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تـأثير حظر التجول على 
عادات وسلوكيات السكان 

العربية السعوديةفي المملكة

النسخة الكاملة 
2يوليو 0 2 0

Marketing & Research Consultancy
FREQUENCY
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المحتويات

بعض االستنتاجات
من الدراسة

04

oهل هناك فروقات بين الذكور و اإلناث؟
o هل هناك فروقات بين من هم أصغر

؟25عام ومن هم أكبر من 25من 
o هل هناك فروقات آخرى

نحتاج أن نعرفها؟

نظرة عامة
01

التعمق في عادات المجيبين

02

oالبحثهدف
oالعمل الميداني
oالبيانات الديموغرافية

عادات المجيبين أثناء حظر التجول
oوكيف تم تصنيفها؟ما هي عاداتهم؟
oما هي الممارسات الجديدة؟
oما الذي استمتعوا به؟

03

FREQUENCYنبذة عن 

05
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نظرة عامة

01
oالبحثهدف

oالعمل الميداني

oالبيانات الديموغرافية
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هــــدف
البحث

مع انتهاء فترة حظر التجول  في 

ان سواء ك, المملكة العربية السعودية

فمن المؤكد خلل , حظًرا جزئًيا أو كامًل 

هذه الفترة أن عادات السكان تأثرت 

د بشكل إيجابي أو سلبي على الصعي

الفردي أو االجتماعي، مما قد يؤثر على

األولويات و الرغبات الشخصية للفرد

سواء في فترة الحظر أو ما بعده 

علىفي هذه الدراسة سوف نطلع

مدى تأثير حظر التجول على عادات 

وسلوكيات السكان في

.المملكة العربية السعودية
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العمــــــل
الميداني

الكترونيةاستبانةإعدادتم
االجتماعيالتواصلمواقععبرنشرت

آراءىعلالتركيزمعالعمريةالفئاتجميعتغطيعشوائيةعينة
نسبةيشكلونألنهمذلكعام25الـدونهمممنالشبابفئة

لمستقبوهمالسعودية،العربيةالمملكةسكانمنكبيرة
(جامعيةودراسيةمراحلطلبمعظمهم)الحبيبةبلدنا

كما،المجتمعفئاتمنالعمرفيمنهمأكبرهممنمعقارناهمقدو
المملكةمناطقشتىمنمجيب  1,022آراءعلىالدراسةهذهفيحصلنا
.كورونافايروسلمحاربةالتجولحظرفترةفيالسعوديةالعربية

عوديةالسالعربيةالمملكةمجتمعتمثلالعينةهذهفإنذلك،علىبناءً و
.%3مقدارهخطأوهامش%95ثقةبنسبة
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الحالة الوظيفية

جامعي/طالب مدرسي

خاص/موظف حكومي

أعمال حرة/ رائد أعمال 

باحث عن عمل

ربة منزل/ غير موظف

%76%21%2%1

أرملأعزب مطلقمتزوج

البيانات الديموغرافية
1,022:  العينةحجم 

الحـالة االجتماعية

الجنس

ذكر
%41

أنثى

%59
%19 سعودي%81

الجنسية

اخــــرى

اإلداريةالمنطقة

الرياض

المكرمةمكة

1%

الشرقية

المنورةالمدينة

مناطق أخرى

القصيمعسير

%28

%28

%17

%7

%11

%5%4

25أقل من 

فأكثر25

%55
%19

%2

%14

%10
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02
أبرز عادات 

المجيبين أثناء
حظر التجّول 

oما هي عاداتهم؟ وكيف تّم تصنيفها؟
oما هي الممارسات الجديدة؟
oما الذي استمتعوا به؟
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي

ية المسلسلت الترفيه/مشاهدة األفلم

قضاء الوقت مع أفراد األسرة 

السهر 

(  أون الين)اللعب باألجهزة االلكترونية

ممارسة الرياضة 

القراءة 

تطوير الذات 

اإلفراط في األكل

(أوف الين)اللعب باألجهزة االلكترونية 

مشاهدة األخبار 

المذاكرة/ األعمال المنزلية/ العمل

مشاهدة األفلم الوثائقية 

غير ذلك

الطبخ▪
الرسم▪
قراءة القرآن الكريم▪

%78

%58

%53

%43

%38

%34

%33

%31

%29

%26

%22

%17

%15

%4

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

التواصلوسائلاستخدامفيالوقتقضاءهوالمحظورونبهقامماأكثر

ماألفلمشاهدةتليهاشيوعا،األكثرالعادةاعتبروهاأرباعهمثلثةأنحيث,االجتماعي

.بذلكيقومونالمجيبيننصفمنأكثركانواألسرةمعالوقتقضاءووالمسلسلت،

,ياضةالرممارسةفيوقتهماستغلواقدالمجيبينثلثمنيقاربماهناكأنتبَينوقد

.الذاتتطويروالقراءةو

مورست خلل حظر التجّول التيأبرز العادات و األنشطة
ية  التواصل االجتماعي هي الوسيلة الرئيسوسائل 

