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 فهرس الجداول

رقم 

 الجدول
 عنوان الجدول

رقم 

 الصفحة

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  1-1

 المملكة
33 

اطق االدارية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب المن 1-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
34 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  1-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
35 

سة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممار 1-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
36 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  1-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
37 

لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  التوزيع النسبي 1-6

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
38 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  1-7

 على مستوى المملكة
39 

اد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد التوزيع النسبي لألفر 1-8

على مستوى المملكة لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
40 

التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى  1-9

 المملكة
41 

الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت التوزيع النسبي لألفراد  1-10

على مستوى المملكة لكل نشاط من إجمالي الممارسين الممارسة  
42 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  1-11

 على مستوى المملكة
43 

اد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة التوزيع النسبي لألفر 1-12

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة
44 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على  التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 1-13

 مستوى المملكة
45 
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حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  التوزيع النسبي لألفراد 2-1

 منطقة الرياض
46 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  2-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الرياض
47 

ومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يق 2-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الرياض
48 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  2-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الرياض
49 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  2-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الرياض
50 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  2-6

ضعلى مستوى منطقة الريا  
51 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  2-7

على مستوى منطقة الرياض لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
52 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 2-8

الرياض منطقة  
53 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  2-9

على مستوى منطقة الرياض لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
54 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  2-10

مستوى منطقة الرياض على  
55 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  2-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الرياض
56 

جنسية على يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس وال التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 2-12

 مستوى منطقة الرياض
57 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  3-1

 منطقة مكة المكرمة
58 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  3-2

ن على مستوى منطقة مكة المكرمةوالجنسية من إجمالي الممارسي  
59 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  3-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة
60 
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الة الزواجية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الح 3-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة
61 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  3-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة
62 

رات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط التوزيع النسبي لعدد م 3-6

 على مستوى منطقة مكة المكرمة
63 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  3-7

على مستوى منطقة مكة المكرمة لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
64 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 3-8

 منطقة مكة المكرمة
65 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  3-9

المكرمةعلى مستوى منطقة مكة  لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
66 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  3-10

 على مستوى منطقة مكة المكرمة
67 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  3-11

على مستوى منطقة مكة المكرمةوالجنس والجنسية من إجمالي الممارسين   
68 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على  التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 3-12

 مستوى منطقة مكة المكرمة
69 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  4-1

رةمنطقة المدينة المنو  
70 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  4-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
71 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  4-3

نسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورةوالج  
72 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  4-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
73 

بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون  4-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
74 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  4-6

 على مستوى منطقة المدينة المنورة
75 
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لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  التوزيع النسبي 4-7

على مستوى منطقة المدينة المنورة لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
76 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 4-8

ةمنطقة المدينة المنور  
77 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  4-9

على مستوى منطقة المدينة المنورة لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
78 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  4-10

 على مستوى منطقة المدينة المنورة
79 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  4-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
80 

سب األسباب والجنس والجنسية على يمارسون النشاط الرياضي ح التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 4-12

 مستوى منطقة المدينة المنورة
81 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  5-1

 منطقة القصيم
82 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  5-2

لجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيموا  
83 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  5-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم
84 

الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط  5-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم
85 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  5-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم
86 

عدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط التوزيع النسبي ل 5-6

 على مستوى منطقة المدينة القصيم
87 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  5-7

على مستوى منطقة القصيم لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
88 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 5-8

 منطقة القصيم
89 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  5-9

على مستوى منطقة القصيم لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
90 
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التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  5-10

 على مستوى منطقة القصيم
91 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  5-11

طقة القصيموالجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى من  
92 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 5-12

 على مستوى منطقة القصيم
93 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  6-1

 منطقة الشرقية
94 

فراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس التوزيع النسبي لأل 6-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية
95 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  6-3

طقة الشرقيةوالجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى من  
96 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  6-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية
97 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  6-5

نسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقيةوالج  
98 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  6-6

 على مستوى منطقة الشرقية
99 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  6-7

على مستوى منطقة الشرقية لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
100 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 6-8

 منطقة الشرقية
101 

ياضي ووقت التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الر 6-9

على مستوى منطقة الشرقية لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
102 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  6-10

 على مستوى منطقة الشرقية
103 

استخدام التطبيقات الحديثة التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب  6-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية
104 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 6-12

 على مستوى منطقة الشرقية
105 
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اط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النش 7-1

 منطقة عسير
106 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  7-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
107 

ياضي حسب الحالة التعليمية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الر 7-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
108 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  7-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
109 

راد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس التوزيع النسبي لألف 7-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
110 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  7-6

 على مستوى منطقة عسير
111 

فراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد التوزيع النسبي لأل 7-7

على مستوى منطقة عسير لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
112 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 7-8

 منطقة عسير
113 

ي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت التوزيع النسب 7-9

على مستوى منطقة عسير لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
114 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  7-10

 على مستوى منطقة عسير
115 

توزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة ال 7-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
116 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 7-12

 على مستوى منطقة عسير
117 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  8-1

 منطقة تبوك
118 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  8-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
119 

ع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس التوزي 8-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
120 
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التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  8-4

لى مستوى منطقة تبوكوالجنسية من إجمالي الممارسين ع  
121 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  8-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
122 

 التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط 8-6

 على مستوى منطقة تبوك
123 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  8-7

على مستوى منطقة تبوك لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
124 

على مستوى  نشاطلكل  التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 8-8

 منطقة تبوك
125 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  8-9

على مستوى منطقة تبوك لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
126 

لجنس و الجنسية التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب ا 8-10

 على مستوى منطقة تبوك
127 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  8-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
128 

سباب والجنس والجنسية على يمارسون النشاط الرياضي حسب األ التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 8-12

 مستوى منطقة تبوك
129 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  9-1

 منطقة حائل
130 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  9-2

الممارسين على مستوى منطقة حائل والجنسية من إجمالي  
131 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  9-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل
132 

الزواجية والجنس  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة 9-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل
133 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  9-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل
134 

راد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األف 9-6

 على مستوى منطقة حائل
135 
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التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  9-7

على مستوى منطقة حائل لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
136 

على مستوى  لكل نشاط ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين التوزيع النسبي ألماكن 9-8

 منطقة حائل
137 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  9-9

على مستوى منطقة حائل لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
138 

لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  التوزيع النسبي للدوافع 9-10

 على مستوى منطقة حائل
139 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  9-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل
140 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   لألفراد الذين ال التوزيع النسبي 9-12

 على مستوى منطقة حائل
141 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  10-1

 منطقة الحدود الشمالية
142 

ة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارس 10-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية
143 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  10-3

ماليةوالجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الش  
144 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  10-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية
145 

س التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجن 10-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية
146 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  10-6

 على مستوى منطقة الحدود الشمالية
147 

ي حسب النشاط الرياضي وعدد التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياض 10-7

على مستوى منطقة الحدود الشمالية لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
148 

على مستوى  لكل نشاط التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين 10-8

 منطقة الحدود الشمالية
149 

يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت التوزيع النسبي لألفراد الذين  10-9

على مستوى منطقة الحدود الشمالية لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
150 
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التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  10-10

 على مستوى منطقة الحدود الشمالية
151 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  10-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية
152 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 10-12

ستوى منطقة الحدود الشماليةعلى م  
153 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  11-1

 منطقة جازان
154 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  11-2

ى مستوى منطقة جازانوالجنسية من إجمالي الممارسين عل  
155 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  11-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
156 

والجنس  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية 11-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
157 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  11-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
158 

لنشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد ا 11-6

 على مستوى منطقة جازان
159 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  11-7

على مستوى منطقة جازان لكل نشاط دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين  
160 

على مستوى  لكل نشاط ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسينالتوزيع النسبي ألماكن  11-8

 منطقة جازان
161 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  11-9

على مستوى منطقة جازان لكل نشاط الممارسة من إجمالي الممارسين  
162 

افع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية التوزيع النسبي للدو 11-10

 على مستوى منطقة جازان
163 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  11-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
164 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية   النسبي لألفراد الذين ال التوزيع 11-12

 على مستوى منطقة جازان
165 
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التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  12-1

 منطقة نجران
166 

النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة  12-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
167 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  12-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
168 

ع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس التوزي 12-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
169 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  12-5

لى مستوى منطقة نجرانوالجنسية من إجمالي الممارسين ع  
170 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  12-6

 على مستوى منطقة نجران
171 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  12-7

على مستوى منطقة نجران لكل نشاط لممارسيندقائق الممارسة من إجمالي ا  
172 

على مستوى  لكل نشاط من إجمالي الممارسينالتوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي  12-8

 منطقة نجران
173 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  12-9

على مستوى منطقة نجران لكل نشاط الممارسين من إجماليالممارسة   
174 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  12-10

 على مستوى منطقة نجران
175 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  12-11

نس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجرانوالج  
176 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على  التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 12-12

 مستوى منطقة نجران
177 

ستوى التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على م 13-1

 منطقة الباحة
178 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  13-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
179 

الجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية و 13-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
180 
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التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  13-4

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
181 

رسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بمما 13-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
182 

التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط  13-6

 على مستوى منطقة الباحة
183 

مون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد التوزيع النسبي لألفراد الذين يقو 13-7

على مستوى منطقة الباحة لكل نشاط من إجمالي الممارسيندقائق الممارسة   
184 

على مستوى  لكل نشاط من إجمالي الممارسينالتوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي  13-8

 منطقة الباحة
185 

الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  التوزيع النسبي لألفراد 13-9

على مستوى منطقة الباحة لكل نشاط من إجمالي الممارسينالممارسة   
186 

التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية  13-10

 على مستوى منطقة الباحة
187 

يع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة التوز 13-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
188 

يمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على  التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 13-12

 مستوى منطقة الباحة
189 

التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى  14-1

 منطقة الجوف
190 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس  14-2

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
191 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس  14-3

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
192 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس  14-4

مارسين على مستوى منطقة الجوفوالجنسية من إجمالي الم  
193 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس  14-5

 والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
194 

سين لكل نشاط التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممار 14-6

 على مستوى منطقة الجوف
195 
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التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد  14-7

على مستوى منطقة الجوف لكل نشاط من إجمالي الممارسيندقائق الممارسة   
196 

على مستوى  لكل نشاط ي الممارسينمن إجمالالتوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي  14-8

 منطقة الجوف
197 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت  14-9

على مستوى منطقة الجوف لكل نشاط من إجمالي الممارسينالممارسة   
198 

النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون  14-10

 على مستوى منطقة الجوف
199 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة  14-11

 والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
200 

ون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على يمارس التوزيع النسبي لألفراد الذين ال 14-12

 مستوى منطقة الجوف
201 
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 فهرس الرسوم البيانية

رقم 

الرسم 

 البياني

 العنوان

رقم 

 الصفحة

1 
 13 دقيقة فأكثر في األسبوع( لألفراد في المملكة 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

دقيقة فأكثر في األسبوع( للسعوديين )ذكور وإناث( في  150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 2

 المملكة
14 

 15 دقيقة فأكثر في األسبوع( للذكور السعوديين 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 3

 16 دقيقة فأكثر في األسبوع( لإلناث السعوديات 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 4

دقيقة فأكثر في األسبوع( لغير السعوديين )ذكور وإناث(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 5

 في المملكة
17 

6 
 18 دقيقة فأكثر في األسبوع( للذكور غير السعوديين 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 19 دقيقة فأكثر في األسبوع( لإلناث غير السعوديات 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 7

دقيقة فأكثر في األسبوع( على مستوى  150لذي يمارسه األفراد )نوع النشاط الرياضي ا 8

 المملكة
20 

للسعوديين  دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 9

 على مستوى المملكةالذكور 
21 

سعوديات لل دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 10

 على مستوى المملكة
22 

لغير  دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 11

 على مستوى المملكةالسعوديين الذكور 
23 

لغير  دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 12

 على مستوى المملكةالسعوديات 
24 

على  الرياضي النشاط نلألفراد الذين ال يمارسو أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 13

  مستوى المملكة
25 
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على  الرياضي النشاط نالذين ال يمارسو للسعوديين أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 14

  مستوى المملكة
26 

 النشاط نلذين ال يمارسولدى الذكور السعوديين ا أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 15

 على مستوى المملكة الرياضي
27 

 النشاط ناإلناث السعوديات الالتي ال يمارس لدى أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 16

  على مستوى المملكة الرياضي
28 

 الرياضي النشاط نالذين ال يمارسو لغير السعوديين أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 17

 المملكةعلى مستوى 
29 

18 
 النشاط نالذين ال يمارسو لدى الذكور غير السعوديين أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي

 على مستوى المملكة الرياضي
30 

19 
 النشاط ناإلناث غير السعوديات الالتي ال يمارس لدى أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي

 على مستوى المملكة الرياضي
31 
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 دمةمق

هـ الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء العمليات اإلحصائية في 13/1/1437( وتاريخ 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

حية قامت الهيئة بإرساء الالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة دورية، وبناء على هذه الص

 .قاعدة من البيانات اإلحصائية في كافة المجاالت ومنها )إحصاءات المعرفة( برامج ومسوح تهدف الى توفير

مسح تقدمه  ثانييعد  2018 وامتدادًا لسلسلة المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة، فإن مسح ممارسة الرياضة لألسرة

وذلك لالرتباط  النشاط عن هذا ت حديثةمؤشراضمن إحصاءات المعرفة إدراكًا من الهيئة ألهمية توفير  عن هذا النشاطالهيئة 

مرًة على األقل أسبوعيًا من نسبة ممارسي النشاط الرياضي فع من خالل ر 2030رؤية المملكة وبشكل مباشر بما تضمنته 

تساعد النشرة متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بالنشاط الرياضي الهيئة أن  وتتطلع .40% الى %13

 مملكة.في ال

كما يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تتقدم بالشكر لكل من ساهم في هذا العمل من جميع الشركاء واألسر محل الدراسة، 

كانت لديه مالحظات أو أمل من نالذي كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وفي نفس الوقت 

والتي من شأنها تحسين محتوى النشرة وإضفاء  info@stats.gov.sa بريد اإللكترونيعلى ال بها اقتراحات ان يتم تزويدنا

 .المزيد من عمليات التطوير للنشرات القادمة

 

 

 والله ولي التوفيق،                                                                             

 

                                                            

 لإلحصاء         العامة الهيئة
 إحصاءات المعرفة                                                                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@stats.gov.sa
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 منهجية مسح ممارسة الرياضة لألسرة

ـافة تتميز بالدقة انطالًقا            دثة ذات قيمة مضـــ حة ـائية مي ـاء المتمثلة في تقديم منتجات وخدمات إحصـــ ـالة الهيئة العامة لإلحصـــ من رســـ

والشــمولية والمصــداقية، وفًقا ألفضــل المعايير والممارســات الدولية، والريادة في تطوير القطاي اإلحصــائي لدعم اتخاذ القرار، ولتحقيق 

ـادية واالجتماعية في المملكة العربية رؤية الهيئة المتمثلة في  ـائي األكثر تميًزا وابتكاًرا لدعم التنمية االقتصــــ أن تكون المرجع اإلحصــــ

السعودية، فقد طورت الهيئة كافة منهجيات أعمالها اإلحصائية  لتنسجم مع مراحل العمل التي نص عليها دليل إجراءات األعمال اإلحصائية 

 العمل المعتَمَدة لدى المنظمات الدولية ذات العالقة بتطوير المنهجيات اإلحصائية.بالهيئة المتوافق مع إجراءات 

 حيث تنقسم مراحل العمل اإلحصائي إلى ثماني مراحل مترابطة، ومرحلة تاسعة تتمثل في مرحلة "اإلدارة" الشاملة، وهي كما يلي:

 

 

 

 

 

لتي تم تطوير منهجية العمل فيها وفًقا لتلك المراحل والتي ســنتطر  ونشــرة مســح ممارســة الرياضــة لألســرة هي إحدى منتجات الهيئة ا

 إليها بالتفصيل فيما يلي:

 المرحلة األولى: مرحلة النطاق: 

ـاء بالتواصـــل وعقد  ـائية وتأكيدها، وتحديد الحلول الممكنة، حيث قامت الهيئة العامة لإلحصــ يتم خالل هذه المرحلة فهم االحتياجات اإلحصــ

من أجل  كللرياضة. وذلالمتمثلة في الهيئة العامة  بالمملكة ةلألسرالجهة الحكومية ذات العالقة بمسح ممارسة الرياضة  االجتماعات مع

 اخذ أراء المختصين فيها بعين االعتبار قبل تنفيذ المسح لضمان تحقيق جميع أهداف نشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة. 

يثة وجديدة عن مدى ممارسة الرياضة لألسرة سواء في منزل األسرة أو خارجه باإلضافة إلى وتهدف نشرة المسح إلى توفير مؤشرات حد

 معرفة أسباب عدم الممارسة للذين ال يمارسون الرياضة من خالل اآلتي:

  العمر، التعليمية،الحالة  الجنسية، )الجنس،حسب  ممارسة الرياضة لدى األسرةتوفير بيانات إحصائية حديثة عن مدى 

 .الزواجية(الة الح

 .توفير بيانات عن ممارسي النشاط الرياضي بشكل منتظم مرة واحدة على األقل أسبوعيًا 

 اإلدارة

 التنظيم التصميم

 التبويب

 الجمع

 التقييم النشر المراجعة

 النطاق
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  ة التي يمارسها األفراد خالل األسبوي.الرياضي ةنشطاألأنواي توفير بيانات عن 

 توفير بيانات عن عدد المرات التي يمارس فيها الفرد نشاطه الرياضي خالل األسبوي. 

