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ة واالجتماعيواالقتصادية تقدم في العمر، وتتعدد هذه الحاجات لتشمل الجوانب الصحية كلما تزيد حاجات اإلنسان 

.حياة هانئةيساعد إشباعها على تكيف كبار السن ليعيشوا وغيرها من الحاجات التي واألسرية، والنفسية 

الخدمات والبرامج حاجة كبار السن إلى أنواع خاصة من –حتى في أقدم الحضارات –لقد أدركت المجتمعات اإلنسانية 

.  ي العمرالمتنوعة التي من شأنها أن تسهل حياتهم، وتساعدهم على تجاوز الكثير من التغيرات التي تصاحب عملية التقدم ف

.  رفاهيةوكلما تقدمت األمم وازدهرت حضاراتها زادت الخدمات والبرامج الموجهة لكبار السن والتي تزيد حياتهم 

يكفي من هذا المنطلق أصبحت الخدمات التي تقدم لكبار السن ضرورة من ضرورات البقاء واشباع الحاجات األساسية، وال

.االستفادة منهايستطيعوا والرضا عنها حتى توفر هذه الخدمات بل يلزم معرفة الناس بها 
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:إلىاالستطالعهذايهدف

.السنلكبارالموجودةوالبرامجالخدماتتحديد•

.والبرامجالخدماتبهذهالمواطنمعرفةمدىتحديد•

.والبرامجالخدماتهذهعنالمواطنرضامدىتقصي•

.بيئتهمفيالمتاحةوغيرالسنبكبارالخاصةوالبرامجالخدماتببعضالمواطنمعرفةمدىتحديد•

.المجتمعأفرادنظروجهةمنوالبرامجالخدماتهذهأهميةعلىالتعرف•
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(.العينة العشوائية البسيطة)عشوائًيا أسلوب االختيار

اختيار العينة
.ببرنامج حاسوبي لتوليد األرقام المحتملة

Random Digit Dialing (RDD)

.سنة فأكثر15البالغةأعمارهمالسعوديون المستهدفون

.عبر الهاتف الجوالالتواصل مع العينة

.Computer-Assisted Telephone Interviewing (CATI)نظام االتصال

4عدد محاوالت االتصال

جدولة االتصال
ب االتصاالت التي يعتذر أصحابها النشغالهم تتم جدولتها حس

.ظروفهم والوقت المناسب لهم

وزن البيانات
في ضوء النوع والمنطقة الجغرافية وفق إحصاءات هيئة 

.اإلحصاءات العامة

(%1.91)لمجموع العينة هامش الخطأ العيني

(أيام10)13/3/2019إلى 16/1/2019تاريخ االستطالع
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النسبةالعدد

%8704100حجم العينة

%92710.65مستهدف قطع أو رفض المشاركة 

%1361.56مستهدف لم يكمل االستطالع

%4955.69مستهدف طلب إعادة االتصال ولم يرد

%160.18مستهدف خارج المملكة

%10.01مستهدف سبق له المشاركة في االستطالع

%4745.44أغلق قبل المقدمة وغير معروف إن كان مستهدف

%94610.87أغلق بعد المقدمة وغير معروف إن كان مستهدف

%1501.72مستهدف غير قادر على التفاعل

%70.08مستهدف لهجته غير مفهومه

%100.11مستهدف ليس صاحب الرقم

%170.19إجابات حذفت لعدم الجدية

%195522.46بريد صوتي

%70.08رقم مؤسسة أو شركة

%8279.50انقطع االتصال

AAPOR273631.43%حجم االستجابات ونسبتها وفقا لـ 
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جتمعالمفيالسنكبارمعودرجاتهماصورهمابشتىاالجتماعيينوالتواصلالتفاعلمستوىأنعلىاالستطالعهذانتائجتؤكد

كباروبينبينهمالتفاعلأوالتواصلمننوعأيوجودعدمعلىأكدوا%7تتجاوزالجداً صغيرةنسبةأننجدحيثجدًا؛مرتفعالسعودي

الجيدةوالمعرفة،(%33)بنسبةبرعايتهمالقيامبينتتراوحالسنكبارمعالتواصلأوالتفاعلمننوعلديهم%93المقابلوفيالسن،

.(%26)بنسبةبهم

:يليماإلىأشارتالنتائجأنإالالسنلكباروالبرامجالخدماتمنكبيراً عدداً هيأتالمملكةأنمنالرغمعلى

وأبدىالحكومية،المستشفياتبعضفيالسنلكبارالمبكرةالطبيةالفحوصإجراءخدمةبوجوديعلمونالالعينةمن(71%)1.