المستخدمة في فترة حظر التجول
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55%

40%

34%

42%

48%

39%

34%

33%

32%

29%

23%

22%

20%

30%

35%

38%

40%

45%

56%

63%

63%

67%

69%

74%

75%

78%

رغم أن وسائل التواصل االجتماعي هي األكثر ممارسة
إال أن الممارسات األعلى استمتاعًا كانت

وقدرالحظفيالمجيبينألغلبوالقراءةالرياضةوالذاتتطوير
التيالممارساتأقلمناعتبراالسهرواألكلفياإلفراطانأيضاً الحظنا
ههذعنراضيينغيركانواالمجيبينأنيبدوحيثالمجيبون،هاباستمتع

.منخفضةاستمتاعدرجاتحصدتحيثالصحيةالغيرالممارسات

9

تطوير الذات

ممارسة الرياضة

القراءة

قضاء الوقت مع األسرة

هيةالمسلسلت الترفي/مشاهدة األفلم

(نأون الي)اللعب عبر األجهزة االلكترونية 

مشاهدة األفلم الوثائقية

(نأوف الي)لعب عبر األجهزة االلكترونية 

استخدام شبكات التواصل االجتماعي

المذاكرة/ األعمال المنزلية/ العمل

اإلفراط في األكل

السهر

مشاهدة األخبار

الأحيانانعم

%2

%2

%4

%3

%1

%4

%2

%6

%7

%18

%29

%25

%15

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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ن تقبل المجيبون لممارسة شيء جديد خلل حظر  التجول أظهر لنا مـدى االستفــادة م
.تيجة الحظروقتهم وقضائه في أشياء قد تساهم بشكل إيجابي في التخفيف من التوتر ن

شيئاوامارسالذينالمجيبيناغلبيةأنتبينوقد
لموالمنزلفيالرياضةيمارسونأصبحواجديدا،
الطبخأتىثملهم،عائقاً التجولحظريشكل
إنثمالحظر،خللمورستالتياألمورثاني
و,مأنفسهبتطويرقامواالمجيبينمنقليل
حضورخللمنلديهماألخرىاللغاتطّوروا
.ذلكوغيربعدعندورات

غير ذلك 
>%4

%43%57

االهتمام بالمنزل من •
أعمال وصيانة

الخياطة واألعمال •
اليدوية

األكل الصحي•
التأمل والتخطيط •

للمستقبل
الكتابة•
االهتمام بالدراسة•
الزراعة•
اللعب •
العزف على اآلالت •

الموسيقية

النعم

تطوير اللغات 
األخرى

تطوير 
الذات الطبخ ممارسة 

الرياضة

االهتمام 
بالنفس

التقرب 
من الله  الرسم القراءة

%29%16%13%12

%8%8%6%5

بين الطبخ و تطوير الذات هي أكثر ممارسات المجي, الرياضة 
الجديدة المكتسبة
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03

o ما هي الفروقات بين الذكور و اإلناث
في نفس العادات؟

o ما هي الفروقات بين من هم أصغر
؟25عام ومنهم أكبر من 25من 

o هل هناك فروقات أخرى
نحتاج أن نعرفها؟

رز التعمق في أب
نعادات المجيبي



استخدام
ل وسائل التواص

االجتماعي
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حسبفذلكليسو,ممارسةاألكثراألنشطةحيثمناألولالمركزاالجتماعيالتواصلوسائلتصّدرت
تضحأبها،استمتاعهمدرجةعنسؤالهمعندذلكمنبالرغمو!المجيبينأكثرعنداستخدامهاتضاعفبل

.بهايامبالقالتمتعمناكثراألغلب،فيالوقتاستهلكهومنهاالهدفأنيعنيمامقبولةتعتبربأنها
آبواتستطبيقاستخدمواالمجيبينأرباعثلثةمنفأكثرالتطبيقات،استخدامحيثمنأما
.انستقرامثمشاتسنابتلهو

درجة االستمتاع 

2.32 / 3 من المجيبين
استخدموا

من المجيبين
استخدموا

من المجيبين
استخدموا

%79

%73

%69

78%
من المجيبين 
استخدموا 

وسائل التواصل 
االجتماعي 

خلل فترة حظر التجول

تماعي، و  وبشكل عام  وجدنا أنه ال يوجد فرق كبير بين الذكور و االناث في استخدام وسائل التواصل االج
وفي المقابل % 12لكن أثبتت الدراسة أن نسبة الذكور الذين يستخدمون الواتس أب أعلى من اإلناث بفارق 

ولكن لوحظ اختلف % 7كانت نسبة اإلناث اللتي استخدمن تطبيق سناب تشات أعلى من الذكور بفارق 
عام استخدموا 25كبير في استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي،  حيث ما يقارب الثلثين ممن هم أقل من 

