الملخص
ٌهدؾ هذا البحث إلى التعرؾ على اتجاهات التروٌح لدى األسر السعودٌة ،والكشؾ عن مدى
تأثٌر هذه االتجاهات على جودة الحٌاة فً ضوء رؤٌة2030م .وتمثلت أهمٌة البحث العلمٌة فً
كونه ٌتزامن مع اهتمام الدول المتزاٌد بمسألة التروٌح عن المواطنٌن ،واعتباره سببا رئٌسٌا فً
تحمٌك جودة الحٌاة لهم ،أما أهمٌته العملٌة تمثلت فً أنه سٌكون ذو فائدة للهٌئات أو المؤسسات التً
تهتم بالجانب الترفٌهً وتسعى إلى تطوٌره ،كما سٌفتح هذا البحث المجال أمام الباحثٌن للمٌام
بدراسات أخرى حول المتؽٌرات التً ٌعٌشها المجتمع السعودي وانعكاس ذلن على بٌئة التروٌح.
ولد خرج البحث بعدد من النتائج ،من أبرزهاّ :
أن المملكة العربٌة السعودٌة لد مرت بمراحل
تطورٌة فً مجال الترفٌه  /التروٌح منذ عام 2016م إلى عام 2019م وحتى ولتنا الحاضر،
وؼدت دولة متمٌزة فً هذا المطاع ومنافسة لوٌة على المستوٌٌن اإلللٌمً والدولً ،كما أصبحت
محط أنظار لكثٌر من الجنسٌات بخالؾ مواطنٌها والممٌمٌن فٌها ،كما أظهرت النتائج ّ
أن جودة
الحٌاة ترتبط ارتباطا وثٌما بالتروٌح عن النفس والرضا عن الذات وعن الحٌاة ،لذا اهتمت رؤٌة
2030م بذلن من خالل إصدارها "لوثٌمة برنامج جودة الحٌاة.
وجاءت توصٌات البحث بتوجٌه رسالة للدول العربٌة المجاورة بأن تستفٌد من نجاح المملكة العربٌة
السعودٌة فً لطاع الترفٌه ،كما وتمثلت التوصٌات بوجوب استفادة المملكة من نجاحات الدول
األوروبٌة فً هذا المطاع والتوسٌع من مجاالته بما ٌتناسب مع طبٌعة األفراد فً المجتمع السعودي.
الكلمات المفتاحٌة :التروٌح ،جودة الحٌاة ،السعودٌة ،رؤٌة .2030
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This research aims to identify the trends of recreation among Saudi families and
to reveal the extent of the impact of these trends on the quality of life in light of
Vision 2030. The importance of scientific research is the fact that it coincides with
the increasing interest of countries in the issue of entertainment for citizens,
considering it a major reason for achieving quality of life to them. Its practical
importance is that it will be useful to bodies or institutions that are interested in
the entertainment aspect and seek to develop it. This research will open the way
for researchers to conduct further studies on the changes that Saudi society is
experiencing and their reflection on the entertainment environment.
The research yielded a number of results, the most prominent of which are:
The Kingdom of Saudi Arabia has gone through developmental stages in the field
of entertainment/recreation from 2016 to 2019, and until the present time. it has
become a distinct country in this sector and strong competition at the regional
and international levels, and it has also become the focus of attention. For many
nationalities other than citizens and residents. The results also showed that
quality of life is closely related to recreation, self-satisfaction, and life. Therefore,
Vision 2030 has taken care of that by issuing the "Quality of Life Program"
document.
The recommendations of the research came to send a message to neighboring
Arab countries to benefit from the success of the Kingdom of Saudi Arabia in the
entertainment sector. The recommendations were that the Kingdom benefit from
the successes of European countries in this sector and expand its fields are in
proportion to the nature of individuals in Saudi society.
Key words: recreation, quality of life, Saudi Arabia, Vision 2030.
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ٌُعد "التروٌح" من األنشطة المجتمعٌة التً تتحكم فٌها مجموعة من العوامل االلتصادٌة
واالجتماعٌة والثمافٌة ،وهً جزء ال ٌتجزأ من التراث الثمافً للمجتمع ،فمد تكون مستمدة من الدٌن
أو الثمافة الشعبٌة أو من ثمافات أخرى ،ولد كان التروٌح منتشرا فً الحضارة العربٌة واإلسالمٌة
تحت مسمى" اللهو"  ،والذي كان متمثال فً(المسرحٌات ،واألهازٌج ،واأللعاب الشعبٌة،
وؼٌرها) ،ولكن األهم فً ذلن هو َّ
أن التروٌح أو اللهو ٌتؽٌر مع مرور الزمن وٌتشكل بعدة أشكال
فٌر مختلؾ الحضارات والمجتمعات ،وذلن استنادا إلى مجموعة العوامل السالفة الذكر(الواصل ،
1438هــ 2017 -م).
والتروٌح  Recreationفً اللؽة كما جاء فً معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس هو السعة
والفسحة واالنبساط واالنتمال من حال إلى آخر اكثر تشوٌما ً منه( ابن فارس1999،م ،ص .)454
ومما ذكرته خطاب أن التروٌح له خواص ثالث هً انه أي التروٌح نشاط بناء ،اختٌاري ،ممتع
سار (خطاب1990،م ،ص.)29
كما حددت ان زمن التروٌح ٌشترط ان ٌكون فً ولت الفراغ ولٌس فً أولات العمل المهنً او
الوظٌفً الذي ٌمارسه الفرد(خطاب1990،م ،ص)30
" فالتروٌح" مصطلح مرادؾ لمصطلح" الترفٌه" ،والذي ٌعنً بدوره ذلن النشاط الذي ٌموم
اإلنسان بممارسته فً أولات فراؼه ،وٌموم بذلن بشكل اختٌاري أو بدافع ذاتً .وٌعرفه البعض على
أنه نشاط ٌموم به اإلنسان إما عن طرٌك الحركة أو االستماع أو النظر بالشكل الذي ٌعود علٌه
باألُنس ،أو هو إدخال السعادة والسرور إلى النفس .فالتروٌح حاجة من الحاجات األساسٌة المهمة
لدى اإلنسان ،أو باألحرى هو جزء ال ٌتجزأ من حاجاته الفسٌولوجٌة ،وٌرجع السبب فً ذلن إلى
أنَّه دائما ما ٌحتاج الفرد إلى الراحة العملٌة والجسدٌة ،وبالطبع ال ٌنفصل عن حاجاته االجتماعٌة فً
ظل حٌاة ملٌئة بالضؽوط النفسٌة والعملٌة ،فهو ٌعتبر سببا رئٌسٌا فً ولاٌة اإلنسان من األمراض
النفسٌة كاالكتئاب واإلحباط النفسً وكذلن األمراض الجسدٌة ،وسببا فً إكسابه مجموعة من
المهارات العملٌة والجسدٌة ،لذا ٌمكننا المول َّ
بأن الترفٌه ٌعمل على نمل حٌاة األشخاص من السلب
عراد 2008 ،م،
إلى اإلٌجاب وكذلن ٌمنحه المدرة على التكٌؾ مع التؽٌرات هذا العصر(أبو ّ
صفحة .)12،14،15
وألجل أهمٌة وفوائد التروٌح لكل من األفراد والمجتمعات عملت (المملكة العربٌة السعودٌة)على
تبنً العدٌد من التوجهات التً تعمل على نشر ثمافة التروٌح وذلن فً ضوء رؤٌة2030م،حٌث
اعتبرت المملكة َّ
أن الترفٌه جزء ال ٌتجزأ من مؤشرات ومرتكزات جودة الحٌاة لدى أفراد المجتمع،
وأدركت َّ
أن من وسائل الترفٌه المائمة ماال ٌتناسب مع جمٌع فئات المجتمع ،نظرا لالختالفات
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االلتصادٌة والثمافٌة فٌما بٌنهم ،لذا أُسست الهٌئة العامة للترفٌه عام 2016م ،تزامنا مع تأسٌس
الهٌئة العامة للثمافة ،وإطالق رزنامة ترفٌهٌة تسمى (بعٌشها) ،أما فً عام 2017م سمحت
بالترخٌص لدور السٌنما ،واإلعالن عن "برنامج جودة الحٌاة" ،و فً عام2018م تم اإلعالن عن
وضع حجر األساس "لمشروع المدٌة" الذي ٌضم أكثر من( )300مرفك ترفٌهً وتعلٌمً ،وتزامن
مع ذلن إطالق برنامج جودة الحٌاة ،وأبرز ما ت َّم إطالله فً عام 2019م هو "برنامج مواسم
السعودٌة" ،وهو برنامج ترفٌهً ٌضم(11موسم) وٌتكون من مجموعة من الفعالٌات الترفٌهٌة
والثمافٌة وفعالٌات األعمال والرٌاضة (الثقافة والترفٌه فً المملكة العربٌة السعودٌة:أرقام
وتجارب2019 ،م ،صفحة ) 9 ، 5
ٌعتبر التروٌح عامال مهما فً مواجهة ضؽوط الحٌاة ،وأداة فعالة فً تسلٌة اإلنسان والتخفٌؾ
عنه عبئ الحٌاة ،وٌموم بذلن من خالل تخفٌض معدل الملك والتوتر النفسً،ومن ثم تضفً على
عراد 2008 ،م ،صفحة . )21،22فهو ٌرتبط
اإلنسان شعورا بالسرور والرضا عن الذات (أبو ّ
بشكل وثٌك بجودة الحٌاة لدى الفرد ،حٌث عرفته رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة2030م على أنه:
لدرة الفرد على العٌش ،ومدى تمتعه باألمن والبٌئة االجتماعٌة ،والرعاٌة الصحٌة ،باإلضافة إلى
مدى تمتعه بالفرص التعلٌمٌة وااللتصادٌة ،كما ولد رأت المملكة أنه لٌتمتع اإلنسان بنمط حٌاة سعٌد
ومتزن(جودة الحٌاة) ٌجب أن ٌحظى بالترفٌه أو التروٌح عن النفس ،كما ولد رأت المملكة انَّه إذا
تمتع اإلنسان بالسعادة والرضا عن الذات ّ
فإن ذلن سٌؤدي إلى انتشار جودة الحٌاة على المستوٌات
االجتماعٌة ،وااللتصادٌة  ،والثمافٌة للدولة (الواصل 1438 ،هــ 2017 -م ،ص .)1

