
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  مسح نشرة
 الثقافة والترفيه األسري

  
 

 ٢٠١٨م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م٨٢٠١                                                                     الثقافة والترفيه األسريمسح  

٢ 
 

٢٠١٨ 

ت 
اءا

حص
إ

فة
عر
لم
ا

  Kn
ow

le
dg

e 
St

at
ist

ics
 

    :المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع  م

 ٣  فهرس الجداول  ١

 ٦  الرسوم البيانيةفهرس   ٢

  ٧   مقدمةال  ٣

  ٨  مصادر البيانات  ٤

  ٨  األهداف  ٥

  ٩  مسح الثقافة والترفيه األسريالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة   ٦

  ١٣ المؤشرات وطرق حسابها ٧

 ١٥ والمكانية الزمانية التغطية  ٨

 ١٥ المستخدمة اإلحصائية التصنيفات ٩

 ١٥ العينة اختيار ١٠

 ١٦ البيانات جمع أدوات ١١

 ١٧ البيانات جمع سلوبأ ١٢

 ١٨ ومراجعتها النتائج عدادإ ١٣

 ١٨ البيانات نشر ١٤

 ١٩ قةالمطبَّ  الجودة إجراءات ١٥

 ٢٠ االستفادة وأوجه النشرة من المستفيدون ١٦

 ٢١ مسح الثقافة والترفيه األسري ملخص نتائج ١٧

 ٢٩ جداول النشر ١٨
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  :فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

  الجدولعنوان 
رقم 
 الصفحة

المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية ةالنسب ١-١  ٣٠  

المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب نوع المسكن على مستوى المملكة ةالنسب ٢-١  ٣١  

سر التي لديها مكتبة منزلية على مستوى المملكةلمجاالت الكتب لدى األالمئوية  بةالنس ٣-١  ٣٢  

حسب الجنس  )سنة فأكثر ١٥(ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد المئوية  بةالنس ١-٢
 والجنسية على مستوى المملكة

٣٣  

حسب المناطق  )سنة فأكثر ١٥(ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد المئوية  ةالنسب ٢-٢
 اإلدارية

٣٤  

حسب الفئات  )سنة فأكثر ١٥(ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد المئوية  بةالنس ٣-٢
 العمرية على مستوى المملكة

٣٥  

حسب الحالة  )سنة فأكثر ١٥(ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد المئوية  بةالنس ٤-٢
 التعليمية على مستوى المملكة

٣٦  

حسب الحالة  )سنة فأكثر ١٥(مئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد ال النسبة ٥-٢
 االجتماعية على مستوى المملكة

٣٧ 

وأنواع الصحف أو المجالت المقروءة حسب الجنس  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ١-٣
المملكةو المجالت على مستوى أالصحف ون ؤيقرة من إجمالي الذين والجنسي  

٣٨  

ومواضيع الصحف أو المجالت المقروءة حسب الجنس  )سنة فأكثر ١٥(المئوية لألفراد  بةالنس ٢-٣
الصحف أو المجالت على مستوى المملكة ونؤيقروالجنسية من إجمالي الذين   

٣٩  

وأسباب عدم قراءة الصحف أو المجالت حسب الجنس   )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٣-٣
الصحف أو المجالت على مستوى المملكة ونؤيقروالجنسية من إجمالي الذين ال   

٤٠  

وأنواع الكتب المقروءة حسب الجنس والجنسية من  )سنة فأكثر ١٥( النسبي لألفرادالتوزيع  ٤-٣
الكتب على مستوى المملكة ونؤيقرإجمالي الذين   

٤١  

وعدد الكتب التي تمت قراءتها حسب الجنس والجنسية  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٥-٣
الكتب على مستوى المملكة ونؤيقرمن إجمالي الذين   

٤٢  

والهدف من قراءة الكتب حسب الجنس والجنسية من  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٦-٣
الكتب على مستوى المملكة ونؤيقرإجمالي الذين   

٤٣  
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ومجاالت الكتب المقروءة حسب الجنس والجنسية من  )سنة فأكثر ١٥(لألفراد المئوية بة النس ٧-٣
الكتب على مستوى المملكةون ؤيقرإجمالي الذين   

٤٤  

ومتوسط ساعات القراءة األسبوعية للكتب حسب  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٨-٣
الكتب على مستوى المملكة ونؤيقرالجنس والجنسية من إجمالي الذين   

٤٥  

وأسباب عدم قراءة الكتب حسب الجنس والجنسية من  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٩-٣
الكتب على مستوى المملكة ونؤيقرإجمالي الذين ال   

٤٦  

ترفيهية الذين قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ١-٤
حسب المناطق اإلدارية والجنس من إجمالي  ،في مقر اإلقامة وداخل المملكة وخارجها

 السعوديين
٤٧  

الذين قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية ة النسب ٢-٤
إجمالي السعوديين في مقر اإلقامة وداخل المملكة وخارجها حسب نوع المكان والجنس من 

 الذين قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية على مستوى المملكة
٤٨  

حسب نوع المكان وعدد مرات الزيارة من  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  ٣-٤
إجمالي السعوديين لكل مكان ثقافي أو ترفيهي تمت زيارته في مقر اإلقامة على مستوى 

  المملكة
٤٩  

حسب نوع المكان واألشخاص الذين تمت  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  ٤-٤
الزيارة معهم في مقر اإلقامة من إجمالي السعوديين لكل مكان ثقافي أو ترفيهي على 

 مستوى المملكة
٥٠  

داخل المملكة بغرض  الذين قاموا بالسفر )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ٥-٤
 الثقافة أو الترفيه حسب المدن من إجمالي السعوديين على مستوى المملكة

٥١  

حسب المدن ووقت السفر من إجمالي  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  ٦-٤
 السعوديين لكل مدينة على مستوى المملكة

٥٢  

واألسباب التي تحول دون سفرهم من  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ٧-٤
 إجمالي السعوديين الذين لم يقوموا بالسفر على مستوى المملكة

٥٣  

الذين قاموا بالسفر خارج المملكة بغرض  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ٨-٤
المملكةالثقافة أو الترفيه حسب الدول من إجمالي السعوديين على مستوى   

٥٤  

حسب تصنيف الدول ووقت السفر من  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ٩-٤
 إجمالي السعوديين لكل تصنيف على مستوى المملكة

٥٥  

الذين قاموا بالسفر خارج المملكة بغرض  )سنة فأكثر ١٥( السعوديينلألفراد المئوية  بةالنس ١٠-٤
األسباب التي دفعتهم للسفر على مستوى المملكةالثقافة أو الترفيه حسب   

٥٦  
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مدى اهتمامهم باألنشطة الثقافية  بحسب )سنة فأكثر ١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  ١١-٤
إجمالي السعوديين على مستوى المملكة وخارجها منأو الترفيهية داخل المملكة   

٥٧  

 ،متوسط ساعات مشاهدة التلفاز اليومية بحسب )سنة فأكثر ١٥( النسبي لألفرادالتوزيع  ١-٥
 حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يشاهدون التلفاز على مستوى المملكة

٥٨  

أسباب عدم مشاهد التلفاز حسب الجنس بحسب  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٢-٥
 والجنسية من إجمالي الذين ال يشاهدون التلفاز على مستوى المملكة

٥٩  

االستماع إلى المحطات اإلذاعية حسب المكان بحسب  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٣-٥
 والجنس والجنسية من إجمالي الذين يستمعون إلى المحطات اإلذاعية على مستوى المملكة

٦٠  

المحطات السبب الرئيس لعدم االستماع إلى بحسب  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ٤-٥
اإلذاعية حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين ال يستمعون إلى المحطات اإلذاعية على 

 مستوى المملكة
٦١  

النسبة المئوية لألنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر يمارسها  ٥-٥
يمارسون أنشطة ثقافية أو حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين  )سنة فأكثر ١٥(األفراد 

 ترفيهية في أوقات الفراغ على مستوى المملكة
٦٢  

التوزيع النسبي لألنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر يمارسها  ٦-٥
حسب متوسط عدد الساعات األسبوعية من إجمالي كل نشاط ثقافي  )سنة فأكثر ١٥(األفراد 

توى المملكةأو ترفيهي على مس  
٦٣  

الثقافية أو الترفيهية التي يرغب األفراد  واألنشطة )سنة فأكثر ١٥(المئوية لألفراد  بةالنس ٧-٥
يمارسونها حسب األسباب التي حالت دون قيامهم لممارسة هذه األنشطة  بممارستها وال

 على مستوى المملكة
٦٤  

المفضلة في التواصل الثقافي حسب الجنس ولغتهم  )سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسبي لألفراد  ١-٦
 والجنسية على مستوى المملكة

٦٥  

ولغتهم المفضلة في القراءة حسب  )سنة فأكثر ١٥(لألفراد السعوديين النسبة المئوية  ٢-٦
 الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة

٦٦  

المفضلة في الكتابة حسب ولغتهم  )سنة فأكثر ١٥(لألفراد السعوديين النسبة المئوية  ٣-٦
 الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة

٦٧  

ولغتهم المفضلة في التحدث حسب  )سنة فأكثر ١٥السعوديين (لألفراد النسبة المئوية  ٤-٦
 الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة

٦٨  

  

  



 م٨٢٠١                                                                     الثقافة والترفيه األسريمسح  

٦ 
 

٢٠١٨ 

ت 
اءا

حص
إ

فة
عر
لم
ا

  Kn
ow

le
dg

e 
St

at
ist

ics
 

  :فهرس الرسوم البيانية

رقم 
 الشكل

  الشكلعنوان 
رقم 
 الصفحة

 ٢١ التوزيع النسبي المتالك األسر للمكتبة المنزلية في المملكة  ١

 ٢١ التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية لألسرالمئوية نسبة ال ٢

٣ 
الصحف أو المجالت حسب الجنس على  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر ١٥(لألفراد المئوية  نسبةال

 مستوى المملكة
٢٢ 

الصحف أو المجالت حسب  ونؤيقرالذين سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد السعوديين المئوية  نسبةال ٤
 الجنس على مستوى المملكة

٢٢ 

على  نوعهاالصحف أو المجالت حسب  ونؤيقرالذين سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد التوزيع النسبي  ٥
 مستوى المملكة

٢٣ 

الصحف أو المجالت حسب  ونؤيقرالذين سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد السعوديين التوزيع النسبي  ٦
 نوعها على مستوى المملكة

٢٣ 

الكتب حسب الجنس على مستوى  ونؤيقرالذين سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد المئوية  نسبةال ٧
 المملكة

٢٤ 

٨ 
الكتب حسب الجنس على  ونؤيقرالذين سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد السعوديين المئوية  نسبةال

 مستوى المملكة
٢٤ 

الكتب حسب نوعها على مستوى  ونؤيقر نالذيسنة فأكثر)  ١٥(لألفراد التوزيع النسبي  ٩
 المملكة

٢٥ 

١٠ 
الكتب حسب نوعها على  ونؤيقر نالذيسنة فأكثر)  ١٥(لألفراد السعوديين التوزيع النسبي 

 مستوى المملكة
٢٥ 

في مقر اإلقامة التي قام األفراد زيارة  ةوالترفيهيألكثر األماكن الثقافية المئوية نسبة ال ١١
 على مستوى المملكة ابزيارتهسنة فأكثر)  ١٥(السعوديين 

٢٦ 

الذين يشاهدون التلفاز لكل فئة عمرية على مستوى سنة فأكثر)  ١٥(لألفراد المئوية  نسبةال ١٢
 المملكة

٢٦ 

يستمعون إلى المحطات اإلذاعية لكل فئة عمرية  نالذيسنة فأكثر)  ١٥(لألفراد المئوية  نسبةال ١٣
 على مستوى المملكة

٢٧ 

من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر  ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهيةالمئوية  نسبةال ١٤
 في أوقات الفراغ على مستوى المملكةسنة فأكثر)  ١٥(ألفراد ا التي يقوم بها

٢٧ 

ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر المئوية  نسبةال ١٥
 في أوقات الفراغ على مستوى المملكةسنة فأكثر)  ١٥( نويالسعودالتي يقوم بها األفراد 

٢٨ 
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  :مقدمةال

العمليات اإلحصائية في هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء ١٣/١/١٤٣٧) وتاريخ ٢١١أعطى قرار مجلس الوزراء رقم (
حية قامت الهيئة العلى هذه الص ناءً ونشرها بصفة دورية، وب ،المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة

  .لى توفير قاعدة من البيانات اإلحصائية في كافة المجاالتإبإرساء برامج ومسوح تهدف 

هم اتتماممشاركة األفراد اه ّن أكما  ،حول الوطني نحو التنمية البشريةقطاع الثقافة والترفيه من أهم محركات الت يعدُّ 
وجودة الخدمات المقدمة فيه. لذا فقد أولت  ،شطة الثقافية والترفيهية يعكس بدوره مستوى الوعي تجاه هذا المجالاألنب

افية والترفيهية من برامج وفعاليات المملكة اهتماًما كبيًرا في هذا الجانب، وهو ما نراه اليوم من تطور في المجاالت الثق
، والتي تتضمن تطوير قطاع الثقافة )٢٠٣٠(تضم مختلف األنشطة، وذلك سعًيا لتحقيق األهداف االستراتيجية لرؤية المملكة 

وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة  ،والترفيه وتأسيس مراكز حاضنة لإلبداع
  مات جودة الحياة.عنى بمختلف األنشطة الثقافية وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه لدعم مقوِّ تُ  ثقافية

في عملية تطوير قطاع الثقافة والترفيه، وذلك عن طريق تقديمها الدعم اإلحصائي  الهيئة العامة لإلحصاء دوًرا فّعاًال  تؤدي
يهدف إلى تقديم صورة عن مجال الثقافة  اإحصائيًّ  امنتجً  يعدُّ والذي  م)٢٠١٨( والترفيه األسري مسح الثقافة فيالمتمثل 
مختلف مناطق المملكة لوذلك عن طريق توفير أكبر قدر ممكن من اإلحصاءات  ،في المملكة العربية السعودية والترفيه

ع تقدمه المطلوب، وذلك تعزيًزا لتحقيق األهداف وتتبُّ  ،دراسة الوضع الحالي لهذا المجال فيوالتي تساعد بدورها 
نها تقديم أفضل أ، عن طريق دعم صناع القرار في اختيار البرامج والسياسات التي من ش)٢٠٣٠(االستراتيجية لرؤية المملكة 

  في المملكة. واألفراد الخدمات لألسر

كل  دوريٍّ  لألسر يصدر بشكلٍ  اميدانيًّ  امسحً ولتحقيق أهداف المسح تم اتباع التوصيات الدولية لإلحصاءات الثقافية كونه 
مجموعة  )م٢٠١٨( مسح الثقافة والترفيه األسريويشمل . يوفر بيانات ضرورية لدعم الخطوات المستقبليةو ،ثالث سنوات

واالستماع إلى  ،إحصاءات عن مشاهدة التلفازولكتب والصحف والمجالت، من اإلحصاءات منها: إحصاءات عن قراءة ا
إحصاءات عن الهوية الوطنية وغيرها من إحصاءات وإحصاءات عن األنشطة واألماكن الثقافية والترفيهية، والمحطات اإلذاعية، 

  الثقافة والترفيه.