 أو )النوادي /المراكز الرياضية(  العامة أو المنزلالمرافق  فيالنشاط الرياضي ت عن أعداد ممارسي توفير بيانا

 التي توفر المكان المناسب لممارسة النشاط الرياضي.المتخصصة 

 .توفير بيانات عن االوقات التي يمارس فيها الفرد نشاطه الرياضي خالل األسبوي 

 رد عن ممارسة النشاط الرياضي.التعرف على األسباب التي تعيق الف 

  َلرؤية  التعرف بدقة على نسبة ممارسي النشاط الرياضي في المملكة لوضعه بين يدي متخذي القرار تحقيقا

هدفًا واضحًا يتمثل برفع مستوى ممارسي النشاط الرياضي مرًة على األقل أسبوعيًا والتي حددت  2030المملكة 

 .%40الى  %13من 

 الدارسين والمهتمين بالبيانات اإلحصائية الالزمة عن ممارسة النشاط الرياضي لألسرة الستخدامها تزويد الباحثين و

 في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز أهمية ممارسة النشاط الرياضي لألسرة.

 للتنمية بشــكل عام صــورة عن حجم مشــاركة المجتمع في الرياضــة وما يترتب على ذلك من دراســات وخط   ءإعطا

 بشكل خاص. والمجال الرياضي

 المرحلة الثانية: مرحلة التصميم:

 ومن أهم الخطوات التي تتم في هذه المرحلة ما يلي:

 أواًل: تحديد المجتمع اإلحصائي 

ن( والذين يتألف المجتمع اإلحصائي المستهدف في نشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة من جميع األفراد )سعوديون وغير سعوديي

 يقيمون بصورة اعتيادية في المملكة.

 ثانيًا: مصادر اإلحصاءات 

من خالل المجتمع اإلحصائي، تقوم الهيئة بجمع بيانات مسح ممارسة الرياضة لألسرة من عينة األسر المسحوبة من تحديث اإلطار لعام 

 م(.2010هـ )1431م استنادًا على إطار التعداد العام للسكان والمساكن  2016

 المتخصصة والمستخدمة في مسح ممارسة الرياضة لألسرة ريفاتعالثالثًا: تحديد المفاهيم و
 
  :النشاط الرياضي 

يعرف" النشاط الرياضي" بأنه الجهد البدني المبذول بغية تحريك عضالت الجسم ومرونتها ويتسّبب في تسريع وتيرة التنفس وتسريع 

األلعاب الرياضــية التقليدية ككرة القدم  -الســباحة  -قيادة دراجة بســرعة  -المشــي الســريع  - نبضــات القلب بشــكل واضــح من قبيل الرك 

 وكرة اليد وكرة السّلة.. وغيره. 
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 لرياضيالفرد الممارس للنشاط ا: 

سـنة فأكثر. أما الوقت الالزم قضـاؤه في ممارسـة النشـاط الرياضـي، فهذا 15ابتداًء من عمر  رياضـيهو من يقوم بأداء وتنفيذ النشـاط ال

قاس على  األمر يعتمد على الممارس نفسه والهدف الذي يسعى له من خالل الرياضة التي يمارسها. ونظرا لضرورة تحديد فترة زمنية يي

دقيقة كحد أدنى في اليوم الواحد معظم أيام األسبوي )خمسة أيام  30دة أساسها ان الفرد قام بممارسة النشاط الرياضي، تم تعيين م

 على االقل(.

 :األندية الرياضية 

هي األندية ذات التنظيم الخاص والرســـمي والمؤســـس في محافظة أو مســـمى ســـكاني أو حي معين، ومعترف به رســـميًا من قبل 

 الهيئة العامة للرياضة ومن قبل االتحاد الذي يتبع له.

 راكز الرياضية:الم 

هي تلك األماكن التي تشتمل على عدد من الصاالت المغلقة متعددة األغراض والتي يمكن ألعضائها ومرتاديها ممارسة عدة أنواي من 

األنشطة الرياضية وتكون متاحة لألفراد سواء برسم دخول يومي أو باشتراك شهري أو سنوي )المراكز الرياضية الخاصة(، وقد يكون مركز 

ـالة رياضــية منفردة ومغلقة ال يمارس فيها إال نوي واحد ر ياضــي تابع لجهة حكومية )مجاني أو أســعار رمزية(، وقد يكون المركز عبارة عن صـ

 من الرياضات التي تمارس في المراكز الرياضية.

 :مرفق تابع لجهة العمل 

سعار رمزية(، وقد يكون المركز عبارة عن صالة رياضية منفردة مجاني أو أ)مرفق رياضي تابع لجهة العمل سواء قطاي حكومي أو قطاي خاص 

 .ومغلقة ال يمارس فيها إال نوي واحد من الرياضات

 

 رابعًا: تحديد وحدات المعاينة في مسح ممارسة األسرة للرياضة

 ة األولى مـن تصميـم عينـة المسح.وحدات المعاينة األولية: هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي تسـحب فـي المرحلـ

ـة المسح، وتعد ـة مـن تصميـم عين ـة الثاني ها فـي المرحل ـة التـي يتـم سـحبي كل  وحدات المعاينة النهائية: هي األسر، هـي وحـدات المعاين

 وحـدة معاينـة ثانويـة جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.

 خامسًا: تحديد المتغيرات وتعريفها:

 تم في هذه الخطوة تحديد المتغيرات المراد استنتاجها عند استخراج نتائج المسح، وتحديد الصيغ الرياضية الحتسابها وكما يلي:ي

 

 معادلة االحتساب المتغير

المجاميع والنسب المئوية 

 الستخراج النتائج والمؤشرات

 X 100نة( = )المجموي المراد تحديد نسبته من العينة / المجموي الكلي من العي
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 سادسًا: تحديد التصنيفات اإلحصائية: 

ـاس لجمع البيانات  ـابه، ويشــكل التصــنيف األسـ التصــنيف هو مجموعة مرتبة من فئات ذات صــلة مســتخدمة لتجميع البيانات وفًقا للتشـ

إلخ( إذ يســمح تصــنيف البيانات ونشــرها في كل المجاالت اإلحصــائية )النشــاط االقتصــادي، والمنتجات، والنفقات، والمهن أو الصــحة، ... 

ـاءات مفيدة، حيث إن جمع البيانات يتطلب ترتيبا دقيقا ومنهجيا وفقا  والمعلومات وضـــــعها في فئات ذات معنى من أجل إنتاج إحصــــ

 لخصائصها المشتركة لكي تكون اإلحصاءات موثوقة وقابلة للمقارنة.

 ت، هي:واألدلة والتصانيف اإلحصائية المستخدمة عند جمع البيانا

 الدليل الوطني للدول والجنسيات:

 (ISO 3166شـــاملل للدول والمقاطعات التابعة لها، ويعتمد التصـــنيف على المعيار الدولي  موحدمعياريٌّ هو تصــنيف دولي 

Country codes)ويقوم هذا التصنيف بإعطاء رموز للدول والمقاطعات التابعة لها، حيث إن استخدام تلك الرموز واألرقام ، 

بداًل من اســــتخدام اســــم الدولة مفيد لألغراض اإلحصــــائية مما يوفر الوقت ويجنب األخطاء، والغرض من اســــتخدام هذا 

 التصنيف في مسح القوى العاملة هو تصنيف األفراد سعوديين أو غير سعوديين.

 سابعًا: تصميم االستمارة 

شاط الرياضي وقد روعي عند تصميم االستمارة المعايير والتعاريف تم اعداد وتصميم استمارة المسح من قبل مختصين وخبراء في الن

 الدولية. وشملت االستمارة األقسام التالية:

 (سرةالباحث لأل وقت زيارة)تسند إلى  القسم األول: البيانات األساسية ألفراد االسرة

 لجنسية والعمر.يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق بالجنس والعالقة برئيس االسرة وا

 )تسند إلى األسبوي السابق لزيارة الباحث لألسرة( القسم الثاني: التعليم والحالة الزواجية

 يتكون هذا القسم من سؤالين األول عن المستوى التعليمي ألفراد األسرة والثاني عن الحالة الزواجية 

 (ألسرةالباحث لخيرة التي تسبق زيارة األًا شهر 12 الـ إلى)تسند  القسم الثالث: ممارسة النشاط الرياضي

ونوي  مرة واحدة على األقل أسبوعيًا بشكل منتظم، من مجموعة من األسئلة تتعلق بممارسة النشاط الرياضي يتكون هذا القسم

 ومدة الممارسة والمكان الذي تتم فيه الممارسة وعدد المرات.النشاط الرياضي 

 

 (ألسرةالباحث لاألخيرة التي تسبق زيارة ًا شهر 12 الـ إلىي بشكل غير منتظم )تسند القسم الرابع: ممارسة النشاط الرياض

يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق بممارسة النشاط الرياضي مرة واحدة على األقل بشكل غير منتظم، 

 ونوي النشاط الرياضي ومدة الممارسة والمكان الذي تتم في الممارسة وعدد المرات.

 

الباحث األخيرة التي تسبق زيارة ًا شهر 12 الـ إلى)تسند القسم الخامس: استخدام التطبيقات والدوافع لممارسة النشاط الرياضي 

 (ألسرةل
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يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق باستخدام األفراد أثناء ممارسة النشاط الرياضي تطبيقات حديثة 

 توى الضغ  والسعرات الحرارية المحروقة على سبيل المثال.لمعرفة عدد نبضات القلب ومس

 

الباحث األخيرة التي تسبق زيارة ًا شهر 12 الـ إلىالقسم السادس: الخمول وأسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي )تسند 

 (ألسرةل

والوقت الذي يمضيه يتكون هذا القسم من مجموعة من األسئلة تتعلق بأسباب عدم ممارسة األفراد النشاط الرياضي، 

 الفرد جالسًا أو مستلقيًا في اليوم العادي في المنزل أو في العمل.

 

 ثامنًا: تصميم اإلطار اإلحصائي وعينة المسح

 تصميم خطة األطر اإلحصائية:

 تصميم وتوثيق الخطة المثلى إلنشاء إطار يغطي المجتمع اإلحصائي. (1

 لوحدات التي يمكن من خاللها اختيار مقدمي البيانات.وضع القوائم والخرائ  والمواصفات التحليلية ل (2

 استخدام السجالت واألطر اإلحصائية المشتركة بقدر اإلمكان. (3

تحديد البيانات الوصفية المطلوبة إلنشاء اإلطار اإلحصائي وإنشاء إطار االختبار، والتحقق من صحته والموافقة على استخدامه  (4

 للدورة الحالية للمسح.

 ب العيناتتصميم خطة سح

تصميم وتوثيق الخطة المثلى الختيار وحدات العينة التي سيتم جمع البيانات منها، مع ضمان الحصول على تقديرات ذات كفاءة  (1

ـانس النسـبي فـي وحـداتها، وكـل  وفاعلية عالية؛ ولهذا الغرض تم تقسـيم مجتمـع المسـح إلـى أجـزاء غيـر متداخلـة تتصـف بالتج

ــد طبق ــزء يعـ ــة عشوائية من كل طبقة بشكل جـ ــحب عينـ سـ ــث تي ــه، بحيـ ــتقل بذاتـ ــع مسـ ــى أنهـــا مجتمـ ــل علـ عامـ ــة تي ــل طبقـ ــة، وكـ ـ

دمج جميع وحدات المعاينة المسحوبة لتشكل العينـة الكليـة.   مستقل، وفي النهاية تي

ـائية التي تم تصــميمها لتغطية المجتمع اإلحصــ (2 ائي المســتهدف، وعملية اختيار العينة اختيار وحدات العينة من بين األطر اإلحصـ

تتم على مرحلتين، في المرحلة األولى يتم اختيار وحدات المعاينة األولية، وهي مناطق العد من إطار عملية حصـــــر وترقيم 

ق منطقة عد في إطار التعداد موزعة على جميع الطبقات في جميع المناط (1300)المباني والوحدات العقارية، حيث يتم اختيار 

ا اختيار  اإلدارية باســتخدام األســلوب المتناســب مع الحجم بترجيح عدد األســر الســعودية فيها، ثم في المرحلة الثانية يتم عشــوائي 

وحدات المعاينة النهائية، وهي األســـــر في مناطق العد التي تم اختيارها في المرحلة األولى باســـــتخدام العينة العشـــــوائية 

 ( أسرة على مستوى المملكة.26000)من كل منطقة عد، أي ما مجموعه  أسرة( 20)  المنتظمة بواقع

أعداد المنهجية المثلى الختيار وحدات العينة بهدف تقديم المخرجات بالجودة المطلوبة، مع الحد األدنى من العبء على مقدمي  (3

 البيانات، وذلك باستخدام أساليب التناوب ومراقبة التداخل.

 المطلوبة لتطبيق اإلطار اإلحصائي وتخصيص العينة واختيارها.تحديد البيانات الوصفية  (4

ق من صحتها والموافقة على استخدامها في التكرار الحالي للمشروي. (5  اختبار وتقييم العينة، والتحقُّ
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 المرحلة الثالثة: مرحلة التنظيم

 حيث يتم في هذه المرحلة ما يلي:

 ة والتي ستبدأ من المرحلة المقبلة "مرحلة الجمع" وتنتهي "بمرحلة التقييم".إعداد إجراءات سير العمل المطلوبة إلعداد النشر (1

تنظيم وتجميع تلك اإلجراءات، وتحديد التسلسل األنسب لها من أجل الوصول إلى منهجية تحقق أهداف نشرة مسح ممارسة  (2

 الرياضة لألسرة.

 ختبار وتطوير إجراءات سير العمل في الدورة الحالية.االستفادة من الدورات السابقة لنشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة ال (3

 وصف وتوثيق هذه اإلجراءات لتسهيل القيام بالتحديثات في الدورات المستقبلية.

تجربة واختبار إجراءات سير العمل اإلحصائي للتأكد من أنها تلبي متطلبات إعداد نشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة في شكلها  (4

 النهائي.

 جراءات سير العمل اإلحصائي، ووضع خارطة طريق للتنفيذ.اعتماد إ (5

 المرحلة الرابعة: مرحلة الجمع:

 ويتم في هذه المرحلة: التعامل مع جميع البيانات وفق الطر  المناسبة وطبيعة تلك البيانات. 

 اختيار العينة:
 

ب العينات" بحيث إن عملية في عملية الجمع يتم اختيار العينة على النحو المحدد في خطوة "تصـــــميم خطة ســـــح (1

 ي:االختيار تكون على مستوى المناطق اإلدارية كما يل

 

 التحقق من صحة العينة التي تم اختيارها والموافقة على استخدامها (2

المنطقة 

 اإلدارية

المنطقة  عدد األسر

 اإلدارية

المنطقة  عدد األسر

 اإلدارية

 عدد األسر

 1260 نجــران 1800 عســير 4040 الريـاض

 1160 البــاحة 1420 تبــوك 4720 مكـة المكرمة

المدينة 

 المنورة

 1300 الجــوف 1280 حائــل 1800

الحدود  1280 القصــيم

 الشمالية

1300  

 المجمــوي

 

26000 

 

 

المنطقة 

 الشــرقية

 1400 جـازان 3240
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 تدريب وتقييم المرشحين للعمل الميداني:

لمشــاركة في هذا المســح حســب معايير ذات عالقة بطبيعة العمل، حيث تم التركيز على نوعية العاملين من تم اختيار العاملين المرشــحين ل

حيث المســتوى العلمي، ويفضــل أن يكون المرشــح من ذوي الخبرة الذين ســبق لهم المشــاركة في األعمال الميدانية التي نفذتها الهيئة 

ن السـيرة وا ا، وأن ال يقل عمره عن في فترات سـابقة شـريطَة أن يكون َحسـَ ا ونفسـي  سـنة، ويجتاز  20لسـلوك وسـليَم الحواس والئًقا طبي 

 البرنامج التدريبي لمسح ممارسة الرياضة لألسرة.

وبعد ذلك تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين سواء كانوا من المتعاونين من خارج الهيئة أو حتى من موظفي الهيئة، وذلك من خالل برامج 

 اصة، وفقًا لما يلي:تدريبية خ

 .عقد برنامج تدريبي للموظفين المختصين بالمركز الرئيس بالهيئة 

 .عقد برامج تدريبية مماثله للمتعاونين من مفتشين ومراقبين وباحثين في مختلف مناطق المملكة 

ة، يتم خاللها شـــــرح كتيب التعليمات وتتضـــــمن البرامج التدريبية تقديم محاضـــــرات لعدد من المواد الفنية والتقنية واإلدارية والتوعوي 

اإللكتروني، والتعريف بأهداف المسح وأسلوب جمع البيانات، وكيفية استخدام الخرائ  والوصول، كما تتضمن شرًحا مفصاًل لجميع أسئلة 

 االستمارة، وكذلك شرًحا للمهام الفنية واإلدارية لكافة المشاركين في المسح بمختلف مستوياتهم اإلدارية.

لجميع المتدربين، حيث يمكن للمتدربين من خالل هذه األجهزة (  Tablet devicesع بداية البرنامج التدريبي تم توفير األجهزة اللوحية )وم

 القيام بما يلي:

 .االطالي على كتيب التعليمات والتعرف على محتواه أثناء قيام المدرب المختص بشرح التعليمات 

 رونية للمسح، وتجربة تعبئتها عند تطبيق ذلك في ورش العمل المصاحبة للبرنامج التدريبي. االطالي على االستمارة اإللكت 

  الدخول على "نظام التقييم اآللي للبرنامج التدريبي"، حيث يحق للمتدرب إبداء رأيه في تقييم مستوى البرنامج التدريبي، وذلك

ذا التقييم على عدة معايير أهمها: )مدى إلمام المحاضــر بالمادة بهدف تحســين جودة البرامج التدريبية مســتقباًل، وقد اشــتمل ه

التي يقدمها، التزام المحاضـــــر بالوقت المحدد في جدول التدريب، شـــــمولية المحاضـــــرة لجميع جوانب المســـــح، مالئمة قاعة 

 التدريب، اقتراحات لتحسين جودة البرنامج التدريبي(.

 مع نهاية البرنامج التدريبي، والذي يمكن من خالله تحديد مســـــتويات اســـــتيعاب الدخول على "نظام التقييم اآللي للمتدربين "

 المتدربين لمفاهيم وتعليمات المسح.

