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افواألهدوالغاياتاالستراتيجياتيحددفقرةمئةمنعملبرنامجعلىالبلداناتفقت:مقدمة

تركيزهفيتفتجل  المؤتمرهذاأهميةأما.مكانكلفيالناسإلىبالنسبةالحياةنوعيةبتحسينالمتعلقة
لتعليمواوالصحةوالدخلالمعيشة،سبلأياألفرادإلىبالنسبةوإلحاًحاأهميةاألشداالحتياجاتعلى

مالتقدلتحقيقالعالميالمعيارالقمةمؤتمررفعاألولويات،تحديدطريقوعن.الشخصيواألمن
أنيجبيةاالقتصادالخططجميعأنإلىالعالم،فيالرئيسةالماليةالمؤسساتأيًضاونب هاالجتماعي،

:يليبمااالجتماعيةالتنميةالتزاماتوتتمثل.االجتماعيةبآثارهاتعترف

.بلدكليحددهموعدبحلولالمطلقالفقرعلىالقضاءـ

.العامةللسياسةاألساسيةاألهدافأحدباعتبارهاالكاملةالعمالةدعمـ

.وحمايتهااإلنسانحقوقجميعتعزيزعلىالقائماالجتماعيالتكاملتشجيعـ

.والرجلالمرأةبينواإلنصافالمساواةتحقيقـ

.نمًوااألقلالبلدانإفريقيافيالتنميةبخطىاإلسراعـ

.الهيكليالتكيفبرامجضمناالجتماعيةالتنميةأهدافإدراجكفالةـ

التنميةتحقيقمنالسكانتمكنوقانونيةوثقافيةواجتماعيةوسياسيةإقتصاديةبيئة"تهيئةـ
."االجتماعية

.األوليةالصحيةوالرعايةالتعليمعلىالحصولمنالمساواةقدمعلىالجميعتمكينـ

المتحدةاألممطريقعناالجتماعيةالتنميةأجلمنالتعاونتعزيزـ
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كوبنهاغن،فياالجتماعيةللتنميةالعالميالقمةمؤتمرالقمةمؤتمرانتهىوقد
أودولةرئيس117منهمبلداً 186ممثلوحضرهوالذي،م1995العامالدانمرك،
فيمحددةأهدافتحقيقعلىالعملبموجبهالبلدانتعهدتمهماتفاقإلىحكومة،
.االجتماعيةالتنميةمجال

نتضم  الذياالجتماعية،التنميةبشأنكوبنهاغنإعالنعلىالبلداناتفقتفقد
حةالصوتحسينالفقر،علىالقضاءأجلمنالجدمنبمزيدبالعملقطعيةالتزامات
.الكاملةالعمالةتحقيقإلىوالسعيوالتعليم،

ىمستوتحسينعلىقائمةبشريةتنميةفيللثقافيةالجتماعيالبعداسقيايتضمن
يالتالتهديداتلمواجهةنتبيايمكنواالجتماعي،والرفاهوالتعليمالصحيةالرعاية
ة،والالمساواالفقر،ظواهرمجتمعاتنامنفيهتزولعالًماالبيئي،المحيطتواجه

.العلميالتقد موانحرافاتالطبيعة،ونهبواألنانيات،

وفقالدوليللبنكساندمشروعخاللمنحاليًااالجتماعيالتحليلتطبيقويجري
-يةالسياساالجتماعي،وأثرهالفقرتحليللمنهجمشابهنشاطمئةحوالىمنقائمة

سياساتميمتصيتسنىحتىالكلي،المستوىعلىالمؤسسية،-والثقافيةاالقتصادية،
.االجتماعيةالتنميةعلىأكبرأثرذاتومشروعاتوبرامج
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تصادياالقواألثرالعالم،دولأغلبفيكبيراقتصاديآثرلهالتراث:التراثقياس

يفمباشربشكلومسهموحياتهمبالناسمرتبطالتراثيكونأنواألهممهمللتراث
.الناشئةاالجياللدىخاصةالوطنيواالعتزازاالنتماءقيمتعزيز

السياحةمن%40وأنوالتراثوالثقافةالسياحةبينتكامليةعالقةهناكيمكن
.ثقافيةألغراضهيالدولية

ريالبصالمشهدوتحسينالداخليةالهجرةمنالحدفيالتراثاقتصادياتوتساهم
للزواربةالجاذالتراثيةالمواقعأهممنالمتاحفوتعتبرالمدن،وأنسنةالتراثيةللمواقع
تسويقهاوالتراثيةللمواقعالسياحيوالتنشيطالترويجأهميةعلىيدللمماالعالمحول
.للجمهوروجاذبحيالتراثيوالمتحفالموقعوجعلإليها،الزوارلجذب

ةالتراثيالمواقعمنالبياناتبعضرصدبعدحلمسوامنعمومًاتلبيانااتجميعيتّم
النماذجباستخدامالسياحيةواإلحصاءاتالمعلوماتومركزالبرنامجمعبالتعاون