مشكلة البحث
تدور لضٌة هذه البحث ومحوره الرئٌسً حول اتجاهات التروٌح لدى األسر السعودٌة ومدى
تأثٌرها على جودة الحٌاة فً ضوء رؤٌة 2030م ،وذلن لحاجة اإلنسان الفطرٌة لهذا التروٌح ،إذ
أنه ال ٌستطٌع إكمال أعماله بشكل متتالً ومترابط بدون فترة من الراحة والفكاهة ،حٌث ٌتفرع
التروٌح فً جوانب عدة (منها النفسٌة ،والجسدٌة ،والعملٌة ،واالجتماعٌة ،وؼٌرها) (أبو دف و أبو
مصطفى 2010 ،م ،صفحة .)7،8
ولد رأت المملكة العربٌة السعودٌة َّ
أن األسر السعودٌة تحتاج إلى الترفٌه أو التروٌح عن
نفسها ،ورأت َّ
أن وجود هٌئة ترفٌهٌة سٌعمل على تنمٌة االلتصاد الوطنً ،والجانب االجتماعً
والثمافً ،باإلضافة إلى أنه وجوده سٌعمل على توفٌر فرص عمل للمواطنٌن ،وإعطاء المملكة لدرة
تنافسٌة بٌن الدول( .وكالة األنباء السعودٌة 2018 ،م)
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وجاء البحث الحالً لٌبٌن مدى لدرة الترفٌه أو التروٌح فً المملكة العربٌة السعودٌة على تحمٌك
جودة الحٌاة للمواطن السعودي وألسرته فً ظل رؤٌة 2030م وكذلن التعرؾ على اتجاهاتهم فً
هذا المطاع من خالل ما جاءت به الرؤٌة.

أسئلة البحث
السؤال الرئٌسً :ما هً اتجاهات التروٌح لدى األسر السعودٌة ،وما هو تأثٌرها على جودة الحٌاة
فً ضوء رؤٌة 2030م؟
وٌتفرع من السؤال الرئٌسً األسئلة الفرعٌة التالٌة:
.1
.2
.3
.4
.5

ما هو التروٌح وما هً اتجاهاته؟
ما هً اتجاهات التروٌح المتاحة لدى األسر السعودٌة؟
ما هً جودة الحٌاة وما عاللتها بالتروٌح؟
ما هً أبرز المبادرات والبرامج التً ُد ِشنت فً المملكة العربٌة السعودٌة بمجاالت الترفٌه
فً ضوء رؤٌة2030م؟
كٌؾ أثّر التروٌح على جودة الحٌاة فً السعودٌة فً ضوء رؤٌة2030م؟

أهداف البحث
التعرؾ على االتجاهات التروٌحٌة المتاحة لألسر السعودٌة.
البحث فً العاللة الكامنة ما بٌن جودة الحٌاة والتروٌح.
التعرؾ على أبرز المبادرات والبرامج التً ُد ِشنت فً المملكة العربٌة السعودٌة فً
مجاالت الترفٌه فً ضوء رؤٌة2030م.
الكشؾ عن أثر التروٌح على جودة الحٌاة فً السعودٌة فً ضوء هدؾ "ندعم الثمافة
والترفٌه لرؤٌة 2030م.
أهمٌة البحث
ٌكتسب البحث الحالً أهمٌته من كونه ٌتزامن مع اهتمام الدول المتزاٌد بمسألة التروٌح عن
المواطنٌن ،واعتباره سببا رئٌسٌا فً تحمٌك جودة الحٌاة لهم وكذلن اعتباره سببا هاما فً التأثٌر
على الجوانب المختلفة فً الدولة ،باإلشارة إلى فتوة المجتمع السعودي حٌث بلؽت نسبة فئة السكان
من 64-15سنة  ،%65.5أما فئة السكان دون15سنةفمد بلؽت نسبتهم  %30.3من إجمالً
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السكان (مسح الخصائص السكانٌة2017،م) .وال شن أن هذه الفئة العمرٌة هً أكثر لابلٌة
للمشاركة فً األنشطة التروٌحٌة.
وتكمن أهمٌته العملٌة فً أنه سٌكون ذو فائدة للهٌئات أو المؤسسات التً تهتم بالجانب الترفٌهً
والجذب السٌاحً وتسعى إلى تطوٌرهما أو االستثمار فٌهما ،كما سٌفتح هذا البحث المجال أمام
الباحثٌن للمٌام بدراسات أخرى حول التروٌح فً المجتمع السعودي.