.المستطلعينمن(%29)ويمثلونبتوفرهايعلمونممن%79الخدمةهذهعنالرضا

ممن%85الخدمةهذهعنالرضاوأبدىالسن،لكبارالمناسبةبالتغذيةتوعيةبرامجبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن(79%)2.

.المستطلعينمن(%21)ويمثلونبوجودهايعلمون

بتوفرهايعلمونممن%64الخدمةهذهعنرضاوابدأالسنلكبارالمنزليالعالجبرامجوجوديجهلونالمجتمعأفرادمن355%.

.المستطلعينمن(%45)ويمثلون
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عنلرضااوأبدىبهم،والعنايةوتدريبهمالسنكباربحاجاتاألسرةأفرادتوعيةبرامجبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن480%.

.المستطلعينمن(%20)ويمثلونهاتوفريعلمونممن%88الخدمةهذه

عنالراضيننسبةوبلغتالمدنية،األحوالمنالسنلكبارمقدمةمنزليةخدماتوجودبيعلمونالالمجتمعأفرادمن567%.

.المستطلعينمن(%33)يمثلونوالذينالخدمة،بتوفريعلمونممن%73الخدمةهذه

ذههعنالراضيننسبةوبلغتالعدل،وزارةمنالسنلكبارمقدمةمنزليةخدماتبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن676%.

.االستطالععينةمن(%24)ويمثلونها،بتوفريعلمونممن%77الخدمة

نسبةوبلغتالصحية،الخدماتتلقيفياألفضليةالسنكبارتمنح«أولويةبطاقة»وجوديجهلونالمجتمعأفرادمن777%.

.المستطلعينمن(%33)ويمثلونها،بتوفريعلمونممن%75الخدمةهذهعنالراضين

ذههعنالرضاأبدىوقداألولية،الصحيةالرعايةمراكزفيالمسنينرعايةبرامجبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن867%.

.المستطلعينعينةمن(%33)ويمثلونبتوفرها،يعلمونممن%75الخدمة
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راتالتأشي)الحكوميةالرسومبعضمن-الشروطعليهمتنطبقممن-السنكبارإعفاءعنيعلمونالالمجتمعأفرادمن982%.

ويمثلونبتوفرهايعلمونممن%86الخدمةهذهعنالرضاأبدىوقد،(والممرضةالمنزليةالعمالةاستقدامعلىيؤخذما:مثل

.المستطلعينعينةمن(18%)

،(صيفوالالشتاءوكسوةالمدرسيةالحقيبة:مثل)السنكبارألوالدعينيةمساعداتبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن1085%.

.المستطلعينمن(%15)ويمثلونبتوفرهايعلمونممن%86الخدمةهذهعنالرضاابدأولقد

عنالرضابدأواالسن،لكباراالجتماعيةالمراكزتقدمهاوتدريبيةوترفيهيةاجتماعيةبرامجبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمن1184%.

.المستطلعينعينةمن(%33)ويمثلونبتوفرها،يعلمونممن%79البرامجهذه

راكزمأوالخيريةالجمعياتأوالتعليموزارةمنالمقدمةمثل)السنكبارتعليمبرامجوجودبيعلمونالالمجتمعأفرادمن1259%.

.المستطلعينمن(%41)ويمثلونبتوفرها،يعلمونممن%84البرنامجهذاعنالرضاأبدىو،(القرآنتحفيظ
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يعلمونممن%94البرنامجهذاعنالراضيننسبةوبلغتبأسرته،المسنعالقةلتقويةبرامجوجوديجهلونالمجتمعأفرادمن1386%.