 نالذيالعمل من جميع الشركاء واألسر محل الدراسة،  الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا يسرو
كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وفي نفس الوقت تأمل من الجميع تزويدنا بالمقترحات على 

وإضفاء المزيد من عمليات التطوير للنشرات  ،ين محتوى النشرةوالتي من شأنها تحس info@stats.gov.sa البريد اإللكتروني
  .القادمة

 

  ،،،والله ولي التوفيق                                                                             

  
  الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                                        
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  :والترفيه األسري مسح الثقافة نشرة في البيانات مصادر

 لإلحصاء العامة الهيئة ذتهنفَّ  والذي) األسريمسح الثقافة والترفيه ( لألسر الميداني المسح على بياناتها في النشرة تعتمد
 تصنيف تحت يندرج لألسر ميداني مسح وهو سنوات، ثالث كل دوري بشكل تنفيذه م) ليستمر٢٠١٨( عام مرة في ألول

 ةلممثِّ ) ٢٠١٠( لعام التعداد إطار من المسحوبة األسر من عينة زيارة خالل من المعلومات جمع فيه يتمُّ و) المعرفة إحصاءات(
 األسئلة، من عدد على تحتوي إلكترونية استمارة واستيفاء السعودية، العربية المملكة في اإلدارية المناطق في األسر لكافة
توفير بيانات تفصيلية ودقيقة عن قطاع الثقافة والترفيه من أجل دعم ب تتعلق ومؤشرات تقديرات توفير يتم خالله ومن

احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البيانات  ةالتنموية، وتلبيصناع القرار في تطوير ومتابعة سير الخطط 
والذي يساعد في  ،مملكةدراسة نشاط األفراد الثقافي والترفيهي في ال، ووالمعلومات اإلحصائية عن الثقافة والترفيه

سوف تعود بمنفعة أعلى لالقتصاد التي  لألنشطة األنسبمعرفة توجه المجتمع في هذا المجال، بالتالي تمكين التخطيط 
وتحديد أوجه الضعف في  ،توفير معلومات وبيانات تمكن المخططين من إجراء المقارنـات اإلقليميـة والدوليـةو والمجتمع

 هماهتماماتواألفراد هوايات توفير معلومات وبيانات حول و ،فيه في المملكة العربية السعوديةصناعة الثقافة والتر
  .األمثلفي التخطيط  السياسات وراسمي الشخصية ، والتي تساعد صناع القرار

  :األهداف

 األسري والترفيه الثقافة بإحصاءات تتعلق ثةدَّ حَ ُم  ببيانات والمهتمين والباحثين السياسات، وراسمي القرار، متخذي دعم )١

  . السعودية العربية المملكة في

 العمر،و التعليمية، الحالةو الجنسية،و الجنس،( األسر واألفراد حسب لدى والترفيه الثقافة عن حديثة إحصائية بيانات توفير )٢

  ).االجتماعية الحالةو

  فيها. الموجودة الكتب وأنواع األسر لدى المنزلية المكتبات رتوفُّ  مدى على التعرف )٣

  .ومتوسط عدد ساعات قراءة الكتب األسبوعية ،والكتب توالمجالَّ  الصحف ونؤيقر الذين األفراد نسبة على التعرف )٤

  .األفراد لدى الكتبأو  المجالتأو  للصحف سواء القراءة دون تحول التي األسباب على التعرف )٥

  .الترفيهيةأو  الثقافية زيارة األماكن بغرض المملكة خارج للسفر األفراد دفعت التي األسباب على التعرف )٦

  .وخارجها المملكة داخل والترفيهية الثقافية باألنشطة األفراد اهتمام مدى على التعرف )٧

  .المملكة وخارج داخل إقامتهم مقر في بزيارتها األفراد قام التي والترفيهية الثقافية األماكن على التعرف )٨

  .المشاهدة في األفراد يقضيها اليومية التي الساعات عدد ومتوسط ،التلفاز مشاهدة نسبة على التعرف )٩

  .واألماكن التي استمع فيها األفراد إلى المحطات اإلذاعية اإلذاعية المحطات إلى االستماع نسبة على التعرف )١٠

 الساعات عدد ومتوسط ،الفراغ أوقات في األفراد مارسها التي والترفيهية الثقافية األنشطة أنواع على التعرف )١١

  .نشاط لكل األسبوعية

  ).واالستماع والمشاهدة ،والتحدث ،والكتابة ،القراءة( مجال في األفراد لدى المفضلة اللغة على التعرف )١٢
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  :مسح الثقافة والترفيه األسري بنشرة المرتبطة والمفاهيم المصطلحات

 :الثقافة 
أو مجموعة معينة، ال تشمل  ا معيًنامتنوعة من الخصوصيات المادية والفكرية والعاطفية وغيرها التي تميز مجتمعً مجموعة 

 .الفن واألدب فقط، بل أنماط الحياة وطرق العيش المشترك، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات
 :األنشطة الترفيهية  

 غايتها التسلية والترفيه عن النفس.ومارس لالستمتاع أو االسترخاء، هي األنشطة التي تُ 
 :لية   المكتبة المن

 هي مكتبة تؤسسها العائالت في منازلها، وتحتوي على كتب ومصادر للمعلومات.
 :كتب السيرة الذاتية  

وعالقاته  ،مثل تعليمه ومسيرته المهنية ،الحقائق عنهو المعلومات بشكل عميق من خالل سرد هي كتب تصف حياة شخٍص 
 ة وغيرها، وكذلك تشمل التفاصيل الدقيقة لخبراته.االجتماعي

 :كتب دينية  
 وتأليف الكتب في مختلف مجاالت علوم الشريعة اإلسالمية.  ،هي جهود العلماء في تصنيف المؤلفات

  لكترونيةاإلورقية/ (الالصحف(:  
ار والمقاالت واألعمدة الثابتة بشكل يومي أو أسبوعي، ويتضمن األخب ًباالصحف الورقية: هي مطبوع دوري ورقي يصدر غال

 للكتاب، باإلضافة إلى الكاريكاتير، واإلعالنات، وغيرها من المحتويات التي تقع في نطاق االهتمام العام.
أما الصحف اإللكترونية: فهي الصحف التي تم إعدادها باستخدام الحاسب اآللي، أو تحويلها من شكلها المطبوع إلى شكل 

  والتعرف اإللكتروني على الحروف، وتتم االستفادة منها وقراءتها بشكل إلكتروني. ،اإللكترونيرقمي من خالل المسح 
 :متابعة وظائف العمل 

 المتاحة أوًال بأول في الصحف (والتي يمكن أن تتواجد أو ُتنشر على شبكة اإلنترنت). متابعة الشواغر الوظيفية

  َّلكترونيةاإلورقية/ (الت المجال(:  
هم في الكتابة ايسو، ولها عنوان ثابت، اا في تواتر منتظم غالبً عامة أو متخصصة تصدر دوريًّ المطبوعة: هي مطبوعة مجلة ال

، كما وقواعد وشروط تضعها للنشر فيها ،بحسب اتجاهات المجلةونها للنشر من الكتاب بمقاالت ودراسات يعدُّ  فيها عددٌ 
 مجتمع قرائها. اإلعالنات التجارية واإلخطارات المهنية بين ثناياها منتجات مناسبة وأحداث متوقعة تهمُّ  اضمن غالبً تت

  .شبكة اإلنترنتعلى تصدر غالبًا والمجالت التي يتم إعدادها باستخدام الحاسب اآللي، هي فأما المجالت اإللكترونية: 
 لكترونياإلورقي/ ال(ب االكت(:  

مثبتة معًا ضمن غالف، وقد عرفت منظمة  المطبوعةمن األوراق  عدًدامعلومات يتضمن للالكتاب الورقي: هو مصدر 
 ) صفحة ضمن غالف يضمها.٤٩أنه المطبوع غير الدوري الذي ال تقل صفحاته عن (باليونسكو الكتاب 

ل إلكتروني، أو تحويله من شكله المطبوع إلى هو كتاب تم إعداده باستخدام الحاسب اآللي بشكفأما الكتاب اإللكتروني: 
  بشكل إلكتروني. وقراءتهاالستفادة منه  شكل رقمي من خالل المسح اإللكتروني والتعرف اإللكتروني على الحروف، وتتمُّ 

 :خية ة والتار   األماكن األثر
 ،قصر المصمك :مثل ،ةة وجماليَّ وتعكس دالالت رمزية تاريخية وفنيَّ  ،مختلفة اهي المواقع والمباني األثرية التي تحمل قيًم 

  والقصر اإلبراهيمي.
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 :المتحف  
عليه الزمن، ويرجع  وتتزايد قيمته كلما مرَّ  ،والثمينةجمع فيه التحف واألشياء النادرة كلمة متحف بالعربية تعني المكان الذي تُ 

هو مؤسسة دائمة ال  المتحف. و)سيدة الجبل(بمعنى  Musaكلمة يرتبط ب إلى أصل يوناني Museumأصل كلمة متحف 
. ويقوم المتحف بجمع، وحفظ، وبحث، وتواصل ى الربح مفتوحة أمام الجمهور، وتهدف إلى خدمة المجتمع وتنميتهتتوخَّ 

  احف. فه المجلس العالمي للمتوتطويره ألغراض التعليم، والدراسة والترفيه، كما عرَّ  ،وعرض التراث اإلنساني
ة ة تاريخيَّ بجمع أشياء ذات قيمة علمية، وفنية، أو ذات أهميَّ  وهناك عشرات اآلالف من المتاحف في جميع أنحاء العالم تهتمُّ 

المتاحف معينة للباحثين في المجاالت  وتعدُّ  ،وجعلها متاحة للجمهور من خالل المعارض التي قد تكون دائمة أو مؤقتة
ة إليه الحضارة تعلى ما وصل احيًّ  اة، وتقف شاهدً التاريخية واألدبية والفنيَّ    .اإلنسانيَّ

  َّة:المناظر الطبيعية الثقافي  
ومن  ،ر عن العالقة الطويلة والحميمة بين اإلنسان وبيئته الطبيعيةوهي تعبِّ  ،هي عمل مشترك بين اإلنسان والطبيعة

  صالح في العال.مدائن وأمثلة المناظر الطبيعية الثقافية: جواثا في األحساء، 

 :التراث الطبيعي  
والمناطق المحددة والمؤلفة لموطن األجناس الحيوانية والتكوينات الجيولوجية والفوتوغرافية، يتضمن المعالم الطبيعية، 

أو الجمال الطبيعي.  تي لها قيمة من المنظور العلمي، والمحافظة على التراثوالمواقع الطبيعية ال ،والنباتية المهددة
 متاحف األحياء المائية، والحدائق النباتية.وحدائق الحيوانات، والمحميات الطبيعية، والتراث الطبيعي على: الحدائق،  ملتويش

 :الحفالت  
هي تجمعات لعدد من األشخاص بهدف اجتماعي أو ثقافي أو فصلي، وهي تعبر عن أواصر العالقة الموجودة بين األفراد 

 . المجتمعين

 :الفنون الجميلة  
والتصور الذي يقوم على ركائز مختلفة منها  ،والتصميم ،والحفر ،والنقش ،والنحت ،والتصوير ،بالرسم قكل ما يتعل هي

 - الحجارة والمعادن والخشب والورق واللون بهدف إنجاز أو إتقان عمل فني معين يدخل فيه اإلبداع القائم بالعمل الفني
 .للمعرفة اإلنسانية اعلى أبعاد تضفي عليه الجمال والذوق دعًم  اقائًم 

 :المسرح  
أدبية  اأو نصوًص  اقصًص  على خشبة المسرحد عد أحد فروع األداء أو التمثيل الذي يجسِّ هو المكان الذي تؤدى فيه القصة، ويُ 

 ذلك البناءُ و ... وغيرها، والموسيقى ،واإليماءات ،والسينوغرافياوالصوت،  ،أمام المشاهدين باستخدام الحوار المسرحي
 له مواصفات خاصة في التصميم واإلخراج.

 :مهرجان وطني ثقافي  
  بحادٍث سعيد أو إحياًء لذكرى عزيزة. اوهو احتفال حاشد، ُيقاُم ابتهاجً  ،هو احتفال عام يكون عادة في إطار ثقافي أو وطني

 :السفر لغرض الثقافة والترفيه  
ويشمل ذلك الفرد الذي سافر داخل المملكة  ،آخر في رحلة قصيرة أو طويلة في مسافتها أو مدتها االنتقال من مكان إلى

 وقام بزيارة أنشطة ثقافية أو ترفيهية أثناء السفر. ،أو خارجها خالل رحلة عمل أو غيره
 :إجازة األعياد 

  فترة راحة تمنح للعاملين في فترة األعياد اإلسالمية.
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 ر الفوتوغرافي   :التصو
 هو العلم والفن المختص بالتقاط الصور.

