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 :فهرس الجداول

 رقم

 الجدول
 العنوان

رقم 

 الصفحة

1-1 
دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

 األسبوع( بحسب الجنس والجنسية على مستوى المناطق اإلدارية
35 

1-2 
دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

 المملكةاألسبوع( بحسب الفئات العمرية والجنس والجنسية على مستوى 
36 

1-3 
دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

 األسبوع( بحسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية على مستوى المملكة
37 

1-4 
دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

 بحسب الحالة االجتماعية والجنس والجنسية على مستوى المملكةاألسبوع( 
38 

2-1 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى 

 المملكة

39 

2-2 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15لألفراد النسبة المئوية 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي و الفئات العمرية من إجمالي الممارسين على مستوى 

 المملكة

40 

2-3 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

النشاط الرياضي و الحالة التعليمية من إجمالي الممارسين على مستوى األسبوع( بحسب نوع 

 المملكة

41 

2-4 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي و الحالة االجتماعية من إجمالي الممارسين على مستوى 

 المملكة

42 

2-5 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15التوزيع النسبي لألفراد 

األسبوع( بحسب عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي 

 الممارسين على مستوى المملكة

43 

2-6 

فأكثر في دقيقة  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب األماكن التي يمارس فيها النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي 

 الممارسين على مستوى المملكة

44 
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2-7 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

والجنسية من إجمالي الممارسين األسبوع( بحسب وقت ممارسة النشاط الرياضي والجنس 

 على مستوى المملكة

45 

2-8 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب مع من يمارس الفرد نشاطه الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي 

 الممارسين على مستوى المملكة

46 

3-1 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15لألفراد التوزيع النسبي 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي وعدد مرات الممارسة للنشاط من إجمالي الممارسين 

 لكل نشاط على مستوى المملكة

47 

3-2 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي ومكان الممارسة للنشاط من إجمالي الممارسين لكل 

 نشاط على مستوى المملكة

48 

3-3 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

الممارسين لكل األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي ووقت الممارسة للنشاط من إجمالي 

 نشاط على مستوى المملكة

49 

3-4 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب نوع النشاط الرياضي واألشخاص الذين يمارس الفرد نشاطه معهم من 

 إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

50 

4-1 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15المئوية لألفراد النسبة 

األسبوع( ومدى الوعي الرياضي بحسب الجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على 

 مستوى المملكة

51 

4-2 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

الوعي الرياضي بحسب الفئات العمرية من إجمالي الممارسين على مستوى  األسبوع( ومدى

 المملكة

52 

5-1 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية من إجمالي 

 المملكةالممارسين على مستوى 

53 

5-2 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

األسبوع( بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي والفئات العمرية من إجمالي الممارسين 

 على مستوى المملكة

54 
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5-3 

دقيقة فأكثر في  150الرياضي )سنة فأكثر ممارسي النشاط  15التوزيع النسبي لألفراد 

األسبوع( بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي و الحالة التعليمية من إجمالي الممارسين 

 على مستوى المملكة

55 

5-4 

دقيقة فأكثر في  150سنة فأكثر ممارسي النشاط الرياضي ) 15النسبة المئوية لألفراد 

ياضي و الحالة االجتماعية من إجمالي الممارسين األسبوع( بحسب الدوافع لممارسة النشاط الر

 على مستوى المملكة

56 

6-1 

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم سنة فأكثر  15لألفراد النسبة المئوية 

الممارسة والجنس والجنسية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى 

 المملكة

57 

6-2 
غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم سنة فأكثر  15لألفراد النسبة المئوية 

 الممارسة والفئات العمرية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكة
58 

6-3 
غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم  سنة فأكثر 15لألفراد النسبة المئوية 

 ليمية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكةالممارسة والحالة التع
59 

6-4 

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم سنة فأكثر  15لألفراد النسبة المئوية 

الممارسة والحالة االجتماعية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى 

 المملكة

60 
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 :البيانيةفهرس الرسوم 
رقم 

 الشكل
 عنوان الشكل

رقم 

 الصفحة

 19 دقيقة فأكثر في األسبوع( لألفراد على مستوى المملكة 150حالة ممارسة النشاط الرياضي ) 1

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

 مستوى المملكة
20 

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

 مستوى المملكة
21 

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

 مستوى المملكة
22 

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

 على مستوى المملكة
23 

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

 مستوى المملكة
24 

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

 مستوى المملكة
25 

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

 المملكة
26 

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

 الذكور على مستوى المملكة
27 

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

 على مستوى المملكة
28 

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

 السعوديين الذكور على مستوى المملكة
29 

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

 السعوديات على مستوى المملكة
30 

13 
سنة فأكثر الذين ال يمارسون النشاط  15أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لألفراد 

 الرياضي على مستوى المملكة 
31 
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14 
سنة فأكثر  الذين ال يمارسون النشاط  15أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي للسعوديين 

 الرياضي على مستوى المملكة 
32 

15 
سنة فأكثر الذين ال يمارسون  15الرياضي لغير السعوديين أسباب عدم ممارسة النشاط 

 النشاط الرياضي على مستوى المملكة
33 
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 مقدمة:ال
ه الهيئة العامة لإلحصاء الصالحية إلجراء العمليات 13/01/1437( وتاريخ 211أعطى قرار مجلس الوزراء رقم )

اإلحصائية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسكانية عن المملكة ونشرها بصفة دورية، وبناء على هذه 

بإرساء برامج ومسوح تهدف إلى توفير قاعدة من البيانات اإلحصائية في كافة المجاالت  الصالحيات قامت الهيئة

 ومنها إحصاءات المعرفة.

وامتدادًا لسلسلة المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة، فإن مسح ممارسة األسرة للرياضة ذو أهمية في توفير 

من خالل  2030مباشر بما تضمنته رؤية المملكة وبشكل  الرتباطهمؤشرات حديثة عن النشاط الرياضي وذلك 

وتتطلع الهيئة أن تساعد  .%40إلى  %13من رفع نسبة ممارسي النشاط الرياضي مرًة على األقل أسبوعيًا 

 النشرة متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين بالنشاط الرياضي في المملكة.

والتقدير لكافة الشركاء والعمالء من الجهات المعنية على تعاونهم معها  وتتقدم الهيئة العامة لإلحصاء بالشكر

في إنجاز هذه النشرة، كما تتقدم بوافر الشكر ألرباب األسر على ما قدموه من تجاوب مع استمارة المسح، حيث 

من الجميع تزويدها كان لتعاونهم أكبر األثر بعد توفيق الله في إصدار هذه النشرة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء 

( فمن شأن ذلك تحسين info@stats.gov.saبالمقترحات والمالحظات حول هذه النشرة على البريد اإللكتروني )

 محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

 التوفيق،والله ولي 

 الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                                                   
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 مصادر البيانات:.1

تعتمد النشرة في بياناتها على المسح الميداني لألسر )مسح ممارسة األسر للرياضة( يتم تنفيذه بشكل دوري 

المعرفة( ويتمُّ فيه جمع المعلومات من خالل كل سنة، وهو مسح ميداني لألسر يندرج تحت تصنيف )إحصاءات 

لة لكافة األسر في المناطق اإلدارية في المملكة 2010زيارة عينة من األسر المسحوبة من إطار التعداد لعام ) ( ممثِّ

العربية السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من األسئلة من خاللها يتم توفير تقديرات 

تتعلق بالنشاط الرياضي تمكن المستفيدين منها لوضع تصورات استراتيجية لتطوير النشاط في ومؤشرات 

حصاءات إلى تلبية االحتياجات المحلية واإلقليمية والدولية باإلضافة إالمملكة. كما ستدعم النتائج من مؤشرات و

سات والبحوث وتوفير مؤشرات إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق إلجراء الدرا

حديثة وجديدة عن مدى ممارسة األسر للرياضة مما سيساعد متخذي القرار في معرفة الوضع الراهن لنشاط 

الرياضة وسلوك األفراد من حيث ممارسة الرياضة في المملكة والتي تساعد صناع القرار وراسمي السياسات 

 في التخطيط األمثل.

 األهداف:. 2 

بيانات إحصائية حديثة عن مدى ممارسة األسر للرياضة حسب )الجنس، الجنسية، الحالة التعليمية، توفير  (1

 العمر، الحالة االجتماعية(.