ا من "نظام التقييم اآللي للمتدربين" بما يضمن السرع ة ثم يتم ترشيح القوى العاملة للمشاركة في المسح وفًقا لنتائجهم المستخرجة آلي 

 د المرشحين وكفاءاتهم.والدقة والحياد عند تحدي
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 أسلوب جمع البيانات الميدانية: 

ينفذ مسح ممارسة الرياضة لألسرة بشكل سنوي، وألن األسرة هي محور البحث فقد تم استخدام أسلوب االتصال المباشر باألسرة 

عة ضمن عينة المسح، وقام الباحث عند في عملية استيفاء استمارة المسح، حيث قام الباحثون المكلفون بهذه العملية بزيارة األسر الواق

ـاح هدفه من الزيارة، وإعطاء نبذة عن ـائية، كما قام بإيضــ  زيارة األســـرة بالتعريف بنفســـه، وإبراز الوثائق الرســـمية التي تثبت هويته اإلحصــ

سرة اإللكترونية، ويتم استيفاء المسح وأهدافه، وأخذ اإلذن الستيفاء بيانات األسرة مباشرًة باستخدام استمارة مسح ممارسة الرياضة لأل

ــــهم السكانية واالجتماعية واالقتصادي ــــرة وخصائصــ ــــراد األســ ــــدد أفــ  ة. بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني المحدد وفًقا لعــ

اللوحية يتم تحميل ونقل وباســـــتخدام الباحثين الميدانيين في مختلف مناطق العمل بالمملكة لخاصـــــية التزامن المتوفرة على األجهزة 

البيانات المســـــتوفاة لألســـــرة بشـــــكل مباشـــــر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز الرئيس بالهيئة ليتم تخزينها تمهيًدا لمراجعتها 

 ومعالجتها.

 التحقق من صحة البيانات الُمجّمعة ومتابعة جامعي ومقدمي البيانات: 
 

جّمعة عن طريق مراجعة البيانات من خالل الباحث نفسه والمفتش المسؤول عنه، والمشرف على عملية يتم التحقق من صحة البيانات المي 

المسح في منطقة اإلشراف، حيث تخضع جميع مناطق العمل لعملية مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، 

ا بضــب  ومراقبة أداء جميع الفئات  العاملة بالميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر والتي تقوم أيضــً

 يوم فيها، ومن أبرز مهام غرفة جودة البيانات:

  َر  العمل الميدانية على مختلف مســـــتوياتها عن طريق النظام اآللي ـال المالحظات إلى فا عة وإرســــ جمة مراجعة البيانات المي

 باألجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع في مواقع عملهم. المكتبي المرتب 

  ا باألســر وطرح بع  األســئلة في االســتمارة عليهم للتحقق من ســالمة اســتيفاء الباحث للبيانات، ومدى التزامه االتصــال هاتفي 

 تي لم يتم تلقيها بعد، وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة ال

  تكليف فريق فني متخصــص في غرفة جودة البيانات يتولى الرد على االســتفســارات الميدانية ســواء من فئات المشــتغلين أو

 من أرباب األسر.

 .تطبيق قواعد األخطاء لضمان اتسا  ودقة ومنطقية البيانات 

 استيفاء االستمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف العينة. التحقق من صحة موقع 

 المرحلة الخامسة: مرحلة التبويب

دخالت التصـــــنيف والترميز التي تمت أثناء عملية جمع البيانات       يتم في هذه المرحلة تبويب البيانات )البيانات الخام( باالعتماد على مي

أو التصــنيفات والترميزات األخرى  (Country Codes -ISO 316ل الوطني للدول والجنســيات المعتمد على الدليل الدولي )ســواء كان الدلي

كالتصــنيف الجغرافي للبيانات )مثل توزيع البيانات على مســتوى المناطق اإلدارية( أو التصــنيف النوعي والوصــفي كتحديد نوي الجنس، أو 

تم عرضـها في جداول مناسـبة؛ وذلك حتى يمكن تلخيصـها وفهمها واسـتيعابها واسـتنتاج النتائج منها، ومقارنتها الحالة االجتماعية للفرد، لي
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ـائية عن مجتمع الدراســة، كما يســهل الرجوي إليها في صــورة جداول دون الحاجة لالطالي  بغيرها من البيانات، والخروج منها بمدلوالت إحصـ

لغالب تحمل بع  البيانات مثل: أســـــماء األفراد وعناوينهم، مما يخل بمبدأ ســـــرية البيانات على االســـــتمارات األصـــــلية، والتي في ا

 اإلحصائية. 

 وفيما يلي نتطر  ألبرز إجراءات هذه المرحلة:

 مطابقة البيانات: 

ـاءات النشـــرة يتم مراجعة ومطابقة البيانات للتأكد من صـــحتها ودقتها بطريقة تتن اســـب وطبيعة تلك بهدف إضـــفاء جودة ودقة على إحصــ

ـابقة؛ وذلك للتحقق من ســـــالمة البيانات ومنطقيتها تمهيًدا  البيانات. فيتم مطابقة البيانات للدورة الحالية للمســـــح مع بيانات الدورة الســــ

 لعملية المعالجة، واستخراج النتائج ومراجعتها في المراحل التالية لمرحلة التبويب.   

 إخفاء هوية البيانات: 

عَرفات  وللحفاظ على َعَرَفات الهوية من مجموعة البيانات المدخلة، مثل إخفاء اســم الفرد وعنوانه، وغير ذلك من مي ســرية البيانات تتم إزالة مي

 هويته؛ وذلك لضمان حماية خصوصية األفراد.

 المرحلة السادسة: مرحلة المراجعة

 ك بتنفيذ عدد من الخطوات كما يلي:ومن خالل هذه المرحلة يتم التحقق من صحة المخرجات وتفسيرها، وذل

 التحقق من صحة مخرجات البيانات: 

باإلضافة لعمليات المراجعة على البيانات التي تمت على البيانات المجمعة في المرحلة الرابعة "مرحلة الجمع" للتحقق من صحة وسالمة 

ـاب واســـــتخراج البيانات المجمعة وما تال ذلك من عمليات مراجعة في المرحلة الخامســـــة "مر حلة التبويب"، فبعد أن تتم عمليات االحتســــ

 النتائج يتم تحميل وتخزين تلك المخرجات على قاعدة البيانات ليتم مراجعتها ومعالجتها عن طريق المختصين في إدارة إحصاءات المعرفة من

 خالل البرنامج المعد للمراجعة عبر شاشات المراجعة المصممة لذلك. 

 نات السرية: التعامل مع البيا

ـائية فق ، وال يمكن بأي حال من األحوال  ســـتخدم إال في األغراض اإلحصــ ـاء، وال تي حفظ البيانات بشـــكل ســـري في الهيئة العامة لإلحصــ تي

ن للنشــر هو جداول إحصــائية تجميعية لعدد من الخصــائص الصــحي ة اإلفصــاح عن أية بيانات فردية عن األســرة أو أفرادها، وأنة ما يتم إعدادي

 لألسر على مستوى المملكة والمناطق اإلدارية والمدن الرئيسة حسب الخصائص السكانية.

 المرحلة السابعة: مرحلة النشر:

 يتم خالل هذه المرحلة إعداد المنتج ليصبح جاهًزا للنشر، وذلك عبر القيام بعدد من الخطوات كما يلي: 
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 إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

 ل:وذلك من خال

 تحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسوح إدارة إحصاءات المعرفة. (1

 إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات. (2

 إعداد وتجهيز البيانات الوصفية وكتابة منهجية العمل. (3

 مراجعة النشرة تمهيًدا لنشرها. (4

 إعداد المواد اإلعالمية: 

ـاءات المعرفة" تقوم اإلدارات اإلعالمية في الهيئة وفًقا  بعد اســـتالم النشـــرة ـائية المختصـــة "إحصــ بصـــيغتها النهائية من اإلدارة اإلحصــ

رســل لبع  الصــحف، ويتم  الختصــاص كل منها بإعداد بيان صــحفي وأنفوجرافيك بأبرز نتائج النشــرة، وإعداد تقارير صــحفية خاصــة عنها تي

 مع إحصاءات المعرفة.اعتماد المواد اإلعالمية بالتنسيق 

 نشر البيانات:

 يتم خالل هذه الخطوة ما يلي:

 رفع النشرة على بوابة الهيئة.  (1

 التنسيق مع اإلدارات اإلعالمية في الجهات الشريكة حول وقت نشر المواد الترويجية.  (2

ـال البيان الصـــــحفي إلى )وكالة األنباء الســـــعودية، والصـــــحف الورقية واإللكترونية، والقنوا (3 ت واإلذاعات، ووكاالت األنباء إرســــ

 الدولية(. 

 نشر التغريدات واألنفوجرافيك على موقع تويتر.  (4

  .Presidentإرسال النشرة لقائمة العمالء عبر البريد اإللكتروني  (5

نشر في وسائل اإلعالم بشكل يومي، والتعامل معه وفق محتوى المواد.   (6  رصد ما يي

 الرد على استفسارات العمالء: 

تقبال أسئلة واستفسارات العمالء حول نشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة ونتائجها من خمس قنوات متاحة )الموقع اإللكتروني يتم اس

والزيارات المباشرة( ويتم تلبية طلب العميل بعد التنسيق مع اإلدارة  -ومركز االتصال  -والخطابات الرسمية  -وبريد تزويد العمالء بالبيانات  -

ة المختصة من خالل القناة المناسبة له، وذلك بتوفير المعلومة مباشرة من المكتبة اإلحصائية المتوفرة على موقع الهيئة، أو من اإلحصائي

 خالل اإلدارة اإلحصائية نفسها إذا لزم األمر.

 الحفاظ على المحتوى المنشور:

ائق والمحفوظات بالهيئة بحفظ البيانات المنشـــورة وأرشـــفتها؛ ولضـــمان الحفاظ على محتويات النشـــر لفترات زمنية طويلة يقوم مركز الوث

 وذلك للرجوي إليها في أي وقت عند االحتياج، سواء كان ذلك االحتياج من داخل الهيئة أو خارجها.
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 المرحلة الثامنة: مرحلة التقييم

ـائية بدًءا من مرحلة الجمع وانتهاء إلى ما بعد نشـــــر البيانات؛ وذلك بهدف القيام بعملية  يتم خالل هذه المرحلة إجراء تقييم للعملية اإلحصــــ

التحســـين للحصـــول على بيانات ذات جودة عالية، حيث قد تشـــمل التحســـينات المنهجيات والعمليات واألنظمة، ومهارة األفراد العاملين، 

 والمعايير، وأطر العمل اإلحصائي، وذلك بإجراء عدد من الخطوات كما يلي:

 القابلة للقياس:جمع مدخالت التقييم 

ـادرها في مختلف المراحل، ومنها ما يتم جمعه وتوثيقه أثناء مرحلة الجمع،  حيث يتم جمع وتوثيق أهم التعليقات والمالحظات من مصــــ

مثل: التعليقات والمالحظات التي يقدمها جامعو البيانات ومشـــــرفوهم الميدانيون، وكذلك التعليقات والمالحظات التي يقدمها مقدمو 

ها المختصـــــون المعنيون بمراجعة وتدقيق وتحليل الب ه في مرحلة المراجعة، كالمالحظات التي يســـــتنتجي ه وتوثيقي يانات وهناك ما يتمُّ جمعي

َمة من مستخدمي البيانات بعد نشرها. ها من الميدان، وأخيًرا يتمُّ جمع وتوثيق التعليقات والمالحظات المقدة  البيانات التي تم جمعي

 ييم: إجراُء التق

ها، ومقارنةي نتائج هذا التحليل بالنتائج المتوقعة مســـــبًقا، وبناًء على ذلك يتمُّ تحديدي   عدد من وذلك بتحليل مدخالت التقييم التي تمة جمعي

ختَلفا اإلدارات ذات العالقة داخل الهيئة، أو عمالئها من الشــركاء  ها مع المعنيين في مي في نشــرة التحســينات والحلول الممكنة ومناقشــتي

مسح ممارسة الرياضة لألسرة، كما يتمُّ خالل هذه الخطوة قياسي أداء استخدام العمالء لنتائج نشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة، ومدى 

قترحة رضاهم عنها، والتواصلي مع العمالء غير الراضين، وتقديمي اإليضاحات لهم. وبناًء على هذه اإلجراءات يتمُّ االتفا  على التوصيات الم

 .للحصولا على بيانات ذات جودة عالية في الدورة القادمة لنشرة مسح ممارسة الرياضة لألسرة
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  ممارسة الرياضة لألسرةمسح  لحصائية من خالإلالمؤشرات ا أهم

  نسبة األفراد الممارسين للنشاط الرياضي في المملكة -1

 
 (1شكل رقم )

 قة فأكثر في األسبوع( لألفراد في المملكةدقي 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )
 

 

فأكثر قد بلغت  ةسن 15األسبوي( والبالغين دقيقة فأكثر في  150)يتضح أن نسبة الممارسين للنشاط الرياضي  (1رقم ) الشكلمن خالل 

 .( من اجمالي سكان المملكة%82.60(، في حين أن نسبة غير الممارسين بلغت )17.40%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.40%

82.60%

ممارسين غير ممارسين
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  من إجمالي السعوديين للنشاط الرياضي في المملكة ذكور وإناث(السعوديين ) الممارسين -2

 
 (2شكل رقم )

 ذكور وإناث( في المملكة)للسعوديين دقيقة فأكثر في األسبوع(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

 

ـاط الرياضـــي  (2رقم ) الشـــكلمن خالل  األســـبوي( الســـعوديون )ذكور وإناث( قيقة فأكثر في د 150)يتضـــح أن نســـبة الممارســـين للنشــ

( من %81.01( في حين أن غير الممارســــين الســــعوديون )ذكور وإناث( قد بلغت نســــبتهم )%18.99)ســــنة فأكثر قد بلغت  15والبالغين 

  .)ذكور وإناث(إجمالي السعوديين 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

18.99%

81.01%

ممارسين غير ممارسين
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 الذكور من إجمالي السعوديين مملكةالممارسين السعوديين الذكور للنشاط الرياضي في ال -3

 
 (3شكل رقم )

 لسعوديينللذكور ادقيقة فأكثر في األسبوع(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

 

 

 15األسبوي( للذكور السعوديين والبالغين دقيقة فأكثر في  150)يتضح أن نسبة الممارسين للنشاط الرياضي  (3رقم ) الشكلمن خالل 

من إجمالي الســـعوديين ( %71.70قد بلغت نســـبتهم )ذكور الســـعوديين (، في حين أن غير الممارســـين ال%28.30لغت )ســـنة فأكثر قد ب

 .الذكور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.30%

71.70%

ممارسين غير ممارسين
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 السعوديات اإلناثمن إجمالي  الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي في المملكة -4

 
 (4شكل رقم )

لسعودياتلإلناث األسبوع( دقيقة فأكثر في ا 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )  

 

 

سنة  15األسبوي( من سن دقيقة فأكثر في  150)يتضح أن نسبة الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي  (4رقم ) الشكلمن خالل 

 .من إجمالي السعوديات( %91.10قد بلغت نسبتهم ) السعوديات( في حين أن غير الممارسات %8.90فأكثر قد بلغت )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.90%

91.10%

ممارسات غير ممارسات
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غير من إجمالي  للنشاط الرياضي في المملكةذكور وإناث( غير السعوديين ) لممارسينا -5

 السعوديين

 
 (5شكل رقم )

 ذكور وإناث( في المملكة)لغير السعوديين دقيقة فأكثر في األسبوع(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

ذكور وإناث( )األســبوي( غير الســعوديين دقيقة فأكثر في  150)يتضــح أن نســبة الممارســين للنشــاط الرياضــي  (5رقم ) الشــكلمن خالل 

الســـعوديين من إجمالي غير  (%86.12بلغت ) غير الســـعوديين ( في حين أن غير الممارســـين%13.88فأكثر قد بلغت )ة ســـن 15 نوالبالغي

 )ذكور وإناث(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.88%

86.12%

ممارسين غير ممارسين
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الذكور غير من إجمالي  الذكور غير السعوديين للنشاط الرياضي في المملكة الممارسين -6

 السعوديين

 
 (6شكل رقم )

لسعوديينللذكور غير ادقيقة فأكثر في األسبوع(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )  
 

 
األسبوي( للذكور غير السعوديين والبالغين دقيقة فأكثر في  150)يتضح أن نسبة الممارسين للنشاط الرياضي  (6رقم ) الشكلمن خالل 

 .من إجمالي الذكور غير السعوديين (%83.88(، في حين أن غير الممارسين قد بلغت نسبتهم )%16.12قد بلغت ) سنة فأكثر 15

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.12%

83.88%

ممارسين غير ممارسين
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 غير السعوديات  اإلناثمن إجمالي  للنشاط الرياضي في المملكةغير السعوديات الممارسات  -7

 
 (7شكل رقم )                                                                              

 لإلناث غير السعودياتدقيقة فأكثر في األسبوع(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )                          

 

سنة  15األسبوي( من سن دقيقة فأكثر في  150)يتضح أن نسبة الممارسات غير السعوديات للنشاط الرياضي  (7رقم ) الشكلمن خالل 

 .من إجمالي اإلناث غير السعوديات( %91.96(، في حين أن غير الممارسات قد بلغت نسبتهم )%8.04قد بلغت ) فأكثر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.04%

91.96%

ممارسات غير ممارسات
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إجمالي  من النشاط الرياضي نوع الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب نسبة األفراد -8

 الممارسين على مستوى المملكة

 

 (8شكل رقم )                                                                        

 على مستوى المملكة دقيقة فأكثر في األسبوع( 150) الذي يمارسه األفراد النشاط الرياضينوع  

 

 

 

( من إجمالي %56.05 (يتضــح أن النشــاط الرياضــي األعلحى ممارســة من قبل األفراد هو المشــي حيث بلغ  (8رقم ) الشــكلمن خالل 

( في حين أن السباحة هو النشاط الرياضي %25.68حيث بلغ )  لعب كرة القدملممارسين على مستوى المملكة، ثم يليه مباشرة  نشاط ا

 .( مقارنة ببقية األنشطة الرياضية%2.34)حيث بلغ األقل ممارسة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخرى

بناء األجسام

لعب كرة القدم

الجري

السباحة

المشي

8.45%

5.80%

25.68%

2.71%

2.34%

56.05%
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 لمملكة الكل فئة عمرية على مستوى للنشاط الرياضي  الممارسين السعوديين الذكور -9

 
 (9شكل رقم )                                                                              

 للسعوديين الذكور دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )
 على مستوى المملكة 

 
 

األسبوي( في الفئة دقيقة فأكثر في  150)عوديون الذكور للنشاط الرياضي يتضح أن نسبة الممارسين الس (9) رقم الشكلمن خالل 

من حيث نســــبة الممارســــة من إجمالي كل فئة، تليها  مقارنة ببقية الفئات( %35.86)حيث بلغت ســــنة هي األعلى  19-15العمرية من 

( %10.96)حيث بلغت ســـنة فأكثر تعتبر األقل  65 (، في حين أن الفئة العمرية%34.53)قد بلغت ســـنة  24-20الفئة العمرية من  مباشـــرة

 مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.86% 34.53% 32.50%
27.73% 26.04% 22.78% 23.51% 21.21% 20.25% 19.27%

10.96%



 2018                                                 ممارسة الرياضة لألسرة                                               مسح 

38 

ت 
ءا

صا
ح

إ
ة

ف
عر

م
ال

 
K

n
o

w
le

d
g

e
 S

ta
ti

st
ic

s
 

2018  

 

18 

 

 المملكة لكل فئة عمرية على مستوى للنشاط الرياضي  الممارسات السعوديات  -10

 
 (10شكل رقم )

 ةعلى مستوى المملكللسعوديات  ( لكل فئة عمريةدقيقة فأكثر في األسبوع 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )    

 

األسبوي( في الفئة العمرية دقيقة فأكثر في  150)( يتضح أن نسبة الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي 10من خالل الشكل رقم )

ل فئة، تليها الفئة العمرية ( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي ك%10.73)حيث بلغت سنة هي األعلى  24-20من 

مقارنة ( %2.80)حيث بلغت نسبة الممارسات  سنة فأكثر تعتبر األقل 65العمرية ة في حين أن الفئ( %10.18)حيث بلغت سنة  29-25من 

 فئة.ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.53%

10.73% 10.18% 10.54% 10.11% 9.42%
8.25%

7.08%
8.48%

4.78%

2.80%
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 المملكة لكل فئة عمرية على مستوى  للنشاط الرياضيالممارسين غير السعوديين الذكور   -11

 
 (11شكل رقم )

 لغير السعوديين الذكور دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )
 على مستوى المملكة

 

 
 

األسبوي( في أكثر في دقيقة ف 150)يتضح أن نسبة الممارسين غير السعوديين الذكور للنشاط الرياضي  (11رقم ) الشكلمن خالل 

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة، تليها %38.33)حيث بلغت سنة هي األعلى  19-15الفئة العمرية من 

حيث بلغت نســــبة تعتبر األقل  ســــنة 44-40( في حين أن الفئة العمرية من %20.14ســــنة قد بلغت ) 24-20مباشــــرة الفئة العمرية من 

 .( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة%12.99)ممارسين ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.33%

20.14%
16.04% 13.88% 13.44% 12.99% 14.20% 14.45% 17.07% 15.59% 16.36%
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 المملكة لكل فئة عمرية على مستوى للنشاط الرياضي الممارسات غير السعوديات   -12

 
 (12شكل رقم )

 على مستوى المملكةديات لغير السعو دقيقة فأكثر في األسبوع( لكل فئة عمرية 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 
 

األســبوي( في الفئة دقيقة فأكثر في  150)الســعوديات للنشــاط الرياضــي غير ( يتضــح أن نســبة الممارســات 12من خالل الشــكل رقم )

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نســــبة الممارســــة من إجمالي كل فئة، تليها %10.60)حيث بلغت ســــنة هي األعلى  24-20العمرية من 

ســنة فأكثر تعتبر األقل مقارنة ببقية الفئات من حيث  65في حين أن الفئة العمرية ( %10.48حيث بلغت ) ســنة 54 -50ات العمرية من الفئ

 .(%2.73)نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة حيث بلغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.12%

10.60%

7.87%
9.00%

7.04% 6.94%
6.16%

10.48%

7.10% 7.37%

2.73%
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على  الرياضي النشاط نلألفراد الذين ال يمارسو أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  -13

  ستوى المملكةم

 (13شكل رقم )             

 الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكة لألفرادأسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 

 
 

 النشــاط نالذين ال يمارســو يتضــح أن عدم الرغبة في ممارســة الرياضــة هو الســبب األكثر شــيوعًا لدى األفراد( 13رقم ) الشــكلمن خالل 

ـاط نالذين ال يمارســــو ( من إجمالي ســــكان المملكة، في حين أن األفراد %44.73حيث بلغت نســــبتهم )  اضــــي في المملكةالري  النشـــ

 النشاط نالذين ال يمارسو ( من إجمالي سكان المملكة ، واألفراد%29.74بسبب عدم توفر الوقت الكافي قد بلغت نسبتهم ) الرياضي

ســكان المملكةو و األفراد الذين ال يمارســون من إجمالي ( %13.06بلغت نســبتهم )  ئة في الحيعدم وجود مرافق مهي بســبب الرياضــي

وأشاروا الى مسببات  الرياضي النشاط نالذين ال يمارسو ( ، واألفراد%10.83النشاط الرياضي بسبب اإلصابة أو العجز بلغت نسبتهم ) 

 .سكان المملكةمن إجمالي ( %1.64)بلغت نسبتهم أخرى 

 

 

 

 

 

 

44.73%

29.74%

13.06%

10.83%

1.64%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي

عدم وجود مرافق مهيئة في الحي

اإلصابة أو العجز

أخرى
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على  الرياضي النشاط نللسعوديين الذين ال يمارسو أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  -14

  مستوى المملكة

 

 (14شكل رقم )

  يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكةال  الذي للسعوديينأسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 

 

 نالذين ال يمارسو السعوديين رسة الرياضة هو السبب األكثر شيوعًا لدى األفراديتضح أن عدم الرغبة في مما (14رقم ) الشكلمن خالل 

ـاط الســـــعوديين الذين ال  %( من إجمالي الســـــعوديين، في حين أن األفراد50.58حيث بلغت نســـــبتهم )  الرياضـــــي في المملكة النشــــ

الســعوديين  الســعوديين، واألفرادمن إجمالي  ( %15.24بســبب عدم توفر الوقت الكافي بلغت نســبتهم )  الرياضــي النشــاط نيمارســو

ـاط نالذين ال يمارســـو الســـعوديينو و من إجمالي  (%17.70بلغت نســـبتهم ) عدم وجود مرافق مهيئة في الحي بســـبب الرياضـــي النشــ

سعوديين الذين ال ال (، واألفراد%14.81األفراد السعوديين الذين ال يمارسون النشاط الرياضي بسبب اإلصابة أو العجز بلغت نسبتهم )

 .السعوديينمن إجمالي ( %1.64)بلغت نسبتهم وأشاروا إلى مسببات أخرى  الرياضي النشاط نيمارسو

 
 
 
 
 
 
 

50.58%

15.24%

17.70%

14.81%

1.64%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي

عدم وجود مرافق مهيئة في الحي

اإلصابة أو العجز

أخرى
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 النشاط نلدى الذكور السعوديين الذين ال يمارسو أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  -15

  على مستوى المملكة الرياضي

 

 (15شكل رقم )

 الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكةلدى الذكور السعوديين الرياضي  أسباب عدم ممارسة النشاط

 

 

 نيتضح أن عدم الرغبة في ممارسة الرياضة هو السبب األكثر شيوعًا لدى الذكور السعوديون الذين ال يمارسو (15رقم ) الشكلمن خالل 

 نالذين ال يمارســو من إجمالي الذكور الســعوديون ، في حين أن األفراد( %50.47)  حيث بلغت نســبتهم الرياضــي في المملكة النشــاط

ـاط الذين ال  ( من إجمالي الذكور الســـعوديون ، واألفراد %17.35بســـبب عدم توفر الوقت الكافي قد بلغت نســـبتهم )  الرياضـــي النشــ

و و الذكور السعوديين الذين ال يمارسون (%9.57بلغت نسبتهم )  عدم وجود مرافق مهيئة في الحي بسبب الرياضي النشاط نيمارسو

لى مسببات إوأشاروا  الرياضي النشاط نالذين ال يمارسو (، واألفراد%21.31) النشاط الرياضي بسبب اإلصابة أو العجز بلغت نسبتهم

 .(%1.27 ) بلغت نسبتهمأخرى 

 
 
 
 
 
 

 

50.47%

17.35%

9.57%

21.31%

1.27%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي

عدم وجود مرافق مهيئة في الحي

اإلصابة أو العجز

أخرى
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 الرياضي النشاط نالسعوديات الالتي ال يمارس لدى أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  -16

  على مستوى المملكة

 

 (16شكل رقم )

 السعوديات الالتي ال يمارسن النشاط الرياضي على مستوى المملكة اإلناث أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لدى

 

 ت الالتي ال يمارسنيتضح أن عدم الرغبة في ممارسة الرياضة هو السبب األكثر شيوعًا لدى اإلناث السعوديا (16رقم ) الشكلمن خالل 

( من إجمالي اإلناث السعوديات، في حين أن اإلناث السعوديات الالتي ال %50.64حيث بلغت نسبتهم ) الرياضي في المملكة النشاط

ـاط يمارســـن (من إجمالي اإلناث الســـعوديات ، و اإلناث  %14.21بســـبب عدم توفر الوقت الكافي قد بلغت نســـبتهم ) الرياضـــي النشــ

( من إجمالي اإلناث %21.66بلغت نسبتهم ) عدم وجود مرافق مهيئة في الحي بسبب الرياضي النشاط الالتي ال يمارسنالسعوديات 

(، من إجمالي %11.65الســعودياتو واإلناث الســعوديات الالتي ال يمارســن النشــاط الرياضــي بســبب اإلصــابة أو العجز بلغت نســبتهم ) 

( من  %1.82 ) بلغت نسبتهموأشاروا الى مسببات أخرى  الرياضي النشاط الالتي ال يمارسناإلناث السعوديات، واإلناث السعوديات 

 .إجمالي اإلناث السعوديات

 
 
 
 
 
 

50.64%

14.21%

21.66%

11.65%

1.82%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي

عدم وجود مرافق مهيئة في الحي

اإلصابة أو العجز
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 الرياضي النشاط نلدى غير السعوديين الذين ال يمارسو أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  -17

  على مستوى المملكة

 

 (17شكل رقم )

 الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكةلدى غير السعوديين رياضي أسباب عدم ممارسة النشاط ال

 

 النشاط نيتضح أن عدم توفر الوقت الكافي هو السبب األكثر شيوعًا لدى غير السعوديين الذين ال يمارسو (17رقم ) الشكلمن خالل 

ـاط نالذين ال يمارســــو عوديين، في حين أن األفراد( من إجمالي غير الســــ%58.17حيث بلغت نســــبتهم )  الرياضــــي في المملكة  النشـــ

 نالذين ال يمارسو (من إجمالي غير السعوديين، واألفراد %33.24بسبب عدم الرغبة في ممارسة الرياضة قد بلغت نسبتهم )  الرياضي

ـاط و األفراد الذين ال  عوديينو( من إجمالي غير الســـ %3.93بلغت نســـبتهم )  عدم وجود مرافق مهيئة في الحي بســـبب الرياضـــي النشــ

 نالذين ال يمارســو ( من إجمالي غير الســعوديين،  واألفراد%2.99)يمارســون النشــاط الرياضــي بســبب اإلصــابة أو العجز بلغت نســبتهم 

 .( من إجمالي غير السعوديين%1.64 ) بلغت نسبتهموأشاروا الى مسببات أخرى  الرياضي النشاط

 
 
 
 
 
 
 

33.24%

58.17%

3.93%
2.99% 1.64%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي

عدم وجود مرافق مهيئة في الحي
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 النشاط نلدى الذكور غير السعوديين الذين ال يمارسو النشاط الرياضيأسباب عدم ممارسة   -18

  على مستوى المملكة الرياضي

 

 (18شكل رقم )

 ةالذين ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكلدى الذكور غير السعوديين أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 

 

 

 نلوقت الكافي هو الســبب األكثر شــيوعًا لدى الذكور غير الســعوديين الذين ال يمارســويتضــح أن عدم توفر ا (18رقم ) الشــكلمن خالل 

 نالذين ال يمارسو من إجمالي الذكور غير السعوديين، في حين أن األفراد( %68.39حيث بلغت نسبتهم ) الرياضي في المملكة النشاط

الذين  من إجمالي الذكور غير السعوديين، واألفراد (%26.15هم ) بسبب عدم الرغبة في ممارسة الرياضة قد بلغت نسبت الرياضي النشاط

و  ( من إجمالي الذكور غير السعوديينو %1.57بلغت نسبتهم )  عدم وجود مرافق مهيئة في الحي بسبب الرياضي النشاط نال يمارسو

 ( من إجمالي الذكور غير السعوديين، واألفراد%2.58األفراد الذين ال يمارسون النشاط الرياضي بسبب اإلصابة أو العجز بلغت نسبتهم )

 .( من إجمالي الذكور غير السعوديين %1.29 ) بلغت نسبتهموأشاروا الى مسببات أخرى  الرياضي النشاط نالذين ال يمارسو

 
 
 
 
 
 

26.15%

68.39%

1.57%
2.58% 1.29%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة

عدم توفر الوقت الكافي
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 الرياضي النشاط نغير السعوديات الالتي ال يمارس لدى أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي -19

  ملكةعلى مستوى الم

 

 (18شكل رقم )

 ةالسعوديات الالتي ال يمارسن النشاط الرياضي على مستوى المملكغير  اإلناث أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لدى

 

الرغبة في ممارســة الرياضــة هو الســبب األكثر شــيوعًا لدى اإلناث غير الســعوديات يتضــح أن عدم  (19رقم ) الشــكلمن خالل 

( من إجمالي اإلناث غير السعوديات ، في %47.86حيث بلغت نسبتهم )  الرياضي في المملكة نشاطال الالتي ال يمارسن

بســـبب عدم توفر الوقت الكافي قد بلغت نســـبتهم  الرياضـــي النشـــاط حين أن اإلناث غير الســـعوديات الالتي ال يمارســـن

عدم  بسـبب الرياضـي النشـاط تي ال يمارسـنمن إجمالي اإلناث غير السـعوديات ، و اإلناث غير السـعوديات الال (37.09%)

واإلناث غير الســعوديات الالتي ال ( من إجمالي اإلناث غير الســعودياتو %8.82بلغت نســبتهم ) وجود مرافق مهيئة في الحي

ـابة أو العجز بلغت نســـــبتهم )  ـاط الرياضـــــي بســـــبب اإلصــــ واإلناث غير ( من إجمالي اإلناث غير الســـــعوديات، %3.85يمارســـــن النشــــ

شاروا إلى مسببات أخرى  الرياضي النشاط السعوديات الالتي ال يمارسن ( من إجمالي اإلناث %2.36 ) بلغت نسبتهموأ

 .غير السعوديات

 
 
 
 
 

47.86%

37.09%

8.82%

3.85% 2.36%

عدم الرغبة في ممارسة الرياضة
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 جداول النشر

 
 



     إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.142.9413.083.620.694.3213.763.6417.40ممارس1

25.6930.1355.8218.867.9226.7844.5538.0582.60غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى المملكة

1-1جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

7.361.939.292.690.703.3810.042.6312.67الرياض1

10.553.9614.517.171.598.7617.725.5423.27مكة المكرمة2

4.151.145.290.950.141.095.101.286.38المدينة المنورة3

2.301.083.381.230.111.343.531.194.72القصيم4

7.572.4710.042.650.383.0410.222.8613.08المنطقة الشرقية5

3.791.435.210.940.151.094.731.586.31عسير6

3.690.744.430.370.080.454.060.824.88تبوك7

3.720.754.471.100.081.184.820.825.65حائل8

2.910.933.840.670.210.883.581.144.72الحدود الشمالية9

3.870.534.400.560.100.664.430.635.06جازان10

3.180.864.041.280.271.554.461.135.59نجران11

2.490.563.050.280.030.312.770.593.36الباحة12

2.680.553.230.940.141.083.620.694.31الجوف13

الجملةغير سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

سعودي

2-1جدول 

(%)المنطقة اإلدارية م

ة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة *التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب المناطق االداري

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

50



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.772.2915.052.630.393.0215.402.6818.08سنه19-15من 1

11.623.2014.822.190.602.7913.813.7917.61سنه24-20من 2

9.062.8011.873.360.603.9612.423.4015.82سنه29-25من 3

6.862.169.023.240.754.0010.102.9113.01سنه34-30من 4

5.002.027.022.830.603.427.832.6210.44سنه39-35من 5

3.291.354.642.190.352.545.481.707.19سنه44-40من 6

2.611.093.701.700.241.934.301.335.63سنه49-45من 7

2.280.773.051.150.271.433.431.044.48سنه54-50من 8

1.680.702.380.840.100.942.520.803.32سنه59-55من 9

1.620.271.890.420.050.472.030.332.36سنه64-60من 10

1.480.271.750.280.020.311.770.292.06 سنه فأكثر65من 11

غير سعوديسعودي

3-1جدول 

م

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

(%)الفئات العمرية 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

51



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.240.400.640.240.090.340.490.490.98أمي1

0.930.951.882.050.382.432.981.344.31   يقرأ ويكتب2

3.690.954.642.080.262.345.771.216.98إبتدائي3

10.692.2812.974.910.615.5215.602.8918.49متوسط4

23.235.1428.375.581.156.7428.816.3035.11ثانوي أو  مايعادلة5

4.640.695.331.560.271.846.200.977.17   دبلوم دون الجامعي6

13.946.2420.183.831.034.8617.777.2725.04   جامعي7

0.060.030.090.110.020.130.170.050.23دبلوم عالي8

0.630.160.790.270.090.350.900.251.15ماجستير9

0.220.060.280.200.060.260.420.130.54  دكتوراه10
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4-1جدول 