.المستطلعينعينةمن(%14)ويمثلونبتوفرها،

رىأخربحيةغيرأوخيريةجهاتأوالدولةهيأتهاوبرامجخدماتبوجوديعلمونالالمجتمعأفرادمنكبيرةنسبةأنإلىذلكمننخلص

يعلمونالمنبين%86والسنلكبارالمنزليالعالجبرامجوجوديجهلونمنحالفي%55بيننسبتهمتراوحتحيثللمسنين،

أدنىتبلغحيثوالبرامجالخدماتهذهعنالراضيننسبةارتفاععامةبصفةنالحظولكنبأسرته،المسنعالقةلتقويةبرامجبوجود

.المنزليالعالجبرامجل%64رضانسبة
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عرفةمالسعوديالمجتمعأفرادلدىفهلتوفيرها،يمكنولكنمجتمعنافيمتاحةغيرالسنلكبارمخصصةكثيرةأخرىخدماتهناك

:يأتيماإلىتشيراالستطالعهذانتائجالخدمات؟بهذه

هذهأهمية%81ويرىأنفسهم،علىاالعتمادعلىالسنكبار(تدريب)لمساعدةخدمةبوجوديسمعوالمالمجتمعأفرادمن1489%.

.الخدمة

.البرامجهذهأهمية%73ويرىالمجتمع،فيالسنكبيرمشاركةتقويبرامجبتوفريسمعوالمالمجتمعأفرادمن1587%.

.جداً مهمةالبرامجهذهأنمنهم%79ويرىالسن،كبارسالمةيهددبماالتوعيةبرامجبتوفريسمعوالمالمجتمعأفرادمن1688%.

%59علىديزيماويرىيحتاجونها،التيوالتكنولوجيااألجهزةعلىالسنكبارتدريببرامجبتوفريسمعوالمالمجتمعأفرادمن1788%.

.جداً مهمةالبرامجهذهأن

المنطقةمنكلباختالفعنها،والرضاالسن،لكبارالمقدمةوالبرامجالخدماتبوجوديعلمونمننسبفياختالفوهناك

.السنبكباروالعالقةاالجتماعية،والحالةوالنوع،الجغرافية،
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ثير ممن معرفة الكثير من أفراد المجتمع بالخدمات والبرامج التي تقدم لكبار السن يحد من االستفادة منها ويفوت الفرص على كعدم 1.

ج وما توعية أفراد المجتمع بهذه الخدمات والبراملذا البد من. الماليةيحتاجها، كما ينتج عن ذلك نوع من الهدر في الجهد والموارد 

.وألسرهميرتبط بها من فوائد جماء لكبار السن 

.تلك الحاجاتتشبعواالستفادة من النتائج القتراح البرامج والخدمات التي حاجاتهم للتعرف على السن، االستطالعات والبحوث لكبار إجراء 2.

حدد يوالخدمات والبرامج المتوفرة لهم، وأن ضرورة أن يتبنى مجلس شؤون األسرة استراتيجية فعالة للتوعية بحاجات كبار السن 3.

.الوسائل والسبل لتفعيل دوره التوعوي من خالل التنسيق مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ذات العالقة





33.6

29.1

11.2

26.1

رعاية

مساعدة بالرعاية

تعيش معه فقط

تعرفه جيدًا ولكن ال تعيش معه وغير

مسؤول عن رعايته

13

93%

7%
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78.8

11.89.4

غير متأكدغير راض راض عنها

29.0

71.0

نعم

ال
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28.6% 29.9%

71.4% 70.1%

ذكر أنثى

نعم ال

77.3%
81.4%

12.9% 9.8%9.8% 8.8%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد
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29.7% 28.2% 26.0%

70.3% 71.8% 74.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

78.9% 78.3% 79.5%

11.3% 11.9%
17.9%

9.7% 9.8%
2.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



17

34.6%
26.6% 25.8% 25.9%

65.4%
73.4% 74.2% 74.1%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

81.0%
73.7%

83.6% 80.0%

13.1% 16.0%
9.6%

6.5%5.9% 10.3% 6.8%
13.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد
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النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%74.3%25.7منطقة الرياض

%71.6%28.4منطقة مكة المكرمة

%65.5%34.5منطقة المدينة المنورة

%69.1%30.9منطقة القصيم

%72.5%27.5المنطقة الشرقية

%68.2%31.8مناطق الجنوب

%65.2%34.8مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%8.8%13.0%78.2منطقة الرياض

%9.6%10.8%79.6منطقة مكة المكرمة

%13.6%18.6%67.8منطقة المدينة المنورة

%4.3%8.7%87.0منطقة القصيم

%13.7%8.1%78.2المنطقة الشرقية

%7.0%12.5%80.5مناطق الجنوب

%7.2%11.6%81.2مناطق الشمال
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84.9