الدراسات السابقة
 .1أجرى (شداد 1441 ،هــ 2019 -م) دراسة بعنوان":جودة الحٌاة فً السعودٌة:أهداف
ذكٌة ومبادرات طموحة" .والتً هدفت إلى البحث فً جودة الحٌاة فً المملكة العربٌة
السعودٌة ،وتضمنت خاللها الحدٌث عن التروٌح كجزء مهم من جودة الحٌاة.ولد خرجت
َّ
النتائج،منها:أن برنامج جودة الحٌاة فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌعتمد
الدراسة بعدد من
على ركٌزة نمط الحٌاة ،وٌشمل المشارٌع التروٌحٌة سرٌعة التنفٌذ ،مثل إعادة افتتاح
صاالت السٌنما ،واستضافة فعالٌات الترفٌه بأشكالها المتنوعة (الرٌاضٌة،
والثمافٌة،والعالمٌة)،مع المٌام بإعداد المالعب لتحسٌن تجربة الجمهور ،وتطوٌر المطاعم
والمماهً ،وٌشمل ذلن كل من( الرٌاضة  ،والتراث والثمافة  ،والترفٌه ،والتروٌح باإلضافة
على المشاركة االجتماعٌة).كما أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن جودة الحٌاة ال تشمل فمط لطاع
الترفٌه أو التروٌح ،بل تشمل كذلن المطاع الصحً ،والمخطط الحضري ،ولطاع
النمل،والصحة الذهنٌة والنفسٌة ،والمطاع الخاص وؼٌر ذلن الكثٌر.
 .2أجرى ) ( ganec, Merkas, & verko, 2011دراسة بعنوان ":نوعٌة الحٌاة
واألنشطة الترفٌهٌة :كٌف تساهم األنشطة الترفٌهٌة فً تحقٌق الرفاهٌة الذاتٌة؟" .والتً
هدفت إلى بٌان نوعٌة الحٌاة وأنشطة الترفٌهٌة وكٌفٌة مساهمتها فً تحمٌك الرفاهٌة الذاتٌة
للناس ،كما هدفت إلى التمٌٌز بٌن أنواع األنشطة الترفٌهٌة المختلفة ،مع العثور على تلن
األنشطة .و كانت عٌنة الدراسة متمثلة فً ( 4000مواطن كرواتً) ،واعتمدت على
متغٌرات الجنس والعمر ،وكانت المقاٌٌس المتعلمة بذلن هً ممٌاس الرضا عن الحٌاة،
وممٌاس السعادة باإلضافة على مؤشر الرفاه الشخصً .ولد خرجت الدراسة بعدد من
النتائج ،من أبرزهاَّ :
أن المشاركة األنشطة الترفٌهٌة تسهم بشكل كبٌر فً رفاهٌة المواطنٌن
الكرواتٌٌن .كما أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن الرفاهٌة تتأثر بالحالة االجتماعٌة وااللتصادٌة،
ّ
وأن متؽٌر الدخل لٌس عامال محددا فً التنبؤ بجودة الحٌاة.
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 .3أجرى (الدوٌكات و الشٌخ 2009 ،م) دراسة بعنوان":مرافق التروٌح وأنشطته المتاحة
للمرأة السعودٌة فً مدٌنة جدة (دراسة فً جغرافٌة التروٌح)" .والتً هدفت إلى التعرؾ
على أنواع األنشطة التروٌحٌة التً تمارسها المرأة السعودٌة فً جدة ،كما هدفت إلى تحدٌد
المرافك التروٌحٌة التً تختارها المرأة السعودٌة،باإلضافة على التعرؾ على أبرز العوامل
االجتماعٌة والتعلٌمٌة وااللتصادٌة والدٌمؽرافٌة التً تؤثر فً لرارات المرأة حول
الترفٌه.وألجل تحمٌك أهداؾ الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفً والمنهج التحلٌلً
للكشؾ عن العاللات بٌن المتؽٌر المستمل والمتؽٌر التابع .وتكون مجتمع الدراسة من
مرافك التروٌح التً توفر األنشطة التروٌحٌة فً مدٌنة جدة لعام 1425هـــ.ولد خرجت
ّ
أهمها:أن هنان إلبال كبٌر من السٌدات السعودٌات على
الدراسة بعدد من النتائج ،من
األسواق التجارٌة باعتبارها مرافما تروٌحٌة ،كما أظهرت نتائج الدراسة َّ
أن هنان تأثٌر
للمتؽٌرات المستملة المرتبطة (بالعمر،والحالة االجتماعٌة ،والمؤهل العلمً ،ونوع العمل،
ومعدل الدخل،وعدد األطفال على بعض المتؽٌرات المرتبطة بمٌام المرأة باألنشطة
الروحٌة .وأوصت الدراسة بالحفاظ هعلى الحماٌة واألمان فً الفرص التروٌحٌة
الحالٌة،كما ولد أوصت بتوفٌر الخصوصٌة للعائلة فً األماكن التروٌحٌة،على وجه
الخصوص فً (المطاعم ،والمماهً ،وشاطئ البحر).
 .4دراسة أبوداود& زعزوع 1428هـ بعنوان السٌاحة والتروٌح فً جدة المفاهٌم
والسٌاسات والموارد ،من أوائل المؤلفات الجؽرافٌة محلٌا ً التً سلطت الضوء على
جغرافٌة التروٌح مفاهٌمها والسٌاسات التروٌحٌة فً مدٌنة جدة إحدى مماصد التروٌح
المزدهرة فً المملكة العربٌة السعودٌة
 .5أجرى ) (Leung & Lee, 2004 – 2005دراسة بعنوان" :محددات متعددة لنوعٌة
الحٌاة :أدوار أنشطة اإلنترنت ،واستخدام الوسائط الجدٌدة ،والدعم االجتماعً ،
واألنشطة الترفٌهٌة" .والتً هدفت إلى البحث فً نوعٌة الحٌاة فً عالم الصناعة
والتكنولوجٌا ،مع البحث فً آثار شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعً واألنشطة
الترفٌهٌة على نوعٌة الحٌاة .وتمثلت أداة الدراسة فً االستبٌان المنظم وجها لوجه ،وكانت
عٌنة الدراسة متمثلة فً ( )1192مشار ًكا .ولد خرجت الدراسة بعدد من النتائج ،منهاَّ :
أن
األشخاص الذٌن لدٌهم دعم اجتماعً لوي ٌحصلون على جودة حٌاة أعلى ،كما أظهرت
نتائج الدراسة أن شبكة االنترنت ووسائل التواصل تعتبر وسائل تروٌحٌة للناس.
التعقٌب على الدراسات السابقة
تمٌز البحث الحالً عن الدراسات السابمة فً أنه لد تطرق إلى موضوع اتجاهات التروٌح لدى
األسر السعودٌة وتأثٌرها على جودة الحٌاة فً ضوء رؤٌة 2030م" ،والتركٌز فٌه على انتمال
التروٌح من أدوار فردٌة لد ٌضطلع بها المطاع الخاص إلى عمل مؤسسً حكومً ،وتشابهت معه
إلى حد ما دراسة (شداد 1441 ،هــ 2019 -م) التً تضمنت الحدٌث عن التروٌح كجزء مهم
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من جودة الحٌاة فً السعودٌة ،بٌنما دراسة (الدوٌكات و الشٌخ 2009 ،م) اختلفت عن البحث
الحالً فً تركٌزها على الترفٌه فً السعودٌة ،وكان محور الدراسة هو المرأة السعودٌة ،ولم
تتطرق إلى الحدٌث عن العاللة الجامعة بن جودة الحٌاة والترفٌه ،أما دراسة (Leung & Lee,
) 2004 – 2005تشابهت مع البحث الحالً فً التطرق إلى تأثٌر أسالٌب الترفٌه المختلفة على
جودة الحٌاة ،ولكنها اختلفت عنه فً تناولها له من ناحٌة عصرٌة .أما دراسة أبوداود وزعزوع
فٌمٌزها انها لدمت دراسة تأصٌلٌة وتأرٌخٌة لتطور السٌاسة التروٌحٌة السعودٌة .وجاءت دراسة (
) ganec, Merkas, verko, 2011متشابهة مع البحث الحالً من ناحٌة التطرق إلى تأثٌر
األسالٌب الترفٌهٌة على نوعٌة الحٌاة لدى األفراد ،ولكنها اختلفت عنها من حٌث اعتمادها على
مجموعة من المتؽٌرات المختلفة فً تحدٌدها.