  ة:فيَّ رَ الصناعات الِح  
أو حتى باستخدام أساليب ميكانيكية، طالما بقت المساهمة  ،أو بمساعدة أدوات يدوية ايدويًّ منتجات يصنعها الحريفون إما 

تكون منفعية، وجمالية، وفنية، العنصر األهم في المنتوج النهائي. ومن سماتها المميزة أن  هياليدوية المباشرة للحرفي 
ويوجد هناك ست  ،على المستويين الديني واالجتماعي ةوإبداعية، وثقافية، وزخرفية وعملية، وتقليدية، ورمزية ومهم

الجلديات وفئات واسعة من المنتجات الحرفية هي: الصناعات التي تعتمد على األلياف النباتية (السالسل والقشيات)، 
 ات.والخشبيَّ  ،والمنسوجات ،ارياتوالمعدنيات والفخَّ 

 :فنون األداء  
 ويشمل: فن المسرح والرقص واألوبرا والموسيقى. ،نشاطات المحترفين والهواة على حد سواء

 :و   ألعاب الفيد
  أو الهاتف المتنقل. ،أو شاشة الكمبيوتر ،هي ألعاب إلكترونية تتضمن التفاعل مع جهاز مثل: التلفاز

 :و   األفالم والفيد
األفالم القصيرة، واألفالم الحية، واألفالم وويتضمن هذا المجال األفالم،  ،شكل من المنتجات الترفيهية والتعليمية

 لة.األفالم الوثائقية، ومقاطع الفيديو بجميع أشكالها بما في ذلك المحمَّ وبرامج التلفاز المسجلة على اإلنترنت، والمتحركة، 
 التواصل االجتماعي: مواقع 
الموجودة على شبكة اإلنترنت، وهدفها الرئيس هو بناء تواصل بين مجموعة من  مجموعة من المواقع اإللكترونيةي ه

ومن الخدمات التي تقدمها معظم مواقع التواصل االجتماعي، القدرة على  ،األفراد أو المنشآت في مختلف أرجاء العالم
انستقرام، وفيس بوك، وي، والمرئي، ومن تلك المواقع (تويتر، التحدث المكتوب مع األفراد اآلخرين، والتواصل الصوت

 إلخ). سناب شات ...و
 :تصاميم الموضة  

  وتشمل جميع ما ُيلبس مثل األحذية والمجوهرات.، هو فن من الفنون التطبيقية المتخصصة لتصميم المالبس واألزياء
 :تصميم الجرافيك  

رافيك بإنشاء ودمج الرموز والصور والنصوص لتشكيل تمثيل مرئي حيث يقوم مصممو الج ،استخدام الطباعة والتصوير
تصميم التحرير (المجالت والصحف والكتب)، والتجارية)،  والحمالتمثل: تصاميم الشركات (الشعارات  ،لألفكار والرسائل

تغليف المنتجات، وتصميم االتصاالت، وتصميم مواقع اإلنترنت، واإلعالنات، وتصميم المواقع أو التصميم البيئي، و
 الالفتات.و
 :التصميم الداخلي   

كافة  مراعاةوللمكان الداخلي لمعالجة الفراغ أو المساحة  ةً تهيئ وذلك؛ نةالتخطيط واالبتكار بناًء على معطيات معمارية معيَّ 
  .نحو جمالي يساعد على العمل أو السكن داخل المبنى تصميم علىأبعادها بطريقة تستغل جميع عناصر ال

 :تصميم المناظر الطبيعية  
يتصل ذلك عامة بتصميم المباني واألماكن المجاورة لها، و ،نشاط يغطي تصميم األراضي والحدائق لالستخدام البشري

  باألماكن العامة الواسعة كالحدائق العامة والمحميات. اسواًء كانت خاصة أو عامة، لكن يمكن أن يربط هذا التصميم أيًض 
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  ة:تصميم الهندسة   المعمار
عملية عقلية منظمة يتم التعامل بها مع أنواع متعددة من المعلومات، وإدماجها في مجموعة واحدة من األفكار والرؤى 

 ا،لتنفيذ مشروع ما يتم تصوره مقدًم  ،وجدول زمني لمراحلها ،بقصد االنتهاء برؤية واحدة تظهر في شكل رسومات هندسية
 المعمارية.والتعبير عنه في صورة الرسومات 

 :المناسبات االجتماعية  
وهي تعبر عن أواصر العالقة الموجودة بين األفراد  ،تجمع لعدد من األشخاص بهدف اجتماعي أو ثقافي أو ديني يه

 المجتمعين، مثل اجتماع العائلة ألغراض التواصل.
 :الهوية الثقافية  

 ذلك ويتعلق ،مفهوم الذات لدى الشخص وإدراكه لذاتهمن  اجزءً وتعدُّ  ،هي الهوية أو الشعور باالنتماء إلى مجموعة
أو أي فئة اجتماعية لها ثقافتها الخاصة.  ،أو اللغة ،أو المنطقة ،أو الجيل ،أو الطبقة االجتماعية ،أو الدين ،أو العرق ،بالجنسية

من األعضاء الذين يتقاسمون  اا لمجموعة متشابهة ثقافيًّ وبهذه الطريقة تعد الهوية الثقافية سمة مميزة للفرد، ولكن أيًض 
 نفس الهوية الثقافية.

 ثقافيالنادي ال:  
والمشاركة في المهرجانات والمحاضرات  ،هو نادي ُيعنى بتنظيم اللقاءات الشعرية والمسابقات الثقافية العامة واألدبية

 العلمية.  
 :المكتبة العامة  

أ للقراءة واالطالع فيه  وهي عبارة عن ،استثناءالمواطنين والمقيمين كافة بدون مخصصة لخدمة هي مكتبة   كمٌّ مكان مهيَّ
مصادر المعلومات والمعرفة بأشكالها المختلفة المنظمة إلتاحتها ألفراد المجتمع لتسهيل الوصول إليها، والكتب هائل من 

تب المطبوعة فقط، بل تتجاوزها واالطالع عليها، واستعارتها. وتتعدد أنواع مصادر المعلومات وأشكالها إذ ال تقتصر على الك
 .وغيرها...  لتضم الدوريات، والرسمات الهندسية، واألطالس، والخرائط، والجرائد، والمخطوطات القديمة

 جمعياتال:  
غاية في نشاط مشترك فيما  تحقيق تعرف الجمعّية على أّنها اتفاق بين شخصين فأكثر، وتهدف لتحقيق تعاون مشترك، أو

غير هادفة لتحصيل أرباٍح الجمعيات عادًة وتكون باستخدام معلومات مشتركة،  وذلك، ص أعضاء الجمعيةهؤالء األشخا بين
 لها.
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    : وطرق حسابها المؤشرات

  وصف المؤشر أو طرق االحتساب  المؤشر

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن   .امتالك األسر للمكتبة المنزلية
تحديد نسبة األسر  يتمُّ  ومن ثمَّ  ،مكتبة منزليةامتالك 

التي تمتلك مكتبة منزلية (نسبة األسر التي تمتلك مكتبة 
 منزلية من إجمالي األسر في عينة المسح) وبعد ذلك يتمُّ 

وتكبير البيانات  ،عليها تطبيق األوزان حسب المناطق
  .المجمعة

حسب النسبة المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية 
  .المناطق

وذلك من خالل سؤال األسر الواقعة في عينة المسح عن 
 ومن ثمَّ  ،المناطق اإلدارية امتالك مكتبة منزلية بحسب

تحديد نسبة األسر التي تمتلك مكتبة منزلية (نسبة  يتمُّ 
األسر التي تمتلك مكتبة منزلية من إجمالي األسر لكل 

عليها  مُّ منطقة إدارية في عينة المسح) وبعد ذلك يت
  .عةتطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمَّ 

 ونؤيقرسنة فأكثر الذين  ١٥النسبة المئوية لألفراد 
  .الصحف أو المجالت حسب الجنس على مستوى المملكة

وذلك من خالل سؤال األفراد حسب الجنس في عينة 
تحديد  يتمُّ  ومن ثمَّ ، المسح عن قراءة الصحف أو المجالت

الصحف أو المجالت (نسبة  ونؤيقرنسبة األفراد الذين 
الصحف أو المجالت من إجمالي  ونؤيقرالذكور الذين 

على اإلناث)  ذلك وبالمثل يطبق ،الذكور في عينة المسح
وبعد ذلك يتم عليها تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير 

  .عةالبيانات المجمَّ 

 ونؤيقرالذين  )فأكثر سنة١٥(التوزيع النسبي لألفراد 
  .الصحف أو المجالت حسب نوعها على مستوى المملكة

تم احتسابها عن طريق جمع البيانات من خالل سؤال 
األفراد الذين يقومون بقراءة الصحف أو المجالت عن نوع 
القراءة المفضلة لديهم (ورقية، إلكترونية، كالهما معًا) 

المناطق وتكبير وبعد ذلك يتم تطبيق األوزان حسب 
  .البيانات المجمعة

الكتب  ونؤيقرسنة فأكثر الذين  ١٥النسبة المئوية لألفراد 
  .حسب الجنس على مستوى المملكة

وذلك من خالل سؤال األفراد حسب الجنس في عينة 
تحديد نسبة األفراد  يتمُّ  ومن ثمَّ  ،المسح عن قراءة الكتب

الكتب  ونؤيقرالكتب (نسبة الذكور الذين  ونؤيقرالذين 
وبالمثل يطبق على  ،من إجمالي الذكور في عينة المسح

عليها تطبيق األوزان حسب المناطق  اإلناث) وبعد ذلك يتمُّ 
  .وتكبير البيانات المجمعة
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الكتب  ونؤيقرسنة فأكثر الذين  ١٥التوزيع النسبي لألفراد 
  .حسب نوعها على مستوى المملكة

البيانات من خالل سؤال يتم احتسابها عن طريق جمع 
األفراد الذين يقومون بقراءة الكتب عن نوع القراءة 

وبعد ذلك  المفضلة لديهم (ورقية، إلكترونية، كالهما معًا)
يتم تطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات 

  .المجمعة

النسبة المئوية ألكثر األماكن الثقافية والترفيهية زيارة في 
 )سنة فأكثر١٥(مقر اإلقامة التي قام األفراد السعوديون 
  .بزيارتها على مستوى المملكة

التعرف على األماكن الثقافية والترفيهية  من خالله يتمُّ 
في مقر اإلقامة التي يقوم بزيارتها األفراد السعوديون 

عليها تطبيق األوزان  وبعد ذلك يتمُّ  ،سحفي عينة الم
  .حسب المناطق وتكبير البيانات المجمعة

سنة فأكثر الذين يشاهدون  ١٥النسبة المئوية لألفراد 
  .التلفاز لكل فئة عمرية على مستوى المملكة

وذلك من خالل سؤال األفراد حسب الفئات العمرية في 
تحديد نسبة  يتمُّ  عينة المسح عن مشاهدة التلفاز ومن ثمَّ 

األفراد الذين يشاهدون التلفاز (نسبة األفراد حسب الفئة 
العمرية الذين يشاهدون التلفاز من إجمالي األفراد لكل 
فئة عمرية في عينة المسح) وبعد ذلك يتم عليها تطبيق 

  .عةاألوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمَّ 

الذين يستمعون  )رسنة فأكث١٥(النسبة المئوية لألفراد 
إلى المحطات اإلذاعية لكل فئة عمرية على مستوى 

  .المملكة

وذلك من خالل سؤال األفراد حسب الفئات العمرية في 
 ومن ثمَّ  ،عينة المسح عن االستماع إلى المحطات اإلذاعية

تحديد نسبة األفراد الذين يستمعون إلى المحطات  يتمُّ 
اإلذاعية (نسبة األفراد حسب الفئة العمرية الذين 

يستمعون إلى المحطات اإلذاعية من إجمالي األفراد لكل 
عليها تطبيق  فئة عمرية في عينة المسح) وبعد ذلك يتمُّ 

  .عةاألوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمَّ 

ية ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهية من النسبة المئو
 بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر التي يقوم بها لألفراد

  .في أوقات الفراغ على مستوى المملكة )سنة فأكثر١٥(

وذلك من خالل التعرف على أهم األنشطة الثقافية أو 
الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة يقوم بها األفراد في 

تحديد النشاط  يتمُّ  ومن ثمَّ  ،في عينة المسح أوقات الفراغ
عليها  وبعد ذلك يتمُّ  ،الثقافي أو الترفيهي األكثر ممارسة

  .عةتطبيق األوزان حسب المناطق وتكبير البيانات المجمَّ 

  .يوجد العديد من المؤشرات والبيانات التي يوفرها المسح يمكن التعرف عليها من خالل جداول النشر
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  :التغطية
  :المكانية التغطية )١

) ١٣( الـ اإلدارية المناطق كافة في لألسر والترفيه بالثقافة المتعلقة البيانات مسح الثقافة والترفيه األسري نشرة تغطي
 المنورة، المدينةو المكرمة، مكةو الرياض،(: مناطق مسح الثقافة والترفيه األسري يغطي حيث السعودية، العربية للمملكة

 من عينة زيارة طريق عن) الجوفو الباحة،و نجران،و جازان،و الشمالية، الحدودو حائل،و تبوك،و عسير،و الشرقية،و القصيم،و
  . المنطقة ألسر ُممِثلة عينة لتكون ةعلميَّ  بطريقة اختيارها يتم منطقة في كل األسر

  :الزمانية التغطية )٢

 لألسرة. الباحث زيارة وقت إلى األسرة وبيانات المسكن وخصائص األسرة عن التعريفية البيانات تسند   
 السابق األسبوع إلى تسندوالتي  والعملية، التعليميةوكالحالة االجتماعية  األسرة داخل لألفراد العامة الخصائص 

  األسرة. لزيارة
 لألفراد المملكة وخارج داخل والسفر اإلقامة مقر في زيارتها تمت التي األماكن وبيانات ،لألفراد القراءة بيانات، 

التي يمارسها األفراد  الترفيهيةالثقافية أو  واألنشطة ،اإلذاعية المحطات إلى واالستماع التلفاز مشاهدة وبيانات
 الباحث زيارة تسبق التي األخيرة اشهرً  )١٢( الـ إلى تسند لألفراد الثقافية الوطنية الهوية وبيانات ،الفراغ وقت

  لألسرة.