5.99.2

غير متأكدغير راض راض عنها

21.2

78.8

نعم

ال
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20.7% 22.3%

79.3% 77.7%

ذكر أنثى

نعم ال

83.8% 86.9%

6.0% 5.6%
10.2% 7.5%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد
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21.4% 21.3% 18.7%

78.6% 78.7% 81.3%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

84.9% 83.7%

92.6%

6.2% 5.6%
3.7%

8.9% 10.7%
3.7%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد
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25.6%
20.7% 21.9%

17.5%

74.4%
79.3% 78.1%

82.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

84.2% 82.1%
87.1% 87.9%

7.4% 5.3% 4.8% 6.0%8.4% 12.6% 8.1% 6.0%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد
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النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%80.6%19.4منطقة الرياض

%79.0%21.0منطقة مكة المكرمة

%80.8%19.2منطقة المدينة المنورة

%78.1%21.9منطقة القصيم

%79.7%20.3المنطقة الشرقية

%76.2%23.8مناطق الجنوب

%72.4%27.6مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%9.6%7.5%82.9منطقة الرياض

%9.0%4.1%86.9منطقة مكة المكرمة

%12.1%12.1%75.8منطقة المدينة المنورة

%12.1%6.1%81.8منطقة القصيم

%12.0%5.4%82.6المنطقة الشرقية

%4.2%6.3%89.6مناطق الجنوب

%9.1%1.8%89.1مناطق الشمال
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64.4

11.3

24.3

غير متأكدغير راض راض عنها

45.1

54.9

نعم

ال
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46.9%
41.9%

53.1%
58.1%

ذكر أنثى

نعم ال

62.0%

69.3%

12.8%
8.2%

25.2% 22.4%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد
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47.1%
41.7% 42.0%

52.9%
58.3% 58.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

62.1%

69.4%
66.7%

13.2%
8.1%

4.8%

24.7%
22.5%

28.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد
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46.7% 47.0%

37.7%
45.3%

53.3% 53.0%

62.3%
54.7%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

65.4%
59.0%

70.1%
66.6%

15.3% 12.7%
6.5% 7.1%

19.3%
28.3%

23.4%
26.4%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد
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النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%57.3%42.7منطقة الرياض

%55.3%44.7منطقة مكة المكرمة

%47.7%52.3منطقة المدينة المنورة

%51.7%48.3منطقة القصيم

%58.5%41.5المنطقة الشرقية

%53.1%46.9مناطق الجنوب

%48.5%51.5مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%29.4%12.2%58.4منطقة الرياض

%24.0%13.0%63.0منطقة مكة المكرمة

%26.7%12.2%61.1منطقة المدينة المنورة

%33.3%8.3%58.3منطقة القصيم

%24.1%9.6%66.3المنطقة الشرقية

%15.6%10.2%74.2مناطق الجنوب

%16.7%10.8%72.5مناطق الشمال
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88.3

4.37.4

غير متأكدغير راض راض عنها

19.8

80.2

نعم

ال
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19.7% 19.9%

80.3% 80.1%

ذكر أنثى

نعم ال

87.9% 89.0%

4.6% 3.7%7.5% 7.3%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



31

19.0% 22.6%

14.0%

81.0%
77.4%

86.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

87.8% 88.3%
95.2%

4.9%
3.7%

7.3% 8.0% 4.8%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



32

22.4%
18.1% 20.8% 19.6%

77.6%
81.9% 79.2% 80.4%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

89.8% 87.9% 88.1% 88.4%

5.9% 3.0% 1.7% 3.1%4.3% 9.1% 10.2% 8.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



33

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%82.1%17.9منطقة الرياض

%80.2%19.8منطقة مكة المكرمة

%79.3%20.7منطقة المدينة المنورة

%82.6%17.4منطقة القصيم

%81.1%18.9المنطقة الشرقية

%79.2%20.8مناطق الجنوب

%72.1%27.9مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%10.4%3.7%85.9منطقة الرياض