 توفير بيانات عن أعداد ممارسي النشاط الرياضي بشكل منتظم مرة واحدة على األقل أسبوعيًا. (2

 راد خالل األسبوع.توفير بيانات عن أنواع األنشطة الرياضية التي يمارسها األف (3

 توفير بيانات عن عدد المرات التي يمارس فيها الفرد نشاطه الرياضي خالل األسبوع. (4

توفير بيانات عن أعداد ممارسي النشاط الرياضي في المرافق العامة أو المنزل أو )النوادي /المراكز  (5

 الرياضية( المتخصصة التي توفر المكان المناسب لممارسة النشاط الرياضي.

 توفير بيانات عن االوقات التي يمارس فيها الفرد نشاطه الرياضي خالل األسبوع. (6

 التعرف على األسباب التي تعيق الفرد عن ممارسة النشاط الرياضي. (7

التعرف بدقة على نسبة ممارسي النشاط الرياضي في المملكة لوضعه بين يدي متخذي القرار تحقيقَا  (8

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

 .%40لى إ %13األقل أسبوعيًا من 

اإلحصائية الالزمة عن ممارسة النشاط الرياضي لألسر تزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات  (9

الستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية التي تساهم في إبراز أهمية ممارسة النشاط 

 الرياضي لألسر.
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إعطاء صورة عن حجم مشاركة المجتمع في الرياضة وما يترتب على ذلك من دراسات وخطط للتنمية  (10

  ي بشكل خاص.بشكل عام والمجال الرياض

 2030المملكة  رؤية متطلبات تلبية في تساهم ستنشر التي اإلحصاءات أنَّ  من التأكد المرحلة هذه في تم كما

 المصطلحات والمفاهيم:. 3

  :النشاط الرياضي 

الجهد البدني المبذول بغية تحريك عضالت الجسم ومرونتها ويتسّبب في تسريع وتيرة التنفس وتسريع نبضات  

األلعاب الرياضية  - السباحة -قيادة دراجة بسرعة  -المشي السريع  -الركض  القلب بشكل واضح من قبيل

 التقليدية ككرة القدم وكرة اليد وكرة السّلة.. وغيره. 

 س للنشاط الرياضي:الفرد الممار 

سنة فأكثر. أما الوقت الالزم قضاؤه في ممارسة 15هو من يقوم بأداء وتنفيذ النشاط البدني ابتداًء من عمر 

النشاط الرياضي، فهذا األمر يعتمد على الممارس نفسه والهدف الذي يسعى له من خالل الرياضة التي 

ن الفرد قام بممارسة النشاط الرياضي، تم تعيين ى أساسها أيد فترة زمنية ُيقاس عللضرورة تحد ايمارسها. ونظرً 

 قل(.أيام األسبوع )خمسة أيام على األ دقيقة كحد أدنى في اليوم الواحد معظم 30مدة 

 :األندية الرياضية 

هي األندية ذات التنظيم الخاص والرسمي والمؤسس في محافظة أو مسمى سكاني أو حي معين، ومعترف 

 الهيئة العامة للرياضة ومن قبل االتحاد الذي يتبع له. به رسميًا من قبل

 :المراكز الرياضية 

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

شهري أو  شتراكإممارسة عدة أنواع من األنشطة الرياضية وتكون متاحة لألفراد سواء برسم دخول يومي أو ب

 سنوي )المراكز الرياضية الخاصة(.

 :مرفق تابع لجهة العمل 

مرفق رياضي تابع لجهة العمل سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص )مجاني أو أسعار رمزية(، وقد يكون المركز  

 عبارة عن صالة رياضية منفردة ومغلقة ال يمارس فيها إال نوع واحد من الرياضات.

 :التمارين السويدية 

الّتمارين الخاصة بالعضالت األساسية، وهي تقوية عضالت الظهر أو الجذع، وعضالِت البطن، واألكتاف، هي 

 وعضالت العمود الفقري.
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 المؤشرات وطرق حسابها:   .4

 وصف المؤشر أو طرق االحتساب المؤشر

سنة فأكثر الممارسين للنشاط  15نسبة األفراد 

 الرياضي في المملكة

سنة فأكثر( الواقعين في  15سؤال األفراد )وذلك من خالل 

دقيقة  150عينة المسح عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة )

( ومن ثمَّ يتمُّ تحديد نسبة األفراد في األسبوع فأكثر

للنشاط  الممارسين للنشاط الرياضي)عدد األفراد الممارسين

من إجمالي األفراد  في األسبوع دقيقة فأكثر 150الرياضي 

 على مستوى المملكة( 

سنة  15الممارسين السعوديين )ذكور وإناث( 

فأكثر للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي 

 السعوديين

 15وذلك من خالل سؤال األفراد السعوديين )ذكور وإناث( )

سنة فأكثر( الواقعين في عينة المسح عن ممارسة النشاط 

( ومن ثمَّ يتمُّ في األسبوع دقيقة فأكثر 150الرياضي لمدة )

تحديد نسبة السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي )عدد 

دقيقة  150األفراد السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي 

من إجمالي األفراد السعوديين على  في األسبوعفأكثر 

 مستوى المملكة( 

سنة فأكثر  15الممارسين السعوديين الذكور 

الرياضي في المملكة من إجمالي للنشاط 

 السعوديين الذكور

سنة فأكثر(  15وذلك من خالل سؤال الذكور السعوديين )

الواقعين في عينة المسح عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 

( ومن ثمَّ يتمُّ تحديد نسبة في األسبوع دقيقة فأكثر 150)

ر الممارسين للنشاط الرياضي )عدد الذكو الذكور السعوديين

في دقيقة فأكثر  150السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي 

 من إجمالي الذكور السعوديين على مستوى المملكة(  األسبوع

سنة فأكثر للنشاط  15الممارسات السعوديات 

الرياضي في المملكة من إجمالي اإلناث 

 السعوديات

 سنة فأكثر(  15) وذلك من خالل سؤال اإلناث السعوديات

الواقعات في عينة المسح عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 

( ومن ثمَّ يتمُّ تحديد نسبة في األسبوع دقيقة فأكثر 150)

اإلناث السعوديات الممارسات للنشاط الرياضي )عدد اإلناث 

في دقيقة فأكثر  150السعوديات الممارسات للنشاط الرياضي 

 )مستوى المملكةمن إجمالي اإلناث السعوديات على  األسبوع

سنة فأكثر الذين يقومون  15نسبة األفراد 

بممارسة النشاط الرياضي حسب نوع النشاط 

الرياضي من إجمالي الممارسين على مستوى 

 المملكة

سنة فأكثر( الممارسين  15وذلك من خالل سؤال األفراد )

الواقعين ( في األسبوع دقيقة فأكثر 150)للنشاط الرياضي 

في عينة المسح عن نوع النشاط الرياضي الممارس ومن ثم 

يتم تحديد نسبة األفراد الممارسين للرياضة حسب النشاط 

الرياضي)عدد األفراد الذين يقومون بممارسة النشاط الرياضي 
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حسب نوع النشاط من إجمالي  في األسبوع دقيقة فأكثر 150

 الممارسين على مستوى المملكة( 

سنة فأكثر  15الممارسين السعوديين الذكور 

للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى 

 المملكة 

 

سنة فأكثر( حسب  15وذلك من خالل سؤال الذكور السعوديين )

الفئات العمرية في عينة المسح عن ممارسة النشاط الرياضي 

( ومن ثمَّ يتمُّ تحديد نسبة في األسبوع دقيقة فأكثر 150)

الذكور السعوديين الممارسين للنشاط الرياضي )عدد الذكور 

السعوديين حسب الفئة العمرية الذين يمارسون النشاط 

من إجمالي الذكور  في األسبوع دقيقة فأكثر 150الرياضي 

 السعوديين لكل فئة عمرية في عينة المسح( 

سنة فأكثر للنشاط  15الممارسات السعوديات 

 ة على مستوى المملكةالرياضي لكل فئة عمري

سنة فأكثر( حسب  15وذلك من خالل سؤال اإلناث السعوديات )

الفئات العمرية في عينة المسح عن ممارسة النشاط الرياضي 

( ومن ثمَّ يتمُّ تحديد نسبة في األسبوع دقيقة فأكثر 150)