  :المستخدمة اإلحصائية التصنيفات

 : على النشرة بيانات تعتمد

  والجنسيات للدول الوطني الدليل

  :العينة اختيار

 حسب وموزعة المملكة مستوى على المسح لمجتمع وُممِثلة مختارة كعينة أسرة )١٦٩٧٤( بتحديد المسح عينة اختيار تم
  :التالي النحو على اإلدارية المناطق

  

 عدد األسر  المنطقة اإلدارية  عدد األسر المنطقة اإلدارية  األسرعدد   المنطقة اإلدارية

 ٨١٠  نجــران ١١٥٢  عســير  ٢٦٤٦  الريـاض

 ٧٥٦  البــاحة ٩١٨  تبــوك ٣٠٦٠  مكـة المكرمة

 ٨٤٦  الجــوف ٨٢٨  حائــل ١١٧٠  المدينة المنورة

    ٨٨٢  الحدود الشمالية ٧٩٢  القصــيم
  المجمــوع

  

  
١٦٩٧٤ 

 ٩٠٠  جـازان ٢٢١٤  الشــرقيةالمنطقة 
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  :مسح الثقافة، والترفيه األسري في المعاينة وحدات

 تصميـم مـن األولى المرحلـة فـي ُتسـحب التـي المعاينـة وحـدات عن عبارة وهـي العد، مناطق هي ةاألوليَّ  المعاينة وحدات
 يتـم التـي المعاينـة وحـدات وهـي الوقت، نفس في والنهائية الثانوية المعاينة وحدات هي) األسر( تعدُّ  بينما المسح، عينـة

  .األولية المعاينـة وحـدات مـن جـزًءا ثانويـة معاينـة وحـدة كل وتعدُّ  المسح، عينـة تصميـم مـن الثانيـة المرحلـة فـي سـحُبها

  

  :البيانات جمع أدوات

  :الميدانية البيانات جمع استمارة

 روعي وقد لإلحصاء، العامة الهيئة في والترفيه األسريمسح الثقافة  مختصي ِقبل من المسح استمارة وتصميم إعداد تم 
 المعرفة، إحصاءات مجال في والخبراء المختصين على عرُضها تمَّ  كما الدولية، والتعاريف والمعايير التوصيات تصميمها عند
 تمَّ  وقد عليها، ومالحظاتهم مرئياتهم ألخذ والترفيه األسريمسح الثقافة، ب العالقة ذات الجهات على كذلك عرضها وتم
 االستمارة تقسيم تمَّ و ،الباحثين ِقبل من السؤال توجيه صيغة توحيد بهدف محددة؛ علمية بطريقة األسئلة صياغة إعداد
  .الميداني العمل لمرحلة الفنية المواصفات تحقيق في االستمارة كفاءة لزيادة الموضوع حسب أقسام ثمانية إلى

  .القسم األول: البيانات التعريفية عن األسرة
  البيانات الجغرافية المميزة التي من خاللها يتم االستدالل على موقع األسرة.

   .القسم الثاني: خصائص المسكن
  والثاني عن نوع حيازة المسكن.  ،األول عن نوع المسكن :واشتملت على سؤالين ،بيانات المسكن

   .األسرةالقسم الثالث: بيانات 
  بيانات تتعلق بتوفر المكتبة المنزلية لدى األسرة وأنواع الكتب التي تحويها.

   .العامة لألفراد داخل األسرة صئالخصاالقسم الرابع: 
ا، معلومات عن أفراد لمستوى اوالجنسية، والعمر، والجنس، ووالعالقة برئيس األسرة،  األسرة اشتملت على االسم ثالثيًّ

  والحالة العملية واالجتماعية. التعليمي ألفراد األسرة
   .القراءة لألفرادبيانات القسم الخامس: 

 ،قراءة الكتب اوأيًض  ،ويحتوي هذا القسم على عدد من األسئلة تتعلق بممارسة الفرد للقراءة من خالل الصحف أو المجالت
والغرض من  ،متوسط عدد ساعات القراءةووالمواضيع ذات االهتمام،  ،ونوع القراءة المفضلة إن كانت ورقية أو إلكترونية

 قراءة الكتب، باإلضافة إلى التعرف على أسباب عدم قراءة األفراد للصحف أو المجالت والكتب.
  بيانات األماكن التي تمت زيارتها في مقر إقامتك والسفر داخل وخارج المملكة لألفرادالقسم السادس: 

القسم على عدد من األسئلة تتعلق باألماكن التي تمت زيارتها داخل مدينة اإلقامة أو السفر ألغراض الثقافة ويحتوي هذا 
  ومدى االهتمام باألنشطة الثقافية والترفيهية. ،ووقت الزيارة المفضل ،والترفيه داخل المملكة أو خارجها

   .اإلذاعية واألنشطة وقت الفراغ لألفرادبيانات مشاهدة التلفاز واالستماع إلى المحطات القسم السابع: 
ويحتوي هذا القسم على عدد من األسئلة تتعلق بمشاهدة التلفاز واالستماع إلى المحطات اإلذاعية من عدمها، وكذلك 

ومتوسط  ،والترفيهية الممارسة خالل أوقات الفراغ ةيالثقافأماكن االستماع إلى المحطات اإلذاعية باإلضافة إلى األنشطة 
ممارستها خالل وقت  فيفية والترفيهية التي يرغب الفرد األنشطة الثقا االساعات األسبوعية لممارسة كل نشاط، أيًض 

  ولم يتمكن من ذلك مع بيان السبب. ،الفراغ
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  بيانات الهوية الوطنية الثقافية لألفراد القسم الثامن: 
وكذلك اللغة  ،ى االهتمامات الشخصية لألفراد والهواياتيحتوي هذا القسم على عدد من األسئلة التي تتعلق بالتعرف عل

ومشاهدة العروض المسرحية  ،أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية، ومشاهدة التلفاز، والتحدث ،والكتابة ،المفضلة للقراءة

  الحية باإلضافة إلى االستماع للموسيقى.

   www.stats.gov.sa اإلنترنت على للهيئة الرسمي الموقع خالل من وتحميلها كاملة االستمارة على االطالع يمكن

 المطور البيانات جمع نظام خالل من معها التعامل يمكن إلكترونية استمارة إلى تحويلها تم المسح استمارة اعتماد وبعد
  :يلي بما يتميز والذي )،Tablet devices( اللوحية األجهزة باستخدام

  ).المسح عينة( الميداني الباحث عمل منطقة استعراض )١
  .اللوحي الجهاز في الخريطة باستخدام) األسرة( العينة ىلإ الوصول )٢
 والمدخالت اإلدخال أخطاء الكتشاف( والتنقل البيانات تدقيق قواعد باستخدام عالية بجودة البيانات استيفاء )٣

ا الالمنطقية   ).البيانات استيفاء لحظة آليًّ
  .الميداني الباحث مع المالحظات واستقبال ،إرسال خالل من اإلشرافية الفئات بين التواصل )٤

  

  :البيانات جمع أسلوب

  العمل. بطبيعة عالقة ذات معايير حسب المسح هذا في للمشاركة ميدانيين كباحثين المرشحين العاملين اختيار تم •

 خالل من وذلك) الحكومية الجهات بعض منسوبي من المتعاونين الهيئة، موظفي( المرشحين جميع وتدريب تأهيل تم •
  .خاصة تدريبية برامج

 الميداني الباحث قام حيث البيانات، وجمع المسح استمارة استيفاء عملية باألسر في المباشر االتصال أسلوب اعتماد تم •
 والخرائط اللوحي الجهاز في نةالمدوَّ  اإلحداثيات باستخدام لها الوصول بعد المسح عينة ضمن الواقعة األسر بزيارة

 موقدَّ  الزيارة، من هدفه حيوضقام بت كما اإلحصائية، هويته تثبت التي الرسمية الوثائق وإبراز بنفسه، والتعريف اإلرشادية،
  .اإللكترونية االستمارة خالل من األسرة بيانات واستوفى ،وأهدافه المسح عن نبذة

 وفًقا المحدد الزمني اإلسناد على بناءً  المسح استمارة بيانات الستيفاء اللوحية األجهزة الميدانين الباحثين كافة استخدم •
  . واالقتصادية واالجتماعية السكانية وخصائصــهم األســرة أفــراد لعــدد

ة األجهزة على المتوفرة" التزامن" خاصية بالمملكة العمل مناطق مختلف في الميدانيون الباحثون استخدم •  لتحميل اللوحيَّ
ن حيث بالهيئة، الرئيس المركز في بها المرتبطة البيانات قاعدة إلى مباشر بشكل لألسرة المستوفاة البيانات ونقل  بشكل ُتَخزَّ
  . الحًقا ومعالجتها لمراجعتها تمهيًدا معين

 ،والترفيه األسريمسح الثقافة  استمارة على البيانات ومنطقية ودقة اتساق لضمان اإلكترونيًّ ) التدقيق قواعد( تطبيق •
 ومتغيراتها االستمارة إجابات بين المنطقية العالقة ربط خالل من بناؤها تم) اإلجابات تعارض تكتشف إلكترونية قواعد( وهي

 هذه تسمح ال بحيث ،األسرة مع االستمارة بيانات استيفاء عند مباشر بشكل خطأ أي اكتشاف في الميداني الباحث لتساعد
  . االستمارة في أخرى إجابةأو  معلومة مع اإلجابة تعارضت إذا األخطاء تمريرب الُمبرمجة القواعد
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ق تم • عة البيانات صحةِ  من التحقُّ  المسؤول والمفتش نفسه الميداني الباحث خالل من البيانات مراجعة طريق عن الُمجمَّ
 من ومراجعة مراقبة لعملية العمل مناطق جميع خضعت حيث اإلشراف، منطقة في المسح عملية على والمشرف عنه،
 تزامًنا بالميدان العاملة الفئات جميع أداء ومراقبة بضبط أيًضا تقوم والتي بالهيئة، الرئيس المركز في البيانات جودة غرفة
  . فيها يوم آخر إلى األول اليوم من بدًءا البيانات جمع عملية تنفيذ وقت مع

  :ومراجعتها النتائج إعداد

ة البيانات مراجعة تمت أن بعد  النتائج، واستخراج االحتساب بعمليات القيام تمَّ  مسح الثقافة والترفيه األسريل الـُمجمعَّ
 إحصاءات في المختصين طريق عن النهائية المراجعة عمليات تتمَّ  ثمَّ  ومن البيانات، قاعدة على وتخزينها ،المخرجات وتحميل
  . والتدقيق المراجعة ألغراض تصميمها تم وبرمجية حديثة تقنيات باستخدام المعرفة

  :البيانات نشر

  : للنشر المصممة النتائج وتجهيز إعداد أوًال:

 وتجهيز إعداد تمَّ  ثم ،والترفيه األسري مسح الثقافةل البيانات قاعدة من البيانات نتائج بتحميل الهيئة قامت المرحلة هذه وفي
 هذه في اآلن هي كما والمنهجية الوصفية البيانات لها وأضيفت والمؤشرات، للبيانات البيانية والرسوم النشر جداول
  . واإلنجليزية العربية باللغتين إعدادها تمَّ  وقد النشرة،

   النشرة: صدور عن واإلعالن اإلعالمية المواد إعداد :اثانيً 

 هذه في تقوم اإلنترنت، على الرسمي موقعها عبر النشرة إصدار موعد بنشر الميالدي العام مطلع الهيئة قامت أن بعد
 في المختلفة منصاتها إلى إضافة اإلعالم وسائل كافة عبر صدروها عن لإلعالن الخاصة اإلعالمية المواد بإعداد المرحلة
 كبيانات مختلفة بقوالب الرسمي الموقع في ابتداءً  وُتنشر للنشر، المحدد اليوم في عنها وتعلن االجتماعي، التواصل مواقع
 وإدراجها والترفيه، الثقافة إحصاءات بمجال والمهتمين العمالء لكافة ووصلها انتشارها لضمان وذلك Excel بصيغة مفتوحة

   الموقع. على اإلحصائية المكتبة في

ويدهم العمالء مع التواصل ثالًثا:     بالنشرة: وت

والترفيه  مسح الثقافة نشرة صدور فور الهيئة تقوم البيانات مستخدمي من العمالء مع التواصل بأهمية الهيئة من إيماًنا
 مختلف عبر ونتائجها النشرة حول العمالء واستفسارات أسئلة تستقبل كما بالنشرة، وتزويدهم العمالء مع بالتواصل األسري
  : طريق عن واالستفسارات الطلبات استقبال يتمُّ  حيث ،البيانات لطلب معها عمالؤها ليتواصل االتصالية القنوات

  الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئةwww.stats.gov.sa    
  البريد اإللكتروني الرسمي للهيئةinfo@stats.gov.sa   
 ء (البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالClient Support (cs@stats.gov.sa  
  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة  
 .الخطابات الرسمية  
 ٩٢٠٠٢٠٠٨١( :الهاتف اإلحصائي على رقم.( 
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  :قةالمطبَّ  الجودة إجراءات

 المسح، هذا من الناتجة البيانات جودة لضمان وذلك الفنية الجودة إجراءات من للعديد مسح الثقافة والترفيه األسري يخضع
  : اإلجراءات هذه ومن

 البيانات جمع إجراءات وتحسين المسح تنفيذ في والضعف القوة عناصر رصد ألغراض األخرى المسوح تقييمات استخدام .١
  . اإلحصائية

  . المسح أهداف مع تتماشى مناسبة بطريقة البيانات على الحصول في الباحث قدرة لضمان الباحثين واختبار تدريب .٢

 مراحل جميع في وحمايتها البيانات سالمة من التأكد ألغراض البيانات جمع في المستخدمة اإللكترونية الوسائل اختبار .٣
  . المسح تنفيذ

  . المناسبة اإلحصائية الطرق استخدام خالل من المستجيب على عبءال تقليل .٤

  . امسبقً  المحددة النشر مواعيد حسب النتائج بنشر االلتزام .٥

  الميدانية. البيانات جمع عملية أثناء بالهيئة البيانات جودة غرفة بها تقوم التي اإلجراءات من عدد إلى باإلضافة هذا

  البيانات: جودة غرفة

 المتابعة وسائل بكافةللعمل ومزودة  ُمهيأة وهي، للمسوح الميدانية األعمال مع متزامن بشكل تعمل عمليات غرفة 
 واكتشاف البيانـات اتسـاق مراجعـة على الجودة وإخصائيو المراقبون فيها يقوم، والتتبع المراقبة وشاشات اإللكترونية

 الباحث بلِق  من تعبئته يتم ما متابعة خالل من الميدان في البيانات جمع عملية أثناء المتطرفـة والقيـم الخطـأ حاالت
 وصحة منطقية من والتحقق بالمسح، الخاصة للتعليمات الباحثين اتباع من التحقق إلى وتهدف وفوري، آني بشكل الميداني
 ،البيانات ومنطقية موثوقية من كذلك والتأكد المنشأة، أو لألسرة المقررة الزيارات جدول تطبيق من والتأكد البيانات،
  : أبرزها من، مهام بعدة وتقوم البيانات، دقة من للتأكد المهمة المسح مؤشرات بعض ومراجعة

 عة البيانات مراجعة  النظام طريق عن مستوياتها مختلف على الميدانية العمل ِفَرق إلى المالحظات وإرسال الُمجمَّ
ة باألجهزة المرتبط المكتبي اآللي  مواقع في سريع آلي بشكل المالحظات لتصلهم الباحثون يحملها التي اللوحيَّ
  .عملهم