و الفارق أكبر من ذلك بالنسبة , عام  استخدموه 25سناب شات، و أقل من النصف ممن هم أكبر من 
.عام25عام نسبتهم تقارب ضعف من هم أكبر من 25النستقرام ،حيث من هم أقل من 

استخدام وسائل التواصل االجتماعي 1#

%57
زادت

ممارستهم

%6
انخفضت 
ممارستهم

%36
لم تتغير 
ممارستهم

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 1*
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مشاهدة 
األفلم و 

المسلسلت 
الترفيهية 
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ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 

درجة االستمتاع 

2.65 / 3 من المجيبين
استخدموا

من المجيبين
استخدموا

من المجيبين
استخدموا

%69

%61

%20

93%
استخدموا 
اإلنترنت

7 %
شاهدوا 
التلفاز فقط

%69

%61

%19

%70

%63

%24

%77

%50

%18

%68

%64

%22

58%
وا شاهدمن المجيبين 

ت األفلم و المسلسل
الترفيهية 

خلل فترة الحظر 

درجةعتبروتممارسة،األكثراألنشطةحيثمنالثانيالمركزفيالترفيهيةالمسلسلتواألفلمتأتي
لإلنترنتالحاجةمدىلناظهرولها،استخدامهمزادالمستخدمينمن%52أنوجدناكما.عاليةبهااالستمتاع
!لمفضلةامسلسلتهموأفلمهملمشاهدةعليهاكبيربشكليعتمدونالمجيبينمن%93حيثللمشاهدة

.التلفازعلىكليبشكليعتمدونمن%7فقطو

ثيثلمنأكثرحيثالتطبيقاتهذهمناألولالمركزنتفليكستصدرالمشاهدة،تطبيقاتحيثومن
أننجدالعينةلفئاتوبالنظرشاهد،تطبيقيأتيكبيربفارقثماليوتيوبيليه،يستخدموهالمجيبين
دفقاإلناثمناليوتيوبمستخدمينسبةماعدا،نتفليكستفّوقوتميزعلىاتفقتجميعها
.نتفليكسعلىتفوقت

مشاهدة األفلم و المسلسلت الترفيهية #2المركز

%52
زادت 

ممارستهم

%10
انخفضت 
ممارستهم

%28
لم تتغير 
ممارستهم

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 10*
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أسباب الرضا

سهولة إستخدامها 

المسلسالت الحديثة / توفر األفالم

المسلسالت القديمة / توفر األفالم

سريعة التحميل 

مجانية

أسعارها مناسبة 

وجود عروض 

غير ذلك

عنالراضينغيرالمجيبينمن%40منأكثر
ذكروا،الترفيهيةوالمسلسلتاألفلمتطبيقات

توفرعدمأومجانَيةغيرأنهابسببذلكأن
اوتاتفهناكأنكما.الحديثةالمسلسلت/األفلم

دمعحيثمنالمجيبينبيناألخرىاألسبابفي
وجودعدموالمناسبة،غيراألسعارومنهاالرضا،
المجيبينمن%20ذكربينماالتحميلوبطءعروض،

انتكالقديمةوالمسلسلتاألفلمتوفرعدمأن
.التطبيقاتهذهعنرضاهمعدمفيسببا

5أصلمن3.8وهاإلنترنتعلىوالمسلسلتاألفلملتطبيقاتالمجيبينتقييممتوسط
.التطبيقاتهذهعنإجماالً راضيينالمجيبينأغلبيةأنيوضحمما

ن عن المجيبيالرضا من األسباب الرئيسة 
هذه التطبيقات هو سهولة االستخدام

ديثةيليه توفر األفلم والمسلسلت الح

%79

%68

%42

%41

%40

%35

%11

%1

الجودة•
الترجمة•

غير مجانًية 

المسلسالت الحديثة /عدم توفر األفالم

أسعارها غير مناسبة 

بطيئة التحميل 

عدم وجود عروض 

المسلسالت القديمة /عدم توفر األفالم

غير ذلك 

صعوبة إستخدامها 

%53

%41

%33

%31

%29

%20

%18

%10

عدم الرضاأسباب

الجودة•
كثرة اإلعلنات•
المسلسلت غير كاملة•

مشاهدة األفلم و المسلسلت الترفيهية #2المركز
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قضاء الوقت مع 
أفراد األسرة
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54%
من المجيبين 
يقضون وقتهم 
في اللعب

.  لعبة األلغاز, لعبة الكلمات المتقاطعة, لعبة التخمين, مثل الشطرنج

.مثل األلعاب التي تتطلب نشاطًا ومجهودًا بدنياً 

.مثل ألعاب الفيديو والجوال وغير ذلك

,  ولي مونوب, (ألعاب ورقية) كتشينة , األونو سيكونس , الكيرم, مثل البلوت 
(.  اإلستغماية)لعبة االختباء 