اإلناث السعوديات الممارسات للنشاط الرياضي )عدد اإلناث 

العمرية اآلتي يمارسن النشاط  السعوديات حسب الفئة

من إجمالي اإلناث  في األسبوع دقيقة فأكثر 150الرياضي 

 السعوديات لكل فئة عمرية في عينة المسح( 

 15أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لألفراد 

سنة فأكثر الذين ال يمارسون النشاط الرياضي 

 على مستوى المملكة 

 

سنة فأكثر( غير الممارسين  15وذلك من خالل سؤال األفراد )

للنشاط الرياضي الواقعين في عينة المسح عن سبب عدم 

عدد األفراد الذين ال يمارسون (ة النشاط الرياضي ممارس

النشاط الرياضي حسب سبب عدم الممارسة وذلك من إجمالي 

 )غير الممارسين على مستوى المملكة

 ا المسح يمكن التعرف عليها من خالل جداول النشر.يوجد العديد من المؤشرات والبيانات التي يوفره
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  التغطية:.5

 التغطية المكانية:( 1

ـ ) ( للمملكة العربية السعودية، حيث يغطي 13تغطي نشرة مسح ممارسة األسر للرياضة لكافة المناطق اإلدارية ال

مسح ممارسة األسر للرياضة مناطق: )الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، 

، والجوف( عن طريق زيارة عينة من األسر في كل وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة

ة لتكون عينة ُممِثلة ألسر المنطقة.   منطقة يتم اختيارها بطريقة علميَّ

 ( التغطية الزمانية:2

  .تسند البيانات األساسية لجميع أفراد األسرة إلى وقت زيارة الباحث لألسرة 

 ية والتعليمية والعملية تسند إلى األسبوع السابق الخصائص العامة لألفراد داخل األسرة كالحالة االجتماع

 لزيارة األسرة.

  البيانات المتعلقة بممارسة النشاط الرياضي، الوعي الرياضي، استخدام التطبيقات والدوافع لممارسة

( شهرًا األخيرة 12الرياضة باإلضافة إلى الخمول وأسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي تسند إلى الـ)

 زيارة الباحث لألسرة.التي تسبق 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:. 6

 تعتمد بيانات النشرة على: 

 الدليل الوطني للدول والجنسيات. 

 اختيار العينة:. 7

عة وموزَّ  ،( أسرة كعينة مختارة وُممِثلة لمجتمع المسح على مستوى المملكة26000تم اختيار عينة المسح بتحديد )

 على النحو التالي:حسب المناطق اإلدارية 

المنطقة  عدد األسر المنطقة اإلدارية

 اإلدارية

المنطقة  عدد األسر

 اإلدارية

 عدد األسر

 1260 نجــران 1800 عســير 4040 الريـاض

 1160 البــاحة 1420 تبــوك 4720 مكـة المكرمة

 1300 الجــوف 1280 حائــل 1800 المدينة المنورة

الحدود  1280 القصــيم

 الشمالية

1300  

 المجمــوع

 

 

26000 

المنطقة  

 الشــرقية

 1400 جـازان 3240
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 :ممارسة األسر للرياضة المعاينة في مسح وحدات

ة هي مناطق العد، وهـي عبارة عن وحـدات المعاينـة التـي ُتسـحب فـي المرحلـة األولى  وحدات المعاينة األوليَّ

)األسر( هي وحدات المعاينة الثانوية والنهائية في نفس الوقت، وهـي  مـن تصميـم عينـة المسح، بينما تعدُّ 

وحـدات المعاينـة التـي يتـم سـحُبها فـي المرحلـة الثانيـة مـن تصميـم عينـة المسح، وتعدُّ كل وحـدة معاينـة ثانويـة 

 جـزًءا مـن وحـدات المعاينـة األولية.

 أدوات جمع البيانات:. 8

 البيانات الميدانية:استمارة جمع 

تم إعداد وتصميم استمارة المسح من ِقبل مختصي مسح ممارسة األسر للرياضة في الهيئة العامة لإلحصاء، 

وقد روعي عند تصميمها التوصيات والمعايير والتعاريف الدولية، كما تمَّ عرُضها على المختصين والخبراء في 

الجهات ذات العالقة بمسح ممارسة األسر للرياضة ألخذ مجال إحصاءات المعرفة، وتم عرضها كذلك على 

مرئياتهم ومالحظاتهم عليها، وقد تمَّ إعداد صياغة األسئلة بطريقة علمية محددة؛ بهدف توحيد صيغة توجيه 

السؤال من ِقبل الباحثين، وتمَّ تقسيم االستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في 

 واصفات المطلوبة لمرحلة العمل الميداني.تحقيق الم

تم تقسيم االستمارة إلى ستة أقسام حسب الموضوع لزيادة كفاءة االستمارة في تحقيق المواصفات الفنية 

 لمرحلة العمل الميداني وهي:

الحالة التعليمية واالجتماعية  البيانات األساسية ألفراد األسرة

 والعملية ألفراد األسرة 

ممارسة النشاط الرياضي بشكل 

 منتظم 

استخدام التطبيقات والدوافع  مدى الوعي الرياضي 

 لممارسة النشاط الرياضي 

الخمول وأسباب عدم ممارسة 

 النشاط الرياضي 

   قع الرسمي للهيئة على اإلنترنتيمكن االطالع على االستمارة كاملة وتحميلها من خالل المو

.pdf1_2019https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_msh_mmrs_lsr_llryd_ 

 

خالل نظام جمع البيانات وبعد اعتماد استمارة المسح تم تحويلها إلى استمارة إلكترونية يمكن التعامل معها من 

 (، والذي يتميز بما يلي:Tablet devicesالمطور باستخدام األجهزة اللوحية )

 استعراض منطقة عمل الباحث الميداني )عينة المسح(. (1

 الوصول إلى العينة )األسرة( باستخدام الخريطة في الجهاز اللوحي. (2

     بيانات والتنقل )الكتشاف أخطاء اإلدخال استيفاء البيانات بجودة عالية باستخدام قواعد تدقيق ال (3

ا لحظة استيفاء البيانات(.  والمدخالت الالمنطقية آليًّ

 التواصل بين الفئات اإلشرافية من خالل إرسال، واستقبال المالحظات مع الباحث الميداني. (4

 

 

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/stmr_msh_mmrs_lsr_llryd_2019_1.pdf
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 أسلوب جمع البيانات:. 9

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

 العمل، مثل:

 المستوى التعليمي. (1

 الخبرة في األعمال الميدانية. (2

 الصفات الشخصية، مثل: ُحسن السيرة والسلوك، وسالَمة الحواس، واللياقة الطبية والنفسية. (3

 فراد.المعلومات واالتصاالت لألسر واأل اجتياز المرشح للبرنامج التدريبي لمسح نفاذ واستخدام تقنية (4

 سنة.  20أال يقل عمر المرشح عن  (5

بعض الجهات الحكومية( وذلك  يالهيئة، المتعاونين من منسوبموظفي تم تأهيل وتدريب جميع المرشحين )• 

 من خالل برامج تدريبية خاصة.

المسح وجمع البيانات، حيث قام الباحث  تم اعتماد أسلوب االتصال المباشر باألسر في عملية استيفاء استمارة• 

نة في الجهاز  الميداني بزيارة األسر الواقعة ضمن عينة المسح بعد الوصول لها باستخدام اإلحداثيات المدوَّ

براز الوثائق الرسمية التي تثبت هويته اإلحصائية، كما قام وإاللوحي والخرائط اإلرشادية، والتعريف بنفسه، 

م نبذة عن المسح وأهدافه، واستوفى بيانات األسرة من خالل االستمارة بتوضيح هدفه من الز يارة، وقدَّ

 اإللكترونية.