إلىلتؤديالمدخالتعلىاعتماداً بناؤهيتمللتراثاالقتصادياألثرلقياسالمتخصصة
..تراثيموقعكلعنالمطلوبةالنتائج
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ترتبطوى،ألخراتلمجاالاعنيختلفآخرذجلنموفقًاواثلترالمجايعامل
منو،حمايتهواثلتراعلىظبالحفاللمجااابهذلمتعّلقةاألنشطةامعظم

تنخفضأولألصواقيمةترتفعو،لألصوامناثلترايعُّد ُيةد  قتصااجهةو
.الثقافيالتراثيللمنتجلمعطىاهتماملالفقًاو

متنوعةنماذجخاللمنيةد  القتصااتسارالدالخالاثلتراقيمةحّللت
Navrud)باالهدافومرتبطة and Ready, 2002).

دلفرايستعديلذالمبلغاعلىءبناًلالستغالواالعائدةالفائدةاحتسابيتم
هذهغّطتوكما،ماموقعرةيازأومااثترعلىظللحفامقابلإلنفاقه

اللسؤالخالمنلكوذ،لثقافّيااثلترالستغالامعدقيمةيضًاأتلحساباا
منمةدلقاالألصواعلىظلحفاافبهدإلنفاقهادلفرايستعدلتيالقيمةاعن
.لألجيااجلأمناثلترا

بساحتافيلمستخدمةاتلتقنيااأ ننالحظأْنعلينالكذمنلّرغماعلىو
قيمفيهاصهريصعبلذلكولسفراتكاليفعلىمبنّيةةلخبراأوقيمة

اتلتأثيرابسببأو،لمنطقةاىمستوعلىشاملةهيوالتيإلقليما
Hoehn)لبديلةافةولمعرا and Randall, 1989).
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ذايضًاأفهو،يةد  القتصاالألصوامنلثقافيااثلترانكوجانبلىإ
لتعليمّيةوا،يخّيةرلتاوالجماليةالقيمايتضّمنإذجتماعّيةاةفائدومصلحة

.حيةولروا،

تستضيفلتياألماكنامنغالبًانتكولمحسوسةاثّيةالتراقعافالمو
غلبأفييتّملمتقّدمةاوللدافي.لمحسوسةاغيرئّيةداألاوضلعرا
واددعدتسجيلنألحياا .لمعالمواكالمتاحف،لثقافّيةاألثرّيةالألصوار 

تطويرتتطّلب،لثقافّيةاتلبياناابينولسياحةاتلبياناابينلفصلاأنغير
لخالءاتإلحصااتشّكل.دواتألامنلمزيدايةد  العتياالسياحةاءاتحصاإ
ر،لجمهوواسواحلازارهاالتيالثقافيةالمراكزمن،بالعّينةحلمسوا

.ةحصائّياإلالبياناتاجادعلىتساعدهامةأداًةاثلتراقعاموهناوتعتبر

انلبلدافيلثقافّيةاثّيةالتراقعالموادتياربالخاصةاحلمسوانتكوقد
دوًراتلعبأنيمكنكمالناتجةاةلفائدوالكلفةاناحيةمنمجديةلناميةا
لبعضعرضًةنتكوقدنهاأ  غير،لثقافّيةاءاتإلحصاارطاإفيمًاها
.وادلرّابينولفّنانينابينلتمييزاصعوبةلمشاكلا
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بأرقامالثقافيالمجتمعوعيمدىقياسالصعبمن:لثقافيةاكةرلمشااسقيا

اؤهاإحصيسهلالتياألخرىالمجاالتمثلتقاسالذاتهابحدالثقافةألنوإحصاءات،
.

أسلوبنيكوربماولكنالثقافة،فيالكثيرتعنيوالعقيمةاإلحصاءفكرةتبدووقد
منأوالفعالياتزوارأعدادمثالً ترصدالتياإلحصاءمحاورأونفسهاإلحصاء
معنىهمففيالمخطئةهيمسرحيةعروضأوسينمائيةأفالمحضوربطاقاتيشترون
.نفسهالثقافيالوعيقياس

الىةبحاجهيإنمامستحيلة،ليستثقافياً،المجتمعاتوعيمدىقياسفكرةلكن
عقوليرتغيعلىقدرتهامدىقياسأوقياسهانريدالتيالثقافةلمعنىوفهمتعريف
.ةبدقالثقافيالواقعلناتقيسالتياألرقامتحديدثمومنوعيهموزيادةالناس

