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تتبع القطاعات الثقافیة واإلبداعیة
یعد أمن بیاناتك الشخصیة أمًرا مھًما بالنسبة لنا وسنوفر جمیع الطرق الالزمة للحفاظ على سریة ھذه البیانات مع األخذ في االعتبار أنھ ال توجد وسیلة نقل

٪.100بنسبةآمنةإلكترونيتخزینطریقةأواإلنترنتعبر

تجمع سیلفرالین المعلومات التي تختار مشاركتھا معنا فقط وتعالجھا بموافقتك؛ حیث نطلب فقط الحد األدنى من المعلومات الشخصیة لتحقیق الغرض من
االستبیان. وال نبیع بیاناتك ألطراف ثالثة ولن نستخدمھا إال كما ھو مذكور.

تتخذ سیلفرالین كل الخطوات الالزمة لضمان دقة انعكاس البیانات المجمعة، ومع ذلك فإن سیلفرالین ومضیفیھا وأعضاءھا وشبكتھا:
)i(سبیلعلىیشمل،بماضمنًیا،أمصریًحاكانسواءنوع،أيمنضمانأيودونمتوفرة"ھيكماالراھنة،"بحالتھاالبیاناتیقدمون

المثال ال الحصر، ضمانات القابلیة للتسویق والمالءمة لغرض معین وعدم االنتھاك؛

)ii(معین؛غرضأليمالءمتھاأوالواردةالبیاناتبدقةیتعلقفیماضمنیة،أوصریحةإقرارات،أيیقدمونال

)iii(البیاناتعلىمبنیةإجراءاتأوقراراتأوتفسیرأليتحدیداًعلیھا،االعتمادأوالمذكورةللبیاناتاستخدامأيمسؤولیةیتحملونال
الواردة في ھذا التقریر.

)iv(المطلق.أمنھاضماننستطیعالأنناإالالشخصیة،بیاناتكلحمایةتجاریاًمقبولةوسائلالستخدامجاھدینسعیناورغم

ال تقر سیلفرالین أو تضمن بأي حال من األحوال أنھا تمتلك أو تتحكم في جمیع الحقوق لجمیع البیانات، ولن تكون سیلفرالین مسؤولة أمام المستخدمین عن
ألي من البیانات المتاحة للجمیع.باستخدامھمأي دعاوى مرفوعة ضد المستخدمین من قبل أطراف ثالثة فیما یتعلق

ال تؤید سیلفرالین ومضیفوھا وأعضاؤھا وشبكتھا أو یضمنون بأي حال من األحوال أي منتجات أو خدمات تابعة ألطراف ثالثة بحكم أي بیانات أو مواد أو
محتوى مشار إلیھ أو مدرج في أي من مراحل استبیان التتبع.

ال یجوز للمستخدمین التعدي على سالمة البیانات وعلیھم تحدیداً االمتناع عن أي تعدیل على البیانات یؤثر عمداً على طبیعتھا أو دقتھا.

لمزید من الوضوح حول ھذه الشروط، یمكنك الرجوع إلى ھذا الدلیل البسیط عن خصوصیة البیانات

عند اإلجابة على االستبیان، سنكون ممتنین إذا كانت اإلجابات بلغة واحدة [اإلنجلیزیة] لضمان التناسق في البیانات

الغرض من تتبع القطاعات الثقافیة واإلبداعیة
الغرض من ھذا البحث ھو إنشاء مرجعاً لتأثیر وأثر القطاعات الثقافیة واإلبداعیة على االقتصاد في یومنا ھذا. تلعب الثقافة، بحسب تعریف الیونسكو،
دوراً ممیزاً في التقدم االجتماعي. إن تطویر الثقافة ال یعتبر حالً للتحدیات، بل ھو وسیلة لخلق "مساحة حیث یمكن لألفراد التعبیر عن القضایا المعقدة

الحضریة بطبیعتھا بزیادة تفاعل سكانھا - ما یدفع الحكومات وقادة المدن نحو االستثمار في. تنمو ھذه المساحة1والصعبة واستكشافھا وإعادة تصورھا"
الثقافة لتعزیز ودعم النمو االقتصادي المستدام. ال ینبغي االستھانة بمثل ھذا االستثمار بسبب الدور الذي تلعبھ الثقافة في الترویج ألي بلد للشراكة في

التجارة واالستثمار والعمالة والتعلیم والسیاحة، وكل ذلك یساھم في النمو والتقدم االقتصادي للدولة.