استخدم كافة الباحثين الميدانين األجهزة اللوحية الستيفاء بيانات استمارة المسح بناًء على اإلسناد الزمني • 

 ماعية واالقتصادية. المحدد وفًقا لعــدد أفــراد األســرة وخصائصــهم السكانية واالجت

استخدم الباحثون الميدانيون في مختلف مناطق العمل بالمملكة خاصية "التزامن" المتوفرة على األجهزة • 

ة لتحميل ونقل البيانات المستوفاة لألسرة بشكل مباشر إلى قاعدة البيانات المرتبطة بها في المركز  اللوحيَّ

ن بشكل معين   تمهيًدا لمراجعتها ومعالجتها الحًقا. الرئيس بالهيئة، حيث ُتَخزَّ

ا لضمان اتساق ودقة ومنطقية البيانات على استمارة مسح ممارسة األسر •  تطبيق )قواعد التدقيق( إلكترونيًّ

للرياضة، وهي )قواعد إلكترونية تكتشف تعارض اإلجابات( تم بناؤها من خالل ربط العالقة المنطقية بين إجابات 

ها لتساعد الباحث الميداني في اكتشاف أي خطأ بشكل مباشر عند استيفاء بيانات االستمارة االستمارة ومتغيرات

مع األسرة، بحيث ال تسمح هذه القواعد الُمبرمجة بتمرير األخطاء إذا تعارضت اإلجابة مع معلومة أو إجابة أخرى 

 في االستمارة. 

عة عن طريق مراج•  ق من صحِة البيانات الُمجمَّ عة البيانات من خالل الباحث الميداني نفسه والمفتش تم التحقُّ

المسؤول عنه، والمشرف على عملية المسح في منطقة اإلشراف، حيث خضعت جميع مناطق العمل لعملية 

مراقبة ومراجعة من غرفة جودة البيانات في المركز الرئيس بالهيئة، والتي تقوم أيًضا بضبط ومراقبة أداء جميع 

 الميدان تزامًنا مع وقت تنفيذ عملية جمع البيانات بدًءا من اليوم األول إلى آخر يوم فيها. الفئات العاملة ب
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 إعداد النتائج ومراجعتها:. 10

ة لمسح  تمَّ القيام بعمليات االحتساب واستخراج  ممارسة األسر للرياضةبعد أن تمت مراجعة البيانات الـُمجمعَّ

ت عمليات المراجعة النهائية عن طريق  النتائج، وتحميل المخرجات، وتخزينها على قاعدة البيانات، ومن ثمَّ تمَّ

 المختصين في إحصاءات المعرفة باستخدام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق. 

 

 نشر البيانات:. 11

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر: 

وفي هذه المرحلة قامت الهيئة بتحميل نتائج البيانات من قاعدة البيانات لمسح ممارسة األسر للرياضة ثم تمَّ 

إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم البيانية للبيانات والمؤشرات، وأضيفت لها البيانات الوصفية والمنهجية كما 

 ن في هذه النشرة، وقد تمَّ إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية. هي اآل

 ثانًيا: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: 

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرة عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، تقوم 

مية الخاصة لإلعالن عن صدروها عبر كافة وسائل اإلعالم إضافة إلى في هذه المرحلة بإعداد المواد اإلعال

منصاتها المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي، وتعلن عنها في اليوم المحدد للنشر، وُتنشر ابتداًء في 

وذلك لضمان انتشارها ووصلها لكافة العمالء  Excelالموقع الرسمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصيغة 

 والمهتمين بمجال الرياضة وإدراجها في المكتبة اإلحصائية على الموقع. 

 :  ثالًثا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة

 ممارسةإيماًنا من الهيئة بأهمية التواصل مع العمالء من مستخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صدور نشرة مسح 

بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء حول النشرة  األسر للرياضة

ونتائجها عبر مختلف القنوات االتصالية ليتواصل عمالؤها معها لطلب البيانات، حيث يتمُّ استقبال الطلبات 

 واالستفسارات عن طريق: 

 الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة: ww.stats.gov.saw   

 البريد اإللكتروني الرسمي للهيئة: info@stats.gov.sa  

 ( البريد اإللكتروني الخاص بدعم العمالءClient Support )cs@stats.gov.sa 

  .الزيارة الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمناطق المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

  (.920020081) :على رقماالتصال الهاتف اإلحصائي 
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قة:. 12  إجراءات الجودة المطبَّ

وذلك لضمان جودة البيانات الناتجة من  ،للعديد من إجراءات الجودة الفنية ممارسة األسر للرياضةيخضع مسح 

 هذا المسح، ومن هذه اإلجراءات: 

. استخدام تقييمات المسوح األخرى ألغراض رصد عناصر القوة والضعف في تنفيذ المسح وتحسين إجراءات 1

 جمع البيانات اإلحصائية. 

. تدريب واختبار الباحثين لضمان قدرة الباحث في الحصول على البيانات بطريقة مناسبة تتماشى مع أهداف 2

 المسح. 

ستخدمة في جمع البيانات ألغراض التأكد من سالمة البيانات وحمايتها في جميع . اختبار الوسائل اإللكترونية الم3

 مراحل تنفيذ المسح. 

 . تقليل العبء على المستجيب من خالل استخدام الطرق اإلحصائية المناسبة. 4

 . االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددة مسبًقا. 5

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

 غرفة جودة البيانات:

غرفة عمليات تعمل بشكل متزامن مع األعمال الميدانية للمسوح، وهي ُمهيأة للعمل ومزودة بكافة وسائل  

ون وإخصائيو الجودة بمراجعـة اتسـاق البيانـات المتابعة  اإللكترونية وشاشات المراقبة والتتبع، يقوم فيها المراقب

واكتشاف حاالت الخطـأ والقيـم المتطرفـة أثناء عملية جمع البيانات في الميدان من خالل متابعة ما يتم تعبئته 

من ِقبل الباحث الميداني بشكل آني وفوري، وتهدف إلى التحقق من اتباع الباحثين للتعليمات الخاصة بالمسح، 

من منطقية وصحة البيانات، والتأكد من تطبيق جدول الزيارات المقررة لألسرة أو المنشأة، والتأكد كذلك  والتحقق

من موثوقية ومنطقية البيانات، ومراجعة بعض مؤشرات المسح المهمة للتأكد من دقة البيانات، وتقوم بعدة 

 مهام، من أبرزها: 

  عة وإرسال المالحظات إلى ِفَرق العمل الميدانية على مختلف مستوياتها عن طريق مراجعة البيانات الُمجمَّ

ة التي يحملها الباحثون لتصلهم المالحظات بشكل آلي سريع  النظام اآللي المكتبي المرتبط باألجهزة اللوحيَّ

 في مواقع عملهم.

  ق من سالمة استيفاء ا باألسر وطرح بعض األسئلة في االستمارة عليهم للتحقُّ الباحث االتصال هاتفيًّ

للبيانات، ومدى التزامه بالتعليمات عند الزيارة، والحصول على البيانات المفقودة التي لم يتم تلقيها بعد، 

 وتقديم الشكر ألرباب األسر على تعاونهم.

 .الرد على االستفسارات الميدانية سواء من الباحثين الميدانيين أو من أرباب األسر 

 تمارة من خالل مطابقة إحداثياتها مع اإلحداثيات المسجلة في ملف التحقق من صحة موقع استيفاء االس

 العينة.
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 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: . 13

تستفيد من نشرة مسح ممارسة األسر للرياضة كافة القطاعات الحكومية ذات العالقة بالمسح، وتعدُّ الهيئة العامة 

إلى المنظمات الدولية واإلقليمية والباحثين والمخططين المهتمين  للرياضة من أهم المستفيدين منها، إضافة

بمجال الرياضة، إذ ُتعدُّ بيانات ومؤشرات مسح ممارسة األسر للرياضة من الُمنتجات اإلحصائية التي تساهم في 

حتويه من دعم اتخاذ القرارات الخاصة بهذا المجال، كما أن القطاع الخاص يستفيد من بيانات هذه النشرة وما ت

 خصائص.