العملفيوالمشاركاتوالعامالتالمتعلمات،اإلناثأعدادزيادةقياسخاللومن
والمؤهالتمناسبةأعمارفيوالمتزوجاتالجمعيات،فيوالمساهماتاالقتصادي
صاتوتخصجديدةمهنفيوالعاملينالمتعلمينالذكوروأعدادالسياسية،للمشاركة
ملالعفيالمرأةومشاركةاألجنبيةالعاملةاأليديمحلوالحلولالوطنلبناءمطلوبة
ً المجتمعتغيرمدىلمسيمكن ً فكريا .فيهالوعينسبةوارتفاعوثقافيا
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اراتخياختالفخاللمنيتضحقياسفهوالثقافي،األمورأولياءوعيقياسأما
حلةرألبنائهمومشاركتهمبها،أبنائهمإلحاقإلىيعمدونالتيالمدارسونوعيات
فيمقننةكانتالتيالجامعية،التخصصاتفيوالتنوعاالتساعإلىإضافةالتعليم،
ةوالهندسالطبعلىالمقتصرةالعلميةاألطرمنوالخروجالتنوعفمعالماضي،
ً تغيراً نقيسأنيمكنوغيرها،والفنوناإلعالمإلىواألعمال وعيالفيملموسا
وتطورلتحضرالمطلوباإليجابيالتغييرهوهذاأنإلىنطمئنوأنالثقافي

.المجتمعات

الوعيوالفراغأوقاتملءكيفيةمثلاألخرى،الحياتيةالتفاصيلقياساتوتقع
ثلمأخرى،وأموروالتطوعجمعيات،فيواالنخراطالصحي،والتثقيفبالهوايات
اسقيوأهمالثقافة،صلبفيالحريات،وحدودالمجتمعيةبالمسؤولياتالوعي
صعوبةبالليستوهيالمجتمعات،فيثباتهأوتغيرهوواقعالثقافيالوعيلمدى

قياسلالمنشودةالثقافاتصلبمنبأنهاالجميعلتوعيةبحاجةلكنهاالمتوقعة،
.التطور



11

،لثقافيةاألنشطةافيكةرلمشااعناصركافةلثقافيةاءاتإلحصاارطاإيتضمن:لثقافيةاكةرلمشاا

لثقافيةااترهلتظاافيكةرلمشاامنلخالأولمنظمالتوظيفالخالمنتمتاءسوتسارلمماوا
تلمناسباامثل،لمنظمةاأومعينةملرسوتخضعلتيا،(غيرتلكأولمسرحياداءألامثل)لمنظمةا
.(لثقافيةاألنشطةالخالمنأومنزليةماليةمسورتقتضياللتيا)تلمناسبااأوالحتفاليةا

قنفاإتركزعلىلتياتلبيانااجمعأدواتلخالمنلثقافيةاكةرللمشاديالقتصاالبعداصدريمكن
.لمدفوعةالثقافيةاألنشطةاعلىكينرلمشااقنفاإعلىوتلخدماوالسلعا،لثقافيةاعلىلمستهلكينا

علىنشطةأأو،ألسراقنفاإحمسوامباستخدجيذنمونحوعلىالجتماعيةاراهلظواذههسقيايتم
طنشاعلىللداللةدةعاينقد"كستهالا"مصطلحميستخد.تبيانايةإدارتوفرمكانيةإمنلرغما

.مبلغمقابللمستهلكاعليهيحصل

تلنشاطاافيمخصصة،اةللهوتلنشاطاافيكةرلمشاالىإرةلإلشاميستخد"كةرمشا"مصطلحماأ
ينرآلمشااأولمستهلكيناأنبما،لفئتينااتينهبينلتمييزايصعبقد،قعالوافيأولمدفوعةاغير

فيمةهلمساالخالمنأوياامزلخالمن،عينيةبالدفعلمنظمةاغيرألنشطةافياورآيشاأنيمكن
.لحفلاتكاليف

ئهأدامقابللهلمسكنواألمأكلاتأمينلخالمننلفنااتخدما"لمستهلكا"يدفعأنيمكن:لمثا

ايصبحومحترفين"أننظاميينغيرفنانينأواةلهوكن،يمبالمقابل.تلخدماادلتبايوّلدممالفني،ا
لثقافيةانشطةنتكوأنيمكن،بالتاليألا.أوسةرلمدايبرلتداهمآتربعدنألحياابعضفي"
.لثقافيةاتلقطاعاامنللعديدًرامصدلمنظمةاغيروالجتماعيةا
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مننوعًاتقتضيقدلتيالثقافيةاتسارلمماالثقافيةاكةرلمشااتتضمن
قنطاضمنرستمالتياألنشطةا،اتلمعتقدوالىإباإلضافةك،الستهالا
.لتقاليدواةلحياانوعيةتعكسلتيوالمجتمعا

لمنظمةالثقافيةااترهلتظاارحضوألنشطةواتسارلممااذههتشمل
لىإموسيقيحفل،ضافًةإرحضوأوفيلمةدهكمشا،سينمائيلمجانيةوا
لتيالثقافيةاألنشطةافيكةرلمشاامثل،لمنظمةاغيرلثقافيةالألعماا