Cultureتقریرجون.دابربول؛ھاوسن1 Matters.7ص.،2014طبعة.
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ولكن یبقى السؤال كاآلتي: ھل یمكن قیاس القیمة الثقافیة؟

وفًقا لألكادیمي األسترالي جولیان میریك، فإن "القیاسات الكمیة للقیمة الثقافیة حظیت باھتمام كبیر. لن تتالشى، كما أنھا تكشف بالفعل أشیاء معینة عن
بعض األنشطة، ولكن فكرة أن األرقام موثوقة ولت مع األزمة المالیة العالمیة، فاألرقام ال تصدق في الكثیر من األحیان، وال یمكننا تطویر فھم أفضل

عالوة على ذلك، وفًقا لمراقب.2لوجھة الدعم الثقافي وما یقدمھ إال من خالل إضافة عنصر نوعي (سیاق تاریخي وتجریبي) إلى استراتیجیاتنا التقییمیة"
المدن الثقافیة واإلبداعیة، "ما زال تتبع االستثمار في الثقافة صعباً للغایة، كما ویصعب تقییم تأثیره نظراً لعدم وجود تعریفات وبیانات ومقاییس مشتركة،

.3ال سیما على مستوى المدن"

ھدفنا من ھذا االستبیان ھو تغییر ذلك…

استبیان العاملین المستقلین
لماذا نطلب من المستقلین معلوماتھم الدیموغرافیة

األسئلة الدیموغرافیة ھي أي أسئلة تھدف إلى فھم ھویة المجیب بشكل أفضل. نسعى للحصول على معلومات دیموغرافیة أساسیة عن المجیبین حتى نفھم
أین ینتمي كٌل منھم بین عامة السكان، ما یمنحنا الفرصة لفھم بعض السمات الخلفیة عن المجیبین بشكل أفضل. نستخدم أیضاً التركیبة السكانیة لفھم

ممیزات السكان أكثر ألغراض عدیدة تشمل تأثیر تطویر السیاسات على المجموعات وأبحاث السوق االقتصادیة على السكان.

لماذا نسأل المستقلین عن صناعتھم

تحلیل الصناعة أداة تستخدمھا عدة شركات لتقییم السوق. یستخدمھا محللو السوق وأصحاب األعمال التجاریة لمعرفة كیفیة عمل دینامیكیات الصناعة
المطلوب دراستھا. وعادًة ما تساعد المحلل على تطویر إدراك قوي بالعوامل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتكنولوجیة التي تؤثر على الصناعة،

تغییر ذلكوفي ھذا القسم نھدف إلىمن وجھة نظر المستقلولكن لیس

لماذا نطلب من المستقلین معلوماتھم االجتماعیة

اإلحصائیات االجتماعیة وتحلیل البیانات الكمیة ھي أدوات مستخدمة لفھم المجتمع والتحوالت االجتماعیة. نرید أن نحاول تقدیر مواقف الناس وتتبع
البیانات إلنتاج نماذج لتقدیر الظروف التي تؤثر على تغییر سلوك الفرد والسكان. ُتستخدم اإلحصائیات االجتماعیة وسیلًة استقصائیة الختبار تأثیر

السیاسات على حیاة الناس.

لماذا نطلب من المستقلین معلوماتھم االقتصادیة

تستمد التحلیالت ضمن اإلحصائیات االقتصادیة من البیانات التجریبیة الالزمة في البحث االقتصادي وتوفرھا، سواء كانت وصفیة أو اقتصادیة قیاسیة.
اإلحصائیات االقتصادیة مرتبطانتوفر وطبیعةفھي المدخالت الرئیسیة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسیاسات االقتصادیة. وخالفاً لالعتقاد الشائع، فإن

تغیرت البیانات التي تعكس التأثیر االقتصادي لقطاعات الثقافة واإلبداع تتغیر معھا صورة النظامفإذاارتباطاً وثیقاً بالتطورات في النظریة االقتصادیة،
الیوم یمكن أن تحاول تمثیل ما توفره قطاعات الثقافة واإلبداع لالقتصاد بدقة من حیث الحیویة. وبالتالي فإن البیانات التي نرید جمعھااالقتصادي ككل

الثقافیة.