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اإلنترنت على للهيئة الرسمي الموقع خالل منمسح ممارسة األسر للرياضة  منهجية تفاصيل على االطالع يمكن

www.stats.gov.sa 
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 :ممارسة األسر للرياضة مسحأهم نتائج . 14

 على مستوى المملكةالممارسين للنشاط الرياضي سنة فأكثر  15نسبة األفراد -1

 (1شكل رقم )

 على مستوى المملكةدقيقة فأكثر في األسبوع( لألفراد  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

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

 .( من إجمالي سكان المملكة%79.96(، في حين أن نسبة غير الممارسين بلغت )%20.04فأكثر قد بلغت )
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 للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي السعوديين سنة فأكثر  15الممارسين السعوديين )ذكور وإناث( -2

 

 (2شكل رقم )

 على مستوى المملكةدقيقة فأكثر في األسبوع( للسعوديين )ذكور وإناث(  150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

دقيقة فأكثر في األسبوع( السعوديون )ذكور  150يتضح أن نسبة الممارسين للنشاط الرياضي ) (2رقم ) الشكلمن خالل 

( في حين أن غير الممارسين السعوديون )ذكور وإناث( قد بلغت نسبتهم %22.34  سنة فأكثر قد بلغت ) 15وإناث( والبالغين 

  ( من إجمالي السعوديين )ذكور وإناث(.77.66% )
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 السعوديين الذكورمن إجمالي للنشاط الرياضي في المملكة سنة فأكثر  15الممارسين السعوديين الذكور -3

 

 (3شكل رقم )

 على مستوى المملكة لسعودييندقيقة فأكثر في األسبوع( للذكور ا 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

 

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

( %67.33 (، في حين أن غير الممارســين الذكور الســعوديين قد بلغت نســبتهم )%32.67 ســنة فأكثر قد بلغت ) 15والبالغين 

 .من إجمالي السعوديين الذكور
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 للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي اإلناث السعودياتسنة فأكثر  15الممارسات السعوديات -4

 

 (4شكل رقم )

على مستوى المملكة لسعودياتدقيقة فأكثر في األسبوع( لإلناث ا 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )  

 

 

دقيقة فأكثر في األسبوع( من  150يتضح أن نسبة الممارسات السعوديات للنشاط الرياضي ) (4رقم ) الشكلمن خالل 

( من إجمالي %88.38 ( في حين أن غير الممارسات السعوديات قد بلغت نسبتهم )%11.62 سنة فأكثر قد بلغت ) 15سن 

 .السعوديات
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للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي غير  سنة فأكثر 15 الممارسين غير السعوديين )ذكور وإناث(-5

 السعوديين

 

 (5شكل رقم )

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

 المملكة

 

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

من  (%82.98 غير السعوديين بلغت ) ( في حين أن غير الممارسين%17.02 فأكثر قد بلغت )ة سن 15)ذكور وإناث( والبالغين 

 إجمالي غير السعوديين )ذكور وإناث(.
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الرياضي في المملكة من إجمالي الذكور غير  سنة فأكثر للنشاط 15 السعوديين الممارسين الذكور غير-6

 السعوديين

 

 (6شكل رقم )

على مستوى المملكة لسعودييندقيقة فأكثر في األسبوع( للذكور غير ا 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )  

 

 

ـاط الرياضــــي ) (6رقم ) الشــــكلمن خالل  دقيقة فأكثر في األســــبوع( للذكور غير  150يتضــــح أن نســــبة الممارســــين للنشـــ

من  (%80.46(، في حين أن غير الممارســــين قد بلغت نســــبتهم )%19.54ســــنة فأكثر قد بلغت ) 15الســــعوديين والبالغين 

 إجمالي الذكور غير السعوديين.
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 للنشاط الرياضي في المملكة من إجمالي اإلناث غير السعوديات  سنة فأكثر 15 الممارسات غير السعوديات-7

 

 (7شكل رقم )

 على مستوى المملكة دقيقة فأكثر في األسبوع( لإلناث غير السعوديات 150حالة ممارسة النشاط الرياضي )

 

دقيقة فأكثر في األســبوع(  150يتضــح أن نســبة الممارســات غير الســعوديات للنشــاط الرياضــي ) (7رقم ) الشــكلمن خالل 

( من إجمالي اإلناث %89.37 (، في حين أن غير الممارســات قد بلغت نســبتهم )%10.63 ســنة فأكثر قد بلغت ) 15من ســن 

 .غير السعوديات
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بممارسة النشاط الرياضي حسب نوع النشاط الرياضي من الذين يقومون سنة فأكثر  15نسبة األفراد -8

 إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

 (8شكل رقم )

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

 

 

المشي حيث بلغ  سنة فأكثر هو 15 األفرادى ممارسة من قبل يتضح أن النشاط الرياضي األعل (8رقم ) الشكلمن خالل 

( في %20.55حيث بلغ ) لعب كرة القدمنشــاط مســتوى المملكة، ثم يليه مباشــرة  ( من إجمالي الممارســين على62.50%)

 .( مقارنة ببقية األنشطة الرياضية%2.36 هو النشاط الرياضي األقل ممارسة حيث بلغ ) حين أن ركوب الدراجة
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 للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة  سنة فأكثر 15 الممارسين السعوديين الذكور-9

 

 (9شكل رقم )

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

 على مستوى المملكة 

 

 

ـاط الرياضـــي ) (9) رقم الشـــكلمن خالل  دقيقة فأكثر في  150يتضـــح أن نســـبة الممارســـين الســـعوديون الذكور للنشــ

مقارنة ببقية الفئات من حيث نســـــبة ( %40.28)ســـــنة هي األعلى حيث بلغت  29-25األســـــبوع( في الفئة العمرية من 

(، في حين أن الفئة العمرية %39.87سـنة قد بلغت ) 24-20الممارسـة من إجمالي كل فئة، تليها مباشـرة الفئة العمرية من 

 ( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة.%12.72سنة فأكثر تعتبر األقل حيث بلغت ) 65

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 م2019                                                                           ممارسة األسر للرياضة مسح

  28   

 

 للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة  سنة فأكثر 15 الممارسات السعوديات -10

 

 (10شكل رقم )

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

 المملكة

 

 

 

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

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي %14.01سنة هي األعلى حيث بلغت ) 29-25الفئة العمرية من 

سنة فأكثر تعتبر األقل حيث  65( في حين أن الفئة العمرية %13.89سنة حيث بلغت ) 24-20كل فئة، تليها الفئة العمرية من 

 .( مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة%2.91بلغت نسبة الممارسات )
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 للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة  سنة فأكثر 15 الممارسين غير السعوديين الذكور-11

 

 (11شكل رقم )

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

 على مستوى المملكة

 

 

 

دقيقة فأكثر في  150يتضــح أن نســبة الممارســين غير الســعوديين الذكور للنشــاط الرياضــي ) (11رقم ) الشــكلمن خالل 

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نســـــبة %38.73ســـــنة هي األعلى حيث بلغت ) 19-15األســـــبوع( في الفئة العمرية من 

( في حين أن الفئة العمرية %24.28ســنة قد بلغت ) 24-20الممارســة من إجمالي كل فئة، تليها مباشــرة الفئة العمرية من 

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نســـبة الممارســـة من %17.54تعتبر األقل حيث بلغت نســـبة الممارســـين ) ســـنة 34-30من 

 .إجمالي كل فئة
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 للنشاط الرياضي لكل فئة عمرية على مستوى المملكة سنة فأكثر  15الممارسات غير السعوديات -12

 

 (12شكل رقم )

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

 المملكة

 

 

 

دقيقة فأكثر في األسبوع(  150السعوديات للنشاط الرياضي )غير ( يتضح أن نسبة الممارسات 12من خالل الشكل رقم )

( مقارنة ببقية الفئات من حيث نســـبة الممارســـة من %13.57 )حيث بلغت ســـنة هي األعلى  54-50في الفئة العمرية من 

ســـــنة  64-60من ( في حين أن الفئة العمرية %12.99حيث بلغت ) ســـــنة 49 -45إجمالي كل فئة، تليها الفئات العمرية من 

 .(%7.40 فأكثر تعتبر األقل مقارنة ببقية الفئات من حيث نسبة الممارسة من إجمالي كل فئة حيث بلغت )
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الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على  سنة فأكثر 15 أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لألفراد -13

 مستوى المملكة 

 

 (13شكل رقم )

 أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي لألفراد الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكة

 

 

هو الســـبب األكثر شـــيوعًا لدى األفراد الذين ال يمارســـون  توفر الوقت الكافييتضـــح أن عدم ( 13رقم ) الشـــكلمن خالل 

في ، األفراد غير الممارســين للنشــاط الرياضــي( من إجمالي %40.88النشــاط الرياضــي في المملكة حيث بلغت نســبتهم )

ـاط الرياضـــي هو التكاليف المادية حيث بلغت نســـبتهم  حين أن الســـبب األقل شـــيوعًا لدى األفراد الذين ال يمارســـون النشــ