%2.6%7.0%90.4منطقة مكة المكرمة

%13.9%8.3%77.8منطقة المدينة المنورة

%7.7%3.8%88.5منطقة القصيم

%12.8%3.5%83.7المنطقة الشرقية

%3.6%2.4%94.0مناطق الجنوب

%3.6%1.8%94.6مناطق الشمال



34

73.0

4.8

22.2

غير متأكدغير راض راض عنها

32.9

67.1

نعم

ال



35

38.9%

21.9%

61.1%

78.1%

ذكر أنثى

نعم ال

71.6%
77.6%

5.3% 3.3%

23.1%
19.0%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



36

33.4% 35.3%

14.0%

66.6% 64.7%

86.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

70.7%
76.5%

85.7%

5.4% 4.1%

23.9%
19.4%

14.3%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



37

35.2% 35.0%
30.3% 32.8%

64.8% 65.0%
69.7% 67.2%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

71.8% 71.7% 72.1% 75.5%

6.1% 5.9% 4.7%
2.3%

22.1% 22.4% 23.3% 22.2%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



38

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%62.5%37.5منطقة الرياض

%70.3%29.7منطقة مكة المكرمة

%60.2%39.8منطقة المدينة المنورة

%70.0%30.0منطقة القصيم

%69.6%30.4المنطقة الشرقية

%71.7%28.3مناطق الجنوب

%64.0%36.0مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%23.8%6.0%70.2منطقة الرياض

%22.5%4.6%72.8منطقة مكة المكرمة

%16.2%8.8%75.0منطقة المدينة المنورة

%28.9%2.2%68.9منطقة القصيم

%26.1%3.6%70.3المنطقة الشرقية

%16.1%3.6%80.4مناطق الجنوب

%18.3%2.8%78.9مناطق الشمال



39

76.8

4.0

19.2

غير متأكدغير راض راض عنها

23.6

76.4

نعم

ال



40

29.2%

13.4%

70.8%

86.6%

ذكر أنثى

نعم ال

75.2%

82.9%

4.7% 1.6%

20.1%
15.5%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



41

24.9% 23.0%

12.0%

75.1% 77.0%

88.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

74.1%

84.4%

61.1%

4.6% 3.1%

21.3%

12.5%

38.9%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



42

26.7% 24.1%
19.9% 22.7%

73.3% 75.9%
80.1% 77.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

74.7% 73.9%
78.6%

84.7%

6.2% 4.5% 3.6%
0.7%

19.1% 21.6% 17.9% 14.7%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



43

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%72.4%27.6منطقة الرياض

%80.0%20.0منطقة مكة المكرمة

%72.3%27.7منطقة المدينة المنورة

%71.3%28.7منطقة القصيم

%77.1%22.9المنطقة الشرقية

%81.3%18.7مناطق الجنوب

%76.5%23.5مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%19.2%2.9%77.9منطقة الرياض

%20.5%5.1%74.4منطقة مكة المكرمة

%10.4%6.3%83.3منطقة المدينة المنورة

%18.6%4.7%76.7منطقة القصيم

%25.0%6.7%68.3المنطقة الشرقية

%13.3%1.3%85.3مناطق الجنوب

%21.3%2.1%76.6مناطق الشمال



44

75.4

6.1

18.6

غير متأكدغير راض راض عنها

22.6

77.4

نعم

ال



45

23.3% 21.2%

76.7% 78.8%

ذكر أنثى

نعم ال

74.9% 76.4%

6.7% 4.9%

18.5% 18.7%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



46

22.5% 23.9%

16.0%

77.5% 76.1%

84.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

71.1%

83.8%

75.0%

7.8%
3.0% 4.2%

21.2%

13.1%

20.8%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



47

20.0%
25.8%

21.1%
25.4%

80.0%
74.2%

78.9%
74.6%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

76.0% 72.3%
80.0% 79.0%

5.4% 9.0%
1.7%

4.2%

18.6% 18.6% 18.3% 16.8%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



48

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%77.9%22.1منطقة الرياض

%78.8%21.2منطقة مكة المكرمة

%78.6%21.4منطقة المدينة المنورة

%75.2%24.8منطقة القصيم

%77.3%22.7المنطقة الشرقية

%77.6%22.4مناطق الجنوب

%72.3%27.7مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%24.7%6.6%68.7منطقة الرياض