غير سعودي

(%)الحالة التعليمية م

الجملة سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

52



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

32.376.8739.247.411.188.5939.788.0547.83لم يتزوج ابدا1

25.379.0434.4013.322.6315.9538.6811.6750.35متزوج2

0.470.551.020.070.080.150.540.631.17مطلق3

0.060.460.520.030.090.130.090.550.64ارمل4

غير سعودي الجملةسعودي

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

5-1جدول

(%)الحالة الزواجية م

53



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

25.5814.7640.3412.133.5815.7137.7118.3456.05المشي1

1.760.181.940.380.020.402.140.202.34السباحة2

1.990.282.270.420.020.452.410.312.72الجري3

21.920.0922.003.680.013.6825.590.0925.69لعب كرة القدم4

4.310.074.381.410.021.425.720.095.80بناء األجسام5

4.021.845.862.240.362.606.262.208.46أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

الجملةغير سعوديسعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

6-1جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

54



 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

17.8817.4723.037.69المشي1

32.2115.4419.467.72السباحة2

14.4512.7245.955.20الجري3

25.5920.0918.835.14لعب كرة القدم4

18.8122.1928.9613.26بناء األجسام5

22.4717.8323.688.45أخرى6

مرتان فأقل

2.16

10.40

2.02

12.60

1.76

9.38

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

17.76

15.02

18.20

7-1جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

31.77

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

14.77

19.65

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

55



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

3.88

18.002.84

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسةمن إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

210 الى اقل من 180من 

74.97

3.42 28.46

45.30

24.26

 فأكثر240من 

13.74

64.23

4.19

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

18.50

48.68

7.8924.517.3460.26

180 الى اقل من 150من 

م

11.85

240 الى اقل من 210من 

12.75

23.12

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

13.31

35.916.04

46.53

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

8-1جدول 

56



 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

1.085.1120.292.621.37المشي1

13.1062.306.712.564.15السباحة2

4.6320.5712.0817.744.37الجري3

5.3211.623.901.542.22لعب كرة القدم4

12.4576.546.950.390.13بناء األجسام5

6.5944.4914.221.992.25أخرى6

م

11.18

1.29

9-1جدول 

0.26

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

مكان ممارسة النشاط الرياضي

0.00

58.74

3.28

16.68

2.28

28.531.91

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

67.25

39.33

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

57



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

8.64.8

40.1 44.9

3.231.746.9

الظهرالصباح

1.528.2

0.5

10.21.840.547.5

3.93.0

المساءالعصر

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

38.0

34.958.2

48.7

27.542.7

14.5

18.2

وقت ممارسة النشاط الرياضي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

10-1جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

1.920.302.220.430.070.492.340.372.71محاكاة المجتمع1

19.186.3525.537.411.388.7926.597.7334.32تعزيز الصحة2

16.774.2921.055.200.906.1121.975.1927.16ترويح عن النفس3

5.992.848.831.970.572.557.963.4211.38لتحسين المظهر الخارجي4

15.202.9118.115.260.766.0220.463.6724.13اللياقة البدنية5

0.150.030.180.050.070.120.200.100.30أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

11-1جدول 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى المملكة

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

13.104.8117.902.820.773.5915.925.5821.49يستخدمون1

45.1712.1157.2818.013.2121.2363.1915.3278.51ال يستخدمون2

الجملةغير سعوديسعودي استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

12-1جدول 

م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

60



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.9522.5533.505.955.2811.2316.9027.8344.73عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

3.766.3310.1015.564.0919.6519.3210.4229.74عدم توفر الوقت الكافي2

2.089.6511.720.360.971.332.4310.6213.06عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

4.625.199.810.590.421.015.215.6110.83اإلصابة أو العجز4

0.280.811.090.290.260.550.571.071.64أخرى5

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

13-1جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي  م

الجملة غير سعودي سعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى المملكة

61



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.322.1810.503.040.793.8311.362.9714.33ممارس1

20.8722.8743.7529.3512.5741.9250.2335.4485.67غير ممارس2

1-2جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة الرياض

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.152.0413.202.910.433.3514.062.4816.54سنه19-15من 1

11.903.2815.182.110.933.0414.004.2118.22سنه24-20من 2

9.111.8610.972.480.563.0411.592.4214.00سنه29-25من 3

7.621.679.293.040.743.7810.662.4213.07سنه34-30من 4

4.342.486.823.351.054.407.683.5311.21سنه39-35من 5

3.041.364.402.790.743.535.822.117.93سنه44-40من 6

2.970.873.841.430.501.924.401.365.76سنه49-45من 7

2.040.742.791.180.371.553.221.124.34سنه54-50من 8

2.110.562.661.120.121.243.220.683.90سنه59-55من 9

1.920.312.230.680.060.742.600.372.97سنه64-60من 10

1.860.061.920.120.000.121.980.062.04 سنه فأكثر65من 11

2-2جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

غير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة 

*الرياض

63



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.430.310.740.120.060.190.560.370.93أمي1

0.680.501.181.920.872.792.601.363.97   يقرأ ويكتب2

3.220.814.031.860.121.985.080.936.01إبتدائي3

9.231.8611.094.460.875.3313.692.7316.42متوسط4

25.465.0830.554.580.875.4530.055.9536.00ثانوي أو  مايعادلة5

4.400.995.391.610.562.176.011.557.56   دبلوم دون الجامعي6

13.515.3318.845.271.737.0018.777.0625.84   جامعي7

0.000.000.000.370.000.370.370.000.37دبلوم عالي8

0.740.311.050.620.310.931.360.621.98ماجستير9

0.370.060.430.370.120.500.740.190.93  دكتوراه10

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة 

*الرياض

3-2جدول 

(%)الحالة التعليمية م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

32.167.0039.166.941.308.2439.108.3047.40لم يتزوج ابدا1

25.347.3732.7114.004.0318.0339.3411.4050.74متزوج2

0.430.741.180.190.060.250.620.811.43مطلق3

0.120.120.250.060.120.190.190.250.43ارمل4

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة 

*الرياض

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4-2جدول 

غير سعوديسعودي

(%)الحالة الزواجية م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

الجملة

65



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

30.1112.6442.7510.354.4614.8140.4617.1057.56المشي1

1.430.431.860.430.060.501.860.502.35السباحة2

2.040.252.290.500.060.562.540.312.85الجري3

16.910.0616.982.230.002.2319.140.0619.21لعب كرة القدم4

5.020.005.021.240.061.306.260.066.32بناء األجسام5

3.222.235.452.420.813.225.643.048.67أخرى6

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة 

*الرياض

الجملةغير سعوديسعودي

5-2جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

15.9320.7822.5011.63المشي1

15.7918.4244.7410.53السباحة2

6.5210.8745.658.70الجري3

26.4517.7421.946.45لعب كرة القدم4

16.6728.4320.5915.69بناء األجسام5

22.1422.8619.295.00أخرى6

مرتان فأقل

1.29

7.89

2.17

12.90

0.98

12.86

2.63

27.88

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

6-2جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

14.52

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الرياض

26.09

17.65

17.86

67



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

7-2جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

240 الى اقل من 210من 

4.9069.61

39.4734.210.0026.32

19.57

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة  من إجمالي الممارسين لكل نشاط  على 

مستوى منطقة الرياض

5.7127.866.4360.00

19.1629.1715.6136.06

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من  فأكثر240من 

21.7441.3017.39

10.0031.615.4852.90

2.9422.55

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

1.569.6615.463.222.58المشي1

2.5669.2315.382.567.69السباحة2

5.7730.779.6223.081.92الجري3

9.048.793.880.782.07لعب كرة القدم4

6.8084.475.830.970.00بناء األجسام5

2.8252.8214.081.410.00أخرى6

64.86

2.560.00

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الرياض

8-2جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

2.67

1.940.00

27.461.41

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

26.921.92

60.9814.47

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى 

*منطقة الرياض

المساءالعصرالظهرالصباح

17.486.0721.9554.51

11.632.3325.5860.47

67.48

7.1416.0744.64

12.921.2046.8939.00

وقت ممارسة النشاط الرياضي

51.74

32.14

2.440.0030.08

11.052.3334.88

9-2جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

1.320.131.450.260.030.301.580.161.75محاكاة المجتمع1

20.066.2726.338.352.1410.4928.418.4136.82تعزيز الصحة2

17.263.2720.524.521.095.6121.774.3526.13ترويح عن النفس3

6.802.909.702.280.823.109.073.7312.80لتحسين المظهر الخارجي4

12.972.6415.614.750.735.4817.723.3721.08اللياقة البدنية5

0.630.100.730.200.490.690.820.591.42أخرى6

10-2جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

غير سعوديسعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة الرياض

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

9.231.9811.213.410.624.0312.642.6015.24يستخدمون1

48.8213.2662.0817.784.8922.6866.6018.1584.76ال يستخدمون2

الجملة

11-2جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

غير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة 

*الرياض

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.3221.4031.719.619.3718.9819.9330.7750.70عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

3.795.469.2521.455.8627.3125.2411.3136.55عدم توفر الوقت الكافي2

0.733.253.970.220.420.630.943.664.61عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

2.393.215.600.780.331.113.173.546.71اإلصابة أو العجز4

0.290.731.020.270.150.420.560.871.43أخرى5

الجملةغير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة الرياض

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-2جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

73



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.193.8214.016.921.538.4517.115.3522.46ممارس1

18.2023.7841.9921.8413.7135.5540.0537.4977.54غير ممارس2

1-3جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة مكة المكرمة

73



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.191.8912.085.230.645.8715.422.5317.95سنه19-15من 1

8.912.8311.744.221.215.4313.134.0517.18سنه24-20من 2

6.993.1010.094.861.015.8711.854.1215.96سنه29-25من 3

4.832.607.423.811.425.238.644.0212.66سنه34-30من 4

3.912.025.943.750.784.527.662.8010.46سنه39-35من 5

2.331.423.752.460.402.874.791.826.61سنه44-40من 6

2.060.943.001.990.302.294.051.255.30سنه49-45من 7

1.860.672.531.750.612.363.611.284.89سنه54-50من 8

1.420.912.331.620.241.863.041.154.18سنه59-55من 9

1.550.341.890.440.170.611.990.512.50سنه64-60من 10

1.320.271.590.670.030.711.990.302.29 سنه فأكثر65من 11

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة

2-3جدول 

(%)الفئات العمرية م

سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعودي

74



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.100.240.340.240.030.270.340.270.61أمي1

0.740.711.452.130.342.462.871.053.91   يقرأ ويكتب2

2.601.213.812.500.402.905.101.626.72إبتدائي3

8.711.8610.567.831.118.9416.542.9719.51متوسط4

18.635.2323.8610.192.6012.7928.827.8336.65ثانوي أو  مايعادلة5

2.630.543.171.720.372.094.350.915.26   دبلوم دون الجامعي6

11.006.7517.755.701.727.4216.718.4725.18   جامعي7

0.000.000.000.070.070.130.070.070.13دبلوم عالي8

0.810.341.150.300.070.371.110.401.52ماجستير9

0.130.130.270.130.100.240.270.240.51  دكتوراه10

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

3-3جدول 

الجملةغير سعودي

(%)الحالة التعليمية م

سعودي

75



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

25.286.7231.9913.972.2916.2739.259.0148.26لم يتزوج ابدا1

19.449.2128.6516.644.0220.6536.0813.2349.31متزوج2

0.610.571.180.130.240.370.740.811.55مطلق3

0.030.510.540.070.270.340.100.780.88ارمل4

(%)الحالة الزواجية م

سعودي

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

4-3جدول 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

76



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

21.3614.5535.9117.186.2423.4238.5420.7959.33المشي1

1.960.342.290.640.000.642.600.342.94السباحة2

2.230.342.560.570.030.612.800.373.17الجري3

15.520.0715.598.170.008.1723.690.0723.76لعب كرة القدم4

4.080.074.152.600.032.636.680.106.78بناء األجسام5

4.182.436.612.290.672.976.483.109.58أخرى6

سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

5-3جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

الجملةغير سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة

77



 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

16.3815.0217.696.83المشي1

43.6816.0912.645.75السباحة2

22.348.5143.623.19الجري3

27.7020.6017.762.41لعب كرة القدم4

17.4122.3930.3514.93بناء األجسام5

22.1821.1321.837.39أخرى6

5.75

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة مكة المكرمة

سبع مرات فأكثر

42.78

16.09

مرتان فأقل

1.31

0.00

19.18

2.99

8.80

22.34

12.36

11.94

18.66
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

6-3جدول 

78



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة مكة المكرمة

3.4814.433.4878.61

5.7542.539.2042.53

4.2621.2824.4750.00

8.1922.7514.1654.89

7-3جدول 

م

6.3422.896.3464.44
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

1.9933.525.9758.52

79



 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.814.6921.611.280.71المشي1

12.9072.045.383.232.15السباحة2

4.9520.7910.8917.8210.89الجري3

3.6615.091.831.831.83لعب كرة القدم4

18.0572.206.830.000.49بناء األجسام5

5.0359.7314.430.671.01أخرى6

8-3جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة مكة المكرمة

32.671.98

54.9620.80

68.822.09

4.300.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

2.440.00

17.791.34

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

41.1146.94أخرى6

9-3جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

17.803.4334.7644.02

0.2138.7141.67

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة مكة المكرمة

39.470.0025.4435.09

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

19.41

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4.961.5340.0853.44

10.561.39

3.674.5941.2850.46
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

2.200.562.760.820.191.013.020.753.77محاكاة المجتمع1

15.026.4821.5110.342.1812.5225.368.6734.02تعزيز الصحة2

11.524.4515.976.931.468.3918.465.9124.36ترويح عن النفس3

6.392.749.133.771.285.0610.164.0314.19لتحسين المظهر الخارجي4

11.511.9613.468.471.369.8419.983.3223.30اللياقة البدنية5

0.180.030.210.110.030.140.290.060.35أخرى6

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي

10-3جدول 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة مكة المكرمة

82



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

13.476.1419.615.161.927.0918.638.0726.70يستخدمون1

31.8910.8742.7625.654.8930.5457.5415.7673.30ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعوديسعودي

11-3جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة مكة المكرمة

83



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

7.1016.8323.937.3210.1317.4514.4226.9641.38عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

3.094.877.9618.925.2024.1122.0110.0732.08عدم توفر الوقت الكافي2

1.2810.5211.800.562.332.891.8412.8514.69عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

3.844.107.940.680.971.654.525.079.59اإلصابة أو العجز4

0.500.661.160.410.701.110.911.362.27أخرى5

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-3جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

الجملةغير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة مكة المكرمة

84



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.033.3015.332.750.413.1614.793.7118.49ممارس1

27.0532.5859.6217.654.2321.8844.7036.8181.51غير ممارس2

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة المدينة المنورة

1-4جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

85



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

19.192.5821.771.480.251.7220.662.8323.49سنه19-15من 1

15.133.4418.571.850.252.0916.973.6920.66سنه24-20من 2

7.752.3410.091.350.491.859.102.8311.93سنه29-25من 3

6.892.098.983.570.373.9410.462.4612.92سنه34-30من 4

4.181.605.781.970.372.346.151.978.12سنه39-35من 5

2.091.853.941.720.121.853.811.975.78سنه44-40من 6

2.091.853.941.110.121.233.201.975.17سنه49-45من 7

3.571.234.800.740.250.984.311.485.78سنه54-50من 8

1.850.622.460.370.000.372.210.622.83سنه59-55من 9

1.110.121.230.250.000.251.350.121.48سنه64-60من 10

1.230.121.350.490.000.491.720.121.85 سنه فأكثر65من 11

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

2-4جدول 

(%)الفئات العمرية م

غير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

الجملة

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.370.981.350.250.000.250.620.981.60أمي1

1.600.371.971.970.122.093.570.494.06   يقرأ ويكتب2

4.060.985.040.490.000.494.550.985.54إبتدائي3

14.642.8317.473.080.373.4417.713.2020.91متوسط4

25.714.8030.503.440.864.3129.155.6634.81ثانوي أو  مايعادلة5

4.430.625.041.480.121.605.900.746.64   دبلوم دون الجامعي6

13.417.1320.543.810.624.4317.227.7524.97   جامعي7

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي8

0.620.120.740.370.120.490.980.251.23ماجستير9

0.250.000.250.000.000.000.250.000.25  دكتوراه10

3-4جدول 

(%)الحالة التعليمية م

غير سعوديسعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

40.717.5048.224.800.495.2945.518.0053.51لم يتزوج ابدا1

23.749.2332.969.721.7211.4433.4610.9544.40متزوج2

0.620.370.980.250.000.250.860.371.23مطلق3

0.000.740.740.120.000.120.120.740.86ارمل4
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4-4جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة

88



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

24.4815.3839.858.122.0910.2132.6017.4750.06المشي1

1.970.122.090.250.000.252.210.122.34السباحة2

0.490.120.620.120.000.120.620.120.74الجري3

33.210.2533.462.340.002.3435.550.2535.79لعب كرة القدم4

3.440.373.811.720.001.720.000.375.54بناء األجسام5

5.172.347.503.080.123.202.832.4610.70أخرى6

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

5-4جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة

89



 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

21.3821.8723.346.63المشي1

36.8421.0521.050.00السباحة2

16.6716.6733.330.00الجري3

29.9019.5921.995.50لعب كرة القدم4

20.0035.5626.676.67بناء األجسام5

31.0320.6922.999.20أخرى6

سبع مرات فأكثر

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

مرتان فأقل

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة المدينة المنورة

10.53

25.55 1.23

10.53

0.00

11.68

2.22

3.45

33.33

11.34

8.89

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

12.64

6-4جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

90



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

51.35

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة المدينة المنورة

0.000.000.00100.00

10.5342.110.00

9.2033.334.6052.87

7-4جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

4.4727.150.3468.04

6.6717.780.0075.56

47.37

14.0026.548.11

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.006.3611.845.261.75المشي1

0.0070.0010.000.0010.00السباحة2

0.0014.290.0028.570.00الجري3

5.5412.001.233.694.62لعب كرة القدم4

4.2682.986.380.000.00بناء األجسام5

1.0858.0611.831.081.08أخرى6

10.000.00

6.380.00

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة المدينة المنورة

74.780.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

8-4جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

26.880.00

57.140.00

69.853.08
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

50.83أخرى6

المساءالعصرالظهرالصباح

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة المدينة المنورة

2.75

0.0042.3153.85

25.0012.5037.5025.00

0.2753.8543.13

6.561.6432.7959.02

7.502.5039.17
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

9-4جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

16.583.2830.9749.18

3.85

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

وقت ممارسة النشاط الرياضي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.740.060.800.120.060.190.860.120.99محاكاة المجتمع1