( من إجمالي األفراد غير الممارسين للنشاط الرياضي. أما األفراد الذين أشاروا إلى األسباب التالية: عدم الرغبة في 0.43%)

ممارسـة الرياضـة، أسـباب صـحية، عدم وجود مرافق مهيئة في الحي، عدم وجود من يشـاركهم الرياضـة فقد بلغت نسـبهم 

 ( وذلك من إجمالي األفراد غير الممارسين للنشاط الرياضي.%1.38(، )%10.29(، )%10.82(، )%36.20لتوالي )على ا
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الذين ال يمارسون النشاط الرياضي على  سنة فأكثر 15 أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضي للسعوديين -14

 مستوى المملكة 

 

 (14شكل رقم )

  ال يمارسون النشاط الرياضي على مستوى المملكة الرياضي للسعوديين الذيأسباب عدم ممارسة النشاط 

 

 الســعوديين يتضــح أن عدم الرغبة في ممارســة الرياضــة هو الســبب األكثر شــيوعًا لدى األفراد (14رقم ) الشــكلمن خالل 

غير الممارســين  الســعوديين( من إجمالي %44.03الذين ال يمارســون النشــاط الرياضــي في المملكة حيث بلغت نســبتهم )

ـاط الرياضـــي ـاط الرياضـــي هو ، في حين أن للنشــ الســـبب األقل شـــيوعًا لدى األفراد الســـعوديين الذين ال يمارســـون النشــ

ـاط الرياضـــــي. أما األفراد %0.31التكاليف المادية حيث بلغت نســـــبتهم ) ( من إجمالي الســـــعوديين غير الممارســـــين للنشــــ

األسباب التالية: عدم توفر الوقت الكافي، أسباب صحية، عدم وجود مرافق مهيئة في الحي، السعوديين الذين أشاروا إلى 

ـاركهم الرياضـــة فقد بلغت نســـبهم على التوالي ) ( وذلك من %1.04(، )%14.80(، )%15.20(، )%24.62عدم وجود من يشــ

 إجمالي األفراد السعوديين غير الممارسين للنشاط الرياضي.
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الذين ال يمارسون النشاط  سنة فأكثر15 مارسة النشاط الرياضي لدى غير السعوديينأسباب عدم م -15

 الرياضي على مستوى المملكة 

 

 (15شكل رقم )

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

 المملكة

 

غير السعوديين الذين ال األفراد يتضح أن عدم توفر الوقت الكافي هو السبب األكثر شيوعًا لدى  (15رقم ) الشكلمن خالل 

ـاط الرياضــــي في المملكة حيث بلغت نســــبتهم ) ـين  ( من إجمالي غير الســــعوديين%60.52 يمارســــون النشـــ غير الممارســ

هو الذين ال يمارسون النشاط الرياضي  ينغير السعودي ألفرادالسبب األقل شيوعًا لدى ا ، في حين أن للنشاط الرياضي

غير . أما األفراد ( من إجمالي غير السعوديين غير الممارسين للنشاط الرياضي%0.56بلغت نسبتهم ) حيث التكاليف المادية

الذين أشــاروا إلى األســباب التالية: عدم الرغبة في ممارســة الرياضــة، أســباب صــحية، عدم وجود مرافق مهيئة الســعوديين 

ـاركهم الرياضـــــة فقد بلغت نســـــبهم على التوالي ) ( %1.80(، )%4.85(، )%5.53)(، %26.74في الحي، عدم وجود من يشــــ

 وذلك من إجمالي األفراد غير السعوديين غير الممارسين للنشاط الرياضي.
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:جداول النشر  



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

31.6010.6921.6018.079.9215.7923.7810.4118.71الرياض1

36.5015.3926.1023.9312.7620.2529.1914.3123.10مكة المكرمة2

30.049.7919.9414.468.1212.5622.239.2816.85المدينة المنورة3

31.5310.4721.1612.656.3111.2122.819.6117.57القصيم4

33.8112.7623.7220.9910.2618.5227.0912.1021.50المنطقة الشرقية5

29.238.0418.3616.048.8914.4024.498.1517.32عسير6

29.8310.3720.419.537.679.1122.729.9917.44تبوك7

28.396.1817.0517.194.7014.2224.025.9416.22حائل8

30.6611.8721.256.899.707.5922.1311.5317.54الحدود الشمالية9

32.3110.6921.5519.8810.2716.9928.1910.6220.36جازان10

34.8712.8923.8917.304.5014.0727.8411.3420.85نجران11

30.236.3017.5717.3812.3016.2225.797.0417.24الباحة12

29.9411.3920.8615.649.4814.2323.6811.0218.60الجوف13

32.6711.6222.3419.5410.6317.0225.8811.3220.04النسبة اإلجمالية

اإلجمالي

ة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد  بحسب الجنس والجنسية على مستوى المناطق اإلداري

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

1-1جدول 

غير سعوديسعودي
المنطقة اإلدارية م

٣٥



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

37.929.1823.7938.738.3624.1138.109.0023.86سنة19-15من 1

39.8713.8927.4624.2812.0119.0536.3813.5425.71سنة24-20من 2

40.2814.0127.2818.529.2415.0730.6912.4822.55سنة29-25من 3

35.6612.6224.2317.5411.2115.5825.9812.1320.29سنة34-30من 4

32.8013.0423.0218.1110.8516.0623.1412.0919.02سنة39-35من 5

28.2211.7020.1119.3410.1416.8122.1710.9818.13سنة44-40من 6

25.4813.3519.5618.1412.9917.0220.6913.2218.16سنة49-45من 7

26.8312.7619.9818.1613.5717.5521.4912.9218.80سنة54-50من 8

25.6910.0418.1822.6212.1121.1024.0010.4219.43سنة59-55من 9

22.975.8114.6519.647.4017.4121.396.0915.66سنة64-60من 10

12.722.917.6919.017.7615.5914.333.529.22 سنة فأكثر65من 11

32.6711.6222.3419.5410.6317.0225.8811.3220.04النسبة اإلجمالية

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب الفئات العمرية والجنس والجنسية على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

2-1جدول 

اإلجماليغير سعوديسعودي
الفئات العمرية م

٣٦



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

6.274.274.708.101.316.267.423.835.21أمي1

13.285.007.2611.336.9210.0011.705.788.98   يقرأ ويكتب2

21.817.5714.2210.434.389.0214.066.4111.28إبتدائي3

32.619.9621.2915.588.0513.6822.239.3017.39متوسط4

32.5511.9123.6922.5812.9619.4529.0112.1822.34ثانوي أو مايعادله5

36.2417.2730.7126.2712.2923.5431.6515.6027.64   دبلوم دون الجامعي6

39.0116.2627.5230.7616.4326.1735.2716.3027.01   جامعي7

53.1325.1247.8453.4723.0046.6053.3023.9547.21دبلوم عالي8

44.4345.3444.7537.5413.1230.8240.1828.1636.51ماجستير9

33.0226.3030.7334.638.0227.6134.1914.4228.53  دكتوراه10

32.6711.6222.3419.5410.6317.0225.8811.3220.04النسبة اإلجمالية

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب الحالة التعليمية والجنس والجنسية على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

3-1جدول 

اإلجماليغير سعوديسعودي
الحالة التعليمية م

٣٧



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

37.9813.9527.8825.1411.6821.0434.2213.5026.12لم يتزوج أبدًا1

28.6410.8419.6618.4110.4716.2822.3310.7017.89متزوج2

31.6414.0019.5417.6511.3314.1727.5113.5018.33مطلق3

11.705.846.2515.398.059.7213.366.226.93أرمل4

32.6711.6222.3419.5410.6317.0225.8811.3220.04النسبة اإلجمالية

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب الحالة االجتماعية والجنس والجنسية على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

4-1جدول 

اإلجماليغير سعوديسعودي
الحالة االجتماعية م

٣٨



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

51.2782.4559.2364.7184.0768.1456.5182.9262.50المشي1

6.252.425.275.772.785.246.062.525.26السباحة2

2.062.522.182.642.892.692.292.632.36ركوب الدراجة3

4.312.003.723.833.273.734.132.363.73الجري4

32.890.7324.6716.250.2713.4226.400.6020.55لعب كرة القدم5

11.181.108.609.951.298.4210.701.158.54بناء األجسام6

7.9615.9410.004.8011.415.976.7314.658.52التمارين السويديه7

2.370.781.9611.620.749.705.980.774.80  أخرى8

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب نوع النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15) النسبة المئوية لألفراد 