الحديثة /يلعبون األلعاب الشعبية %70

يلعبون األلعاب الفكرية  %59

يلعبون األلعاب اإللكترونية  %45

يلعبون األلعاب الحركية  %40

درجةتكانوالتيممارسة،األكثراألنشطةحيثمنالثالثالمركزفياألسرةمعالوقتقضاءيأتي
أيضادىأالحظرأنلنايظهروالدردشةفييقضونهالعظمىالغالبيةكانتو.عاليةبهااالستمتاع
المجيبينفنصأنذلكيمنعلملكنوالزائداالحتكاكنتيجةأسرهمأفرادمعالمجيبينلثلثلشجارات

.باللعباألسرةمعبوقتهميستمتعونأن

بعضهممعاألسرةأفرادلعبهماأكثرهيوالحديثةالشعبيةاأللعابأنعلىالمجيبينأغلبأتفقوقد
األلعابمارسواالمجيبيننصفمنأقلأنإالالفكرية،األلعابتلهاثمالصحي،الحظرخلل

فاضانخالحظناوأيضاً األسرة،أفرادمعوليسفرديبشكلتمارسماعادةأنهاحيثاإللكترونية،
.لتجولاحظرخللمعينةبمساحاتتقيدهمإلىيعودقدوذلكالمتوقع،عنالحركيةاأللعابنسبة

درجة االستمتاع 

2.64 / 3

%62
زادت 

ممارستهم

%3
انخفضت 
ممارستهم

%30
لم تتغير 

ممارستهم

الشجار

اللعب

الدردشة

مشاهدة التلفاز 
53%

من المجيبين
يقضون وقتهم 

خلل مع األسرة 
فترة حظر التجول

%81

%69

%36

%54

قضاء الوقت مع أفراد األسرة كانت 3#المركز 
مشاجراتدردشة، تلفاز، لعب، و 

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 5*
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كرة القدم 

السباق 

كرة الطائرة 

السباحة 

19%

24%

23%

23%

27%

61%

67%

17%

17%

19%

22%

24%

51%

63%

سيكونس 

لعبة اإلختباء

مونوبولي 

كتشينة 

بلوت 

أونو 

كيرم 
كيرم 

أونو 

بلوت 

كتشينة 

مونوبولي 

لعبة اإلختباء

سيكونس 

75% %51حديثة/ألعاب شعبية64% ألعاب فكرية 49%

لدىبيركصدىعلىأونووالكيرملعبتيحازتفقداألسرة،معالحديثةوالشعبيةلأللعاببالنسبة
ألعابتليهالت،والتابالجوالألعاباإللكترونيةاأللعابمنالمجيبونفضلبينماالحظرخللفيالمجيبين

أسرهمعمالمجيبينلدىالمفضلةالحركيةاأللعابمنفهيوالسباق،القدمكرةأماالبليستيشن،
.البيتداخلللممارسةكبيرةمساحةهناكيكنلملوحتى
هممنعلىاأللعابممارسةفيعام25مناألقلالمجيبوناعتادواوقد
والسباق،األونولعبةخاصًة األلعاب،معظمفيمنهمأكبر
.األلغازلعبةفيفقطالكبارتميزبينما

18%

27%

54%

67%

24%

26%

54%

74%

شطرنج

لعبة الكلمات 
المتقاطعة 

لعبة التخمين 

لعبة األلغاز 

1%

1%

7%

12%

48%

87%

2%

2%

4%

10%

51%

80%

Wii

PC

Nintendo switch

XBOX

PlayStation

تابلت /جوال

10%

17%

54%

52%

11%

13%

38%

49%

السباحة 

كرة الطائرة 

السباق 

كرة القدم 

ألعاب 
ألعاب فكريةحديثة/شعبية

47% %36ألعاب إلكترونية 44% ألعاب حركية 50%

ألعاب حركية ألعاب إلكترونية 

لعبة األلغاز 

لعبة التخمين 

لعبة الكلمات 
المتقاطعة 

شطرنج

تابلت /جوال

PlayStation 

XBOX 

Nintendo switch 

PC 

Wii 

فأكثر25 25أقل من 

%75 %64

%63%67

%51%61

%24%27

%22%23

%19%23

%17%24

%17%19

%74%67

%54% 54

%26%27

%24%18

%80%87

%51%48

%10%12

%4%7

%49%52

%38%54

%13%17

%11%10

%2%1

%2%1

%49%51%44%47%50%36

األسرةقضاء الوقت مع أفراد #3
اللعب مع أفراد األسرة حسب الفئات العمرية 
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مسابقة اسماء المدن بأحرف معينة 