19.496.7926.285.801.056.8525.297.8333.13تعزيز الصحة2

21.655.9227.583.520.494.0125.176.4231.59ترويح عن النفس3

4.442.717.161.540.311.855.983.029.01لتحسين المظهر الخارجي4

16.783.7620.544.010.684.6920.794.4425.23اللياقة البدنية5

0.060.000.060.000.000.000.060.000.06أخرى6

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

سعودي

10-4جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة المدينة المنورة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

5.542.347.871.850.492.347.382.8310.21يستخدمون1

59.5315.5075.0313.041.7214.7672.5717.2289.79ال يستخدمون2

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعودي سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

11-4جدول 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة المدينة المنورة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.7916.6329.433.451.705.1516.2418.3434.57عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

5.544.8310.3817.351.8619.2122.896.6929.58عدم توفر الوقت الكافي2

3.8018.4622.260.510.991.504.3219.4523.76عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

5.434.9910.420.670.441.116.105.4311.52اإلصابة أو العجز4

0.120.320.440.080.040.120.200.360.55أخرى5

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة المدينة المنورة

12-4جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

7.243.3910.633.880.354.2311.123.7314.85ممارس1

31.2933.3964.6815.005.4620.4646.2938.8585.15غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة القصيم

1-5جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.653.3314.980.830.331.1612.483.6616.14سنه19-15من 1

11.155.4916.643.000.333.3314.145.8219.97سنه24-20من 2

7.653.3310.984.330.334.6611.983.6615.64سنه29-25من 3

4.331.165.493.990.334.338.321.509.82سنه34-30من 4

2.501.664.163.490.333.835.992.007.99سنه39-35من 5

2.332.835.164.330.004.336.662.839.48سنه44-40من 6

2.832.004.832.830.173.005.662.167.82سنه49-45من 7

2.161.333.492.000.332.334.161.665.82سنه54-50من 8

1.330.672.000.330.000.331.660.672.33سنه59-55من 9

0.830.671.500.330.000.331.160.671.83سنه64-60من 10

2.000.332.330.670.170.832.660.503.16 سنه فأكثر65من 11

2-5جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم

98



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.000.330.330.000.000.000.000.330.33أمي1

0.172.162.333.660.003.663.832.165.99   يقرأ ويكتب2

2.500.833.335.320.836.167.821.669.48إبتدائي3

8.153.9912.155.490.335.8213.644.3317.97متوسط4

19.976.8226.796.820.176.9926.796.9933.78ثانوي أو  مايعادلة5

4.330.674.991.500.171.665.820.836.66   دبلوم دون الجامعي6

13.147.8220.973.000.833.8316.148.6524.79   جامعي7

0.170.170.330.000.000.000.170.170.33دبلوم عالي8

0.170.000.170.170.000.170.330.000.33ماجستير9

0.170.000.170.170.000.170.330.000.33  دكتوراه10

3-5جدول 

(%)الحالة التعليمية م

غير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم

الجملة

99



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

31.6111.1542.766.821.167.9938.4412.3150.75لم يتزوج ابدا1

16.979.9826.9619.301.1620.4736.2711.1547.42متزوج2

0.170.831.000.000.000.000.170.831.00مطلق3

0.000.830.830.000.000.000.000.830.83ارمل4
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)الحالة الزواجية م

غير سعوديسعودي

4-5جدول 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم

الجملة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

20.6320.1340.7719.132.3321.4639.7722.4662.23المشي1

0.830.171.000.330.000.331.160.171.33السباحة2

1.330.171.500.330.000.331.660.171.83الجري3

16.310.0016.311.330.001.3317.640.0017.64لعب كرة القدم4

3.000.173.161.660.001.664.660.174.83بناء األجسام5

5.662.007.654.160.004.169.822.0011.81أخرى6

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

5-5جدول 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م
سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

8.029.0926.206.68المشي1

25.0025.0012.500.00السباحة2

0.0018.1854.559.09الجري3

30.1925.4728.301.89لعب كرة القدم4

6.906.9034.4817.24بناء األجسام5

12.6814.0823.948.4535.21أخرى6

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة القصيم

6-5جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

48.93

25.00

18.18

9.43

34.48

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

مرتان فأقل

1.07

12.50

0.00

4.72

0.00

5.63
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

0.00

10.343.453.4582.76

8.45
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

7-5جدول 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة القصيم

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

18.7213.6417.1150.53

0.0062.5012.5025.00

 فأكثر240من 

5.6314.0871.83

27.279.0936.3627.27

2.8313.2183.96
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

1.573.3723.154.274.72المشي1

0.0070.0020.000.0010.00السباحة2

0.0054.559.0927.270.00الجري3

4.9712.424.350.629.32لعب كرة القدم4

10.3472.4117.240.000.00بناء األجسام5

5.4139.1916.225.416.76أخرى6

0.000.00

9.090.00

27.030.00

39.7528.57

0.000.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضيمن إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة القصيم

8-5جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

62.020.90

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

22.58

8.33

3.23

16.67

22.20

25.0050.00

51.99

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

9-5جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة القصيم

26.67

24.24

5.1317.9528.21

16.196.6731.43

48.72

45.71

53.33

50.30

20.000.00

0.0025.45
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.440.060.510.250.000.250.700.060.76محاكاة المجتمع1

17.518.3825.899.960.8910.8527.479.2636.74تعزيز الصحة2

10.413.4913.903.050.133.1713.453.6217.07ترويح عن النفس3

4.572.987.550.630.000.635.202.988.19لتحسين المظهر الخارجي4

17.898.4426.339.960.8910.8527.869.3337.18اللياقة البدنية5

0.060.000.060.000.000.000.060.000.06أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة القصيم
10-5جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.486.3217.802.000.002.0013.486.3219.80يستخدمون1

37.2716.4753.7424.132.3326.4661.4018.8080.20ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

11-5جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة القصيم
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

16.1626.0942.255.993.779.7622.1529.8652.01عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

1.721.563.2817.725.0922.8119.446.6426.09عدم توفر الوقت الكافي2

0.333.533.860.160.080.250.493.614.10عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

6.078.4514.520.660.080.746.738.5315.26اإلصابة أو العجز4

0.000.900.900.331.311.640.332.212.54أخرى5

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-5جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

الجملةغير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة القصيم

108



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.653.8115.464.090.594.6815.744.4020.14ممارس1

26.0828.5154.5917.078.2125.2743.1536.7279.86غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة الشرقية

1-6جدول 

م
 دقيقة 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (فأكثر في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.401.8010.201.740.482.2210.142.2812.42سنه19-15من 1

10.503.8414.351.560.001.5612.063.8415.91سنه24-20من 2

10.743.2413.994.320.244.5615.073.4818.55سنه29-25من 3

8.582.5811.163.240.303.5411.822.8814.71سنه34-30من 4

5.522.167.683.120.543.668.642.7011.34سنه39-35من 5

3.301.384.682.160.722.885.462.107.56سنه44-40من 6

2.941.084.021.860.362.224.801.446.24سنه49-45من 7

2.461.083.540.780.180.963.241.264.50سنه54-50من 8

2.281.083.360.780.060.843.061.144.20سنه59-55من 9

1.860.482.340.480.000.482.340.482.82سنه64-60من 10

1.260.181.440.240.060.301.500.241.74 سنه فأكثر65من 11
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

2-6جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.120.120.240.000.060.060.120.180.30أمي1

0.660.541.200.180.120.300.840.661.50   يقرأ ويكتب2

2.700.723.420.420.120.543.120.843.96إبتدائي3

8.161.749.905.880.486.3614.052.2216.27متوسط4

21.436.7828.216.420.847.2627.857.6235.47ثانوي أو  مايعادلة5

7.321.028.342.100.182.289.421.2010.62   دبلوم دون الجامعي6

16.517.7424.254.740.905.6421.258.6429.89   جامعي7

0.180.120.300.240.060.300.420.180.60دبلوم عالي8

0.660.060.720.300.120.420.960.181.14ماجستير9

0.120.060.180.000.060.060.120.120.24  دكتوراه10

3-6جدول 

(%)الحالة التعليمية م

سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

28.216.0634.275.700.606.3033.916.6640.58لم يتزوج ابدا1

29.1111.9441.0614.592.2216.8143.7014.1757.86متزوج2

0.480.480.960.000.120.120.480.601.08مطلق3

0.060.420.480.000.000.000.060.420.48ارمل4
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية

4-6جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

27.1915.5542.7411.402.4013.8138.6017.9556.54المشي1

2.100.182.280.600.060.662.700.242.94السباحة2

3.120.123.241.080.061.144.200.184.38الجري3

15.910.1216.032.400.002.4018.310.1218.43لعب كرة القدم4

7.620.127.740.720.000.728.340.128.46بناء األجسام5

5.643.188.822.700.242.948.343.4211.76أخرى6

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية

5-6جدول 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

غير سعودي

م
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

23.4620.4925.907.43المشي1

38.7814.2912.242.04السباحة2

17.8123.2935.625.48الجري3

33.5517.9212.054.23لعب كرة القدم4

20.5726.9533.3312.06بناء األجسام5

26.5315.8226.027.65أخرى6

مرتان فأقل

4.14

24.49

5.48

27.04

0.71

11.73

6-6جدول 

م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

5.21

6.38

12.24

18.58

8.16

12.33

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الشرقية
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

0.0078.01

7-6جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

9.5923.29

4.5923.47

1.6341.040.98

8.3930.0411.2550.32

46.94

49.32

40.822.04 10.20

7.1464.80

56.35

0.7121.28

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الشرقية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

17.81
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

1.688.5715.371.240.44المشي1

26.9240.383.857.697.69السباحة2

6.4119.237.6910.260.00الجري3

8.7014.981.211.690.97لعب كرة القدم4

7.4380.416.081.350.00بناء األجسام5

10.0541.6311.961.910.00أخرى6

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الشرقية

8-6جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

32.541.91

68.82

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4.730.00

3.89

13.460.00

53.852.56

54.3518.12
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

9-6جدول 

53.33

46.57

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

الصباح

12.34

39.91

40.98

3.81

4.92

المساءالعصرالظهر

37.61

48.09

44.26

46.79

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الشرقية

9.84

35.76

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

45.85

13.761.83

3.333.33

14.910.4644.72

5.052.53
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

40.00
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

1.880.522.400.500.050.552.380.572.95محاكاة المجتمع1

20.177.2927.467.650.978.6227.828.2536.08تعزيز الصحة2

15.734.9620.696.350.737.0822.075.6927.77ترويح عن النفس3

7.652.6610.321.850.262.129.512.9312.43لتحسين المظهر الخارجي4

13.352.9016.253.840.474.3117.193.3720.56اللياقة البدنية5

0.130.080.210.000.000.000.130.080.21أخرى6

غير سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

10-6جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

سعودي

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة الشرقية

118



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

19.756.3026.053.240.663.9022.996.9629.95يستخدمون1

38.1212.6150.7217.052.2819.3355.1614.8970.05ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الشرقية

الجملة

11-6جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

غير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.5320.8333.372.052.194.2314.5823.0237.60عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

6.5910.9617.5510.724.2014.9217.3215.1632.48عدم توفر الوقت الكافي2

4.1010.7214.820.100.790.894.2011.5115.71عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

5.605.8411.440.440.480.926.056.3212.36اإلصابة أو العجز4

0.381.061.430.100.310.410.481.371.84أخرى5

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة الشرقية

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-6جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

9.553.6113.162.380.382.7511.933.9815.91ممارس1

32.4937.9870.4810.622.9913.6143.1140.9784.09غير ممارس2

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة عسير

1-7جدول 

م
 دقيقة 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (فأكثر في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.832.3713.200.620.120.7511.462.4913.95سنه19-15من 1

9.092.2411.330.620.250.879.712.4912.20سنه24-20من 2

9.343.9913.331.871.122.9911.215.1116.31سنه29-25من 3

5.352.497.852.990.253.248.342.7411.08سنه34-30من 4

6.853.4910.342.120.372.498.973.8612.83سنه39-35من 5

3.361.374.732.740.122.866.101.497.60سنه44-40من 6

4.111.745.851.990.001.996.101.747.85سنه49-45من 7

3.361.745.111.250.001.254.611.746.35سنه54-50من 8

2.621.123.740.500.000.503.111.124.23سنه59-55من 9

1.990.372.370.120.120.252.120.502.62سنه64-60من 10

3.111.744.860.120.000.123.241.744.98 سنه فأكثر65من 11

2-7جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.751.001.740.120.120.250.871.121.99أمي1

1.494.235.733.860.374.235.354.619.96   يقرأ ويكتب2

5.351.997.353.110.373.498.472.3710.83إبتدائي3

10.343.6113.953.360.373.7413.703.9917.68متوسط4

21.544.8626.401.870.752.6223.415.6029.02ثانوي أو  مايعادلة5

4.231.005.231.000.001.005.231.006.23   دبلوم دون الجامعي6

15.075.8520.921.370.371.7416.446.2322.67   جامعي7

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي8

1.000.121.120.000.000.001.000.121.12ماجستير9

0.250.000.250.250.000.250.500.000.50  دكتوراه10

(%)الحالة التعليمية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

3-7جدول 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

27.656.6034.252.860.753.6130.517.3537.86لم يتزوج ابدا1

31.8814.2046.0812.081.6213.7043.9615.8259.78متزوج2

0.250.620.870.000.000.000.250.620.87مطلق3

0.251.251.490.000.000.000.251.251.49ارمل4
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4-7جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

31.2621.5452.8012.452.3714.8243.7123.9167.62المشي1

1.870.001.870.000.000.001.870.001.87السباحة2

0.370.250.620.120.000.120.500.250.75الجري3

19.680.1219.800.870.000.8720.550.1220.67لعب كرة القدم4

1.250.121.370.120.000.121.370.121.49بناء األجسام5

2.240.252.491.000.001.003.240.253.49أخرى6

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير

5-7جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

16.7613.0828.917.00المشي1

60.0013.3320.000.00السباحة2

0.0033.3316.670.00الجري3

37.9525.3010.243.61لعب كرة القدم4

50.0016.670.008.33بناء األجسام5

42.8614.2921.430.00أخرى6 3.57

0.00

50.00

13.86

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

17.86

6-7جدول 

25.00

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

33.52

مرتان فأقل

0.74

6.67

0.00

9.04

0.00

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

7-7جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

0.0026.67

33.33

8.3350.000.0041.67

18.2328.7317.6835.36

6.6766.67

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة عسير

2.4165.061.8130.72

10.7160.710.0028.57

16.6716.6733.33
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.821.3733.422.190.41المشي1

50.0018.7512.500.000.00السباحة2

14.290.0014.2914.290.00الجري3

5.678.915.263.644.45لعب كرة القدم4

20.0060.006.670.000.00بناء األجسام5

11.4320.0017.142.862.86أخرى6

54.2517.81

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة عسير

8-7جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

59.592.19

18.750.00

57.140.00

42.862.86

6.676.67
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

9-7جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

6.670.00

14.290.00
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

20.0073.33

40.0045.71

35.95

25.00

30.97

10.00

0.00

1.61

55.00

42.8642.86

43.5539.11

30.64

10.00

14.29

15.73

2.43

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

1.020.541.560.160.000.161.180.541.72محاكاة المجتمع1

20.117.5327.634.680.815.4824.788.3333.12تعزيز الصحة2

18.287.1025.383.980.654.6222.267.7430.00ترويح عن النفس3

6.133.719.840.810.221.026.943.9210.86لتحسين المظهر الخارجي4

15.814.0319.843.820.594.4119.624.6224.25اللياقة البدنية5

0.000.000.000.050.000.050.050.000.05أخرى6

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

10-7جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.473.3611.830.870.251.129.343.6112.95يستخدمون1

51.5619.3070.8614.072.1216.1965.6321.4287.05ال يستخدمون2

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة عسير

11-7جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

7.3320.0627.382.772.064.8410.1022.1232.22عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

3.7712.0915.8613.733.7017.4317.5015.7933.29عدم توفر الوقت الكافي2

0.7810.8111.590.070.280.360.8511.1011.95عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

8.328.7517.070.280.000.288.618.7517.35اإلصابة أو العجز4

0.434.554.980.000.210.210.434.775.19أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

الجملة

12-7جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

غير سعوديسعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة عسير
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.782.3614.141.180.251.4312.962.6115.57ممارس1

30.6834.7765.4615.573.4118.9846.2538.1884.43غير ممارس2

1-8جدول 

م
 دقيقة 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (فأكثر في االسبوع

سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة تبوك

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

15.622.9018.520.640.160.8116.263.0619.32سنه19-15من 1

16.432.9019.320.320.000.3216.752.9019.65سنه24-20من 2

11.922.0914.010.640.481.1312.562.5815.14سنه29-25من 3

11.761.7713.531.610.482.0913.372.2515.62سنه34-30من 4

5.801.617.410.810.160.976.601.778.37سنه39-35من 5

4.830.975.801.450.001.456.280.977.25سنه44-40من 6

2.421.774.191.130.161.293.541.935.48سنه49-45من 7

2.900.323.220.480.000.483.380.323.70سنه54-50من 8

2.250.482.740.000.160.162.250.642.90سنه59-55من 9

0.970.321.290.320.000.321.290.321.61سنه64-60من 10

0.810.000.810.160.000.160.970.000.97 سنه فأكثر65من 11

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

2-8جدول 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.160.480.640.160.000.160.320.480.81أمي1