Theم.سایساناس؛النجیدیكك؛موراتاكاوخورجيف؛مونتالتو3 Cultural and Creative Cities Monitor (C3 Monitor.(2017طبعة.
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لماذا نسأل المستقلین عن مھاراتھم ومعرفتھم

قد یكون النمو الشخصي والمھني مفتاحاً لنجاحك على المدى الطویل. حتى إذا كنت تشعر أنك في وضع جید في حیاتك المھنیة، قد تضر فرصك في النجاح
ویمكنالنمو المھني ھو تطویر المواھب والمھارات التي تؤدي إلى نتائج أفضل أو استخدامھا بشكل أفضل.المستقبلي إذا كنت ال تبحث عن فرص للنمو.

أن یحدث ھذا التطویر في العدید من األماكن المختلفة - أثناء العمل أو في بیئات خارج العمل. السعي المستمر للتطویر المھني یضمن أن تبقى المعرفة
والمھارات محدثة وذات صلة، كما أنھ یسمح للمھنیین بأن یكونوا أكثر علماً بالصیحات واالتجاھات المتغیرة في الصناعة.

استبیان المؤسسات
لماذا نطلب من المؤسسات معلوماتھا التشغیلیة

یساعد فھم كیفیة عمل المؤسسة في إلقاء الضوء على مجاالت الفرص التي قد تتطلب فقط تغییرات بسیطة أو تعاونیة لتحفیز النمو. نظراً لعدم وجود بیانات
قیاسیة ثابتة، فإننا ندرس ھذه المعلومات لتصبح بمثابة مرجع للمتطلبات التشغیلیة في قطاعات الثقافة واإلبداع في یومنا ھذا. ویمنحنا ھذا فرصة البحث

أكثر إذا ظھرت اتجاھات أو أنماط مؤسسیة معینة.

لماذا نسأل المؤسسات عن معلومات تواصلھا

یستھدف التواصل الخارجي األشخاص والمؤسسات العاملة خارج مؤسستك بالتحدید. ویستھدف التواصل الداخلي تحدیداً الموظفین واإلدارة. نھدف من
خالل ھذه األسئلة إلى تحدید مدى التزام المؤسسة واستثمارھا في التواصل لنشر األخبار والمعلومات حول ما تفعلھ للعموم والعمالء واألطراف الخارجیة.

ونھدف إلى احتمالیة التوصل إلى استنتاجات حول الجھود التي تزید من مرئیة المؤسسات للناس.

لماذا نسأل المؤسسات عن معلوماتھا االقتصادیة

یمكن أن تساعدنا البیانات التي نحصل علیھا الیوم في فھم وظائف مفاھیم العرض والطلب في قطاعات الثقافة واإلبداع. ففقط بفھم أساسیات الوضع
االقتصادي الحالي لقطاعات الثقافة واإلبداع یمكننا البدء بقیاس تأثیرھا. وبما أن العرض والطلب عامالن یؤثران على ظروف السوق، فمن المھم جداً

فھمھما حیث أنھما ال یفسران المنتجات المادیة فقط مثل األعمال الفنیة أو المالبس بل أیضاً األجور وحركة العمالة. كما ونھدف، من خالل تحلیل
المعلومات التي نجمعھا عن اقتصاد األعمال المستقلة وتأثیره على قطاعات الثقافة واإلبداع، إلى تكوین صورة كاملة وشاملة عن الصناعة.

لماذا نطلب من المؤسسات معلومات عن نموھا وتنمیتھا

تحلیل الفجوات في المھارات أداة مستخدمة للتعرف على المھارات المتوفرة واالحتیاجات المستقبلیة للمؤسسات. ھناك فجوات معقدة بین التقنیات الجدیدة
والوظائف والمھارات الموجودة. وستكون القدرة على امتالك عقلیة تعلم رشیقة ضروریة كذلك للمؤسسات حتى تتمكن من المساعدة في تحسین المھارات

وإعداد القوى العاملة للمستقبل. ویساعد فھم وتحلیل الفجوات في المھارات على تحدید الفرص المختلفة التي یمكن أن تحفز تقدم المؤسسة.