مطالعةمثلليوميةاألنشطةاأواةللهولفنياجإلنتاوالمجتمعاضمنتتم
.لكتبا

لمجتمعامنفئةأومجتمعسساأعلىلثقافيةاكةرلمشااسقيادةعايتم
.علنواالجتماعياأولسناأوإلثنيةاأو

منفئةأوثنيةإمجموعةعلىيرتكزبتحليلملقياايضًاأيمكنكما
.لتعبيرالشكاأعتنوسلقيالثقافياالجتماعياعلنواأولمجتمعا
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ذجنموفعاليةرالختباتقريرادعدإ،2006ملعاافيءلإلحصاليونسكوامعهدطلب
وللدافيلثقافيةاألنشطةارطاإفيبيوروألامتررولباا"وفلمعرابيوروألادالتحاا
لثقافيةاتسارلمماا،b2006ءلإلحصاليونسكوامعهدوليونسكواتقريرديحّد.لناميةا
:ثثالتلفئافقًاو

(iهدةمشافيادألفرايمضيهيلذالوقتالىإتشير،نلتلفزيوا:للمنزاخلدالثقافةا
هدةمشاو،لمسجلةالصوتيةااالشرطةالىاو،يوادلرالىإعالستمااأوالتليفزيون

بلحاسواامستخدوالمطالعةواالتعليميةتلمسجالالىإعالستمااأور،لصوا
.إلنترنتوا

(iiرحلمساوالسينمااتصاالمثللثقافيةاألماكنادتياارتشمل:للمنزارجخالثقافةا
.رآلثاوالمتاحفواثيةالتراقعالمووالموسيقيةاتلحفالوا

(iiiلىإءالنتماوااةللهولثقافيةاتسارلممااثقافيةتشمل:لثقافيةالهويةاءبنا
.بلشبااجيلثقافةولمجتمعاتسارمماوإلثنيةالثقافةوا،لشعبيةالثقافةاتجمعيا
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امستخداسلقياتمسوحاتعتبر:لمنزليةالثقافيةاتسارلممااسقيا

لكهناأنكما.للمنزاخلدالثقافيةاألنشطةاجيةذلنمواداةألالوقتا

مخصصةوهين،لسكاامنتعيناعلىاؤهاجرإيتمتمسوحايضًاأ

.لهويةاءلبناوللمنزارجخالثقافةاسلقيا

لألنشطةليولدالتصنيفاةلمتحداألممافيءإلحصااشعبةتعّدأ

((ICATUSةلمتحدالألمملتابعالوقتاامستخداءاتبإحصالمتعلقةا

.(2005ة،لمتحداألمما)

حّدعلىلمتقدمةاوللدوالناميةاوللداةمساعدلىإلتصنيفاهذافيهد

الثقافي،ديالقتصااالمنتجتستخدمالتيءاتحصاإجنتاإعلىاء،سو

.جإلنتاانشطةأفيأةلمراركةمشاتعزيزلىإيضًاأفيهدوكما

لتابعالوقتاامستخداءاتبإحصالمتعلقةالألنشطليولدالتصنيفاإن

لثقافيةاتساربالمماشاملةالئحةميقّديلذالتصنيفاوهةلمتحدالألمم

الئحةعلىعالطالايمكن.لمجتمعاضمنلثقافيةاسةرلمماالكذفيبما

.والترفيهللثقافةاليونسكوامنظمةملحقفيزلرموا
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عملنشطةأامستخدالوقتاءاتبإحصالمتعلقةالألنشطةليولدالتصنيفايقسم

تلحساباامنظا.(SNA-work)ساسيتينأمجموعتينرطاإفيتدخللتياادألفرا

.لنهائيالناتجاتوّلدلتيالمؤسسيةاةللوحدفقًاولقوميةا

لتيواةألسراادفرأمثلبهاميقولتياألنشطةالىوألالمجموعةاادألفراتغطي

لتياألنشطةافتشمللثانيةالمجموعةاماأ.ةألسراجنتاإفيالمساهمةدةماتعتبر

غيرعلقطاتابعةاتحدوجنتاإفيالمساهمةدةماتعتبرلتيواادألفرابهاميقو

.(1998ة،لمتحداألممافيءإلحصااشعبة)ألسراعقطا

.ةكبيراردموتستوجبلثقافيةاكةرلمشاالحومكّثفةحمسواءجرإعمليةإن

تسجيلوإلجماليةاتلمعدالاعلىكةرللمشاحلمسواتركيزرإلطااهذاحيقتر،لذلك

.ألنشطةاهذهفيهرستمايلذافيلثقااللمجاا

فيكةرلمشاامسحمثلمنتظمةرةبصولمطالعةواحلمسواهذهامستخداإن

ءساإرلىإباإلضافةجتماعيةاضيعامومعالجةيتيحلرقصوالموسيقيةاألنشطةا

منلمزيدابينولمنظماغيرلثقافياجإلنتااأواةللهولثقافياجإلنتاابينصلاتو

ألساسيانلشأامعالجةجلأمنحيويًاصلالتواهذايعتبر.لمنظمةالثقافيةاألنشطةا

.ككّللمجتمعاعلىهرآثاولثقافياعلقطااتسويقفييتمّثليلذا
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علىديلمااغيرلثقافيااثلترايعرف:الماديغيرالثقافيالتراثسقيا
بهايرتبطماوراتلمهاوارفلمعاوالتعبيرالشكاوأراتلتصوواتسارلمماانهأ