ماهٌة التروٌح واتجاهاته
ٌرمً مصطلح "التروٌح" إلى لٌام الفرد بممارسة أشكال متنوعة من النشاطات فً أولات
فراؼه ،مما ٌؤدي إلى شعوره بالسعادة ،والرضا(أبو دف و أبو مصطفى 2010 ،م ،ص .)5
ولد ت َّمت اإلشارة إلٌه على أنه مٌل النفس والبدن إلى الراحة ،أو هو عبارة عن " اللهو مروح
للملب ،ومخفؾ عنه أعباء الفرن والملوب إذا أُكرهت عمٌت ،وتروٌحها إعانة لها على الجد واللهو
دواء من داء اإلعٌاء والملل" (الغزالً 1980 ،م  ،ص .) 284
ٌُك ِسبْ التروٌح الفرد مجموعة من المهارات الشخصٌة والمٌم والخبرات المختلفة من خالل
النشاطات التً ٌمارسها ،وتظهر فوائده فً (الجانب الصحً ) المتمثلة فً إكسابه الصحة البدنٌة
لكافة أعضاء جسمه كالسرعة ،والمرونة  ،والتحمل  ،والرشالة وؼٌرها( ،خطاب 1990 ،م ،ص
 ، )34وله كذلن فائدة فً (الجانب النفسً) ،متمثال ذلن فً مساعده الفرد على االسترخاء وخفض
الملك والتوتر  ،وإحالل مشارع الفرح والسعادة مكان مشارع الجزع والتعب واإلرهاق (العودة ،
1994م ،ص  ،)39وهو ذو فائدة أٌضا فً(الجانب العلمً والمعرفً) ،وٌتمثل ذلن فً األنشطة
الترفٌهٌة التً تمدمها المؤسسات أو الهٌئات الثمافٌة والفنٌة (خطاب 1990 ،م ،ص ،)139
باإلضافة إلى فائدته فً (الجانب الفكري) الذي ٌعمل فٌه على تدرٌب األفراد على التفكٌر العلمً
السلٌم (عبد الحمٌد 1998 ،م ،ص ، )79أما فً (الجانب االجتماعً) فإنه ٌعمل على تمرٌب
الصالت االجتماعٌة بٌن األفراد وٌخفؾ من الممارسات االجتماعٌة السٌئة مثل السخرٌة
واإلٌذاء،وٌُحل الممارسات االجتماعٌة اإلٌجابٌة مكانها ،مثل :األخوة والعدل والتسامح ،عبْر
األنشطة التعاونٌة ذات المنافسة الشرٌفة .باإلضافة إلى فائدته فً كل من (الجانب اإلبداعً ،
وااللتصادي  ،والتعلٌمً ،وؼٌره) (أبو دف و أبو مصطفى 2010 ،م ،ص .)14 ،13، 12
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وٌنقسم التروٌح إلى العدٌد من المجاالت أو االتجاهات (من حٌث درجة مشاركة الفرد أو تفاعله)
والتً تتمثل فٌما ٌلً:
االتجاه االبتكاري :وٌندمج الفرد هنا بالنشاط الممارس وٌتفاعل معه بشكل كبٌر مثل
(العا ِلم ،والمبتكر والالعب الذي ٌعمل على تطوٌر مهاراته من خالل الرٌاضة التً ٌلعبها).
االتجاه اإلٌجابًٌ :شترن هنا الفرد فً األنشطة التً تساعد على تنمٌته جسدٌا وعملٌا
واجتماعٌا ونفسٌا ،مثل األنشطة المتعلمة (بالرسم ،أو الشطرنج أو مختلؾ أنواع الرٌاضة
وؼٌرها الكثٌر).
االتجاه السلبً :وهنا ٌمتنع الفرد عن االشتران بأي نشاط من النشاطات التً تجعله سعٌدًا
كفاٌة ،فمد ٌحب هنا الذهاب إلى السٌنما أو أن ٌشاهد التلفاز أو ؼٌر ذلن (أبو دف و أبو
مصطفى 2010 ،م ،ص )8
وٌمكن تقسٌم التروٌح إلى عدد من االتجاهات طبقا ألهدافه أو أنواعه ،وهً على النحو التالً:
التروٌح الثقافً :وٌستمتع الفرد هنا بولته من خالل المراءة لكل من (المصص والحكاٌات،
أو الرواٌات ،أو الصحؾ والمجالت) ،ولد ٌستمتع بولت فراؼه من خالل الكتابة ،أو لد
ٌموم بعمد المناظرات والمسابمات وما شابه ذلن.
التروٌح الفنً :وهنا ٌتجه الفرد إلى األنشطة التً تتمتع بطابع الجمال واإلبداع والتذوق
الفنً ،إذ ٌستطٌع من خالله اكتساب مجموعة من المهارات الفنٌة ،مثل :فن الرسم،
والتصوٌر ،والؽناء والتمثٌل وؼٌر ذلن الكثٌر.
التروٌح االجتماعً :وٌتفاعل الفرد هنا مع األفراد اآلخرٌن ،فمد ٌكون بٌنهم جو من المرح
بسبب ممارسة األنشطة الترفٌهٌة المتنوعة (كاألناشٌد ،والسهرات اللٌلٌة ،و الؽناء أو
الحفالت وؼٌرها).
التروٌح الخلوي :والممصود هنا خلو الشخص بنفسه فً األماكن الطبٌعٌة من خالل
الرحالت أو المؽامرات والمعسكرات ،وؼٌرها.
التروٌح الرٌاضً :وٌعمل هذا االتجاه من التروٌح على تنمٌة مهارات الفرد الشخصٌة،
وتحسٌن النواحً (البدنٌة ،والنفسٌة ،والعلمٌة ،واالجتماعٌة ،والصحٌة لدٌه) ،مثل :األلعاب
الرٌاضٌة ،وكرة المدم والسباحة ،وؼٌرها (خطاب 1990 ،م ،ص .)79
اتجاهات التروٌح لدى األسر السعودٌة:
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اتجهت المملكة العربٌة السعودٌة فً رؤٌة 2030م إلى إطالق هدؾ " ندعم الثقافة
والترفٌه" ،وتمت الموافمة علٌه فً عام2016م ،فمد رأت أن الثمافة والترفٌه جزء ال ٌتجزأ من
الركائز األساسٌة لجودة الحٌاة ،واعتبرت الوسائل الثمافٌة والترفٌهٌة الموجودة فً الولت الراهن
لٌست على لدر كافً من التروٌح على نفس المواطنٌن السعودٌٌن ،وال تتناسب مع الوضع
االلتصادي فً البالد ،لذا سعت إلامة المهرجانات والفعالٌات التروٌحٌة ،وتأسٌس وتطوٌر المراكز
الترفٌهٌة ،وعملت على استثمار ما لدٌهم من مواهب وطالات ،وعمد الشراكات مع مؤسسات الترفٌه
العالمٌة ،ودعمت األشخاص الموهوبٌن من الكتاب والمؤلفٌن ،ولبل توضٌح اتجاهات التروٌح لدى