0.970.641.610.160.160.321.130.811.93   يقرأ ويكتب2

5.311.296.600.810.000.816.121.297.41إبتدائي3

14.492.4216.910.970.321.2915.462.7418.20متوسط4

34.304.8339.132.250.002.2536.554.8341.38ثانوي أو  مايعادلة5

5.150.645.800.810.321.135.960.976.92   دبلوم دون الجامعي6

14.814.6719.482.250.482.7417.075.1522.22   جامعي7

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي8

0.320.000.320.000.160.160.320.160.48ماجستير9

0.160.160.320.160.160.320.320.320.64  دكتوراه10

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

3-8جدول 

(%)الحالة التعليمية م

سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

45.577.0952.662.250.322.5847.837.4155.23لم يتزوج ابدا1

29.157.4136.555.311.296.6034.468.7043.16متزوج2

0.810.160.970.000.000.000.810.160.97مطلق3

0.160.480.640.000.000.000.160.480.64ارمل4

الجملةغير سعوديسعودي

4-8جدول 

(%)الحالة الزواجية م

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

28.2014.0242.224.161.545.7032.3615.5647.92المشي1

4.930.004.930.000.000.004.930.004.93السباحة2

5.240.465.700.000.000.005.240.465.70الجري3

30.200.0030.200.920.000.9231.120.0031.12لعب كرة القدم4

4.620.004.621.230.001.235.860.005.86بناء األجسام5

3.080.463.540.920.000.920.000.004.47  أخرى6

5-8جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

17.0415.7621.2210.29المشي1

12.5018.7512.5025.00السباحة2

2.708.1183.780.00الجري3

20.7923.2723.767.92لعب كرة القدم4

23.6815.7936.8418.42بناء األجسام5

27.5910.3417.2410.34  أخرى6

سبع مرات فأكثر

31.51

21.88

5.41

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

مرتان فأقل

4.18

13.37

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

5.26

34.48

6-8جدول 

9.38

0.00

10.89

0.00

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة تبوك

0.00
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 

7.4018.0110.2964.31

7-8جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

0.9920.792.4875.74

2.6315.790.0081.58

12.509.386.2571.88

13.5110.818.1167.57

10.3420.690.0068.95
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة تبوك
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.585.5612.572.050.88المشي1

9.3840.633.130.000.00السباحة2

0.0013.334.4446.678.89الجري3

3.2811.071.230.827.79لعب كرة القدم4

2.3883.334.760.000.00بناء األجسام5

2.9429.415.885.8814.70  أخرى6

8-8جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

26.670.00

62.7013.11

77.490.88

46.880.00

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة تبوك

9.520.00

41.170.00
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

9-8جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

17.300.4735.5546.68

25.000.0045.0030.00

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة تبوك

65.220.0013.0421.74

10.150.0049.6240.23

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

10.560.0049.5039.93

2.136.3834.0457.45
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

2.110.082.180.150.000.152.260.082.33محاكاة المجتمع1

21.805.1126.922.630.683.3124.445.7930.23تعزيز الصحة2

19.922.7822.712.480.533.0122.413.3125.71ترويح عن النفس3

7.073.2310.301.350.381.738.423.6112.03لتحسين المظهر الخارجي4

23.013.6826.692.260.602.8625.264.2929.55اللياقة البدنية5

0.150.000.150.000.000.000.150.000.15أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

10-8جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة تبوك
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.765.3117.071.130.811.9312.886.1219.00يستخدمون1

63.939.8273.756.440.817.2570.3710.6381.00ال يستخدمون2

11-8جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة تبوك

الجملةغير سعودي سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

14.1022.7436.833.651.625.2817.7524.3642.11عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

6.679.5716.2413.522.7816.3020.1912.3532.54عدم توفر الوقت الكافي2

2.6711.0813.750.120.120.232.7811.1913.98عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

4.644.649.280.060.060.124.704.709.40اإلصابة أو العجز4

0.700.751.450.410.120.521.100.871.97أخرى5

الجملةغير سعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة تبوك

سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-8جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.582.3213.903.420.243.6615.002.5717.57ممارس1

27.6835.9463.6214.564.2518.8142.2440.1982.43غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة حائل

1-9جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

15.913.7319.641.240.551.8017.154.2921.44سنه19-15من 1

16.603.0419.641.240.281.5217.843.3221.16سنه24-20من 2

12.861.8014.664.700.144.8417.571.9419.50سنه29-25من 3

5.671.116.783.180.143.328.851.2410.10سنه34-30من 4

4.151.385.532.630.142.776.781.528.30سنه39-35من 5

3.180.413.601.800.141.944.980.555.53سنه44-40من 6

2.770.693.462.490.002.495.260.695.95سنه49-45من 7

1.800.412.211.110.001.112.900.413.32سنه54-50من 8

0.690.411.110.410.000.411.110.411.52سنه59-55من 9

1.660.001.660.550.000.552.210.002.21سنه64-60من 10

0.280.140.410.000.000.550.280.140.97 سنه فأكثر65من 11

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل

2-9جدول 

(%)الفئات العمرية م

سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملةغير سعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.000.560.560.970.000.970.970.561.53أمي1

0.280.420.703.480.003.483.760.424.17   يقرأ ويكتب2

3.060.703.762.500.142.645.560.836.40إبتدائي3

12.932.9215.864.730.565.2917.663.4821.14متوسط4

31.294.5935.882.920.283.2034.214.8739.08ثانوي أو  مايعادلة5

5.840.836.681.670.141.817.510.978.48   دبلوم دون الجامعي6

11.823.0614.883.060.283.3414.883.3418.22   جامعي7

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00دبلوم عالي8

0.560.140.700.000.000.000.560.140.70ماجستير9

0.140.000.140.140.000.140.280.000.28  دكتوراه10

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

غير سعودي

3-9جدول 

(%)الحالة التعليمية م

سعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

43.817.6551.465.700.706.4049.518.3457.86لم يتزوج ابدا1

21.424.8726.2913.770.7014.4635.195.5640.75متزوج2

0.560.561.110.000.000.000.560.561.11مطلق3

0.140.140.280.000.000.000.140.140.28ارمل4

الجملة

4-9جدول 

(%)الحالة الزواجية م

غير سعوديسعودي

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

19.1311.8931.0111.071.3712.4330.1913.2543.44المشي1

0.820.000.820.140.000.140.960.000.96السباحة2

2.730.823.550.550.000.553.280.824.10الجري3

34.150.0034.152.870.002.8737.020.0037.02لعب كرة القدم4

4.780.004.782.320.002.327.100.007.10بناء األجسام5

4.510.414.922.320.142.466.830.557.38  أخرى6

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

غير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل

5-9جدول 

م

149



 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

16.0417.3020.445.66المشي1

0.000.0028.5728.57السباحة2

13.3313.3336.6713.33الجري3

25.4615.1317.712.58لعب كرة القدم4

7.6911.5432.6915.38بناء األجسام5

24.0712.9624.0716.66  أخرى6

3.85

16.66

35.53

16.67

28.85

سبع مرات فأكثر

42.86

26.20

6.67

12.92

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة حائل

6-9جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

مرتان فأقل

5.03

0.00

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

5.55
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

7-9جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة حائل

17.3019.5020.1343.08

14.290.0042.8642.86

7.699.625.7776.92

9.2638.895.5646.29

26.6713.3316.6743.33

5.5432.474.4357.56

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

2.161.6227.303.244.86المشي1

0.00100.000.000.000.00السباحة2

4.8817.0731.717.320.00الجري3

9.565.179.300.260.78لعب كرة القدم4

16.9873.587.550.000.00بناء األجسام5

13.5627.111.695.086.78  أخرى6

60.540.27

0.000.00

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة حائل

8-9جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

1.890.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

39.020.00

53.2321.71

45.760.00
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة حائل

9-9جدول 

18.951.0026.6853.37

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

0.0025.0025.0050.00

60.00

20.400.0035.77

11.360.0038.6450.00

43.83

3.3310.0020.0066.67

7.140.0032.85
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

3.830.143.980.220.000.224.050.144.19محاكاة المجتمع1

21.044.9926.035.930.226.1526.975.2132.18تعزيز الصحة2

22.493.2525.744.700.515.2127.193.7630.95ترويح عن النفس3

4.411.746.151.950.292.246.362.028.39لتحسين المظهر الخارجي4

16.922.4619.384.480.294.7721.402.7524.15اللياقة البدنية5

0.070.000.070.070.000.070.140.000.14أخرى6

الجملة

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

10-9جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

غير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة حائل
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

16.415.5621.971.530.141.6717.945.7023.64يستخدمون1

49.517.6557.1617.941.2519.1967.458.9076.36ال يستخدمون2

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة حائل

11-9جدول 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة 

(%)النشاط الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.4534.5946.044.532.777.3015.9737.3653.33عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

1.078.749.8110.384.0314.4011.4512.7724.21عدم توفر الوقت الكافي2

0.697.808.490.190.190.380.887.998.87عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

4.787.2312.010.440.130.575.227.3612.58اإلصابة أو العجز4

0.060.750.820.130.060.190.190.821.01أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

12-9جدول 

م

الجملةغير سعودي

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي 

سعودي

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة حائل
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.212.6110.821.880.602.4810.093.2113.30ممارس1

33.1734.1767.3414.325.0519.3686.7039.2186.70غير ممارس2

 إحصاءات المعرفة

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة الحدود الشمالية

1-10جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.654.1616.812.000.172.1614.644.3318.97سنه19-15من 1

15.144.1619.300.671.001.6615.815.1620.97سنه24-20من 2

8.493.6612.152.160.833.0010.654.4915.14سنه29-25من 3

9.822.8312.653.491.504.9913.314.3317.64سنه34-30من 4

6.661.668.322.000.672.668.652.3310.98سنه39-35من 5

4.161.165.320.500.170.674.661.335.99سنه44-40من 6

2.331.163.491.330.001.333.661.164.83سنه49-45من 7

0.830.171.000.670.170.831.500.331.83سنه54-50من 8

0.500.501.001.000.001.001.500.502.00سنه59-55من 9

0.830.171.000.330.000.331.160.171.33سنه64-60من 10

0.330.000.330.000.000.000.330.000.33 سنه فأكثر65من 11

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية

2-10جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

158



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.000.000.000.170.000.170.170.000.17أمي1

0.330.671.001.330.171.501.660.832.50   يقرأ ويكتب2

3.831.004.831.660.001.665.491.006.49إبتدائي3

8.653.0011.653.830.504.3312.483.4915.97متوسط4

27.625.6633.283.001.664.6630.627.3237.94ثانوي أو  مايعادلة5

3.330.503.831.160.331.504.490.835.32   دبلوم دون الجامعي6

17.648.6526.292.661.834.4920.3010.4830.78   جامعي7

0.000.170.170.000.000.000.000.170.17دبلوم عالي8

0.170.000.170.330.000.330.500.000.50ماجستير9

0.170.000.170.000.000.000.170.000.17  دكتوراه10
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

3-10جدول 

(%)الحالة التعليمية م

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

32.458.8241.264.160.834.9936.619.6546.26لم يتزوج ابدا1

29.289.8239.109.983.4913.4839.2713.3152.58متزوج2

0.000.830.830.000.000.000.000.830.83مطلق3

0.000.170.170.000.170.170.000.330.33ارمل4

4-10جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

28.6017.6146.2110.044.5514.5838.6422.1660.80المشي1

0.760.000.760.570.000.571.330.001.33السباحة2

0.380.380.760.380.380.380.760.761.14الجري3

20.080.3820.452.270.002.2722.350.3822.73لعب كرة القدم4

4.360.004.361.140.001.145.490.005.49بناء األجسام5

2.273.986.251.700.572.273.984.558.52  أخرى6

5-10جدول 

م

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية

الجملةغير سعوديسعودي

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

22.4330.5328.044.05المشي1

57.1414.2928.570.00السباحة2

33.330.0050.0016.67الجري3

30.8317.5037.500.83لعب كرة القدم4

3.456.9068.976.90بناء األجسام5

6.0620.0051.1111.11  أخرى6

0.00

13.79

12.50

14.01

سبع مرات فأكثر

0.00

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

6-10جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مرتان فأقل

0.93

0.00

0.00

0.83

0.00

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الحدود الشمالية

8.89
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

2.22
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

7-10جدول 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الحدود الشمالية

33.3325.557.4833.64

14.2942.860.0042.86

17.2417.243.4562.07

28.8911.1111.1148.89

33.3333.330.0033.33

5.8313.332.5078.33

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.000.0012.910.900.30المشي1

0.00100.000.000.000.00السباحة2

0.0050.0016.670.000.00الجري3

0.0011.181.971.971.32لعب كرة القدم4

0.0082.7610.340.000.00بناء األجسام5

6.3829.7925.530.000.00  أخرى6

33.330.00

68.4215.13

83.182.70

0.000.00

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الحدود الشمالية

8-10جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

6.900.00

19.1519.15
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

  أخرى6

9-10جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

9.211.6314.0975.07

0.0025.0025.0050.00

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الحدود الشمالية

46.00

9.090.0030.3060.61

12.500.0012.5075.00

13.690.0036.3150.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

28.000.0026.00
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

1.660.081.740.000.000.001.660.081.74محاكاة المجتمع1

22.276.8729.145.302.157.4527.579.0236.59تعزيز الصحة2

21.696.2927.984.471.495.9626.167.7833.94ترويح عن النفس3

2.483.155.630.410.250.662.903.396.29لتحسين المظهر الخارجي4

18.050.9919.042.240.172.4020.281.1621.44اللياقة البدنية5

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى6

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة الحدود  الشمالية

10-10جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.315.4916.810.420.170.5811.735.6617.39يستخدمون1

50.4214.1464.5613.734.3318.0564.1418.4782.61ال يستخدمون2

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الحدود الشمالية

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

11-10جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

13.4537.1650.613.752.836.5717.2039.9957.19عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

3.265.538.7813.276.2719.5316.5211.7928.32عدم توفر الوقت الكافي2

0.253.623.870.000.180.180.253.814.05عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

5.224.189.400.250.180.435.474.369.83اإلصابة أو العجز4

0.310.490.800.060.000.060.180.430.61أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

الجملةغير سعودي

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

سعودي

12-10جدول 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة الحدود الشمالية
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.021.5012.521.590.291.8812.611.7914.40ممارس1

29.0438.8367.8710.667.0617.7339.7045.9085.60غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة جازان

1-11جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

24.382.9527.333.110.163.2627.483.1130.59سنه19-15من 1

13.201.8615.062.170.782.9515.372.6418.01سنه24-20من 2

9.471.7111.181.400.001.4010.871.7112.58سنه29-25من 3

6.991.718.701.860.472.338.852.1711.02سنه34-30من 4

6.060.476.520.620.471.096.680.937.61سنه39-35من 5

3.730.624.350.930.000.934.660.625.28سنه44-40من 6

2.950.623.570.470.000.473.420.624.04سنه49-45من 7

3.420.313.730.470.000.473.880.314.19سنه54-50من 8

2.480.162.640.000.160.162.480.312.80سنه59-55من 9

2.330.002.330.000.000.002.330.002.33سنه64-60من 10

1.550.001.550.000.000.001.550.001.55 سنه فأكثر65من 11

2-11جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.470.000.470.310.000.310.780.000.78أمي1

1.710.312.022.951.094.044.661.406.06   يقرأ ويكتب2

8.540.318.852.950.623.5711.490.9312.42إبتدائي3

20.192.9523.141.400.001.4021.582.9524.53متوسط4

25.783.4229.192.330.162.4828.113.5731.68ثانوي أو  مايعادلة5

4.350.004.350.000.000.004.350.004.35   دبلوم دون الجامعي6

14.753.4218.171.090.161.2415.843.5719.41   جامعي7

0.310.000.310.000.000.000.310.000.31دبلوم عالي8

0.160.000.160.000.000.000.160.000.16ماجستير9

0.310.000.310.000.000.000.310.000.31  دكتوراه10

3-11جدول 

(%)الحالة التعليمية م
الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

46.126.6852.806.990.937.9253.117.6160.71لم يتزوج ابدا1

29.813.4233.234.040.934.9733.854.3538.20متزوج2

0.620.310.930.000.000.000.620.310.93مطلق3

0.000.000.000.000.160.160.000.160.16ارمل4

4-11جدول 

(%)الحالة الزواجية م
الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

23.919.0132.923.572.025.5927.4811.0238.51المشي1

0.930.000.930.160.000.161.090.001.09السباحة2

1.400.161.550.000.000.001.400.161.55الجري3

45.030.0045.036.060.006.0651.090.0051.09لعب كرة القدم4

3.880.003.880.470.000.474.350.004.35بناء األجسام5

2.170.933.110.310.000.312.480.933.42أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان

5-11جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م
الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

5.2416.1326.2110.48المشي1

14.290.0042.860.00السباحة2

0.000.0020.0010.00الجري3

5.7814.8916.118.81لعب كرة القدم4

17.8621.4314.293.57بناء األجسام5

4.5513.6427.2713.64أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

70.00

53.50

39.29

31.82

6-11جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر مرتان فأقل

0.81

14.29

0.00

0.91

3.57

9.09

41.13

28.57

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

13.649.094.5572.73أخرى6

14.9211.6952.82

14.2914.290.0071.43

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

0.0010.7110.7178.57

0.000.0010.0090.00

3.657.294.8684.19

20.56

7-11جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

1.490.7510.820.750.37المشي1

25.0050.0012.500.000.00السباحة2

9.090.0018.180.000.00الجري3

1.575.481.312.090.00لعب كرة القدم4

31.0355.1713.790.000.00بناء األجسام5

12.504.1733.330.000.00أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

80.688.88

0.000.00

45.834.17

82.093.73

12.500.00

72.730.00

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

8-11جدول 

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

16.130.0025.8158.06

20.000.0040.0040.00

6.650.4973.1519.70

23.102.1342.2532.52

18.180.0036.3645.45

0.000.0038.4661.54

9-11جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة جازان
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