 ا االتصال ق عليهم االستمارة في األسئلة بعض وطرح باألسر هاتفيًّ  للبيانات، الباحث استيفاء سالمة من للتحقُّ
 الشكر وتقديم بعد، تلقيها يتم لم التي المفقودة البيانات على والحصول الزيارة، عند بالتعليمات التزامه ومدى
  .تعاونهم على األسر ألرباب

 األسر أرباب من أو الميدانيين الباحثين من سواء الميدانية االستفسارات على الرد.  
 العينة ملف في المسجلة اإلحداثيات مع إحداثياتها مطابقة خالل من االستمارة استيفاء موقع صحة من التحقق. 
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  : االستفادة وأوجه النشرة من المستفيدون

 وزارةو الثقافة، وزارةوتعدُّ  بالمسح، العالقة ذات الحكومية القطاعات كافة والترفيه األسريمسح الثقافة  نشرة من تستفيد
 ،منها المستفيدين أهم ترفيه منالعامة لل هيئةالو ثقافة،العامة لل هيئةالو الوطني، التراثو للسياحة العامة الهيئةواإلعالم، 
 بيانات ُتعدُّ  إذ ،والترفيه الثقافة إحصاءات بمجال المهتمين والمخططين والباحثين واإلقليمية الدولية المنظمات إلى إضافة

 المجال، بهذا الخاصة القرارات اتخاذ دعم في تساهم التي اإلحصائية الُمنتجات من والترفيه األسريمسح الثقافة  ومؤشرات
  .خصائص من تحتويه وما النشرة هذه بيانات من يستفيد الخاص القطاع أن كما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اإلنترنت على للهيئة الرسمي الموقع خالل من والترفيه األسريمسح الثقافة  منهجية تفاصيل على االطالع يمكن

www.stats.gov.sa  
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 :والترفيه األسري مسح الثقافةملخص نتائج 

   :التوزيع النسبي المتالك األسر للمكتبة المنزلية في المملكة )١

  

) من األسر ليس لديها %٦٤٫٦٣سر لديها مكتبة منزلية، في حين أن () من األ%٣٥٫٣٦يتضح من خالل الرسم البياني أن (

  المملكة.على مستوى  مكتبة منزلية
  

  :لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلداريةالنسبة المئوية  )٢

  
تظهر منطقة الرياض كأعلى المناطق واإلدارية،  المناطقالمنزلية بحسب  للمكتبةيوضح الرسم البياني نسب امتالك األسر 

منطقة الجوف  كانت)، فيما %٣٧٫٧٢(المنطقة الشرقية بنسبة  تليها)، %٤٠٫٥٨المنزلية فيها بنسبة ( المكتبةر من حيث توفُّ 

  .من إجمالي األسر لكل منطقة إدارية )%١٣٫٧٧المنزلية لألسر بنسبة ( المكتبةهي األقل من حيث توفر 

٣٥٫٣٦% 

٦٤٫٦٣% 

)١(شكل رقم 
لية في المملكة ع النسبي المتالك األسر للمكتبة المن التو

 لديها مكتبة منزلية

 ليةليس لديها مكتبة منز

٤٠٫٥٨% 
٣٤٫٧٢% 

٣٣٫٥٧ %٣٠٫٣٩% 
٣٧٫٥٦ %٣٧٫٧٢% 

٢٦٫٧٦ %٢٧٫٥٠% 

١٥٫٣٠% 

٣٥٫١٦% 
٣٠٫٦١% 

٢٣٫٩٠% 
١٣٫٧٧% 

مكة  الرياض
 المكرمة

المدينة 
 المنورة

المنطقة  القصيم
 الشرقية

الحدود  حائل تبوك عسير
 الشمالية

 الجوف الباحة نجران جازان

)٢(شكل رقم 
ة لية حسب المناطق اإلدار ها مكتبة من النسبة المئوية لألسر التي لد
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الصحف أو المجالت حسب الجنس على ون ؤيقر الذين )سنة فأكثر١٥(النسبة المئوية لألفراد  )٣
  :مستوى المملكة

  

، حيث أن نسبة قراءة على مستوى المملكة بحسب الجنس تاألفراد للصحف أو المجاليوضح الرسم البياني نسب قراءة 

) من إجمالي %٤٩٫١٢( إلناثكانت نسبة افي حين ) من إجمالي الذكور، %٥٧٫٢٠( بلغتلدى الذكور  تحف أو المجالالص

  . اإلناث
  

الصحف أو المجالت حسب  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥( السعوديينالنسبة المئوية لألفراد  )٤
 :الجنس على مستوى المملكة

  

، حيث على مستوى المملكة ت بحسب الجنسيوضح الرسم البياني نسب قراءة األفراد السعوديين للصحف أو المجالَّ 

في حين أن ) من إجمالي الذكور السعوديين، %٦٧٫١٤( بلغت لدى الذكور السعوديين تأن نسبة قراءة الصحف أو المجال

  اإلناث السعوديات.  عدد ) من إجمالي%٥١٫٤٨( كانت السعوديات إلناثنسبة ا

  

٥٧٫٢٠% 
٤٩٫١٢% 

ذكور إناث

)٣(شكل رقم 
ن يقر )فأكثر سنة١٥(النسبة المئوية لألفراد ون الصحف أو المجالت حسب الجنس على ؤالذ

مستوى المملكة 

٦٧٫١٤% 
٥١٫٤٨% 

ذكور إناث

)٤(شكل رقم 
ون ن يقر )فأكثر سنة ١٥(النسبة المئوية لألفراد السعود ون الصحف أو المجالت حسب ؤالذ

الجنس على مستوى المملكة
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الصحف أو المجالت حسب نوعها على  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥(التوزيع النسبي لألفراد  )٥
 مستوى المملكة

أن القراءة للصحف أو  ويتبين، على مستوى المملكة المقروءة لألفراد تنوع الصحف أو المجاليوضح الرسم البياني 
) من إجمالي قارئي الصحف أو المجالت، فيما كانت %٦٦٫٥٨(إذ بلغت نسبتها فقط هي األعلى لكترونية اإل تالمجال

من الصحف أو المجالت  كلٍّ  وقارئ)، أما %٥٫٧٧بنسبة بلغت ( ذلكو ،الصحف أو المجالت الورقية هي األقل قراءة
  ).%٢٧٫٦٥فكانت نسبتهم ( ااإللكترونية والورقية معً 

  

الصحف أو المجالت حسب  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  )٦
  :نوعها على مستوى المملكة

  

أن القراءة  ويتبين السعوديين على مستوى المملكة،المقروءة لألفراد  تيوضح الرسم البياني نوع الصحف أو المجال
الصحف  ونؤيقرالذين  السعوديين) من إجمالي %٦٥٫٧٦( بلغت لكترونية فقط هي األعلى وبنسبةللصحف أو المجالت اإل

من إجمالي السعوديين  )%٤٫٢٧هي األقل قراءة وبنسبة بلغت ( ا كانت الصحف أو المجالت الورقية، فيمأو المجالت
فكانت نسبتهم  امن الصحف أو المجالت اإللكترونية والورقية معً  كلٍّ  قارئو، أما المجالت وأالصحف  ونؤيقرالذين 

  .المجالتو أون الصحف ؤمن إجمالي السعوديين الذين يقر )%٢٩٫٩٧(

٥٫٧٧% 

٦٦٫٥٨% 

٢٧٫٦٥% 

)٥(شكل رقم 
ع النسبي  ن يقر )فأكثر سنة١٥( لألفرادالتو وى ون الصحف أو المجالت حسب نوعها على مستؤالذ

المملكة

 ورقية

 إلكترونية

 كالهما معاً 

٤٫٢٧% 

٦٥٫٧٦% 

٢٩٫٩٧% 

)٦(شكل رقم 
ع النسبي لألفراد السعود ن يقر )فأكثر سنة١٥(نيالتو ون الصحف أو المجالت حسب نوعها ؤالذ

على مستوى المملكة 

 ورقية

 إلكترونية

 كالهما معاً 
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 ون الكتب حسب الجنس على مستوى المملكة ؤالذين يقر )سنة فأكثر١٥(النسبة المئوية لألفراد  )٧

  

، حيث أن نسبة قراءة الكتب لدى على مستوى المملكة للكتب بحسب الجنسيوضح الرسم البياني نسب قراءة األفراد 

  . اإلناث عدد ) من إجمالي%٥٣٫٤٢( إلناثانسبة  كانتفي حين  الذكور،) من إجمالي %٥٢٫٧٦( بلغتالذكور 
  

الكتب حسب الجنس على  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥( السعوديينالنسبة المئوية لألفراد  )٨
  :مستوى المملكة

  

ن نسبة قراءة إ، حيث على مستوى المملكة يوضح الرسم البياني نسب قراءة األفراد السعوديين للكتب بحسب الجنس

السعوديات  إلناثابلغت نسبة السعوديين، في حين ) من إجمالي الذكور %٦١٫٧٧( بلغتالكتب لدى الذكور السعوديين 

   اإلناث السعوديات.عدد ) من إجمالي %٥٤٫٤٥(

  

  

٥٣٫٤٢ %٥٢٫٧٦% 

ذكور إناث

)٧(شكل رقم 
ن يقر )فأكثر سنة١٥( النسبة المئوية لألفراد ة ون الكتب حسب الجنس على مستوى المملكؤالذ

٦١٫٧٧% 
٥٤٫٤٥% 

ذكور إناث

)٨(شكل رقم 
ين ن يقر )فأكثر سنة١٥(النسبة المئوية لألفراد السعود وى ون الكتب حسب الجنس على مستؤالذ

المملكة 
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 الكتب حسب نوعها على مستوى المملكة  ون ؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥(التوزيع النسبي لألفراد  )٩

 

لكتب الورقية فقط هي األعلى أن قراءة ا ويتبين، على مستوى المملكة يوضح الرسم البياني نوع الكتب المقروءة لألفراد

بنسبة بلغت  ذلكو ،لكتب اإللكترونية فقط هي األقلاإجمالي قارئي الكتب، فيما كانت قراءة ) من %٥٥٫٦٣( بلغتبنسبة 

  ).%٣٥٫٦٨نسبتهم ( فقد بلغت امن الكتب اإللكترونية والورقية معً  كلٍّ  قراء)، أما %٨٫٦٨(
  

١ الكتب حسب نوعها على  ونؤيقرالذين  )سنة فأكثر١٥( السعوديينالتوزيع النسبي لألفراد  )٠
  :مستوى المملكة

  

لكتب الورقية فقط أن قراءة ا ويتبين، على مستوى المملكة السعوديين المقروءة لألفراديوضح الرسم البياني نوع الكتب 

رونية لكتب اإللكتفيما كانت قراءة ا ،الكتب ونؤيقرالذين  السعوديين) من إجمالي %٥١٫١٧(إذ بلغت نسبتها هي األعلى 

من الكتب اإللكترونية  كلٍّ  قراءأما  الكتب، ونؤيقرالذين  السعوديينمن إجمالي  )%٧٫٠٥بنسبة بلغت (فقط هي األقل 

  الكتب. ونؤيقرمن إجمالي السعوديين الذين  )%٤١٫٧٨(نسبتهم فكانت  اوالورقية معً 

  

٥٥٫٦٣% 

٨٫٦٨% 

٣٥٫٦٨% 

)٩(شكل رقم 
ع النسبي  ن يقر )فأكثر سنة١٥(لألفرادالتو ون الكتب حسب نوعها على مستوى المملكة  ؤالذ

 ورقية

 إلكترونية

 كالهما معاً 

٥١٫١٧% 

٧٫٠٥% 

٤١٫٧٨% 

)١٠(شكل رقم 
ع النسبي  ن يقر )فأكثر سنة١٥(نيلألفراد السعودالتو كة ون الكتب حسب نوعها على مستوى المملؤالذ

 ورقية

 إلكترونية

 كالهما معاً 
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١ النسبة المئوية ألكثر األماكن الثقافية والترفيهية زيارة في مقر اإلقامة التي قام األفراد  )١
  .بزيارتها على مستوى المملكة )فأكثر سنة١٥(السعوديين 

 

بل األفراد من ِق على مستوى المملكة  من أكثر األماكن زيارةيتضح من خالل الرسم البياني أن مدن المالهي والتسلية 

الذين قاموا بزيارة األماكن الثقافية أو الترفيهية في مقر اإلقامة بنسبة  السعوديينعدد وذلك من إجمالي  ،السعوديين

  ).%٤١٫٦٠)، يليها المناظر الطبيعية الثقافية بنسبة بلغت (%٤٢٫٤٠(بلغت 
  

١ الذين يشاهدون التلفاز لكل فئة عمرية على مستوى  )سنة فأكثر١٥(النسبة المئوية لألفراد  )٢

 :المملكة

  

، على مستوى المملكةوذلك عمرية من إجمالي كل فئة  مشاهدة التلفاز بحسب الفئات العمرية يوضح الرسم البياني نسب

الفئة العمرية األقل )، في حين أن %٩٦٫٣٧سنة) بنسبة مشاهدة ( ١٩-١٥(من  الفئة هيحيث كانت الفئة العمرية األعلى 

  ).%٨٧٫٧٠( بلغت سنة فأكثر) بنسبة مشاهدة ٦٥(من كانت 

١٨٫١٠% 

١٦٫٩٣% 

٤٢٫٤٠% 

٢٢٫٧٦% 

٤١٫٦٠% 

٢٢٫٩٨% 

 مهرجانات األعياد 

 مهرجانات وطنية تراثية

 مدن المالهي والتسلية 

 التراث الطبيعي   

 المناظر الطبيعية الثقافية   

 األماكن األثرية والتاريخية والمتاحف 

)١١( شكل رقم 
ارة في مقر اإلقامة التي قام األف   ١٥(نوراد السعودالنسبة المئوية ألكثر األماكن الثقافية والترفيهية 

ارتها فأكثر سنة على مستوى المملكة )ب

٨٧٫٧٠ %٩٢٫٥٠ %٩٣٫٣٩ %٩٢٫٨٤ %٩١٫٠٣ %٩٠٫٩٢ %٩٠٫٦٧ %٩١٫٠٣ %٩١٫٥٣ %٩٤٫٢٩ %٩٦٫٣٧% 

-١٥من 
 سنة١٩

-٢٠من 
 سنة٢٤

-٢٥من 
 سنة٢٩

-٣٠من 
 سنة٣٤

-٣٥من 
 سنة٣٩

-٤٠من 
 سنة٤٤

-٤٥من 
 سنة٤٩

-٥٠من 
 سنة٥٤

-٥٥من 
 سنة٥٩

-٦٠من 
 سنة٦٤

سنة  ٦٥من 
 فأكثر

)١٢(شكل رقم 
ة على مستوى المملكة )فأكثر سنة١٥(النسبة المئوية لألفراد ن يشاهدون التلفاز لكل فئة عمر الذ
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١ الذين يستمعون إلى المحطات اإلذاعية لكل فئة عمرية  )سنة فأكثر١٥(النسبة المئوية لألفراد  )٣
 :على مستوى المملكة