تلمجتمعااهاتعتبرلتياثقافيةماكنوأحرفيةتصناعاوء،شياوأتآالمن
,UNESCOb)ثهماترمنًءاجزادألفراحيانًاوألثقافيةاتلجماعاوا 2003).

تلمجاالافيديلمااغيرلثقافيااثلترايتجلىأنيمكن،لتعريفاهذاعلىءبنا
بعضسقياعمليةيتنضو.رضمتعالمجانهأعلىبالتاليميقّدولثقافيةا

على،لنوعيةاأولكميةاحيثمناءسودي،لمااغيرلثقافيااثلتراتمنتجا
عليناينبغينهأيعنيالهذالكن.يةدماغيرتمنتجالكونهاانظرًةكبيرصعوبة

.ديلمااغيرلثقافيااثلتراعنلتعبيرالشكاأمنشكلكلسقيا



18



19

:لتاليةالمسبقةالمنهجيةاوطلشرالوقتاميستخد:بيةوروألاحلمسوانبشأتوجيهيةئدمبا

لتطاأنألمثلامنو،معينءجزعلىمنهفقطزآترّال  وأن،ككلنلسكااحلمسواتغطيأنينبغي•
جميعملأنضلمفترامنو،ممكنًاتشغيرلكذإذانكاماوةلعاشراسنقفوفيصألشخااحلمسوا
.لخامسةاسنمناءبتداعشرادألفرا

تلتوقعااكلتمّثلنتائجعلىللحصوانلضماكافيًالمرجعيةانلسكااعينةحجمنيكوأنينبغي•
.لتعليمياعلنوواالجتماعياىلمستووالعمراارغرعلىفيةالديموغرااتلمتغّيروا

لثانيواعألسبوالخالولألا:عألسبوافييومينلزمنيةالشخصيةاتليوميااعينةتغطيأنينبغي•
.عألسبوانهايةعطلةلخال

تغطيأنيجبو،رتعّذإذالكوذ،لالحقةاعشرإلثنياألشهرالوقتاامستخداحمسوتغطيأنينبغي•
.كامًاليًادعاسبوعًاأ

.10لىإ15قيقةدمناوحتترلشخصيةاتليوميااعينةفيةقصيرمنيةزاتفترامستخداينبغي•

لهذهتكونالهذو،لثانويةواألساسيةاألنشطةاعلىلشخصيةاتليوميااعينةتشتملأنينبغي•
يوادلرالىإعالستمااأوإلعالميةالوسائلاامستخدامثلداتعاتشملحلمسوانكوةكبيراالمورأهمية

.نيواألاغسللخالنلتلفزيواهدةمشاأورةلسياادةقيالخال

رطاإمهااباستخديتعلقخاصةةلمركزاألنشطةامنالواسعةاللوائحامستخدالمستجوبيناعلىينبغي•
.إلعالميةالوسائلافي



لوسائلاامستخداداتعاسقيافيقةدألكثرااجدًداةألايهلوقتاحمسوامستخداإن
.مرتفعةتطبيقهاكلفةأنغير،إلعالميةا

فيستهالكهايتميلذالوقتاكميةعنسئلةأإدراجفيلمنطقيالبديلالحلايتمّثل
منميوعألسبوواديعاعسبوألخالسكانيمسحعينةضمنمإلعالاسائلوامستخدا

.ألنشطةامنمسبقًاالئحةامستخداينبغي،لحالةاهذهفينهايةعطلة

لهويةاءلبنارجخالثقافةاسلقيامالئمةوأدوات،للمنزالسكانيالمسحاتعيناتعتبر
نةرلمقاوااترًاتوقلوأشيوعًاقلأتسارمماعلىنتشتماللفئتيناتينهالثقافيةا
:لمنهجيةاللمعاييرلتاليةالوطنيةاحمسوتستجيبأنينبغي،ليةولدانلضماو

فيكتهمرمشاعننستجوبولميفيداسنةهيلزمنيةاةلفترا:يةدالعتياالمرجعيةا•
.لمنصرمينااشهرًعشرإلثنيالخاللثقافيةاألنشطةا