2.590.092.670.430.090.523.020.173.19محاكاة المجتمع1

24.684.9229.593.801.124.9228.476.0434.51تعزيز الصحة2

23.552.8526.402.500.172.6726.063.0229.08ترويح عن النفس3

4.491.295.780.430.000.434.921.296.21لتحسين المظهر الخارجي4

21.572.1623.732.760.523.2824.332.6727.01اللياقة البدنية5

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة جازان

10-11جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.072.8010.871.240.161.409.322.9512.27يستخدمون1

68.487.6176.099.781.8611.6578.269.4787.73ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة جازان
11-11جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.0323.4435.475.984.7710.7518.0128.2146.22عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

1.942.484.423.841.134.975.783.619.39عدم توفر الوقت الكافي2

5.4719.4424.911.133.034.156.6022.4729.06عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

6.256.2512.501.160.811.987.417.0614.47اإلصابة أو العجز4

0.120.190.310.470.080.540.580.270.85أخرى5

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية على مستوى منطقة جازان

12-11جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م
الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.073.0114.084.460.935.3915.533.9419.46ممارس1

23.8929.0352.9321.326.2927.6145.2235.3280.54غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة نجران

1-12جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

16.151.5417.702.810.002.8118.961.5420.51سنه19-15من 1

10.962.9513.901.830.562.3912.783.5116.29سنه24-20من 2

8.573.0911.664.491.125.6213.064.2117.28سنه29-25من 3

5.341.697.024.210.845.069.552.5312.08سنه34-30من 4

4.492.817.302.670.983.657.163.7910.96سنه39-35من 5

5.201.266.462.530.563.097.721.839.55سنه44-40من 6

1.260.701.971.400.421.832.671.123.79سنه49-45من 7

1.830.702.531.400.141.543.230.844.07سنه54-50من 8

0.560.280.840.840.140.981.400.421.83سنه59-55من 9

1.120.141.260.700.000.701.830.141.97سنه64-60من 10

1.400.281.690.000.000.001.400.281.69 سنه فأكثر65من 11

2-12جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.281.121.400.280.981.260.562.112.67أمي1

1.972.254.212.670.983.654.633.237.87   يقرأ ويكتب2

5.061.126.183.650.283.938.711.4010.11إبتدائي3

13.062.2515.315.900.286.1818.962.5321.49متوسط4

21.913.9325.844.920.985.9026.834.9231.74ثانوي أو  مايعادلة5

4.631.125.761.690.562.256.321.698.01   دبلوم دون الجامعي6

9.973.6513.622.670.703.3712.644.3516.99   جامعي7

0.000.000.000.140.000.140.140.000.14دبلوم عالي8

0.000.000.000.840.000.840.840.000.84ماجستير9

0.000.000.000.140.000.140.140.000.14  دكتوراه10

3-12جدول 

(%)الحالة التعليمية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

33.855.4839.336.041.267.3039.896.7446.63لم يتزوج ابدا1

22.898.2931.1816.853.5120.3739.7511.8051.54متزوج2

0.140.700.840.000.000.000.140.700.84مطلق3

0.000.980.980.000.000.000.000.980.98ارمل4

4-12جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

24.3015.0339.3316.434.6321.0740.7319.6660.39المشي1

1.540.001.540.000.000.001.540.001.54السباحة2

1.540.001.540.000.000.001.540.001.54الجري3

25.140.1425.282.950.143.0928.090.2828.37لعب كرة القدم4

1.690.001.690.280.000.281.970.001.97بناء األجسام5

2.670.142.812.670.002.675.340.145.48أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران

5-12جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

13.2610.7026.284.88المشي1

18.180.0018.189.09السباحة2

0.000.0072.730.00الجري3

15.3525.2512.879.90لعب كرة القدم4

14.2914.297.147.14بناء األجسام5

20.512.5610.265.13أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

27.27

30.20

50.00

41.03

6-12جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر مرتان فأقل

2.33

9.09

0.00

6.44

7.14

20.51

42.56

45.45

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

10.2633.3323.0833.33أخرى6

13.2612.5661.40

9.0918.1818.1854.55

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

7.147.140.0085.71

0.000.0054.5545.45

8.9121.290.5069.31

12.79

7-12جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.203.3226.566.050.39المشي1

0.00100.000.000.000.00السباحة2

0.0018.180.000.000.00الجري3

0.7817.9011.670.390.00لعب كرة القدم4

21.4378.570.000.000.00بناء األجسام5

9.5216.679.520.007.14أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

48.6420.62

0.000.00

57.140.00

58.984.49

0.000.00

81.820.00

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

8-12جدول 

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

12.500.0064.5822.92

0.000.0030.7769.23

15.361.4350.7132.50

21.052.2632.4844.21

0.000.0053.8546.15

0.000.0038.8961.11

9-12جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

4.310.154.470.610.080.684.920.235.15محاكاة المجتمع1

16.884.1621.048.551.7410.3025.445.9031.34تعزيز الصحة2

18.702.5721.277.871.299.1626.573.8630.43ترويح عن النفس3

4.394.168.551.060.611.675.454.7710.22لتحسين المظهر الخارجي4

14.842.0416.885.150.835.9819.982.8822.86اللياقة البدنية5

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة نجران

10-12جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

15.172.1117.282.530.002.5317.702.1119.80يستخدمون1

41.7113.3455.0620.374.7825.1462.0818.1280.20ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

11-12جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة نجران
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

11.0935.1946.2813.957.4421.3925.0442.6367.67عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

1.363.294.6513.092.1515.2414.455.4419.89عدم توفر الوقت الكافي2

0.502.863.360.640.070.721.142.934.08عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

2.794.227.010.430.360.793.224.587.80اإلصابة أو العجز4

0.000.500.500.000.070.070.000.570.57أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة نجران

12-12جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م
الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.382.3212.701.180.131.3111.552.4514.01ممارس1

33.6538.9272.5711.032.3913.4244.6841.3185.99غير ممارس2

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة الباحة

1-13جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

193



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.150.7012.850.470.000.4712.620.7013.32سنه19-15من 1

10.752.1012.850.930.231.1711.682.3414.02سنه24-20من 2

11.683.7415.421.640.001.6413.323.7417.06سنه29-25من 3

8.883.0411.920.930.000.939.813.0412.85سنه34-30من 4

9.582.5712.150.930.231.1710.512.8013.32سنه39-35من 5

6.311.878.181.640.001.647.941.879.81سنه44-40من 6

2.800.703.500.930.231.173.740.934.67سنه49-45من 7

2.800.233.040.470.230.703.270.473.74سنه54-50من 8

2.341.173.500.000.000.002.341.173.50سنه59-55من 9

3.040.003.040.470.000.473.500.003.50سنه64-60من 10

3.740.474.210.000.000.003.740.474.21 سنه فأكثر65من 11

2-13جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة

194



 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.470.701.170.470.000.470.930.701.64أمي1

1.400.702.102.340.232.573.740.934.67   يقرأ ويكتب2

4.440.474.910.700.230.935.140.705.84إبتدائي3

10.510.9311.450.470.000.4710.980.9311.92متوسط4

18.692.1020.792.100.232.3420.792.3423.13ثانوي أو  مايعادلة5

8.180.238.411.170.001.179.350.239.58   دبلوم دون الجامعي6

27.5711.2138.790.930.000.9328.5011.2139.72   جامعي7

0.470.000.470.000.000.000.470.000.47دبلوم عالي8

0.700.000.700.230.230.470.930.231.17ماجستير9

1.640.231.870.000.000.001.640.231.87  دكتوراه10

3-13جدول 

(%)الحالة التعليمية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

31.313.9735.282.800.473.2734.114.4438.55لم يتزوج ابدا1

42.7612.3855.145.610.476.0748.3612.8561.21متزوج2

0.000.230.230.000.000.000.000.230.23مطلق3

0.000.000.000.000.000.000.000.000.00ارمل4

4-13جدول 

(%)الحالة الزواجية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

36.4515.4251.875.140.705.8441.5916.1257.71المشي1

0.930.000.930.000.000.000.930.000.93السباحة2

0.470.230.700.230.000.230.700.230.93الجري3

27.800.0027.800.230.000.2328.040.0028.04لعب كرة القدم4

5.370.005.370.230.000.235.610.005.61بناء األجسام5

5.140.705.840.700.230.935.840.936.78أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة

5-13جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

32.7923.8923.486.07المشي1

50.000.0025.000.00السباحة2

75.000.0025.000.00الجري3

52.5020.8313.330.00لعب كرة القدم4

58.3320.8316.670.00بناء األجسام5

27.5927.5920.696.90أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

0.00

0.83

4.17

6.90

6-13جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر مرتان فأقل

0.40

0.00

0.00

12.50

0.00

10.34

13.36

25.00

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

6.9034.486.9051.72أخرى6

36.8414.5736.44

25.0025.0025.0025.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

0.0045.834.1750.00

0.0075.0025.000.00

2.5031.670.0065.83

12.15

7-13جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

0.654.9029.740.650.00المشي1

0.0050.000.000.0050.00السباحة2

16.6733.330.000.000.00الجري3

6.5120.718.281.180.00لعب كرة القدم4

4.0088.004.000.000.00بناء األجسام5

8.3330.5636.110.000.00أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

57.405.92

0.004.00

25.000.00

62.751.31

0.000.00

50.000.00

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

8-13جدول 

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

4.650.0048.8446.51

0.000.0020.0080.00

4.140.0044.3851.48

13.081.3640.8744.69

14.290.0057.1428.57

0.000.0034.4865.52

9-13جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.930.000.930.460.000.461.390.001.39محاكاة المجتمع1

27.785.9033.682.310.002.3130.095.9036.00تعزيز الصحة2

21.992.5524.541.740.352.0823.732.8926.62ترويح عن النفس3

5.093.949.030.460.230.695.564.179.72لتحسين المظهر الخارجي4

20.952.2023.152.550.463.0123.502.6626.16اللياقة البدنية5

0.120.000.120.000.000.000.000.000.12أخرى6
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة الباحة

10-13جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

16.595.3721.960.230.230.4716.825.6122.43يستخدمون1

57.4811.2168.698.180.708.8865.6511.9277.57ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

11-13جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الباحة
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

12.4421.0133.450.990.721.7113.4421.7335.17عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

5.689.2914.978.932.8011.7214.6112.0826.69عدم توفر الوقت الكافي2

4.2417.7622.000.270.450.724.5118.2122.72عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

6.048.2114.250.270.090.366.318.3014.61اإلصابة أو العجز4

0.180.540.720.090.000.090.270.540.81أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة الباحة

12-13جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م
الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

10.712.2012.913.770.574.3314.482.7617.24ممارس1

23.2427.9551.1925.975.5931.5649.2133.5482.76غير ممارس2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد حسب حالة ممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية على مستوى منطقة الجوف

1-14جدول 

م
 دقيقة فأكثر 150)حالة ممارسة النشاط الرياضي 

)%(لألفراد  (في االسبوع

الجملةغير سعوديسعودي
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

14.391.6416.032.730.733.4617.122.3719.49سنه19-15من 1

11.663.6415.301.820.182.0013.483.8317.30سنه24-20من 2

8.562.3710.933.830.184.0112.392.5514.94سنه29-25من 3

8.202.1910.383.641.465.1011.843.6415.48سنه34-30من 4

6.741.097.834.740.365.1011.481.4612.93سنه39-35من 5

4.010.914.921.280.181.465.281.096.38سنه44-40من 6

3.280.553.832.000.002.005.280.555.83سنه49-45من 7

1.640.362.000.910.181.092.550.553.10سنه54-50من 8

0.730.000.730.730.000.731.460.001.46سنه59-55من 9

1.640.001.640.180.000.181.820.001.82سنه64-60من 10

1.280.001.280.000.000.001.280.001.28 سنه فأكثر65من 11

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

2-14جدول 

(%)الفئات العمرية م

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الفئات العمرية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.360.180.550.730.180.911.090.361.46أمي1

1.280.181.462.370.362.733.640.554.19   يقرأ ويكتب2

3.100.003.102.190.182.375.280.185.46إبتدائي3

11.661.2812.934.010.734.7415.662.0017.67متوسط4

23.685.4629.145.831.287.1029.516.7436.25ثانوي أو  مايعادلة5

6.190.006.193.100.183.289.290.189.47   دبلوم دون الجامعي6

14.575.2819.852.370.362.7316.945.6522.59   جامعي7

0.000.000.000.180.000.180.180.000.18دبلوم عالي8

0.550.180.730.550.000.551.090.181.28ماجستير9

0.730.180.910.550.000.551.280.181.46  دكتوراه10

الجملةغير سعودي

3-14جدول 

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

(%)الحالة التعليمية م

سعودي

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

32.065.4637.527.290.918.2039.346.3845.72لم يتزوج ابدا1

29.146.7435.8814.572.3716.9443.729.1152.82متزوج2

0.910.361.280.000.000.000.910.361.28مطلق3

0.000.180.180.000.000.000.000.180.18ارمل4
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)الحالة الزواجية 

الجملةغير سعوديسعودي

م

4-14جدول 

*  التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب الحالة الزواجية والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

28.0511.8439.8913.662.9116.5856.4714.7556.47المشي1

1.640.181.820.730.000.732.550.182.55السباحة2

1.640.552.190.000.000.002.190.552.19الجري3

23.130.0023.132.910.002.9126.050.0026.05لعب كرة القدم4

2.910.002.911.460.001.460.000.004.37بناء األجسام5

5.100.555.653.460.554.012.911.099.65أخرى6

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف

5-14جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

غير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

الجملة
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 إحصاءات المعرفة

ست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مرات

27.1018.0623.5511.61المشي1

14.2921.4314.2914.29السباحة2

16.6716.6750.000.00الجري3

9.7929.3727.2714.69لعب كرة القدم4

25.0020.8312.5029.17بناء األجسام5

13.2111.3228.3018.87أخرى6

*التوزيع النسبي لعدد مرات ممارسة األفراد النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الجوف

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي في األسبوع

سبع مرات فأكثر

6-14جدول 

مرتان فأقل

12.58

21.43

16.67

7.10

14.29

0.00

7.69

0.00

7.55

11.19

12.50

20.75

210



 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي وعدد دقائق الممارسة  من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الجوف

7-14جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

دقائق ممارسة األنشطة الرياضية

 فأكثر240من 240 الى اقل من 210من 210 الى اقل من 180من 180 الى اقل من 150من 

10.6525.165.8158.39

64.29

16.6716.6725.0041.67

7.1428.57

0.0013.296.2980.42

0.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

5.6613.217.5573.58

8.3320.830.0070.83
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 إحصاءات المعرفة

المنزلمركز رياضينادي رياضي
مرفق تابع 

لجهة العمل
أخرى

2.134.9820.147.352.84المشي1

7.1485.710.000.007.14السباحة2

0.0015.3830.777.697.69الجري3

8.156.446.440.000.43لعب كرة القدم4

37.5058.334.170.000.00بناء األجسام5

8.3340.0011.676.676.67أخرى6

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

مكان ممارسة النشاط الرياضي

, شارع , حديقة )مرافق عامة 

(الخ...ساحة البلدية 
المدرسة أو الجامعة

*التوزيع النسبي ألماكن ممارسة النشاط الرياضي من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الجوف

8-14جدول 

1.66

0.000.00

38.460.00

54.9423.61

0.000.00

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

25.001.67

60.90
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 إحصاءات المعرفة

المشي1

السباحة2

الجري3

لعب كرة القدم4

بناء األجسام5

أخرى6

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي حسب النشاط الرياضي ووقت الممارسة من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى منطقة الجوف

9-14جدول 

(%)نوع النشاط الرياضي الذي يمارسه األفراد م

وقت ممارسة النشاط الرياضي

المساءالعصرالظهرالصباح

22.710.4030.2846.61

6.673.3323.3366.67

9.210.0044.7446.05
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

17.532.1931.4748.80

0.006.2531.25

14.290.0028.5757.14

62.50
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

2.210.212.430.360.000.362.570.212.78محاكاة المجتمع1

18.704.6423.347.140.867.9925.845.5031.33تعزيز الصحة2

17.773.7821.567.421.008.4225.204.7829.98ترويح عن النفس3

7.992.2810.282.210.572.7810.212.8613.06لتحسين المظهر الخارجي4

15.772.2818.064.070.644.7119.842.9322.77اللياقة البدنية5

0.000.000.000.000.070.070.000.070.07أخرى6

10-14جدول 

م
الدوافع لدى األفراد لممارسة النشاط الرياضي 

(%)

الجملةغير سعوديسعودي

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

*التوزيع النسبي للدوافع لدى األفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب الجنس و الجنسية على مستوى منطقة الجوف
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

9.292.5511.842.370.733.1011.663.2814.94يستخدمون1

52.8210.2063.0219.492.5522.0472.3112.7585.06ال يستخدمون2

م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

( دقيقة فأكثر في األسبوع150)* 

11-14جدول 

م
استخدام التطبيقات الحديثة أثناء ممارسة النشاط 

(%)الرياضي لألفراد 

الجملةغير سعوديسعودي

*التوزيع النسبي لألفراد الذين يمارسون النشاط الرياضي حسب استخدام التطبيقات الحديثة والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى منطقة الجوف
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 إحصاءات المعرفة

الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

8.6216.9625.575.562.437.9914.1819.3933.56عدم الرغبة في  ممارسة الرياضة1

2.998.2011.1927.664.1731.8330.6512.3743.02عدم توفر الوقت الكافي2

2.227.649.870.210.690.902.438.3410.77عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

4.525.4910.010.490.210.695.005.7010.70اإلصابة أو العجز4

0.000.420.421.460.071.531.460.491.95أخرى5
م2018مسح ممارسة الرياضة لألسرة : المصدر 

التوزيع النسبي لألفراد الذين اليمارسون النشاط الرياضي حسب األسباب والجنس والجنسية  على مستوى منطقة الجوف

12-14جدول 

(%)أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي م

الجملةغير سعوديسعودي
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