%20.3%5.7%74.0منطقة مكة المكرمة

%13.5%10.8%75.7منطقة المدينة المنورة

%8.1%13.5%78.4منطقة القصيم

%18.4%4.9%76.7المنطقة الشرقية

%19.1%3.4%77.5مناطق الجنوب

%5.6%3.7%90.7مناطق الشمال



49

75.4

8.1
16.6

غير متأكدغير راض راض عنها

32.9

67.1

نعم

ال



50

33.0% 32.7%

67.0% 67.3%

ذكر أنثى

نعم ال

74.9% 76.4%

9.1% 6.1%

16.0% 17.6%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



51

33.3% 32.7%
29.3%

66.7% 67.3%
70.7%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

72.9%

81.2%

72.7%

8.3% 7.0%
11.4%

18.8%

11.8%
15.9%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



52

33.4% 32.7% 30.3%
36.6%

66.6% 67.3% 69.7%
63.4%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

75.5% 73.9%
81.2%

75.6%

9.9% 9.7%
1.2% 7.0%

14.5% 16.4% 17.6% 17.4%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



53

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%69.3%30.7منطقة الرياض

%68.1%31.9منطقة مكة المكرمة

%68.8%31.2منطقة المدينة المنورة

%64.0%36.0منطقة القصيم

%70.3%29.7المنطقة الشرقية

%63.1%36.9مناطق الجنوب

%57.5%42.5مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%18.1%6.9%75.0منطقة الرياض

%14.4%10.6%75.0منطقة مكة المكرمة

%16.7%13.0%70.4منطقة المدينة المنورة

%17.0%5.7%77.4منطقة القصيم

%21.6%6.0%72.4المنطقة الشرقية

%14.2%10.1%75.7مناطق الجنوب

%12.9%3.5%83.5مناطق الشمال



54

85.9

6.47.7

غير متأكدغير راض راض عنها

17.7

82.3

نعم

ال



55

18.0% 17.2%

82.0% 82.8%

ذكر أنثى

نعم ال

84.5%
88.5%

6.9% 5.5%8.5% 6.1%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



56

17.2% 20.5%

8.6%

82.8% 79.5%

91.4%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

84.6%
88.3%

84.6%

5.0%
8.8% 7.7%

10.4%

2.9%
7.7%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



57

17.3% 17.8% 20.8% 19.5%

82.7% 82.2% 79.2% 80.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

87.0% 86.2% 89.8% 85.9%

6.8% 5.4% 5.1% 7.8%6.2% 8.5% 5.1% 6.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



58

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%83.1%16.9منطقة الرياض

%85.0%15.0منطقة مكة المكرمة

%78.2%21.8منطقة المدينة المنورة

%85.1%14.9منطقة القصيم

%83.0%17.0المنطقة الشرقية

%78.9%21.1مناطق الجنوب

%77.3%22.7مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%9.4%6.3%84.3منطقة الرياض

%4.5%6.8%88.6منطقة مكة المكرمة

%10.5%15.8%73.7منطقة المدينة المنورة

%9.1%90.9منطقة القصيم

%11.7%7.8%80.5المنطقة الشرقية

%4.7%4.7%90.6مناطق الجنوب

%4.4%2.2%93.3مناطق الشمال



59

86.0

7.07.0

غير متأكدغير راض راض عنها

15.3

84.7

نعم

ال



60

16.2% 13.5%

83.8% 86.5%

ذكر أنثى

نعم ال

85.6% 86.7%

8.1% 4.7%6.3%
8.6%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



61

14.5% 16.9% 15.4%

85.5% 83.1% 84.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

86.0% 87.1%

78.3%

6.8% 6.4%
13.0%

7.2% 6.4%
8.7%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



62

18.0% 14.4% 14.1% 14.5%

82.0% 85.6% 85.9% 85.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

84.8%
90.4%

82.1%
87.5%

8.6%
3.8%

10.3%
6.3%6.6% 5.8% 7.7% 6.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



63

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%87.8%12.2منطقة الرياض

%86.1%13.9منطقة مكة المكرمة

%81.0%19.0منطقة المدينة المنورة

%80.8%19.2منطقة القصيم

%87.5%12.5المنطقة الشرقية

%81.5%18.5مناطق الجنوب

%75.4%24.6مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%9.9%4.4%85.7منطقة الرياض