المملكة

1-2جدول 

اإلجماليغير سعوديسعودي
نوع النشاط الرياضي م

٣٩



15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+

26.5140.0349.8960.3368.9078.0582.8691.4391.6393.0796.16المشي1

5.766.074.805.116.505.144.913.725.143.242.55السباحة2

2.932.002.513.212.962.201.611.781.250.881.30ركوب الدراجة3

2.474.735.064.564.763.513.290.782.171.770.00الجري4

65.4638.3525.3915.479.847.874.321.481.331.190.18لعب كرة القدم5

4.1011.7713.8212.6110.697.323.902.862.341.030.00بناء األجسام6

11.3310.5712.069.838.446.156.005.282.411.982.78التمارين السويديه7

بحسب نوع النشاط الرياضي و الفئات العمرية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

الفئات العمرية

2-2جدول 

نوع النشاط الرياضيم

٤٠



ثانوي أو مايعادلهمتوسطإبتدائي   يقرأ ويكتبأمي
   دبلوم دون 

الجامعي
  دكتوراهماجستيردبلوم عالي   جامعي

96.0786.8472.6355.8757.8960.5464.3664.3363.7775.80المشي1

0.000.431.673.894.315.387.3021.4115.8312.98السباحة2

0.123.262.882.121.412.953.342.350.800.53ركوب الدراجة3

0.000.171.182.124.944.693.7414.896.611.82الجري4

0.394.7321.2835.5225.4317.8112.8412.343.5410.40لعب كرة القدم5

0.153.361.783.908.6710.8811.9811.7811.7414.72بناء األجسام6

0.000.363.417.577.099.3012.089.3117.0410.67التمارين السويديه7

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب نوع النشاط الرياضي والحالة التعليمية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

3-2جدول 

نوع النشاط الرياضيم

الحالة التعليمية

٤١



أرملمطلقمتزوجلم يتزوج أبدًا

39.3676.7366.3297.27المشي1

6.074.815.100.32السباحة2

2.482.255.280.00ركوب الدراجة3

4.333.354.541.31الجري4

40.818.196.500.41لعب كرة القدم5

11.366.857.381.75بناء األجسام6

10.906.9613.233.62التمارين السويديه7

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب نوع النشاط الرياضي و الحالة  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

االجتماعية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

4-2جدول 

نوع النشاط الرياضيم
الحالة االجتماعية

٤٢



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

0.030.060.042.500.002.060.990.050.78مرة واحدة1

4.311.833.687.154.846.745.422.694.80مرتان2

17.1020.5017.9716.0927.1718.0516.7122.4118.00ثالث مرات3

15.1417.0315.629.999.049.8213.1314.7413.50أربع مرات4

24.3423.1524.0416.3618.2816.7021.2321.7621.35خمس مرات5

7.995.227.2811.269.5110.959.276.448.63ست مرات6

31.1032.2031.3836.6531.1635.6833.2631.9032.95سبع مرات فأكثر7

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب عدد مرات ممارسة النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15) التوزيع النسبي لألفراد 

على مستوى المملكة

5-2جدول 

عدد مرات ممارسة النشاط الرياضيم
اإلجماليغير سعوديسعودي

٤٣



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

5.372.064.521.690.771.533.931.693.43نادي رياضي1

62.5245.3358.1375.4760.5572.8367.5749.6863.52مرافق عامة2

23.5717.4622.0116.4213.3015.8720.7816.2719.76مركز رياضي3

4.2739.3813.245.5526.449.254.7735.6811.78المنزل4

8.834.047.613.161.392.856.623.285.86المدرسة أو الجامعة5

5.421.064.317.692.826.836.311.575.23مرفق تابع لجهة العمل6

8.233.236.963.232.593.126.283.055.55مكان خاص7

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب األماكن التي يمارس فيها النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15) النسبة المئوية لألفراد 

الممارسين على مستوى المملكة

6-2جدول 

األماكن التي يمارس فيها الفرد النشاط الرياضيم
اإلجماليغير سعوديسعودي

٤٤



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

23.2417.4021.7530.5625.8029.7226.0919.8024.67صباحًا1

1.431.491.451.983.442.241.652.051.74ظهرًا2

44.7545.8145.0233.3136.8033.9340.2943.2340.95عصرًا3

61.2761.4561.3166.3959.3165.1463.2760.8362.71مساًء4

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب وقت ممارسة النشاط الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15) النسبة المئوية لألفراد 

مستوى المملكة

7-2جدول 

وقت ممارسة النشاط الرياضيم
اإلجماليغير سعوديسعودي

٤٥



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

44.1550.1045.6757.2347.4255.5049.2649.3349.27بمفردي1

12.9344.8221.0714.1448.2920.1913.4045.8120.75مع أفراد األسرة2

56.0515.8045.7746.6716.4141.3152.3915.9844.14مع األصدقاء والزمالء3

3.854.233.953.432.283.233.693.673.68مع أحد األقارب4

6.073.055.306.033.675.616.053.235.41أشخاص آخرون5

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب مع من يمارس الفرد نشاطه الرياضي والجنس والجنسية من إجمالي  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15) النسبة المئوية لألفراد 

الممارسين على مستوى المملكة

8-2جدول 

األشخاص الذين تتم ممارسة النشاط الرياضي معهمم
اإلجماليغير سعوديسعودي

٤٦



اإلجماليسبع مرات فأكثرست مراتخمس مراتأربع مراتثالث مراتمرتانمرة واحدة

0.323.7618.5213.6821.977.7234.03100.00المشي1

13.4620.9929.7111.5111.194.079.07100.00السباحة2

2.758.7926.3515.3519.833.0023.93100.00ركوب الدراجة3

1.299.2120.0716.6927.717.0917.94100.00الجري4

6.3920.6524.6312.7219.343.9012.37100.00لعب كرة القدم5

0.333.7920.8819.8827.6812.1715.28100.00بناء األجسام6

0.674.5524.1820.1828.728.0313.67100.00التمارين السويديه7

بحسب نوع النشاط الرياضي وعدد مرات الممارسة للنشاط من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

1-3جدول 

نوع النشاط الرياضيم
عدد مرات الممارسة

٤٧



مكان خاصمرفق تابع لجهة العملالمدرسة أو الجامعةالمنزلمركز رياضيمرفق عامنادي رياضي

0.9877.386.0313.511.714.794.37المشي1

13.354.8665.311.550.286.888.94السباحة2

0.5959.4814.5325.210.001.291.44ركوب الدراجة3

3.9731.5129.1811.673.0624.022.62الجري4

4.5262.8416.071.2922.212.339.52لعب كرة القدم5

10.460.8476.739.630.132.550.73بناء األجسام6

6.871.4767.4915.317.433.440.47التمارين السويديه7

2-3جدول 

نوع النشاط الرياضيم

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب نوع النشاط الرياضي ومكان الممارسة للنشاط من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

مكان الممارسة

٤٨



مساًءعصرًاظهرًاصباحًا

25.581.1533.2664.28المشي1

11.574.5143.9355.43السباحة2

16.863.4544.5074.79ركوب الدراجة3

27.942.7436.9355.41الجري4

21.790.1553.0548.99لعب كرة القدم5

10.115.4936.8970.47بناء األجسام6

19.502.3141.0659.60التمارين السويديه7

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

3-3جدول 

نوع النشاط الرياضيم

بحسب نوع النشاط الرياضي ووقت الممارسة  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

للنشاط من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

وقت الممارسة

٤٩



أشخاص آخرينمع أحد األقاربمع األصدقاء والزمالءمع أفراد األسرةبمفردي

60.4528.1826.193.371.60المشي1

46.7015.4541.524.277.11السباحة2

69.8812.0127.595.623.87ركوب الدراجة3

58.289.0039.792.4910.73الجري4

1.705.0994.903.157.32لعب كرة القدم5

58.805.3437.122.7811.12بناء األجسام6

46.7811.2839.992.5616.10التمارين السويديه7

بحسب نوع النشاط الرياضي واألشخاص الذين يمارس الفرد نشاطه  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