نتكوأنينبغيلتيوا،باإلنابةبيةدلفراتلمقابالاتشمل:لنهائيةالتحليليةاةلوحدا•
علمعلىئمًاداليسةألسرابلمستجوانألألسريةا)حلمسوافيمتستخدماغالبًا

.ألمرامكنأإذاادفرأباقيبهاميقولتيالثقافيةاباألنشطة

لعامةاالجتماعيةاحلمسوامثلحلمسوامندةالستفااينبغي:لثقافيةاكةرلمشااقنطا•
ةلمعّدالثقافيةاحمسوتميل.نةرلمقاافيلتسليةاتقاأوىتتعدلتياليةولداحمسوأو

امستخدايمكنى،خرأتبيانافراتومعدلحافينهأغيركةرلمشااتضخيملىإللثقافة
.ةلمعّداللثقافةحلمسوانتائج



تحاجاوءميتالبمالوقتاامستخداحمسونبشألتوجيهيةادئلمبااتعديل
فيةالديموغروالناميةاوللدا

اءبتداادألفراعلىمثالينحوعلىحلمسواتشتملأنيجب:الجتماعيةالخصائصا•
لناميةاوللدافيإلعالميةالمشتركةالمرجعيةالسناوهيق،فوماولخامسةاسنمن
مثلرالعتباافيفيةالديموغرااتلمتغيراخذأينبغيكما.لوسائلاكستهالاداتعاسلقيا
لدخلاىمستووألساسياطلنشاواىلمستوا،لتعليمياأوالجتماعياعلنواولعمرا
.إلثنيةالمجموعةوا

تللعينا،خصائصهمنلسكاالحجمفقًاوتلعينااحجمتصميمريجدو:تلعينااحجم•
.لتمثيليالطابعانضمافبهدلكوذ

تلخدماواللسلعليةولداتلتصنيفااامباستخديوصى:تلتصنيفاواتلمصطلحاا•
.نةرلمقاابغيةليةولدا

كما.حقلفيلعاملةااتلوحدامختلفبينلعملاتنسيقينبغيلثقافةا:لعملافريق•
ءعلماوء،إلحصااءعلمامنو،يتألفتالختصاصاادمتعدعملفريقبتكوينيوصى

سخرابمسحملقياافبهدلثقافيةاتلمنهجيااضعوفيالختصاصيينامندالقتصاا
.موضوعي



لرقصوا،لقصصايةوروا،لموسيقىاعبرلويتجوديلمااغيرلثقافيااثلتراينتقل
أنيمكنل،لمثااسبيلعلىىخرأسقياتعملياتوجدبالتاليوداءألالشكاأمناهغيرو

(معًاأوقليميإأو،محلي،طنيو)معينىمستوعلىااؤهجرإيتملتياحلمسواتحصي

يندلمؤواكينرلمشااادألعدديلمااغيرلثقافيااثلترانمضموتستقصيأنيمكنكما
ةكبيرتتحّدياتمّثللثقافيااثللتريةدلمااغيرلوجوهاطنماألىإباإلضافةنقلهيتميلذا

تطويربغيةلمنهجيةالعملامنلمزيدحاجةنالكهلذلكوقياسهابعمليةيتعلقمافي
.سلقياالمناسبةاأدوات

لوسائلاىحدإهيفالّلغة.وللدامنللعديدبالنسبةلهامةااتلمتغيراىحدإلّلغةاتعتبر
بستيعاوالفهمطريقةهيكماديلمااغيرلثقافيااثلتراخاللهامنينقلويتجّلىلتيا
لحوقائمكبيرلجدناه.مالجماعةلطبيعيةواالجتماعيةالبيئةالىإضافةإ،لدنياا

والمتمثلةاللغويةالمعاييرميستخداو،للغةاهذهمتكلميدعدولّلغةاسقياكيفيةتعريف
:هماأساسينينرمعيافي

تلغا  عدةاوواحدةلغةوهي،مألالغةتسمىوالتياالساسيةللغةاتحديد:1رلمعياا

لجماعةاتحديدبينهامافيلمفهومةاملكالافصناأمنمجموعةلّلغةا:2رلمعياا
دبوجوعندئٍذينبغيى،ألخراعنمختلفةنفسهالمجموعتيناىحدإتعتبراإذا،لنفسها

c).ءلإلحصاليونسكوا،معهدوليونسكوا)مختلفتينلغتينلتسليما 2006



ةلمتحداألمماتتوصياودئلمبافقًاو.نبالسكالخاصةاءاتحصاإفيللغةاعنسئلةألخادبإوللدامنلعديدامتقو
يتملتياباللغةلمتعّلقةاتلبياناامناعنوأثالثةوهناك،(2007ة،لمتحداألمما)لمساكنوانلسكااتحصائاإنبشأ