%3.7%7.4%88.9منطقة مكة المكرمة

%9.1%6.1%84.8منطقة المدينة المنورة

%6.9%6.9%86.2منطقة القصيم

%5.4%3.6%91.1المنطقة الشرقية

%9.5%10.8%79.7مناطق الجنوب

%4.1%10.2%85.7مناطق الشمال



64

79.0

6.8
14.3

غير متأكدغير راض راض عنها

16.3

83.7

نعم

ال



65

16.7% 15.7%

83.3% 84.3%

ذكر أنثى

نعم ال

76.4%

84.0%

8.2%
4.0%

15.4% 12.0%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



66

14.9%
19.3% 16.8%

85.1%
80.7% 83.2%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

78.2% 79.4%
84.0%

6.2% 7.5% 8.0%

15.6%
13.1%

8.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



67

15.8% 15.0% 18.1% 18.4%

84.2% 85.0% 81.9% 81.6%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

79.5% 81.7% 80.4% 76.9%

6.8% 8.3% 7.8% 6.6%
13.6%

10.1% 11.8%
16.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



68

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%82.2%17.8منطقة الرياض

%85.4%14.6منطقة مكة المكرمة

%84.9%15.1منطقة المدينة المنورة

%81.9%18.1منطقة القصيم

%86.1%13.9المنطقة الشرقية

%84.5%15.5مناطق الجنوب

%76.8%23.2مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%21.6%6.7%71.6منطقة الرياض

%12.8%9.3%77.9منطقة مكة المكرمة

%15.4%84.6منطقة المدينة المنورة

%11.1%3.7%85.2منطقة القصيم

%14.3%4.8%81.0المنطقة الشرقية

%6.6%11.5%82.0مناطق الجنوب

%6.7%4.4%88.9مناطق الشمال



69

83.5

6.410.1

غير متأكدغير راض راض عنها

41.4

58.6

نعم

ال



70

42.3%
39.8%

57.7%
60.2%

ذكر أنثى

نعم ال

82.0%
86.4%

8.1%
3.1%

9.9% 10.5%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



71

40.8% 43.4%

37.1%

59.2%
56.6%

62.9%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

83.2% 83.9% 83.9%

6.8% 6.6%
10.0% 9.4%

16.1%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



72

39.4%
46.0%

37.3%
44.1%

60.6%
54.0%

62.7%
55.9%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

86.2% 82.7%
78.1%

83.4%

6.9% 6.6% 7.6%
5.5%6.9% 10.7%

14.3% 11.0%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



73

المتغير

المنطقة 
الجغرافية

%60.6%39.4منطقة الرياض

%57.7%42.3منطقة مكة المكرمة

%56.6%43.4منطقة المدينة المنورة

%49.7%50.3منطقة القصيم

%59.6%40.4المنطقة الشرقية

%62.2%37.8مناطق الجنوب

%53.0%47.0مناطق الشمال

المتغير

المنطقة 
الجغرافية

%12.8%5.4%81.8منطقة الرياض

%11.2%9.2%79.5منطقة مكة المكرمة

%9.3%4.0%86.7منطقة المدينة المنورة

%9.2%3.9%86.8منطقة القصيم

%10.9%6.0%83.1المنطقة الشرقية

%6.6%6.6%86.8مناطق الجنوب

%4.3%6.5%89.2مناطق الشمال



74

93.8

3.23.0

غير متأكدغير راض راض عنها

13.7

86.3

نعم

ال



75

14.1% 12.8%

85.9% 87.2%

ذكر أنثى

نعم ال

92.8% 95.9%

4.0% 1.6%3.2% 2.5%

ذكر أنثى

راض عنها غير راض غير متأكد



76

13.5% 15.1%
7.9%

86.5% 84.9%
92.1%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

94.4% 92.1%
100.0%

3.0% 4.0%
2.6% 4.0%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

راض عنها غير راض غير متأكد



77

16.3% 12.5% 13.4% 11.5%

83.7% 87.5% 86.6% 88.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

94.9% 93.3% 92.1% 96.1%

3.6% 4.4% 2.6% 2.6%1.4% 2.2% 5.3% 1.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

راض عنها غير راض غير متأكد



78

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%88.5%11.5منطقة الرياض

%85.5%14.5منطقة مكة المكرمة

%84.4%15.6منطقة المدينة المنورة

%85.4%14.6منطقة القصيم

%86.6%13.4المنطقة الشرقية

%86.8%13.2مناطق الجنوب

%81.5%18.5مناطق الشمال

غير متأكدغير راضراض عنهاالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%4.6%4.6%90.8منطقة الرياض