األسر السعودٌة علٌنا أن نتتبع مراحل تطور الترفٌه والثمافة فً المملكة ،على النحو التالً:
المرحلة األولى (عام 2016م) :لامت المملكة العربٌة السعودٌة بتأسٌس" الهٌئة العامة للثمافة " ،
وتأسٌس " الهٌئة العامة للترفٌه"  ،وإطالق رزنامة الترفٌه "عٌشها"  ،باإلضافة على أنها صرحت
عن إطالق (. (six flags
المرحلة الثانٌة (عام 2017م ) :والتً لامت فٌها بإنشاء " الهٌئة الملكٌة لمحافظة العال "،
وأصدرت فٌها دورا للسٌنما  ،وأعلنت فٌها عن "برنامج تعزٌز الشخصٌة السعودٌة " ،وأعلنت
كذلن عن برنامج جودة الحٌاة " ،وطورت من "مهرجان اإلبل" باإلضافة إلى إعالنها عن تفعٌل
"مدٌنة الثمافة السعودٌة".
المرحلة الثالثة(عام 2018م):التً أعلنت فٌها عن تأسٌس "مشروع المدٌة" ،وهو مشروع ٌضم
أكثر من( )300مرفك تعلٌمً وترفٌهً رائد ،من خالل خمسة لطاعات فرٌدة تؽطً مساحة ما
ٌمارب(334كم) ،كما وأنشأت "وزارة الثمافة" ،وأطلمت "برنامج جودة الحٌاة" ،وألامت
واستضافت العدٌد من بطوالت األلعاب اإللكترونٌة ،مثل(بطولة ،) WWE, Formula E
وأنشأت "شركة مشارٌع الترفٌه" المملوكة لصندوق االستثمارات العامة ،وأعلنت عن مشروعٌن
ترفٌهٌٌن فً الرٌاض وعن ثالثة مراكز فً المنطمة الشرلٌة منها ،كما وحظٌت شركة AMC
العالمٌة على أول رخصة تشؽٌل للسٌنما ،وأعلنت عن مبادرة لتطوٌر المكتبات العامة ،وأطلمت
"معرض الفن السعودي المعاصر" ،باإلضافة إلى أنها أعلنت عن" مركز موحد للخدمات
والتراخٌص الثمافٌة" ،وألامت عروضا "للفرلة الوطنٌة للموسٌمى".
المرحلة الرابعة (عام 2019م) :أطلمت فٌها "برنامج مواسم السعودٌة" ،وأعلنت عن دار نشر
حكومٌة ،وأسست صندولا للنمو الثمافً ،وأعلنت كذلن عن إلامة السوبر اإلٌطالً ألول مرة فً
المملكة ،وأسست األرشٌؾ الوطنً لألفالم ،كما ولد ألامت مسرح السعودٌة ،وأطلمت "برنامج
االبتعاث الثمافً" ،باإلضافة إلى إعالنها عما ٌلً:
مهرجان البحر األحمر السٌنمائً الدولً.
مبادرة الكتاب للجمٌع.
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المتاحؾ المتخصصة.
اإلعالن عن الفن فً األماكن العامة.
برنامج ترجم
بٌوت الثمافة
مهرجان الطهً الوطنً( .الثقافة والترفٌه فً المملكة العربٌة السعودٌة :أرقام وتجارب،
2019م ،ص )5
وقد ٌتساءل البعض عن الجهة المسؤولة عن التروٌح (الترفٌه) فً المملكة العربٌة
السعودٌة؟
وٌمكننا اإلجابة َّ
بأن الجهة المسؤولة عن ذلن هً " الهٌئة العامة للترفٌه" ،التً تأسست فً
عام  2016م بهدؾ تنظٌم وتنمٌة لطاع الترفٌه فً المملكة ودعم االلتصاد الوطنً ،وبهدؾ
الرفع من نسبة االستثمارات األجنبٌة وتزوٌد المواطنٌن بوظائؾ متنوعة فً لطاع الترفٌه
(الثقافة والترفٌه فً المملكة العربٌة السعودٌة:أرقام وتجارب2019 ،م ،ص  ،)20حٌث جاء
فً أحكامها العامة أنَّها تتبع نظام الترفٌه وٌكون مجلس إدارة الهٌئة هو المسؤول عنها ،وٌتم
إعطاء التراخٌص للجهات التروٌحٌة فً المملكة من خاللها ،وحددت نشاطها فً النشاطات
الترفٌهٌة التً تهدؾ إلى تسلٌة الجمهور إما بممابل أو بدون ممابل .كما وحددت الهٌئة فً
(المادة الثانٌة) من أحكامها َّ
أن "هذا النظام ٌرمً إلى تحدٌد األنشطة الترفٌهٌة واختصاص
الهٌئة بتنظٌمها واإلشراؾ علٌها وترخٌصها ،وتنظٌم العاللة فٌما بٌن المرافك الترفٌهٌة
والخدمات المتعلمة بالنشاط الترفٌهً بشكل عام (مشروع نظام الترفٌه 2018 ،م ،ص ) 3،4
أما بالنسبة التجاهات األسر السعودٌة فً المملكة نحو الفعالٌات الترفٌهٌة ،فمد تمثلت اتجاهات
المرأة السعودٌة فً استخدامها األسواق التجارٌة المؽلمة كمرافك تروٌحٌة ،ولكنها عزفت
وبنسبة كبٌرة عن التروٌح عن نفسها فً شاطئ البحر ،أما الشابات فمد اتجهن إلى ممارسة
أنشطتهن التروٌحٌة خارج المنزل ،بٌنما النساء المتزوجات فضّلن ممارستها داخل المنازل وفً
الحدائك العامة مع أطفالهن (الدوٌكات و الشٌخ 2009 ،م ،ص .)357
ض عن هدف" ندعم الثقافة والترفٌه" عددا من النتائج اإلٌجابٌة ،والتً كان من أبرزها:
تم ّخ َ
ؼدو لطاع الترفٌه والثمافة فً المملكة العربٌة السعودٌة من أهم وأبرز محركات التنمٌة
البشرٌة فً عام2018م.
أظهرت األنشطة الثمافٌة والتروٌحٌة لدى األسر السعودٌة فً المملكة مدى الوعً لدٌهم فً
هذا المطاع فً عام2018م.
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بٌّنت التمارٌر َّ
أن األفراد السعودٌٌن الذٌن كانت أعمارهم من  15سنة فأـكثر لاموا بمراءة
الصحؾ أو المجالت ،وزاروا األماكن الثمافٌة أو التروٌحٌة فً ممر إلامتهم ،واستمعوا إلى
المحطات اإلذاعٌة  ،وزاروا مدن المالهً والتسلٌة ،وكان ذلن كله خالل  12شهر فمط.
(الثقافة والترفٌه فً المملكة العربٌة السعودٌة:أرقام وتجارب2019 ،م ،ص ) 10
تأثٌر التروٌح على جودة الحٌاة فً السعودٌة فً ضوء رؤٌة2030م:
ارتكزت رؤٌة المملكة العربٌة السعودٌة 2030م على رفع جودة الحٌاة لدى المواطن
َّ
وؼطت الرؤٌة جمٌع جوانب جودة الحٌاة ،مثل ( :األمن ،
السعودي ،ووضعت محددات الستدامتها،
الصحة  ،التعلٌم  ،العمل ،الترابط االجتماعً وؼٌرها) ،والتزمــت بتوفٌــر ممومــات هذه الجودة
للســعودٌٌن والممٌمٌــن ،ولد اهتمت المملكة (بالتروٌح/الترفٌه ) باعتباره أحد أبرز ممومات جودة
الحٌاة ،وتمثل هذا االهتمام فً تحمٌك التوازن ما بٌن ساعات العمل الٌومٌة وبٌن أولات التروٌح من
خالل ما ٌعرؾ (بالعمل الالئك) ،باعتبار األخٌر أحد الضمانات االجتماعٌة للمواطن التً تسمح
بالمواءمة ما بٌن ولت الموظؾ/العامل و متطلبات حٌاته االجتماعٌة واألسرٌة ،حٌث تلتزم المملكة
هنا بمواعد العمل التً جاءت بها "منظمــة العمــل الدولٌــة" ،حٌث رأت األخٌرة َّ
أن لواعد العمل
التً وضعتها تفسح المجال للفرد( للنوم  ،والتروٌح عن نفسه  ،ولضاء أولاتا ممتعة مع عائلته
وأصدلاؤه ) لتتحمك لدٌه فً النهاٌة جودة الحٌاة (مؤسسة الملك خالد 2019 ،م  ،صفحة ،6 ، 4
)24
عرف "برنامج وثٌقة جودة الحٌاة" جودة الحٌاة على أنها ":استمتاع أفراد المجتمع بمستوى
ّ
عا ٍل من األمان والصحة وجودة التعلٌم وفرص العمل ،والتوازن بٌن الحٌاة والعمل والثمافة وجودة
البٌئة والترابط االجتماعً ،والمشاركة المجتمعٌة والمسكن الالئك ،والدخل واإلنفاق والثروة
واألجور مع وجود رضا ذاتً عن الحٌاة" (مؤسسة الملك خالد 2019 ،م  ،ص )77
واعتمدت "وثٌمة البرنامج 2020م" (والتً ٌعتبر جزءا ال ٌتجزأ من رؤٌة 2030م) فً تعرٌؾ"
عرفت ولاست جودة الحٌاة من مختلؾ
جودة الحٌاة" على ستة من المؤشرات العالمٌة التً ّ
الجوانب ،وهً على النحو التالً:
التصنٌف العالمً لقابلٌة العٌشٌ :موم هذا المؤشر بتصنٌؾ المدن فً(140دولة) وفك
جودة الحٌاة الحضرٌة ،باالستناد إلى تمٌٌم (االستمرار والرعاٌة الصحٌة والثمافة والبٌئة
والتعلٌم والرٌاضة والبنٌة التحتٌة).
مسح ( مٌرسر) لجودة الحٌاة :وٌعمل هذا المؤشر على تصنٌؾ (  231مدٌنة) باالعتماد
على الجوانب التالٌة (النمل والبٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة والخدمات العامة والصحة
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والبٌئة االلتصادٌة والمدارس والتعلٌم والبٌئة الطبٌعٌة والسكن وتوفر الوسائل اإلعالمٌة
والمسارح ودور السٌنما والرٌاضات والسلع االستهالكٌة والمطاعم واالستجمام).
قائمة مجلة (مونوكل) لنمط الحٌاة :تضم هذه المائمة ( )25مدٌنة من أفضل المدن فً
المعٌشة ،وتموم بتمٌٌم ذلن بناء على (االتصال العالمً والمضاٌا البٌئٌة ،وإمكانٌة الوصول
لألماكن الطبٌعٌة والجودة المعمارٌة والتصمٌم الحضري والرعاٌة الصحٌة وبٌئة األعمال
والجرٌمة واألمن والثمافة والمطاعم والتسامح وتطوٌر السٌاسات المبادرة).
مؤشر السعادة العالمً لعام  :2017وٌموم هذا المؤشر بتصنٌؾ ( 155دولة) وفما
لمستوٌات السعادة وباالعتماد على األمور التالٌة (الفساد وحرٌة االختٌار ومتوسط العمر
المتولع وإجمالً الناتج المحلً للفرد والدعم االجتماعً والعطاء).
مؤشر منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة لجودة الحٌاة :وٌعمد هذا المؤشر ممارنة ما بٌن
الدول من حٌث جودة الحٌاة من  11جانب متمثال فً (األمن والصحة والدخل والوظائؾ
والتوازن بٌن الحٌاة والعمل والتعلٌم ومستوى الرضا والسكن والبٌئة والمجتمع والمشاركة
المدنٌة).
مؤشر  ARRPلجودة المعٌشة :وهو عبارة عن مبادرة جاء بها "معهد السٌاسات العامة"،
بؽٌة لٌاس جودة الحٌاة فً المجتمعات األمرٌكٌة باالعتماد على األمور اآلتٌة (النمل
والصحة وااللتصاد والتعلٌم واإلسكان واألحٌاء السكنٌة والبٌئة والمشاركة المجتمعٌة
والتساوي فً الفرص) (جرٌدة الرٌاض1439 ،هــ 2018 -م ،ص .)11
ولد حددت الوثٌمة مفهومٌن مرتبطٌن بشكل مباشر بجودة الحٌاة ،وهما :مفهوم (لابلٌة العٌش) الذي
ٌشٌر إلى تهٌئة الظروؾ المعٌشٌة بؽٌة الوصول لحٌاة راضٌة ،والمفهوم اآلخر هو(نمط الحٌاة)
الذي ٌشٌر إلى توفُّر العدٌد من الخٌارات لألفراد لبؽٌة التمتع بحٌاة رؼٌدة ،حٌث ربطت لابلٌة
العٌش بخمسة فئات مهمة متمثلة فً(البنٌة التحتٌة والنمل ،واإلسكان والتصمٌم الحضري والبٌئة،
والرعاٌة الصحٌة ،والفرص االلتصادٌة والتعلٌمة باإلضافة على األمن والبٌئة االجتماعٌة) ،بٌنما
ربطت نمط الحٌاة بالفئات التالٌة :الترفٌه  ،والتراث والثمافة والفنون ،والرٌاضة باإلضافة إلى
التروٌح والمشاركة االجتماعٌة (رؤٌة 2030م  :وثٌقة برنامج جودة الحٌاة 2020م1439 ،هـــ
 2018م  ،ص .)10،11وألجل األهمٌة التً ٌحظى بها التروٌح/الترفٌه فً المملكة باعتباره أحد اهم ركائز جودة الحٌاة،
خصصت رؤٌة المملكة ضمن برامجها التنفٌذٌة هذا البرنامج بغٌة" تحسٌن نمط حٌاة الفرد من