:وهيدةعاجمعها

؛طفولتهلخالألساسياموطنهفيدلفرايتحدثهالتياللغةايوه:ةلمبكرامألالغة-أ

؛لحالياموطنهفينألحيااغلبأفييتحدثهالتياأوحاليًادلفرايتحدثهالتيايوه:دةلمعتااللغةا-ب

لحاليةاتاهالتجاوالوضعاسقياللمثااسبيلعلىللغةاتبياناتتيحأومعينةلغةنمكثرأثتحّدعلىرةلقدا-ت
.ألصليةاتللغاامتكلميادعدوأيللغواعللتنو

:(c2003،ليونسكوا)يوهمعاييرتسعةسساأعلىللخطرتعرضهاوللغةاحيويةلتقييممنهجيةليونسكوارتطّو

ن؛للسكامالغةلمتكّلميلمطلقادلعدا.1

؛إلجماليادلعداضمننللسكاللغةامتكّلمينسبة.2

؛ألميةامحووةلجديداللغةالتعليممةزلالاادلموافراتو.3

؛نوعيتهاومإلعالاسائلووتلمجاالاتلحاجاللغةاتلبية.4

؛ماجيللغةفيةلمتوفرالوثائقاعنو.5

؛ماجيللىإجيلمنلخاصةاللغةاتناقل.6

؛لغتهمإزاءلجماعةاادفرأقفامو.7

؛للغةافيهامتستخدلتياتلمجاالابينارقلفوا.8

.للغةلرسمياامالستخدوالوضعالكذفيبماللغةاإزاءلمؤسسيةوالحكوميةاتلسياساواقفالموا.9



يةدماغيرلشكاألريسطووأيمزرءبنا"نهاأعلىلتقليديةاتلمهرجانااتعريفيمكن
تلتخيالوا،اهغيرولعالمواةلحيااممفهوو،ألساطيروالتقاليدامثلتسارلمماامن
ورةلداحلامرببعضترتبطلتيالسياسيةافعوالدوالدينيةااتلمعتقدوالجماعيةا

لتقاليدانمكافيمعينًامجتمعًاتمّيزوعبرتنتقليوهلحيويةا،لثقافةوادلإلقتصا
(Convenio Andres Bello, 2004).

منيةزةفترفيلنظرالخالمنيلتقليدانللمهرجالثقافياوالجتماعيالبعداتحليليمكن
:معينة

لخالمننلمهرجااتنظيمفيللمجتمعللفعاارلحضوا:الجتماعيةاكةرلمشاا•
؛فيهالفاعلينواقطاعاتها

لهويةاءعطاإينظملالحتفاافبالطرصلخاالمنظمالمجتمعاويةه:لهويةاتحديد•
؛الجتماعيةالثقافيةوا

جميعمثل،إلثنيةواللتقاليدلثقافيةاراتلمنظوامختلفيمثل:لثقافياعلتنوا•
؛تطويرهونلمهرجااتحضيرلخالمن)لترفيهيةوالفنيةوالدينيةالشكاألا،بيرالتعا

؛تطويرهونلمهرجاالتحضيرلفاعلينواتلقطاعاامختلفجمع:الجتماعياماللتحاا•

تلجماعااخاللهامنتستملكلتياالجتماعيةوايةدلفرالألشكاا:الجتماعيةالملكيةا•
.نللمهرجانالجتماعيوانلفاعلووا





:للثقافةىألخراالجتماعيةادألبعاا

فّعالةمةهمساالجتماعياللماارأسلثقافياللماارأسوممفهومهيساأنلممكنامن
للماارأستعريفيمكن.يةدالقتصاواالجتماعيةالتنميةافيلثقافةاهمةمساسقيافي
،لثقافيةالقيمةاعلىءلضواتسّلطأوتجّسدلتيالألصوامنمجموعةنهأعلىلثقافيا

.عنهاتنتجقديةدقتصااقيمةأيلىإباإلضافة

ادألفرابنظرلحقيقيةاقيمتهاو،يةرتجابقيمةيةرعقاقطعةهرباعتبايثرأمبنىيحملقد
قد،اهغيرأومزيةرأوحيةروأوجماليةعناصرمجموعةمننفتتكّولمجتمعاأو

.عنهابالكاملجةرخانتكوقدأويةدالقتصااتلحسابااتتخطى

لثقافياللماارأسإن."للمبنىلثقافيةالقيمةا"تسميةلقيماذههعلىيطلقأنيمكن
قعالموواألماكنوالمبانيامثليةدمالشكاأفييتجّسدأنيمكنلطريقةابهذهفلمّعرا
مثلتسارلمماامنيةدماغيرلشكاألخاليتجلىقدأوتلصناعاالحرفيةاوفلحروا
.(لتقاليدوااتلمعتقدوارألفكاا)