مسابقة الرسم 

مسابقة تركيب القطع 

مسابقات رياضية 

مسابقة الطبخ 

غير ذلك

الوالدان مع أطفالهم وقت الحظر 

يقومونكانوااآلباءنصفمنيقاربماأنوجدنالقد
قاربيمابينماوالرسم،المدنأسماءمثلمسابقاتبعمل

القطعتركيبألعابيمارسونكانوامنهم40%
%80منأكثرطمحو,أطفالهممعالرياضيةوالمسابقات

طفالهمألالكريموالقرآنالدينتعاليمتنميةفياآلباءمن
والتفكيراإلبداعتنميةفي%70منوأكثرالحظرخلل

فيالقراءةمهارةتأتيبينماأطفالهم،لدىاالبتكاري
ماعبإجوالمرونةالتحملقوةمهارةتليهاالثالثة،المرتبة
راألكثللمواقعبالنسبةأما،،التجولحظرخللالنصف

خداماً استاألكثرهواليوتيوبأنتبينلألطفال،استخداماً 
.اآلباءأغلبيةبإجماعلألطفال

%51

%47

%42

%40

%27

%9

حب المشاركة•
االعتماد على النفس•
الزالوا صغار على كسب المهارات •

المذكورة

تعاليم الدين و القرآن الكريم 

اإلبداع والتفكير اإلبتكاري 

القراءة

قوة التحمل والمرونة 

تعليم الحاسوب 

لعب كرة القدم والسباحة 

ركوب الدراجة  

غير ذلك 

%84

%72

%68

%50

%32

%26

%16

%9

مسابقة حفظ جزء من القرآن•
مسابقة سؤال اليوم•
المصارعة•

قضاء الوقت مع األسرة3#

أبرز المهارات التي طمح اآلباء إلى 
تنميتها ألطفالهم

أبرز المسابقات التي مارسها اآلباء
مع أطفالهم
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السهر
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6 7رائد أعمال 10 9

موظف في 
القطاع 

الحكومي 
7 8

موظف في 
8القطاع الخاص  8

ربة /غير موظف
9منزل  8باحث عن عمل 9 طالب 10

ثانيتبروتعمنخفضةبهاالستمتاعدرجةفإنذلكمنوبالرغمالعاداتحيثمنالرابعالمركزفيالسهريأتي
خللبكثرةيسهرونمنهم%84أنالنتائجأظهرتولقد.األكلفياالفراطبعداالستمتاعفيالعاداتأقل
ذلكمنأكثرأوأقليوميًا،ساعات9-7منهوللبالغينالصحيالنوممعدلأنعلمياً أثبتوقدالتجول،حظر
وم،النمنالمناسبالقدرعلىيحصلونكانواالمجيبيننصفمنأكثرالحظر،فقبل.لإلنسانصحيغيريعتبر
كميةعلىالحصولفيمستمرونالثلثفقطأنحيثملحوظبشكلالساعاتعددانخفضالحظرخللبينما
بلقواإلناثالذكورمنلكلمتساويةنجدهاالنومساعاتعددمتوسطالىوبالنظر.لهمالصحيةالنوم
لبمعدولإلناثاليومفيواحدةساعةبمعدلللذكورالنومساعاتمتوسطزادفقدالحجربعدأماالحجر،

متوسطالزادحيثاألعمالروادمنللمجيبينالنومساعاتفيكبيراختلفلوحظكما!اليومفيساعتين
.اليوميفساعتينبزيادةالطلبوالحكوميالقطاعموظفييليهم,الصحيالحظرفترةفيساعاتثلث

بنظام نوم صحيبعد  الحظر

بنظام نوم صحيقبل الحظر ن من المجيبي43%

كانوا يسهرون خلل 
فترة حظر التجول

كانوا منهم % 84

يسهرون بكثرة 

%56

%33

درجة االستمتاع 

1.94 / 3 

ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 
متوسط ساعات النوم
قبل الحظر

8 متوسط ساعات النوم 
قبل الحظر

8 متوسط ساعات النوم 
قبل الحظر

8 متوسط ساعات النوم 
قبل الحظر

8

متوسط ساعات النوم 
بعد الحظر

متوسط ساعات النوم 10
بعد الحظر

متوسط ساعات النوم 8
بعد الحظر

متوسط ساعات النوم 10
بعد الحظر

9

رائد أعمال 
موظف في 

القطاع الحكومي
غير موظف

ربة منزل /
باحث

طالبعن عمل 
موظف في 

القطاع الخاص 

%55
زادت

ممارستهم

%5
انخفضت 
ممارستهم

%24
لم تتغير 

ممارستهم

:السهر #4المركز
وم من المجيبين بعدم حصولهم على ن% 77أثر على 

قبل ذلك% 44بـ صحي  في فترة الحظر مقارنة 

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 16*
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اللعب باألجهزة
االلكترونية 