خالل تطوٌر المنظومة البٌئٌة الالزمة لدعم واستحداث خٌارات جدٌدة تعزز مشاركة المواطن
والممٌم فً األنشطة الثمافٌة والترفٌهٌة والرٌاضٌة ،هذا إضافة إلى األنشطة األخرى المالئمة التً
تساهم فً تعزٌز جودة حٌاة الفرد واألسرة وتولٌد الوظائؾ وتنوٌع النشاط االلتصادي وتعزٌز مكانة
المدن السعودٌة فً ترتٌب أفضل المدن العالمٌة ".
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وٌسعى كذلك إلى تحقٌق األهداف التالٌة:
التعزٌز من ممارسة األنشطة الرٌاضٌة فً المجتمع السعودي.
الوصول إلى التمٌز فً الرٌاضات اإلللٌمٌة والعالمٌة.
العمل على تطوٌر وتنمٌة مساهمة المملكة فً مجالً الفنون والثمافة.
ولكن ٌؤخذ على هذه األهداؾ أنها تتماطع بشكل كبٌر مع األهداؾ التً جاءت بها البرامج التنفٌذٌة
األخرى فً المملكة ،لذا برزت الحاجة إلى إعداد برنامج تنفٌذي مستمل لجودة الحٌاة مع النظر فً
إمكانٌة تطوٌر المؤشرات ذات العاللة به ومن ثم تعمٌمها على جمٌع برامج المملكة (مؤسسة الملك
خالد 2019 ،م  ،ص .)71
وتعتبر الثمافة جزء ال ٌتجزأ من منظومة التروٌح ،كذلن هً جزء متأصل فً النفس البشرٌة،
وتعمل على تعزٌز أسالٌب التعاٌش والترابط االجتماعً ما بٌن الجماعات والثمافات المختلفة ،حٌث
صت رؤٌة 2030م على استهداؾ
تحظى المملكة بتراث ثمافً كبٌر ٌستحك األمن والحماٌة ،ولد ن ّ
رفع إنفاق األسر السعودٌة على الثمافة والترفٌه من ( )%2.9إلى ( ،)%6مع رفع عدد الموالع
األثرٌة التً تم تسجٌلها فً الٌونسكو إلى الضعؾ ،ولد بمٌت مستوٌات إنفاق األسر السعودٌة على
الثمافة والترفٌه منذ عام 2007م وحتى عام 2017م ضعٌفة بنسبة( )%3فمط ،وهً نسبة للٌلة جدا
ممارنة بمتوسط إنفاق األسر فً االتحاد األوروبً والتً وصلت إلى (( )%85مؤسسة الملك خالد
2019 ،م ،ص.)4،6،24،42،43
وقسمت وثٌقة البرنامج مؤشرات األداء الرئٌسٌة المتعلقة بنمط الحٌاة لثالثة أنواع ،وهً:
المؤشرات ذات العاللة بالعروض المتاحة.
المؤشرات ذات العاللة بالمشاركة بالترفٌه.
المؤشرات ذات العاللة بجودة األماكن التروٌحٌة ،وتندرج فئات الرٌاضة والثمافة والفنون
والترفٌه والتروٌح ضمن هذه المؤشرات الثالثة.
كما وضمت الوثٌقة تقٌٌم كل واحدة من المؤشرات سالفة الذكر ،ولكننا سنسلط الضوء هنا على
تقٌٌمها للتروٌح والذي تمثل فً تنوع خٌارات األطعمة والمشروبات أو خدمات الضٌافة ،وكان
هنان نموا فً أداء المطاعم المتوسطة والرالٌة وكذلن ذات التصنٌؾ المنخفض ،وأشارت خدمات
مبادرات الترفٌه إلى األنشطة التالٌة :وسائل اإلعالم (التلفزٌون والصحؾ والمجالت واإلذاعة)،
والمسلسالت ،واأللعاب وأشرطة الفٌدٌو ،والفعالٌات ،والمهرجانات والعروض .أما األماكن التً
سٌتم فٌها عرض األنشطة خارج المنزل فهً :دور السٌنما ،والحدائك العامة ،وحدائك الحٌوان،
ومراكز الترفٌه العائلً ،ولاعات المناسبات ،ومراكز األلعاب ،وؼٌر ذلن الكثٌر( )..رؤٌة 2030م
:وثٌقة برنامج جودة الحٌاة 2020م1439 ،هـــ 2018 -م  ،ص . )72 ، 34،143
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ولقد ارتكزت استراتٌجٌة الترفٌه فً المملكة حسب ما جاء فً الوثٌقة على ما ٌلً:
تطوٌر المرافك الترفٌهٌة.
تطوٌر األماكن الثمافٌة والترفٌهٌة.
تطوٌر العروض وبنٌتها التحتٌّة خارج المنازل ،والتً تشمل الحدائك والمنتزهات ومراكز
الترفٌه العائلً ومراكز األلعاب وؼٌرها.
تطوٌر حمالت التواصل لتروٌج الخٌارات الترفٌهٌة داخلٌا وخارجٌا ،ولتعزٌز المبول
االجتماعً وجذب المستثمرٌن فً لطاع الترفٌه .وؼٌر ذلن الكثٌر.
كما وقد عملت على إعداد قائمة من المبادرات المتعلقة بالتروٌح  ،والتً تمثلت فً:
تعزٌز العروض التروٌحٌة فً كافة أرجاء المملكة.
تمدٌم المناهج التعلٌمٌة للمواطنٌن.
إطالق مبادرات المشاركة المحلٌة العامة ،ومبادرة التسوٌك لزٌادة استهالن التروٌح
وتشجٌعه.
وضع إطار شامل للتنظٌم والحوكمة ٌتعلك بالمطاع التروٌحً.
جذب المستثمرٌن األجانب وتمدٌم عروض التروٌح التحفٌزٌة (رؤٌة 2030م :وثٌقة
برنامج جودة الحٌاة 2020م1439 ،هـــ 2018 -م).
جاذبٌة األنشطة والفعالٌات الترفٌهٌة بٌن 2019 -2016م-:
مما تجدر اإلشارة الٌه فإن حداثة عهد العمل المؤسسً لمطاع الترفٌه ٌعتبر سببا رئٌسٌا ً
لعدم وفرة األرلام واإلحصائٌات التً تبرز األعداد واتجاهات النمو فً فئات المنخرطٌن
فً الفعالٌات الترفٌهٌة فً مختلؾ مناطك المملكة .سوى من خالل ما ورد فً الكتاب
اإلحصائً
السنوي الصادر من الهٌئة العامة لإلحصاء فً 2018م وجاءت على النحو التالً:
فٌما ٌتعلك بتطور إعداد الفعالٌات والحضور خالل عامً 2018/2017م ٌالحظ تضاعؾ
عدد الحضور خالل عام واحد لفزت أعداد الحضور من 8ملٌون إلى أكثر من  20ملٌون
نتٌجة لتنوع الفعالٌات وتوزعها مكانٌا لتشمل كافة المناطك اإلدارٌة.

