادوًراتلعبألجرا

يضًاأملهاّامنلثقافّيةاغيرتلصناعاافيلثقافّيةالمهناتحديدجلأمن
لموحداليولدالتصنيفا،للمهنزمورامباستخدلتوظيفاتبيانابينلجمعا
منلموحداليولدالصناعيا،بلٍدلتصنيفاامباستخدلصناعّيةاتلبياناابينو
Cunningham)لتوظيفاإلجماليقةدكثرأقيمةعلىللحصواجلأ and

Higgs, 2008)



ماعجزاكم هللا خيرا على حسن المتابعة واالست

.....هل من أسئلة

ننتقل للفصل الثاني