(أون الين)
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منخامسالالمركزفيذلكيأتيو(الينأون)االلكترونيةاألجهزةباألجهزةيلعبونالمجيبينثلث
ظرحفترةفيالمجيبيننصفمنأكثرعنداستخدامهازادولقد,ممارسةاألكثراألنشطةحيث

لكبينالسادسالمركزفيتصنفهيوجيدة،تعتبربهااالستمتاعدرجةأنأتضحو.التجول
يفلهايلجؤوناالنترنتألعابمستخدميألنمنطقيذلكيعتبرو,االستمتاعفيالعادات
.الوقتوقضاءالمتعةلغرضاألساس

درجة االستمتاع 

2.59 / 3 

ب وذلك أن الذكور يلعبون هذه األلعافرقا بين الذكور و االناث كما وجدنا أن هناك  
%.12أكثر من اإلناث بفارق 

أن الفئة حيثبالنظر للفئات العمرية ( أون الين) وأيضًا لوحظ اختلف كبير في اللعب 
.عام25عام نسبتهم أكثر من ضعف الفئة العمرية األكبر من 25العمرية األقل من 

ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 

%46%21%33%45

%55
زادت 

ممارستهم

%7
انخفضت 
ممارستهم

%20
لم تتغير 

ممارستهم

32%
من المجيبين 

يقضون وقتهم في
اللعب أونلين

خلل فترة الحظر 

25أغلبهم ذكور أعمار أقل من (: أون الين)اللعب #5المركز

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 18*
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ةممارسة الرياض
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درجة االستمتاع 

2.72 / 3

25أقل من 

%75

%60

%34

%33

%21

%18

فأكثر25

%74

%52

%34

%22

%16

%25

إنـاث

%79

%62

%24

%31

%21

%17

ذكور

%64

%49

%55

%26

%18

%26

الهرولة/المشي 

اللياقة /تمارين الشد

تمارين الضغط

الحبل/القفزتمارين

اليوقاتمارين

الأثق/ تمارين الحديد

%41
زادت

ممارستهم

%11
انخفضت 
ممارستهم

%19
لم تتغير 
ممارستهم

مارسوا
الهرولة/المشي

مارسوا تمارين
أثقال/ الحديد

مارسوا تمارين
الحبل/القفز

مارسوا تمارين
اللياقة /الشد

مارسوا 
تمارين الضغط

%58

%34

%30

%20

%74

من مارسوا
اليوقاتمارين  

%20

34%
من المجيبين 
يمارسون الرياضة
خلل فترة حظر 

التجول

!في االستمتاع2#بينما: الرياضةممارسة #6المركز

متاع،االستفيالعاداتأكثركثانيوتصنفعاليةبهااالستمتاعدرجةتعتبرو,السادسالمركزفيالرياضةتأتي
يمارسوناكانوالمجيبينأرباعالثلثةمنيقاربمافإنالفترة،تلكفيالممارسةالرياضاتألنواعالنظروعند
المجيبين،من%41أنوجدناكما.واللياقةالشدتمارينيمارسونكانواالنصفمنوأكثرالهرولة،/المشيرياضة
المنزلفيللرياضة25مناألقلالعمريةوالفئةاإلناثممارسةأنتبَينكماالحظر،خللللرياضةممارستهمزادت
،الحديدوتمارينالضغطتمارينفياإلناثعنالذكورتميزوقد.25مناألكبرالعمريةالفئةوالذكورمنأكثركانت
.واللياقةالشدوتمارينالمشيرياضةاإلناثفضلتبينما

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 29*
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ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 

يومياً  %25

مرات1-2 %19

مرات3-4 %33

مرات5-6 %23

يومياً  %35

مرات1-2 %15

مرات3-4 %28

مرات5-6 %22

يومياً  %20

مرات1-2 %15

مرات3-4 %41

مرات5-6 %24

يومياً  %36

مرات1-2 %17

مرات3-4 %26

مرات5-6 %21

كما.األسبوعفيمرات5يعادلالحظر،فيالرياضةممارسةمراتعددمتوسطأنالدراسةبَينت
هامارسوقدالذكورثلثبينمايومي،بشكلالرياضةمارسنقداإلناثثلثيقاربماأنلوحظ
الرياضةيمارسونعام25مناألقلالمجيبينأنوجدناالعمرية،للفئاتوبالنظر.اسبوعياً مرات4-3من

4-3منيمارسونهامعظمهمأنحيثعام،25مناألكبرالُعمريةبالفئةمقارنًة أكبروبنسبةيومياً 
أسبوعياً مرات

مرات في األسبوع5-6

مرات في األسبوع3-4

يومياً 

مرات في األسبوع1-2 34%
من المجيبين 
يمارسون الرياضة 
خلل فترة الحظر 

%32

%16

%30

%22

:  ممارسة الرياضة #6المركز
مرات في األسبوع و أغلبهم إناث5
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القراءة
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ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 