تصف.ألصليينانلسكاارفمعاولمحليةوالتقليديةارفلمعاابينلربطادةعاييجر
تنشألتيا"لمحليةوالتقليديةارفلمعاا"نهاأعلىألصليينانلسكاارفمعااغندأو
وزارة"فيةاجغرمنطقةلىإصلهأديعومجتمعفيهايعيشمعينةوفظرضمنرتتطوو
.(2006،الجتماعيةالتنميةوالعملواالجتماعياعلنوا)

لمحليةوالتقليديةارفللمعادئلهاالمحيطامجتمعمانةأتعطيهيلذالتعريفاماأ
لتقليديةارفلمعااخاللهامنتتجلىأوتظهرطريقةأيبلثقافيالتعبيرالشكاأفيتضمن

منو،يةدماغيرأويةدماكانتاءسوهدفها،أونوعيتهاأومضمونهاعنلنظرابغض
:تتضمنسابقًاوردمامعنىمنلحّدادون

؛لشفهيادلسرواألغانيوايخرلتاوازأللغاواألناشيدوالقصصواءألسماا-أ

لنقشوالرسموالنحتوالموسيقيةاتآلالوااثلتّرروالفخاوافلحروالفنتاسارمما-ب
لنسجواات،رهلمجووات،للوحاوا،لمعدنيةادواتألوارة،لنجاواء،لفسيفساا-
ح،لمسروا،لرقصوا،لموسيقىات؛لمنسوجاواء،يازألواف،لصدالشغاوأ،لتطريزوا
؛لثقافيةاسلطقواأداءلشكاوأت،الحتفاالوادب،ألوا

؛تفاصيلهاولبصريةاكيبالترااءجزوألمرسومةالألشكاا-ث

.يةرلمعماالألشكاا-ج



سريةأهميةتحمللتيالثقافيالتعبيرالشكاأأو،لتقليديةارفلمعااكلفيعنيلسراماأ
:كلرفلمعاادةعاتشملو،لمعنّيينالتقاليدابصحاأتسارمماولعرفيانللقانوفقًاو

ستيحائهاإأو،عليهاللحصواأوعهاابدإيتملتياأولترفيهيةالتقليديةارفلمعاا-أ
؛خرفيةزأوقصصيةأوشعائريةأوحيةروأويةدقتصااتقليديةاضألغر

؛جيللىإجيلمنتناقلهايتملتيالترفيهيةالتقليديةارفلمعاا-ب

ةعشيرأومعينةتقليديةبمجموعةمتصلةتعتبرلتيوا،لترفيهيةالتقليديةارفلمعاا-ت
؛لةدوشرعيةضمنمجتمعأو

.منةأرةبصوحفظتوُ تنشألتيالجماعيةالترفيهيةالتقليديةارفلمعاا-ث

لةدلمباوالثقةاتمصطلحالخالمن"الجتماعياللماارأس"عنلتعبيراييجر
دييؤمافيعيةاإلبداونغآونغهمؤشربحسبلغنيةاالجتماعيةاتلشبكاواونلتعاوا
لتعبيروا،لجماعيوااطالنخروالمدنيةاشكالهوأ،الجتماعيالرفاهاتعزيزلىإ
الجتماعياللماارأسسقيايتمو.ديلفرااعإلبداازدهارلىإلكذدييؤو،الجتماعيا

:هيضيعاموتسعلخالمن

قعتنااون،لتعااحسولفعاليةابعناصردل،لتباوالثقةاوتتمثل،لعامةاتبالمؤسسالثقةا
ألنشطةافيكةرلمشااعنلتعبيروا،لقيماات،لذواتألقليااإزاءكلسلووا،لعصريةا
.الجتماعيةا



ىخرأثقافيةتمجاالمةءمالفبهدللثقافةىخرأدبعاأعلىللعملقائمةلحاجةاالتزال
.رهاآثاوللثقافةالجتماعيةالمجتمعالعناصراببعضيتعلقمافيخاصةر،إلطااضمن

لثقافيااثلترالمجافيماعلىحٍّدلىإرجتندلتيا،لبيئةوالثقافةابينلعالقةاجتحتا
.مةاباالستديتعّلقمافيسّيماالرالعتباامنلمزيدالىإلطبيعيوا

فيلنظرالىإأ دتساسيةأشنقانقطةالجتماعيالرفاهوالثقافةابينلعالقةاشّكلت
.لصحةوالثقافةابينلقائمةاتلعالقاا

وزيتجاقدو،لثقافةاقنطالتتخطىاكثيرًتتسعلبيئةواكالصحةضيعالموابعضإن
.إلحصائيةاتلمجاالوالثقافةابينىألخرابطوالراكبيربشكلشلنقاا

معينثقافيطنشاسةرلممالمحتملةالعامةارآلثااشلنقااليطاأنلممكنامن:لمثا
,Michalos))معينةموسيقيةآلةعلىفلعزامثللصحةاعلى 2003 & 2005



ماعجزاكم هللا خيرا على حسن المتابعة واالست

.....هل من أسئلة

ننتقل للفصل الثاني