  

على من إجمالي كل فئة عمرية  بحسب الفئات العمرية لمحطات اإلذاعيةإلى ااالستماع يوضح الرسم البياني نسب 

الفئة في حين أن  ،)%٤٦٫٤٢( بلغتاستماع سنة) بنسبة  ٦٤-٦٠ (منالعمرية األعلى ، حيث كانت الفئة مستوى المملكة

   ).%٢٣٫٩٠( بلغت بنسبة استماع سنة) ١٩ – ١٥ (منكانت العمرية األقل 
 

١ أنشطة على األكثر  ثالثةمن بين أهم  النسبة المئوية ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهية )٤
 :في أوقات الفراغ على مستوى المملكة )سنة فأكثر١٥( ألفرادا التي يقوم بها

  

من  على مستوى المملكة لألفراد الرسم البياني نسب ممارسة األنشطة الثقافية والترفيهية خالل وقت الفراغ يوضح

، حيث كانت مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى جمالي الذين يقومون بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية في وقت الفراغإ

التواصل  مواقعاستخدام )، يليه %٦٨٫٧٨وقت الفراغ بنسبة بلغت ( اإلذاعية هو النشاط األكثر ممارسة خاللالمحطات 

  ).  %٥٠٫١٩االجتماعي بنسبة بلغت (

٢٣٫٩٠% 
٤٣٫٨٣ %٤٦٫٤٢ %٤٤٫٤٤ %٤٤٫٣٨ %٤٢٫٩٢ %٤١٫٧٤ %٣٩٫٨٦ %٤٠٫٩٨ %٣٨٫٤٤ %٣٦٫٣٧% 

-١٥من 
 سنة١٩

-٢٠من 
 سنة٢٤

-٢٥من 
 سنة٢٩

-٣٠من 
 سنة٣٤

-٣٥من 
 سنة٣٩

-٤٠من 
 سنة٤٤

-٤٥من 
 سنة٤٩

-٥٠من 
 سنة٥٤

-٥٥من 
 سنة٥٩

-٦٠من 
 سنة٦٤

سنة  ٦٥من 
 فأكثر

)١٣(شكل رقم 
ة على مس )سنة فأكثر١٥(النسبة المئوية لألفراد  ن يستمعون إلى المحطات اإلذاعية لكل فئة عمر توى الذ

المملكة
 

١٣٫٨٥% 

٥٠٫١٩% 

٦٨٫٧٧% 

٨٫٠٩% 

١٦٫٨٩% 

 المشاركة في المناسبات االجتماعية

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية 
 )ويشمل البث الحي على اإلنترنت(

 )نتويشمل األفالم عبر اإلنتر(مشاهدة األفالم والفيديو 

 قراءة الكتب والصحف والمجالت

)١٤(شكل رقم 
ين أهم ثالثة أنشطة على األكثرالنسبة المئوية ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهي التي يقوم بها  ة من 

في أوقات الفراغ على مستوى الممكلة) سنة فأكثر ١٥(األفراد 
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١ أنشطة على األكثر  ثالثةالنسبة المئوية ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم  )٥
 :في أوقات الفراغ على مستوى المملكة )فأكثرسنة ١٥( نوالسعوديألفراد االتي يقوم بها 

 
على مستوى  الرسم البياني نسب ممارسة األنشطة الثقافية والترفيهية خالل وقت الفراغ لألفراد السعوديين يوضح

حيث كانت  الذين يقومون بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية في وقت الفراغ، السعوديينعدد جمالي إمن  المملكة
) %٦٧٫٠٢بة بلغت (النشاط األكثر ممارسة خالل وقت الفراغ بنس يمشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية ه

  ).  %٥٥٫٦٦التواصل االجتماعي بنسبة بلغت ( يليها استخدام مواقع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٫٠١% 

٥٥٫٦٦% 

٦٧٫٠٢% 

٨٫١٦% 

١٧٫٦٦% 

 المشاركة في المناسبات االجتماعية

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية 
 )ويشمل البث الحي على اإلنترنت(

 )رنتويشمل األفالم عبر اإلنت(مشاهدة األفالم والفيديو 

 قراءة الكتب والصحف والمجالت

)١٥(شكل رقم 
ين أهم ثالثة أنشطة على األكثر االنسبة المئوية ألهم األنشطة الثقافية أو الترفيهي لتي يقوم بها األفراد ة من 

ون  في أوقات الفراغ على مستوى الممكلة) سنة فأكثر١٥(السعود
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  جداول النشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 إحصاءات المعرفة

1-1جدول 

40.58

34.72

30.39

33.57

37.72

37.56

27.50

26.76

15.30

35.16

30.61

23.90

13.77

35.36

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

إجمالي المملكة

الجوف

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

%

النسبة المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب المناطق اإلدارية

 المناطق اإلدارية

الباحة

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

٣٠



إحصاءات المعرفة

2-1جدول 

17.14

55.78

14.48

47.61

33.20

2.58

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

نوع المسكن

شقة

أخرى

%

النسبة المئوية لألسر التي لديها مكتبة منزلية حسب نوع المسكن على 

مستوى المملكة

منزل شعبي

فيال

دور في منزل شعبي

دور في فيال

٣١



 إحصاءات المعرفة

3-1جدول 

47.86

4.46

5.88

30.64

19.70

70.61

6.94

13.29

5.93

35.36

9.43

6.82

7.75

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

كتب رومانسية

سياسة/ كتب تاريخ

كتب السيرة الذاتية

كتب دينية

أخرى

الخيال/ كتب الخيال العلمي

اللياقة البدنية/ كتب الرياضة

أدب/ كتب شعر

كتب تكنولوجيا

كتب الفنون

كتب واقعية

مجاالت الكتب

النسبة المئوية لمجاالت الكتب لدى األسر التي لديها مكتبة منزلية على 

مستوى المملكة

%

كتب أكاديمية

رعب/ إثارة / كتب غموض

٣٢



 إحصاءات المعرفة

1-2جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

67.1451.4859.4647.7343.6146.5757.2049.1253.96

61.7754.4558.1844.1651.0246.1052.7653.4253.02

63.3365.0664.1838.9955.4243.6350.8762.1755.41

96.1397.0796.5984.2689.8085.8390.0694.8992.00

63.0023.7843.7639.0419.5433.5450.7422.5039.40

أهم المؤشرات الثقافية والترفيهية

قراءة  الصحف أو المجالت

 سنة فأكثر حسب الجنس والجنسية على مستوى المملكة15النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 

اإلجماليغير سعوديسعودي

مشاهدة التلفاز

قراءة الكتب

زيارة األماكن الثقافية والترفيهية في مقر اإلقامة

االستماع إلى المحطات اإلذاعية

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

٣٣



 إحصاءات المعرفة

2-2جدول 

53.2142.1850.7288.9438.47

54.5568.1455.8791.9437.71

49.0764.1537.8188.8643.46

45.6638.1246.8585.1628.02

62.4055.3260.5195.2151.02

54.5244.5465.9096.1729.55

56.6448.6763.0397.3738.26

52.7849.1162.6293.6428.19

49.6536.6960.7396.4933.66

47.8544.9571.3496.9137.66

46.1147.1655.2191.4045.09

46.4147.1968.6794.3743.76

48.0336.7037.6494.9443.18

الباحة

الجوف

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

المنطقة الشرقية

الرياض

القصيم

 سنة فأكثر حسب المناطق اإلدارية15النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 

مكة المكرمة

المدينة المنورة

قراءة  الكتبقراءة  الصحف أو المجالت المناطق اإلدارية
زيارة األماكن الثقافية والترفيهية 

في مقر اإلقامة
االستماع إلى المحطات اإلذاعيةمشاهدة التلفاز

٣٤



 إحصاءات المعرفة

3-2جدول 

48.0678.7161.8896.3723.90

61.3564.9158.6094.2936.37

61.7351.7657.4491.5338.44

60.9449.8555.6291.0340.98

57.8749.9753.6790.6739.86

53.7248.8453.1090.9241.74

54.1048.0953.3091.0342.92

49.7748.6553.4292.8444.38

43.1443.9654.8893.3944.44

37.1043.5155.7892.5046.42

19.4538.5947.4887.7043.83

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 سنة فأكثر65

االستماع إلى المحطات اإلذاعية مشاهدة التلفازالفئات العمرية قراءة  الكتبقراءة  الصحف أو المجالت
زيارة األماكن الثقافية والترفيهية 

في مقر اإلقامة

 سنة فأكثر حسب الفئات العمرية على مستوى المملكة15النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 

 سنة20-24

 سنة25-29

 سنة15-19

 سنة35-39

 سنة40-44

 سنة30-34

 سنة45-49

 سنة50-54

 سنة55-59

 سنة60-64

٣٥



 إحصاءات المعرفة

4-2جدول 

0.000.0045.5483.0228.48

18.7330.3532.7182.7025.99

26.4335.7645.2285.6229.28

44.5456.8351.6891.6831.19

62.7457.3357.7894.9142.90

73.3856.9559.9093.6550.03

75.7266.1266.6395.4547.11

83.1581.0562.1197.3862.35

75.1487.8159.6789.5651.64

80.8195.2566.5491.3555.98

متوسط

ثانوي أو مايعادله

   دبلوم دون الجامعي

   جامعي

   يقرأ ويكتب

قراءة  الكتبقراءة  الصحف أو المجالتالحالة التعليمية
زيارة األماكن الثقافية والترفيهية 

في مقر اإلقامة
االستماع إلى المحطات اإلذاعيةمشاهدة التلفاز

  دكتوراه

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

ماجستير

 سنة فأكثر حسب الحالة التعليمية على مستوى المملكة15النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 

إبتدائي

أمي

دبلوم عالي

٣٦



   إحصاءات المعرفة 

5-2جدول 

58.2266.0758.4593.6635.31

53.4948.5654.3691.3841.44

57.1354.0257.9292.7330.54

18.0028.5948.7689.8434.42

قراءة  الكتبقراءة  الصحف أو المجالتالحالة االجتماعية
زيارة األماكن الثقافية والترفيهية 

في مقر اإلقامة
مشاهدة التلفاز

 سنة فأكثر حسب الحالة االجتماعية على مستوى المملكة15النسبة المئوية ألهم المؤشرات الثقافية والترفيهية لألفراد 

االستماع إلى المحطات اإلذاعية

لم يتزوج أبدًا

متزوج

مطلق

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

أرمل

٣٧



إحصاءات المعرفة

1-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

5.103.164.279.574.958.357.013.645.77

64.5767.3765.7667.9668.0367.9866.0267.5566.58

30.3329.4729.9722.4727.0223.6726.9828.8227.65

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

اإلجمالي

نوع الصحف أو المجالت
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر  وأنواع الصحف أو المجالت المقروءة حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الصحف أو المجالت على 15التوزيع النسبي لألفراد 

مستوى المملكة

ورقية

إلكترونية

كالهما معًا

٣٨



 إحصاءات المعرفة

2-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

36.4710.2225.3353.2618.0343.9543.6412.3032.18

71.3556.7365.1450.4539.6647.6062.4352.1858.68

61.3361.9661.6050.6651.2550.8256.7759.1157.63

32.8035.5133.9526.7831.2727.9730.2334.3831.75

22.4724.7823.4524.4323.2924.1323.3124.3823.70

36.6340.5738.3135.2636.1735.5036.0439.4037.27

58.957.7337.2039.466.4430.7350.637.3934.82

17.327.1913.0223.8610.1920.2520.117.9915.68

8.0220.6213.3710.6320.2513.179.1420.5213.30

7.028.117.484.449.215.705.928.406.83

7.2513.019.7011.4513.6912.049.0413.1910.56

8.5214.6411.126.578.507.087.6913.019.63

13.6334.8522.6413.0135.4418.9413.3735.0121.28

1.7459.3826.210.9847.7913.361.4256.2921.48

0.150.040.100.330.060.260.230.040.16

اإلجمالي

مواضيع سياحية

غير سعودي

 سنة فأكثر ومواضيع الصحف أو المجالت المقروءة حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الصحف أو المجالت على 15النسبة المئوية  لألفراد 

مستوى المملكة

مواضيع اجتماعية

 اإلعالنات والدعايات التجارية

مواضيع ثقافية وأدبية

مواضيع علمية

 مواضيع دينية

سعودي

مواضيع رياضية

مواضيع اقتصادية

مواضيع فنية

 مواضيع سياسية

مواضيع محلية

مواضيع الصحف أو المجالت

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 وظائف عمل

مواضيع صحية

مواضيع عن الموضة

 أخرى

٣٩



إحصاءات المعرفة

3-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

82.2180.7078.2660.1162.6859.8072.7576.3271.18

1.151.721.843.183.323.642.022.142.55

14.5916.5918.0734.3733.6234.7023.0620.7024.41

0.910.771.012.210.381.771.470.681.31

1.130.220.820.120.000.090.700.170.55

100100100100100100100100100

أخرى

اإلجمالي

 سنة فأكثر وأسباب عدم قراءة الصحف أو المجالت حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين ال يقرؤون الصحف أو المجالت على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

االهتمام في قراءة  الصحف أو المجالت/  عدم الرغبة

صعوبة الحصول عليها/  غير متوفرة

اليوجد وقت فراغ كافي

غالء أسعارها أو اشتراكها

سبب عدم قراءة الصحف أو المجالت
اإلجماليغير سعوديسعودي

٤٠



4-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

50.3852.1151.1765.9357.1963.2057.0453.5655.63

7.256.827.0512.0710.1211.469.317.768.69

42.3741.0741.7822.0032.6925.3433.6438.6735.68

100100100100100100100100100 اإلجمالي

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

ورقية

إلكترونية

كالهما معًا

 إحصاءات المعرفة

نوع الكتب
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر وأنواع الكتب المقروءة حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15التوزيع النسبي  لألفراد 