يقرأون %29 يقرأون %36 يقرأون %32 يقرأون %34

األنشطةحيثمنالسابعالمركزفيأتتالقراءة
وعاليةكانتبهااالستمتاعدرجةوممارسة،األكثر
اعأربثلثمنأكثرأنبالذكروالجديرثالثا،تصنف

ذلكيعودوقدالكريم،القرآنيقرؤونالمجيبين
وحظرالدراسةفترةخللالفضيلالشهرلدخول
الكتبقراءةثمالقصص،قراءةتلهاالتجول،

المجيبينمن%55أنالدراسةأثبتتكما.التعليمية
نسبةأنأيضاً ولوحظللقراءة،ممارستهمزادت
نسبةمنأعلىالحظرخلليقرأناللتياإلناث
.%7بفارقالذكور

يقرؤون القرآن الكريم

أشعار/يقرؤون دواوين

يقرؤون الكتب الدراسية

يقرؤون القصص

كتب تعليميةيقرؤون 

33%
من المجيبين 

خلل يقرؤون
الحظر 

%56

%48

%20

%15

%79

درجة االستمتاع 

3/2.68

:القراءة #7المركز
في الغالب قراءة القرآن الكريم و القصص

%55
زادت 

ممارستهم

%6
انخفضت 
ممارستهم

%30
لم تتغير 

ممارستهم

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 9*
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تطوير الذات
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ذكور إنـاث فأكثر25 25أقل من 

شطةاألنحيثمنالثامنالمركزفيالذاتتطويريأتي
علىاألعلىهوبهااالستمتاعودرجةممارسة،األكثر

األنشطةحيثمنأما.األنشطةجميعمناالطلق
لةالصذاتالكتبقراءةفأتتالذاتلتطويرالممارسة
ثمن،المجيبيرأيحسباألولالمركزفيالذاتبتطوير
وراتالدخللمنالذاتتطويرالثانيالمركزفييليه
فنصأنالدراسةأثبتتكما.(أونلين)االنترنتفي

ظرالحخللذاتهملتطويرممارستهمزادتالمجيبين
اثواالنالذكوربينفرقاهناكأنتبَينكماالصحي،

امنوعاأكثراهتممناإلناثأنحيثالذات،تطويرفي
الفروقحيثمنأما.التجولحظرخللذاتهنبتطوير

األقلةالُعمريالفئةأنوجدنافقدالعمرية،الفئاتبين
الفئةمنأكثرالذاتبتطويراهتمتعاما25من

.عام25مناألكبرالُعمرية

من خلل الدورات األون الين

من خلل قراءة كتب تطوير الذات 31%
من المجيبين 

اهتموا 
ذاتهم بتطوير

خلل حظر التجول

%66

%49
درجة االستمتاع 

2.76 / 3 

كتب تطوير الذات %64 كتب تطوير الذات %66 كتب تطوير الذات %64 كتب تطوير الذات %67

دورات األونلين  دورات األونلين %41 دورات األونلين %65 دورات األونلين %43 %59

!في االستمتاع1#بينما : الذاتتطوير  #8المركز

%51
زادت

ممارستهم

%3
انخفضت 
ممارستهم

%17
لم تتغير 
ممارستهم

االنخفاض في الممارسة /لم يحددوا معدل الزيادة% 29*
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04
بعض االستنتاجات

من الدراسة
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أنإالالسهر،واألكلفياإلفراطمعدالتازديادالحظنا•
بينالمجياستمتاعدرجاتتدلحيثالصحيللوعيتوجههناك
نشطةاألبممارسةيهتمبمنمقارنةبها،مستمتعينغيرأنهم

.الصحيالحظرفترةخللالرياضية

بالرياضةتهتمالتيالخدماتوللتطبيقاتالترويج:الفرصة
هتمينللممفيدةنصائحومعلوماتتقدمالتيوالصحيواألكل

.للبعضوالجديدةالجيدةالعاداتهذهعلىاالستمرارتعززو

لفضالعامة،أكثرلدىمتوفرالتلفازقنواتأنمنبالرغم•
و,ازالتلفبرامجمشاهدةعلىاإلنترنتتطبيقاتالكثيرون
.ياالجتماعالتواصللوسائلأيضااالنترنتعلىاالعتماد

وعايةالدعلىأكثرالتركيزالمسوقةللشركاتيمكن:الفرصة
نمشاتسنابمستخدميأكثرأنوبمااالنترنتعبراإلعلن
,يرهاغمنأفضلالمنصةهذهعبرإليهمالوصولفيمكناالناث

واإللكترونيةاأللعابعبرإليهمالوصولفيمكنالذكورأما
لتلفازاعبرللدعايةمعينهمواسماستغلليمكن.االنستقرام