جدول ( :)1إجمالً الفعالٌات الترفٌهٌة والحضور فً المملكة ألعوام 2018 /2017م.
2017

25

2018

عدد الفعالٌات

438

547

إجمالً الحضور

8.167.858

20.394.910

المصدر :الكتاب اإلحصائً السنوي ،العدد  ،17الهٌئة العامة لإلحصاء.
أما فٌما ٌتعلك بالتوزٌع المكانً فالجدول ٌ 2بٌن أن كل من مكة والرٌاض والشرلٌة تستأثر بالكم
األكبر من الفعالٌات وأعداد الحضور ،وهذه األرلام تبدو منطمٌة إذا ما علمنا أن إجمالً سكان
المناطك اإلدارٌة الثالث لد بلػ  2166746375نسمة حسب نتائج مسح السكان لعام 2017م.

جدول ( :)2ترتٌب المناطق اإلدارٌة من حٌث عدد الفعالٌات والحضور 2018/2017م.
2018م
المنطقة اإلدارٌة(عدد
الفعالٌات)
مكة ()174
الشرلٌة()140
الرٌاض()124

2017م
عدد الحضور
المنطقة اإلدارٌة( عدد
الفعالٌات)
265706586
الرٌاض ()171
261576917
مكة ()104
262576005
الشرلٌة ()80

عدد الحضور
860506484
361266704
365066102

وهنا ٌجدر بنا اإلشارة إلى نصٌب األسر أو العوائل السعودٌة من هذه األنشطة الترفٌهٌة ،فعند
الرجوع إلحصاءات الهٌئة وجدت أن البٌانات تمسم الحضور لفئات (الرجال ،النساء ،العائالت،
الجمٌع ومن ثم اإلجمالً دون اإلشارة إذا ما كانت األسر سعودٌة أو ممسمة أو زائرة ،إال إن نسبة
العوائل بلؽت  %2663من إجمالً الحضور وهم2063946910حاضرا ً .فٌما كانت أكثر األنشطة
جاذبٌة المهرجانات ثم الرٌاضة الترفٌهٌة فالمعارض وهذه ٌوضحها الجدول رلم()3

جدول ( :)3األنشطة والفعالٌات حسب الفئة المستهدفة .2018
النشاط الترفٌهً
الفعالٌات الحٌة
المهرجانات

الحضور من العائالت
391824
46623666
25

اإلجمالً
16386265
166996385

المسارح
الرٌاضة الترفٌهٌة
المعارض
األلعاب اإللكترونٌة

5580
1476669
196948
صفر
563656287

67195
16019345
895696
30024
2063946910

الخاتمة (النتائج والتوصٌات):
رأت المملكة العربٌة السعودٌة َّ
أن األسر السعودٌة تحتاج إلى الترفٌه أو التروٌح عن نفسها،
ورأت َّ
أن وجود هٌئة ترفٌهٌة سٌعمل على تنمٌة االلتصاد الوطنً ،والجانب االجتماعً والثمافً،
باإلضافة إلى َّ
أن وجوده سٌعمل على توفٌر فرص عمل للمواطنٌن ،وإعطاء المملكة لدرة تنافسٌة
بٌن الدول المختلفة.
فالتروٌح ٌمتلن العدٌد من الفوائد فً مختلؾ المجاالت ،منها ( الصحٌة والنفسٌة واالجتماعٌة،
والفكرٌة واإلبداعٌة ،وااللتصادٌة والتعلٌمٌة وؼٌرها) ،واعتبرت رؤٌة المملكة 2030م َّ
أن الثمافة
والترفٌه جزء ال ٌتجزأ من الركائز األساسٌة لجودة الحٌاة ،واعتبرت الوسائل الثمافٌة والترفٌهٌة
الموجودة فً الولت الراهن لٌست على لدر كافً من التروٌح على نفس المواطنٌن السعودٌٌن ،وال
تتناسب مع الوضع االلتصادي فً البالد ،وعملت على االهتمام بالترفٌه من خالل أربعة مراحل،
بدأت من عام ( 2016وحتى عام 2019م )  ،وتمٌزت كل مرحلة من هذه المراحل بإنجازات
عدٌدة ومختلفة عن األخرى.
وتعتبر " الهٌئة العامة للترفٌه" ،التً تأسست فً عام 2016م هً الجهة المسؤولة عن التروٌح فً
المملكة ،حٌث جاء سبب تأسٌسها متمثال فً تنظٌم وتنمٌة لطاع الترفٌه فً المملكة ودعم االلتصاد
الوطنً ،وكان هدؾ " ندعم الثمافة والترفٌه" هو أحد أبرز أهداؾ رؤٌة 2030م والذي تعمل الهٌئة
العامة للترفٌه على تحمٌمه.
ترتبط جودة الحٌاة ارتباطا وثٌما بالتروٌح عن النفس والرضا عن الذات وعن الحٌاة ،لذا اهتمت
رؤٌة  2030م بذلن من خالل إصدارها "لوثٌمة برنامج جودة الحٌاة" ،والذي أشار إلى ّ
أن جودة
الحٌاة عبارة عن  ":استمتاع أفراد المجتمع بمستوى عا ٍل من األمان والصحة وجودة التعلٌم وفرص
العمل ،والتوازن بٌن الحٌاة والعمل والثمافة وجودة البٌئة والترابط االجتماعً ،والمشاركة
المجتمعٌة والمسكن الالئك ،والدخل واإلنفاق والثروة واألجور مع وجود رضا ذاتً عن الحٌاة"،
واعتمد برنامج الوثٌمة على ستة مؤشرات عالمٌة فً تحدٌد ماهٌة جودة الحٌاة ،والتً تمثلت فً(
مسح مٌرسر لجودة الحٌاة ،و لائمة مجلة (مونوكل) لنمط الحٌاة  ،ومؤشر  ARRPلجودة المعٌشة
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 ،و مؤشر منظمة التعاون االلتصادي والتنمٌة لجودة الحٌاة باإلضافة على مؤشر السعادة العالمً
لعام 2017م) ،فهذا البرنامج ٌرمً إلى"تحسٌن نمط حٌاة الفرد من خالل تطوٌر المنظومة البٌئٌة
الالزمة لدعم واستحداث خٌارات جدٌدة تعزز مشاركة المواطن والممٌم فً األنشطة الثمافٌة
والترفٌهٌة والرٌاضٌة"...
أما بالنسبة التجاهات األسر السعودٌة فً المملكة نحو الفعالٌات الترفٌهٌة ،فمد تمثلت اتجاهات
المرأة السعودٌة فً استخدامها األسواق التجارٌة المؽلمة كمرافك تروٌحٌة ،ولكنها عزفت وبنسبة
كبٌرة عن التروٌح عن نفسها فً شاطئ البحر ،أما الشابات فإنّ ُهن اتجهن إلى ممارسة أنشطتهن
التروٌحٌة خارج المنزل ،بٌنما النساء المتزوجات فضّلن ممارستها داخل المنازل وفً الحدائك
العامة مع أطفالهن ،كما و بٌّنت التمارٌر َّ
أن األفراد السعودٌٌن الذٌن كانت أعمارهم من  15سنة
فأـكثر لاموا بمراءة الصحؾ أو المجالت ،وزاروا األماكن الثمافٌة أو التروٌحٌة فً ممر إلامتهم،
واستمعوا إلى المحطات اإلذاعٌة  ،وزاروا مدن المالهً والتسلٌة،وكان ذلن كله خالل  12شهر
فمط.
وفً النهاٌة ٌمكننا المول َّ
بأن المملكة العربٌة السعودٌة لج مرت بمراحل تطورٌة فً مجال الترفٌه /
التروٌح منذ عام 2016م إلى عام 2019م وحتى ولتنا الحاضر ،و ؼدت دولة متمٌزة فً هذا
المطاع ومنافسة لدول كثٌرة على المستوى العربً واألوروبً ،وأصبحت محط أنظار جنسٌات
كثٌرة ولٌس فمط مواطنٌها األصلٌٌن أو الممٌمٌن.
وجاءت توصٌات البحث بتوجٌه رسالة للدول العربٌة المجاورة بأن تستفٌد من نجاح المملكة
العربٌة السعودٌة فً لطاع الترفٌه ،كما وتمثلت التوصٌات بوجوب استفادة المملكة من نجاحات
الدول األوروبٌة فً هذا المطاع والتوسٌع من مجاالته بما ٌتناسب مع طبٌعة األفراد فً المجتمع
السعودي.
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