٤١



5-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

27.9629.9428.8760.1744.7155.3441.7634.1738.69

17.5720.0018.6814.7518.1915.8316.3619.4817.62

21.6520.7621.2411.4916.1712.9517.3019.4418.17

13.0311.2412.216.107.956.6810.0610.2910.16

19.7918.0619.007.4812.999.2014.5116.6115.36

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 كتب6 إلى 5

 كتب فأكثر7

اإلجمالي

كتاب

كتابان

 كتب4 إلى 3

 إحصاءات المعرفة

 عدد الكتب التي تمت قراءتها
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر وعدد الكتب التي تمت قراءتها حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

٤٢



6-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

21.4025.7823.4114.4211.2613.4318.4121.6219.71

3.063.053.066.823.755.864.673.254.10

64.8561.6763.3960.7967.0262.7363.1163.2063.15

1.830.511.220.871.220.981.420.711.13

8.868.998.9217.1016.7617.0012.3911.2211.92

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

إعداد الدراسات و األبحاث

 أخرى

اإلجمالي

الجامعية/ الدراسة المدرسية 

 أغراض العمل

 تنمية المواهب و المعرفة

 إحصاءات المعرفة

الهدف من قراءة الكتب لدى األفراد
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر والهدف من قراءة الكتب حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

٤٣



7-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

28.6535.4131.7521.3524.2922.2725.5232.2228.23

1.742.642.161.823.962.491.783.022.28

2.177.804.752.086.183.362.137.334.24

18.1114.7816.5814.8812.8614.2516.7314.2315.72

11.1311.8611.476.718.587.299.2410.929.92

65.6463.7664.7772.0969.3071.2268.4065.3567.16

3.974.374.153.015.343.743.564.654.00

7.7410.158.856.7211.148.107.3010.438.57

7.131.314.463.021.972.695.371.503.80

19.0616.5217.906.3611.417.9413.6215.0614.20

5.815.985.8910.858.089.997.976.587.41

2.8711.326.753.9912.746.723.3511.736.74

0.870.920.891.120.540.940.980.810.91

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

اللياقة البدنية/  الرياضة

أدب/  شعر

 التكنولوجيا

الفنون

أخرى

الخيال/  الخيال العلمي

 واقعية

سياسة/   تاريخ

  السيرة الذاتية

 دينية

 أكاديمية

رعب/ إثارة/  غموض

  رومانسية

 إحصاءات المعرفة

مجاالت الكتب
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر ومجاالت الكتب المقروءة حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15النسبة المئوية لألفراد 

٤٤



8-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

15.1914.6214.9322.0115.9120.1018.1114.9916.85

17.0919.4218.1625.5320.9924.1120.7019.8720.37

10.5414.1512.1913.4614.4313.7611.7914.2312.78

57.1951.8254.7239.0148.6742.0249.4050.9150.01

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

أربع ساعات فأكثر

اإلجمالي

أقل من ساعتين

من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

من ثالث ساعات الى أقل من أربع ساعات

 إحصاءات المعرفة

متوسط ساعات القراءة األسبوعية للكتب
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر ومتوسط ساعات القراءة األسبوعية للكتب حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

٤٥



9-3جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

74.4276.3075.4354.3858.6955.4862.2970.7565.66

0.640.600.624.202.333.722.791.152.14

24.0522.2123.0740.0238.3039.5833.7127.2831.15

0.890.880.881.410.681.221.200.821.05

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

غالء أسعارها

اإلجمالي

االهتمام في قراءة  الكتب/  عدم الرغبة

صعوبة الحصول عليها/  غير متوفرة

اليوجد وقت فراغ كافي

 إحصاءات المعرفة

سبب عدم قراءة الكتب
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر وأسباب عدم قراءة الكتب حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين ال يقرؤون الكتب على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

٤٦



 إحصاءات المعرفة

1-4جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

60.4560.0360.2543.9342.5943.2816.5112.5114.59

71.7272.2571.9872.7473.2973.0117.1313.4015.29

44.3144.1544.2339.7340.4540.099.607.988.80

54.0953.8853.9949.6447.6848.6723.6517.1420.44

61.1463.2462.1455.1355.5055.3133.8729.0131.54

70.9671.6671.3239.1839.4939.344.863.083.95

74.8770.8272.9136.1943.1139.5414.3511.8613.15

62.9866.0564.5446.2046.1946.2011.848.3310.06

64.6166.8765.7449.0946.1647.6222.1817.0019.59

61.7479.2070.4245.0242.5743.808.093.485.80

70.3863.7367.0749.1444.0946.6211.278.299.78

60.1779.9070.6029.8931.1930.589.222.995.93

47.8745.2046.5738.2337.2437.7515.3513.2914.34

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

 سنة فأكثر الذين قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر اإلقامة وداخل المملكة وخارجها حسب المناطق اإلدارية والجنس من إجمالي السعوديين15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

الرياض

 المناطق اإلدارية
خارج المملكةداخل المملكةفي مقر اإلقامة

تبوك

حائل

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

المنطقة الشرقية

عسير

٤٧



 إحصاءات المعرفة

2-4جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

23.8222.1322.9840.2039.2939.7553.7157.1055.15

39.5143.7141.6057.1857.2457.2168.5272.0970.03

22.4123.1122.7627.5225.9826.7730.4031.2830.77

2.822.632.725.183.924.5614.1311.0212.81

3.783.903.845.965.765.8611.7513.4712.48

4.353.724.043.453.333.392.582.132.39

2.861.882.373.072.282.682.632.362.51

1.400.661.041.671.291.4841.5337.0439.62

39.8944.9442.4047.7251.7549.6952.4055.9453.91

8.740.144.467.800.474.213.480.712.31

2.970.311.652.000.161.103.640.632.36

0.300.290.291.141.121.1310.219.9110.08

17.5216.3416.9319.1019.1719.139.478.288.96

17.6718.5318.1016.8417.5517.197.868.127.97

1.411.241.331.521.601.560.000.000.00

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

معارض الكتب

 األماكن الثقافية والترفيهية التي تمت زيارتها
خارج المملكةداخل المملكةفي مقر اإلقامة

األماكن األثرية والتاريخية والمتاحف 

المناظر الطبيعية الثقافية

مهرجانات األعياد

أخرى

السينما

مدن المالهي والتسلية

األحداث الرياضية

النوادي وقاعة األلعاب الرياضية

مسارح

مهرجانات وطنية تراثية

التراث الطبيعي

الحفالت والمهرجانات الموسيقية

معارض أو مهرجانات الفنون الجميلة أو الحرف اليدوية 

أو التصوير الفوتوغرافي

المكتبات

 سنة فأكثر الذين قاموا بزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر اإلقامة وداخل المملكة وخارجها حسب نوع المكان والجنس من إجمالي السعوديين الذين قاموا بزيارة 15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

أماكن ثقافية أو ترفيهية على مستوى المملكة

٤٨



 إحصاءات المعرفة

3-4جدول 

اإلجمالي مرات فأكثر10 مرات9 إلى 4 مرات3 إلى 1

84.6812.532.78100.00

48.5327.1824.28100.00

39.4830.5929.93100.00

86.3312.760.92100.00

79.9417.892.18100.00

63.0030.776.23100.00

96.913.090.00100.00

96.763.240.00100.00

40.9534.6224.43100.00

69.6525.245.11100.00

45.4424.1230.44100.00

100.000.000.00100.00

94.404.141.46100.00

96.563.370.08100.00

27.9333.9938.07100.00

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 األماكن الثقافية والترفيهية التي تمت زيارتها في 

مقر اإلقامة

عدد مرات الزيارة

األماكن األثرية والتاريخية والمتاحف 

المناظر الطبيعية الثقافية

 سنة فأكثر حسب نوع المكان وعدد مرات الزيارة من إجمالي السعوديين لكل مكان ثقافي أو ترفيهي تمت زيارته في مقر اإلقامة على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد السعوديين 

التراث الطبيعي

أخرى

الحفالت والمهرجانات الموسيقية

معارض أو مهرجانات الفنون الجميلة أو الحرف اليدوية 

أو التصوير الفوتوغرافي

المكتبات

معارض الكتب

السينما

مدن المالهي والتسلية

األحداث الرياضية

النوادي وقاعة األلعاب الرياضية

مسارح

مهرجانات وطنية تراثية

مهرجانات األعياد

٤٩



 إحصاءات المعرفة

4-4جدول 

اإلجماليأشخاص آخرينمع األصدقاء والزمالءمع أفراد األسرةبمفردي

1.6690.657.500.19100.00

0.4493.695.730.13100.00

0.8892.926.080.11100.00

2.4259.4736.761.36100.00

2.6388.598.370.41100.00

40.4341.9717.160.44100.00

11.6065.1722.810.42100.00

3.2043.8851.521.40100.00

0.3396.153.390.12100.00

4.616.6887.930.79100.00

33.286.6259.300.80100.00

0.0073.8419.526.63100.00

1.2888.1810.410.13100.00

1.0291.497.300.19100.00

0.7592.396.850.00100.00

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 األماكن الثقافية والترفيهية التي تمت زيارتها  في 

مقر اإلقامة

األشخاص الذين تمت الزيارة معهم

األماكن األثرية والتاريخية والمتاحف 

المناظر الطبيعية الثقافية

 سنة فأكثر حسب نوع المكان واألشخاص الذين تمت الزيارة معهم في مقر اإلقامة من إجمالي السعوديين لكل مكان ثقافي أو 15التوزيع النسبي لألفراد السعوديين 

ترفيهي على مستوى المملكة

التراث الطبيعي

أخرى

الحفالت والمهرجانات الموسيقية

معارض أو مهرجانات الفنون الجميلة أو الحرف اليدوية 

أو التصوير الفوتوغرافي

المكتبات

معارض الكتب

السينما

مدن المالهي والتسلية

األحداث الرياضية

النوادي وقاعة األلعاب الرياضية

مسارح

مهرجانات وطنية تراثية

مهرجانات األعياد

٥٠



 إحصاءات المعرفة

5-4جدول 

37.60

24.62

22.28

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 سنة فأكثر الذين قاموا بالسفر داخل المملكة بغرض 15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

الثقافة أو الترفيه حسب أكثر المدن زيارة من إجمالي السعوديين على مستوى المملكة

أبها

% أكثر المدن التي تم السفر إليها بغرض الثقافة والترفيه داخل المملكة

جدة

الطائف

٥١



 إحصاءات المعرفة

6-4جدول 

اإلجماليأخرىإجازة اعتياديةإجازة الصيفإجازة األعيادعطلة نهاية األسبوع

38.438.1847.884.331.18100

23.386.4064.785.190.24100

2.056.6685.265.400.63100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

أبها

وقت السفر

 سنة فأكثر حسب أكثر المدن زيارة ووقت السفر من إجمالي السعوديين لكل مدينة على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد السعوديين 

أكثر المدن التي تم السفر إليها بغرض الثقافة والترفيه 

داخل المملكة

جدة

الطائف

٥٢



 إحصاءات المعرفة

7-4جدول 

20.75

21.82

59.55

41.23

24.86

7.46

11.80

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

أخرى

األسباب التي تحول دون سفر األفراد بغرض الثقافة والترفيه  داخل المملكة

العروض الثقافية والترفيهية/ قلة األنشطة

قلة األماكن السياحية

غالء أسعار اإلقامة

%

 سنة فأكثر واألسباب التي تحول دون سفرهم من إجمالي 15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

السعوديين الذين لم يقوموا بالسفر على مستوى المملكة

غالء أسعار الطيران

العروض الثقافية والترفيهية/ غالء األنشطة

افتقار الطرق البرية للخدمات

٥٣



 إحصاءات المعرفة

8-4جدول 

53.16

17.11

45.02

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

دول أخرى

تصنيف الدول التي تم السفر إليها بغرض الثقافة والترفيه

دول خليجية

دول عربية

 سنة فأكثر الذين قاموا بالسفر خارج المملكة 15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

بغرض الثقافة أو الترفيه حسب تصنيف الدول على مستوى المملكة

%

٥٤



 إحصاءات المعرفة

9-4جدول 

أخرىإجازة اعتياديةإجازة الصيفإجازة األعيادعطلة نهاية األسبوع

32.3519.4850.7110.181.83

2.227.8674.2115.821.34

0.243.9784.3613.201.53

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 سنة فأكثر حسب تصنيف الدول ووقت السفر من إجمالي السعوديين لكل تصنيف على مستوى المملكة15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

دول أخرى

تصنيف الدول التي تم السفر إليها بغرض الثقافة 

والترفيه

وقت السفر

دول خليجية

دول عربية

٥٥



 إحصاءات المعرفة

10-4جدول 

63.98

70.21

45.26

39.20

40.34

1.43

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

%

 سنة فأكثر الذين قاموا بالسفر خارج المملكة بغرض الثقافة أو 15النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

الترفيه حسب األسباب التي دفعتهم للسفر على مستوى المملكة

العروض الثقافية والترفيهية معقولة/ أسعار األنشطة

عدم توفرها في المملكة

أخرى

األسباب التي دفعت األفراد للسفر خارج المملكة بغرض الثقافة أو الترفيه

العروض الثقافية و الترفيهية/ جودة األنشطة

العروض الثقافية والترفيهية المتاحة/ تعدد األنشطة

سمعة عالية

٥٦



 إحصاءات المعرفة

11-4جدول 

14.335.04

52.2721.00

25.3532.69

8.0641.27

100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

اإلجمالي

مدى اهتمام األفراد باألنشطة الثقافية أو الترفيهية

مهتم جدًا

مهتم إلى حد ما

 سنة فأكثر ومدى اهتمامهم باألنشطة الثقافية أو الترفيهية داخل 15التوزيع النسبي لألفراد السعوديين 

المملكة وخارجها من إجمالي السعوديين على مستوى المملكة

خارج المملكةداخل المملكة

لست مهتم جدًا

لست مهتم على اإلطالق

٥٧



1-5جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

25.6017.0921.4129.4119.1826.3927.4317.6823.39

36.5231.4334.0137.8727.5534.8237.1630.3334.33

20.1623.7821.9418.1021.7119.1719.1823.1920.84

17.7227.7122.6414.6231.5519.6216.2328.8021.44

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

أربع ساعات فأكثر

اإلجمالي

أقل من ساعتين

من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات

من ثالث ساعات الى أقل من أربع ساعات

 إحصاءات المعرفة

متوسط ساعات مشاهدة التلفاز اليومية
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر ومتوسط ساعات مشاهدة التلفاز اليومية حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يشاهدون التلفاز على مستوى 15التوزيع النسبي  لألفراد 