.المباركرمضانشهرمثلفيهاالناسمشاهدةيزدادحيث

1

2

ات بعض االستنتاج
من الدراسة
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وجديدةعاداتلتبنيالناسعلىللتأثيرإمكانيةهناك•3
التيالممارساتمنمثلً الرياضةممارسةأنحيثمفيدة
.الجديدةلممارساتادرجاتأعلىعلىحازت

تمتبحيثالتسويقيةالمبادراتإلطلقالتخطيط:الفرصة
الشهردخولمنكاالستفادةالمواسمكلمناالستفادة
لوتسهيجديدةبعاداتللتعريفاإلجازاتوموسمالفضيل،
.رعايتهاوتبنيهاطريقعنللناسممارستها

4

ات بعض االستنتاج
من الدراسة

5

الدوراتحضورخللمنالذاتتطويرعلىللعملتوجههناك•
تاعللستمدرجةأعلىعلىالعادةهذهحصلتوقدالمفيدة،
.مارسوهاالذينالمجيبينأغلبيةبحسب

رامجالبهذهتوفرالتيالخدماتوالمنصاتأصحابعلى:الفرصة
بالاإلقلزيادةيقدمونهماعنالوعيمستوىرفععلىالعمل
هممعالتجربةتكرارلضمانالعميلبتجربةاالرتقاءولديهم
.الذاتبتطويرمهتمينجددعملءعلىالحصولوكذلك

هموقتشغلعلىالمجيبينحرصحيثللقراءةتوجههناك•
.المجاالتشتىفيبالقراءة

حفيزتتستطيعالمكتباتوبالقراءةالمهتمةالجهات:الفرصة
التعريفوتقديمخللمنالقراءةممارسةزيادةعلىالناس

واسعةةكميتضمو,بالٌقراءتهتمالتياإللكترونيةبمنصاتهم
علىصيةالقصووالثقافية,والفكرية,العلميةسواءالكتبمن
الكتبلترويجفرصةهناكأنكما.اإليجادسهلةتكونأن

.السمعية
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05
FREQUENCYنبذة عن
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2
3

5
6

تطوير استراتيجية تسويق فعالة4

تطوير استراتيجية تواصل فعالة

تقوية قيمة علمتي التجارية ومكانتها الذهنية

اتخاذ قرار بشأن تحسين األعمال1

تعزيز قاعدة العملء

فكرة جديدة في السوق/ اتخاذ قرار بشأن إطلق منتج

تالدراسامجالفيمتخصصةسعوديةشركةهيفريكونسي
تها،استراتيجيبناءالتجارية،العلمةلتطويرالتسويقيةاألبحاثو

.معهالتواصلفعاليةوالعميلتجربةقياس

نحولهاوالمستهدفـــة،الفئــةأراءونحـللنتفهـم،نتعلـم،نستمـع،
العام،القطــــاعمنكلفيللتنفيــذقابلةعمليةألفكــار
علىمبنيةقراراتإلتخــاذالربحي،غيرالقطاعوكذلكوالخاص،
.مدروسـةمعلومــات

...  نساعدك و نمكنك في 
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الساحة

رؤية
360

نقّدم لك فهم كلي للسوق

الموظف/ قياس رضا العميل ▪

قياس قيمة العلمة التجارية▪

فةعادات و سلوك الفئة المستهد▪

اختبار منتج جديد أو خدمة جديدة▪

تصنيف الشريحة المستهدفة▪

تجربة العميل▪

دفةتحديد أولويات قرار الفئة المسته▪

تطوير المبادئ والمفاهيم▪

دراسة األسعار وأليتها▪

قياس فعالية التواصل▪

مراقبة السوق والمتسوق الخفي▪

هدفةاختبار المفاهيم لدى الفئة المست▪

خدماتنا 
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لماذا
تختارنا؟

الشفـــافيـة
النتائج الموثوقة

الشراكة

ضمان الجودة

ذأفكار قابلة للتنفي

خبرات في مجاالت ...لدينــــا
وقطاعات مختلفة 
تمكننا من تفصيل ما
يرغبه العميل

مراقبة الجودة 
بمعايير عالية وال 
نتساهل فيها

04

01

القدرة على تنفيذ 
المشاريع المستعجلة 
بكفاءة عالية

03

فهم و معرفة 
عميقة للسوق 
المحلي السعودي

02

العمل على مشاريع 
بأطوار مختلفة و الخبرة 
لدراسة جميع األطوار معاً 

05

...نؤمن بـــ 
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@frequency_sa

frequency.sa

Frequency Sa

+966 531049162 

www.frequency.sa 

info@frequency.sa 

تابعونا
و

تواصلوا معنا

المملكة العربية السعودية|جدة 

https://twitter.com/frequency_sa
https://www.instagram.com/frequency.sa/
https://www.facebook.com/frequency.sa/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCbq9cILJtl4_1fxqynSX5CtXSi0-Z610CUO4hvQg1J7ExVQaTZ1daqquH1weyYPDO0kQE_eUcgPojY
http://www.frequency.sa/