معهم من إجمالي الممارسين لكل نشاط على مستوى المملكة

4-3جدول 

نوع النشاط الرياضيم

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

األشخاص الذين تتم ممارسة الرياضة معهم

٥٠



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

30.2119.6627.5217.5916.7617.4425.2918.8323.83ممارسة النشاط الرياضي تحت إشراف مختص1

23.9821.3423.3120.4920.0920.4222.6220.9822.25الكشف عن الحالة الصحية قبل ممارسة النشاط الرياضي2

61.8239.1456.0351.7137.8049.2557.8838.7653.54إجراء تمارين إحماء قبل ممارسة النشاط الرياضي3

7.331.575.864.931.894.396.391.675.32إصابة رياضية بسبب مفهوم خاطىء أثناء الممارسة4

34.1642.1436.2023.0529.3524.1729.8338.4831.79استخدام تطبيقات حديثة أثناء ممارسة النشاط الرياضي5

ومدى الوعي الرياضي بحسب الجنس والجنسية من إجمالي الممارسين على مستوى  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

المملكة

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

1-4جدول 

اإلجماليغير سعوديسعودي
الوعي الرياضيم

٥١



15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+

45.7431.0229.4225.6222.6017.6612.318.826.706.165.53ممارسة النشاط الرياضي تحت إشراف مختص1

15.6421.9124.1823.8725.1921.6122.3421.8320.5123.6322.99الكشف عن الحالة الصحية قبل ممارسة النشاط الرياضي2

67.7766.4362.8157.6554.8244.9742.6534.2733.2227.7122.73إجراء تمارين إحماء قبل ممارسة النشاط الرياضي3

4.206.676.486.886.704.613.032.184.274.122.14إصابة رياضية بسبب مفهوم خاطىء أثناء الممارسة4

26.4738.8338.7139.1835.6028.8826.4823.3415.3217.8410.22استخدام تطبيقات حديثة أثناء ممارسة النشاط الرياضي5

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

ومدى الوعي الرياضي بحسب الفئات العمرية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية  لألفراد 

2-4جدول 

الوعي الرياضيم
الفئات العمرية

٥٢



الجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكرالجملةأنثىذكر

4.333.754.184.274.104.244.313.854.20محاكاة المجتمع1

65.0975.1567.6673.9377.3574.5368.5475.7870.18تعزيز الصحة2

53.1044.4350.8954.7448.0453.5553.7445.4651.87ترويح عن النفس3

22.9440.9927.5522.3740.8325.6422.7240.9426.85تحسين المظهر الخارجي4

52.0129.7446.3243.4931.2441.3248.6930.1744.49اللياقة البدنية5

بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي و الجنس والجنسية من إجمالي الممارسين  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

على مستوى المملكة

اإلجمالي

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

1-5جدول 

غير سعوديسعودي
الدوافع لممارسة النشاط الرياضي م

٥٣



15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+

7.673.293.754.125.023.613.553.304.281.281.85محاكاة المجتمع1

45.8355.8262.3270.9873.1679.3883.1388.1290.3291.5091.92تعزيز الصحة2

66.9558.3054.6250.5850.5848.8644.8441.6944.1843.2931.79ترويح عن النفس3

20.1233.2432.3534.2829.5427.5123.1719.1112.178.486.08تحسين المظهر الخارجي4

51.2552.9551.4048.3747.5739.3435.1530.4528.9128.4924.20اللياقة البدنية5

بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي والفئات العمرية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

2-5جدول 

الدوافع لممارسة النشاط الرياضيم
الفئات العمرية

٥٤



متوسطإبتدائييقرأ ويكتبأمي
ثانوي أو 

مايعادله

دبلوم دون 

الجامعي
دكتوراهماجستيردبلوم عاليجامعي

1.244.114.265.684.122.703.976.575.162.55محاكاة المجتمع1

81.0376.2574.7362.5366.4968.3974.6978.0184.5287.78تعزيز الصحة2

49.4338.4153.1058.9652.3254.5949.7551.7248.3624.18ترويح عن النفس3

1.196.9213.0218.6328.5128.4834.3949.0729.3626.38تحسين المظهر الخارجي4

15.4424.8431.2540.1347.3247.5547.7954.2557.1654.92اللياقة البدنية5

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي و الحالة التعليمية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

3-5جدول 

الدوافع لممارسة النشاط الرياضيم

الحالة التعليمية

٥٥



أرملمطلقمتزوجلم يتزوج أبدًا

4.533.938.022.65محاكاة المجتمع1

55.9778.9672.1889.95تعزيز الصحة2

58.3847.9648.8138.24ترويح عن النفس3

29.1025.3038.5515.77تحسين المظهر الخارجي4

53.4439.2340.8017.33اللياقة البدنية5

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

بحسب الدوافع لممارسة النشاط الرياضي  ( دقيقة فأكثر في األسبوع150)ممارسي النشاط الرياضي  ( سنة فأكثر15)النسبة المئوية لألفراد 

والحالة االجتماعية من إجمالي الممارسين على مستوى المملكة

4-5جدول 

الدوافع لممارسة النشاط الرياضيم
 الحالة االجتماعية

٥٦



الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر الجملةأنثىذكر

46.1642.7644.0321.4837.5726.7431.3941.1936.20عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

26.2923.6224.6269.0542.9360.5251.8829.4540.88عدم توفر الوقت الكافي2

8.7318.4314.803.058.574.855.3315.4510.29عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

17.6913.7115.205.325.985.5310.2811.3710.82أسباب صحية4

0.601.301.040.624.251.800.612.191.38ال أجد من يشاركني ممارسة الرياضة5

0.530.190.310.490.700.560.510.340.43التكاليف المادية6

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم الممارسة والجنس والجنسية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

اإلجماليغير سعوديسعودي

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

1-6جدول 

األسباب التي تمنع األفراد من ممارسة النشاط الرياضي م

٥٧



15-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465+

59.0151.5938.5334.8830.6830.7734.8434.0636.8229.7716.82عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

14.6126.3542.8048.1555.9755.1950.4044.2132.3620.185.69عدم توفر الوقت الكافي2

21.1416.6913.8811.979.287.817.155.545.823.912.52عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

2.252.602.242.442.514.636.3415.0424.3845.7174.72أسباب صحية4

2.472.231.801.871.261.221.260.600.330.370.13ال أجد من يشاركني ممارسة الرياضة5

0.510.540.750.690.300.390.020.560.280.070.12التكاليف المادية6

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم الممارسة والفئات العمرية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

2-6جدول 

أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضيم
الفئات العمرية

٥٨



متوسطإبتدائي   يقرأ ويكتبأمي
ثانوي أو 

مايعادله

   دبلوم دون 

الجامعي
  دكتوراهماجستيردبلوم عالي   جامعي

22.8328.2932.7938.3943.1233.3936.9527.1623.3825.75عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

26.8342.1044.9542.7536.5348.6842.5754.3165.3963.59عدم توفر الوقت الكافي2

4.854.208.9710.5213.147.6813.3910.456.141.31عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

45.3824.6711.816.125.137.654.754.014.099.35أسباب صحية4

0.100.471.231.811.512.031.774.071.000.00ال أجد من يشاركني ممارسة الرياضة5

0.010.270.250.410.570.570.570.000.000.00التكاليف المادية6

100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم الممارسة والحالة التعليمية من إجمالي غير الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكة ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

3-6جدول 

أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضيم

الحالة التعليمية

٥٩



أرملمطلقمتزوجلم يتزوج أبدًا

50.1431.8439.9222.11عدم الرغبة في ممارسة الرياضة1

27.7147.4529.879.26عدم توفر الوقت الكافي2

15.458.7111.984.36عدم وجود مرافق مهيئة في الحي3

4.4110.2717.0763.80أسباب صحية4

1.701.340.740.37ال أجد من يشاركني ممارسة الرياضة5

0.580.390.420.10التكاليف المادية6

100.00100.00100.00100.00اإلجمالي

م 2019مسح ممارسة األسر للرياضة : المصدر 

غير الممارسين للنشاط الرياضي بحسب أسباب عدم الممارسة والحالة االجتماعية من إجمالي غير  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد 

الممارسين للنشاط الرياضي على مستوى المملكة

4-6جدول 

أسباب عدم ممارسة النشاط الرياضيم
 الحالة االجتماعية

٦٠



 

 

 
  

 

 

  