المملكة

٥٨



2-5جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

6.308.747.3361.1122.6353.2950.6917.0542.06

16.7813.8315.5418.1243.4423.2717.8731.5621.38

28.9823.3026.5812.0912.8212.2415.3017.0315.74

44.6750.0646.948.3520.8210.8815.2532.5619.69

3.274.073.600.330.280.320.891.801.12

100100100100100100100100100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

عدم توفر جهاز التلفاز

أخرى

اإلجمالي

ال يوجد وقت فراغ كافي

 وجود بديل أفضل

 عدم الرغبة في مشاهدة التلفاز

 إحصاءات المعرفة

السبب الرئيسي لعدم مشاهدة األفراد التلفاز
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر وأسباب عدم مشاهدة التلفاز حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين ال يشاهدون التلفاز على مستوى المملكة15التوزيع النسبي لألفراد 

٥٩



3-5جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

5.1336.9013.5915.1146.5920.289.0639.4216.02

93.8562.0185.3677.1551.0672.8687.2759.1580.82

0.570.440.547.122.046.283.150.862.62

0.240.400.280.250.190.240.240.340.26

0.160.060.130.330.130.300.220.080.19

0.060.200.100.040.000.030.050.150.07

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

المسكن

أثناء وسائل التنقل

العمل

النادي الرياضي

المقهى

أخرى

 إحصاءات المعرفة

األماكن التي تم االستماع إلى المحطات اإلذاعية فيها
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر واالستماع إلى المحطات اإلذاعية حسب المكان والجنس والجنسية من إجمالي الذين يستمعون إلى المحطات اإلذاعية على مستوى 15التوزيع النسبي لألفراد 

المملكة

٦٠



4-5جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

4.746.265.7515.039.2813.0711.267.209.17

59.0756.1957.1533.3837.1034.6542.8050.2446.62

35.9737.4036.9251.1553.5351.9645.5842.4243.96

0.230.160.180.440.090.320.360.140.25

100100100100100100100100100

أخرى

اإلجمالي

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

ال يوجد وقت فراغ كافي

وجود بديل أفضل

عدم الرغبة لالستماع للمحطات اإلذاعية

 إحصاءات المعرفة

السبب الرئيسي لعدم االستماع إلى المحطات اإلذاعية
اإلجماليغير سعوديسعودي

 سنة فأكثر والسبب الرئيسي لعدم االستماع إلى المحطات اإلذاعية حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين ال يستمعون إلى المحطات 15التوزيع النسبي لألفراد 

اإلذاعية على مستوى المملكة

٦١



 إحصاءات المعرفة

5-5جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

1.812.552.170.810.590.751.321.981.58

0.531.481.001.331.971.510.931.621.21

0.321.440.870.411.460.710.361.450.80

0.360.790.570.630.710.660.500.770.61

8.402.145.332.410.952.005.421.793.95

18.0017.3117.6615.9115.5915.8216.9616.8016.90

8.697.628.168.247.337.988.467.538.09

62.8571.3667.0269.7974.9371.2666.3172.4068.78

57.6553.5955.6643.3140.3642.4750.5149.7250.19

0.072.941.470.032.890.840.052.931.21

0.180.220.200.180.080.150.180.180.18

0.030.160.090.130.040.110.080.120.10

0.140.150.150.090.090.090.120.130.12

0.070.020.040.230.020.170.150.020.10

17.8320.2519.015.409.466.5611.6417.1013.85

0.630.480.560.150.120.140.390.370.38

0.130.110.120.090.050.080.110.100.10

0.581.080.830.471.940.890.531.330.85

0.590.170.380.370.620.440.480.300.41

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

تصميم الهندسة المعمارية

المشاركة في المناسبات االجتماعية 

أنشطة ثقافية أو ترفيهية

التصوير الفوتوغرافي

عمل الصناعات الحرفية

الرسومات الفنية/عمل اللوحات

تصميم الجرافيك

استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

أخرى

 سنة فأكثر حسب الجنس والجنسية من إجمالي الذين يمارسون 15النسبة المئوية لألنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر يمارسها األفراد 

أنشطة ثقافية أو ترفيهية في أوقات الفراغ على مستوى المملكة

الروايات/ القصص/ كتابة الشعر

الفيديوات/ صناعة األفالم

اللعب في مدن المالهي والتسلية

اإلجماليغير سعوديسعودي

تصميم الموضة

فنون األداء

 اللعب بألعاب الفيديو

قراءة الكتب والصحف والمجالت 

مشاهدة األفالم والفيديو

مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية

(الديكور الداخلي)التصميم الداخلي 

تصميم المناظر الطبيعية 

٦٢



 إحصاءات المعرفة

6-5جدول 

أقل من ساعتين
من ساعتين إلى أقل من 

أربع ساعات

من أربع  ساعات الى أقل 

من ثمان ساعات
اإلجماليثمان ساعات فأكثر

27.8339.0524.188.94100

23.5747.5625.573.30100

19.6543.5225.1411.69100

11.5326.1824.2438.06100

7.2328.3533.6530.77100

5.7526.5532.4535.25100

4.6832.7240.4422.16100

1.2213.5721.0564.16100

2.6312.9222.8461.60100

23.8246.9624.025.20100

12.9543.5930.4712.99100

24.7641.8730.542.83100

37.7151.7010.590.00100

32.0128.3916.3923.20100

10.3531.2133.3225.12100

24.8940.4620.9913.66100

16.2735.2836.1612.29100

17.0160.5716.605.81100

7.5824.9339.8727.62100

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

(الديكور الداخلي)التصميم الداخلي 

التصوير الفوتوغرافي

عمل الصناعات الحرفية

الرسومات الفنية/عمل اللوحات

فنون األداء

أخرى

تصميم المناظر الطبيعية 

تصميم الهندسة المعمارية

المشاركة في المناسبات االجتماعية 

الروايات/ القصص/ كتابة الشعر

الفيديوات/ صناعة األفالم

اللعب في مدن المالهي والتسلية

تصميم الموضة

تصميم الجرافيك

 اللعب بألعاب الفيديو

قراءة الكتب والصحف والمجالت 

مشاهدة األفالم والفيديو

مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية

استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

 سنة فأكثر حسب متوسط عدد الساعات األسبوعية من إجمالي كل نشاط 15التوزيع النسبي لألنشطة الثقافية أو الترفيهية من بين أهم ثالثة أنشطة على األكثر يمارسها األفراد 

ثقافي أو ترفيهي على مستوى المملكة

أنشطة ثقافية أو ترفيهية

متوسط عدد الساعات األسبوعية لكل نشاط

٦٣



إحصاءات المعرفة

7-5جدول 

عدم موافقة األهلالنشاط مكلف ماديًاال يوجد وقت فراغ كافي
 النشاط غير متوفر في  

المنطقة

األدوات غير متوفرة للقيام   

بهذا النشاط
أخرى

67.5125.333.124.9015.190.00

57.8528.510.758.9312.110.00

58.9233.302.887.9324.220.00

56.6912.8711.7914.088.982.69

53.9032.7713.921.168.870.00

95.416.210.001.142.640.32

83.689.382.003.014.850.00

84.457.138.586.9710.080.00

59.6035.6910.776.6712.030.00

39.5552.815.8410.0520.100.00

65.0437.384.529.6515.630.00

48.9562.8811.028.7632.890.00

29.4465.941.110.7220.300.00

68.3635.830.006.5026.290.00

61.629.652.296.451.340.07

82.862.290.001.910.000.00

58.3922.892.4920.9724.740.00

21.5327.668.6349.915.800.20

55.4836.874.6621.184.570.00

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 سنة فأكثر واألنشطة الثقافية أو الترفيهية التي يرغب األفراد بممارستها واليمارسونها حسب األسباب التي حالت دون قيامهم لممارسة هذه األنشطة 15النسبة المئوية لألفراد 

على مستوى المملكة

أخرى

استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

تصميم الموضة

تصميم الجرافيك

(الديكور الداخلي)التصميم الداخلي 

تصميم المناظر الطبيعية 

تصميم الهندسة المعمارية

المشاركة في المناسبات االجتماعية 

الروايات/ القصص/ كتابة الشعر

الفيديوات/ صناعة األفالم

اللعب في مدن المالهي والتسلية

األسباب التي حالت دون قيام األفراد بممارسة النشاط

مشاهدة التلفاز أو االستماع إلى المحطات اإلذاعية

أنشطة ثقافية أو ترفيهية

قراءة الكتب والصحف والمجالت 

مشاهدة األفالم والفيديو

التصوير الفوتوغرافي

عمل الصناعات الحرفية

الرسومات الفنية/عمل اللوحات

فنون األداء

 اللعب بألعاب الفيديو

٦٤



 إحصاءات المعرفة

1-6جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

96.9490.9293.9948.6065.5953.4072.2083.3276.67العربية

0.860.640.7516.4117.2916.668.825.637.54اإلنجليزية

0.010.000.0131.1511.7825.6815.953.5310.96لغات أخرى

2.198.445.253.845.344.263.037.514.83ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

97.2091.1094.2148.3765.4553.1972.2183.4076.70العربية

0.610.490.5616.3917.3316.658.695.547.42اإلنجليزية

0.010.000.0031.3911.8525.8816.073.5611.05لغات أخرى

2.188.415.233.855.374.283.047.504.83ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

99.4599.3599.4051.6969.9856.8675.0190.5481.25العربية

0.490.510.5015.4517.1315.928.155.507.08اإلنجليزية

0.000.020.0132.7212.8127.1016.753.8611.57لغات أخرى

0.060.120.090.130.080.120.100.110.10ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

96.3995.6896.0447.4165.0952.4071.3286.5077.42العربية

0.540.500.5215.9817.4516.398.445.597.29اإلنجليزية

0.140.090.1229.3811.2224.2515.103.4310.42لغات أخرى

2.933.733.327.246.246.965.134.484.87ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

92.2189.4190.8447.1763.9251.9069.1681.7674.22العربية

0.950.560.7616.4718.2816.988.895.887.68اإلنجليزية

0.140.080.1131.0111.1625.4015.943.4010.90لغات أخرى

6.719.968.305.356.645.726.018.967.20ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

98.6098.7898.6949.3969.1054.9573.4189.8880.02العربية

0.830.570.7016.2217.8116.678.705.747.51اإلنجليزية

0.140.120.1332.0111.7226.2816.453.6011.29لغات أخرى

0.430.540.482.381.372.101.430.791.17ال ينطبق

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

الكتابة

التحدث

مشاهدة العروض 

المسرحية الحية

سماع الموسيقى

مشاهدة التلفاز أو 

االستماع إلى 

المحطات اإلذاعية

القراءة

اللغةاللغة المفضلة في

ولغتهم المفضلة في التواصل الثقافي حسب الجنس والجنسية على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

اإلجماليغير سعودي سعودي
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 إحصاءات المعرفة

2-6جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

99.3499.0499.200.600.620.610.000.000.000.060.330.19

98.9598.4698.720.720.880.800.030.000.020.300.650.47

98.1097.5197.801.581.391.480.000.000.000.321.110.71

98.1298.2698.191.450.701.080.030.000.020.401.040.72

98.1397.7497.940.970.520.740.060.000.030.841.741.29

98.9194.1296.560.510.220.370.000.000.000.585.663.07

98.1291.3494.820.940.330.640.000.000.000.948.334.54

98.2581.0589.890.370.700.530.000.000.001.3818.259.58

95.6574.5385.540.600.400.500.000.000.003.7525.0813.96

89.8166.9678.770.210.000.110.000.000.009.9833.0421.13

77.0343.3359.670.160.050.100.000.000.0022.8156.6340.23

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

ولغتهم المفضلة في القراءة حسب الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

الينطبق

 سنة45-49

 سنة50-54

 سنة55-59

الفئات العمرية
لغات أخرىاإلنجليزيةالعربية

 سنة60-64

 سنة فأكثر65

 سنة15-19

 سنة20-24

 سنة25-29

 سنة30-34

 سنة35-39

 سنة40-44
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 إحصاءات المعرفة

3-6جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

99.3499.1199.230.600.560.580.010.000.000.050.330.19

99.1298.6798.910.540.680.610.030.000.020.300.650.47

98.7797.7398.250.911.161.030.000.000.000.321.110.71

98.6198.4698.530.940.550.750.030.000.020.420.990.70

98.7298.1598.440.440.160.300.000.000.000.841.691.26

98.9094.4096.700.520.220.370.000.000.000.585.382.93

98.2991.4794.970.940.200.580.000.000.000.778.334.45

98.3581.1890.000.270.580.420.000.000.001.3818.259.58

95.6574.5385.540.600.190.400.000.000.003.7525.2914.06

89.8466.9078.750.180.060.120.000.000.009.9833.0421.13

77.0643.3359.680.120.050.080.000.000.0022.8256.6340.24

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

 سنة25-29

 سنة فأكثر65

اإلنجليزية

 سنة35-39

 سنة40-44

 سنة45-49

 سنة50-54

 سنة55-59

 سنة60-64

 سنة30-34

الفئات العمرية
الينطبقلغات أخرىالعربية

ولغتهم المفضلة في الكتابة حسب الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

 سنة15-19

 سنة20-24
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 إحصاءات المعرفة

4-6جدول 

اإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكراإلجماليأنثى ذكر

99.4699.0299.240.530.850.690.000.030.020.010.090.05

99.6199.2699.440.380.560.470.000.090.040.010.080.05

98.9698.9198.940.890.890.890.000.000.000.140.200.17

99.2199.3499.280.750.590.670.000.000.000.030.070.05

99.7199.6899.690.150.190.170.030.010.020.110.110.11

99.6199.6099.610.390.230.310.000.000.000.000.170.08

99.1599.5299.330.720.400.560.000.000.000.130.080.11

99.7399.2099.480.270.780.510.000.000.000.000.020.01

99.7599.8199.780.150.190.170.000.000.000.090.000.05

99.3699.8099.570.550.000.280.000.000.000.100.200.15

99.8699.6499.750.120.050.080.000.000.000.020.310.16

م2018مسح الثقافة والترفيه األسري :المصدر 

ولغتهم المفضلة في التحدث حسب الجنس والفئات العمرية على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد السعوديين 

 سنة45-49

 سنة50-54

 سنة55-59

 سنة60-64

الينطبقلغات أخرى

 سنة فأكثر65

 سنة40-44

الفئات العمرية
اإلنجليزيةالعربية

 سنة15-19

 سنة20-24

 سنة25-29

 سنة30-34

 سنة35-39
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