%3.5%4.7%91.8منطقة مكة المكرمة

%3.7%7.4%88.9منطقة المدينة المنورة

%4.5%4.5%90.9منطقة القصيم

%1.7%98.3المنطقة الشرقية

%1.9%1.9%96.2مناطق الجنوب

%100.0مناطق الشمال



79

81.4

16.4

2.2

غير مهمةمهمة إلى حد مامهمة جداً 

10.6

89.4

نعم

ال



80

11.1% 9.6%

88.9% 90.4%

ذكر أنثى

نعم ال

80.6% 82.9%

16.6% 16.0%

2.8% 1.1%

ذكر أنثى

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



81

10.5% 11.4%
7.4%

89.5% 88.6%
92.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

82.6%
77.9%

87.0%

15.4% 19.4%

10.3%

1.9% 2.7% 2.7%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



82

11.7% 9.8% 11.0% 9.5%

88.3% 90.2% 89.0% 90.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

82.8% 79.2% 82.0% 82.1%

13.8%
19.7% 16.5% 16.1%

3.5%
1.1% 1.4% 1.8%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



83

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%90.8%9.2منطقة الرياض

%90.6%9.4منطقة مكة المكرمة

%87.1%12.9منطقة المدينة المنورة

%89.4%10.6منطقة القصيم

%89.2%10.8المنطقة الشرقية

%88.7%11.3مناطق الجنوب

%84.5%15.5مناطق الشمال

مهمة جداً المتغير
مهمة إلى 

حد ما
غير مهمة

المنطقة 
الجغرافية

%2.7%18.0%79.4منطقة الرياض

%1.7%14.3%84.0منطقة مكة المكرمة

%1.2%15.9%82.9منطقة المدينة المنورة

%2.7%19.7%77.6منطقة القصيم

%1.8%14.8%83.4المنطقة الشرقية

%2.3%14.5%83.2مناطق الجنوب

%3.0%21.8%75.1مناطق الشمال



84

72.6

24.0

3.4

غير مهمةمهمة إلى حد مامهمة جداً 

13.2

86.8

نعم

ال



85

13.0% 13.6%

87.0% 86.4%

ذكر أنثى

نعم ال

72.2% 73.4%

23.7% 24.7%

4.2% 1.9%

ذكر أنثى

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



86

13.5% 12.9% 11.4%

86.5% 87.1% 88.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

74.6%

66.7%

82.6%

22.1%
29.6%

15.3%

3.3% 3.7% 2.1%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



87

13.6% 12.6% 12.1% 13.7%

86.4% 87.4% 87.9% 86.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

73.5% 71.6% 72.9% 71.7%

22.3% 25.2% 24.5% 25.8%

4.2% 3.2% 2.5% 2.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



88

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%89.2%10.8منطقة الرياض

%86.1%13.9منطقة مكة المكرمة

%84.7%15.3منطقة المدينة المنورة

%85.8%14.2منطقة القصيم

%87.8%12.2المنطقة الشرقية

%85.2%14.8مناطق الجنوب

%83.4%16.6مناطق الشمال

مهمة جداً المتغير
مهمة إلى 

حد ما
غير مهمة

المنطقة 
الجغرافية

%4.2%24.8%71.0منطقة الرياض

%2.9%25.4%71.6منطقة مكة المكرمة

%2.9%24.7%72.4منطقة المدينة المنورة

%5.4%24.5%70.1منطقة القصيم

%2.7%22.2%75.1المنطقة الشرقية

%3.1%19.5%77.4مناطق الجنوب

%2.5%29.3%68.2مناطق الشمال



89

12.3

87.7

نعم

ال

78.6

18.6

2.7

غير مهمةمهمة إلى حد مامهمة جداً 



90

13.0% 11.1%

87.0% 88.9%

ذكر أنثى

نعم ال

77.7% 80.3%

19.4% 17.2%

2.9% 2.5%

ذكر أنثى

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



91

11.0%
16.1%

6.7%

89.0%
83.9%

93.3%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

79.3%
75.9%

85.4%

18.0% 21.1%

11.8%

2.6% 3.0% 2.8%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



92

14.6% 11.3% 13.5% 11.7%

85.4% 88.7% 86.5% 88.3%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

79.1% 79.1% 76.5% 79.7%

17.5% 18.4% 20.2%
18.5%

3.4% 2.5% 3.2% 1.9%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



93

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%87.9%12.1منطقة الرياض

%86.9%13.1منطقة مكة المكرمة

%88.2%11.8منطقة المدينة المنورة

%90.5%9.5منطقة القصيم

%88.0%12.0المنطقة الشرقية

%88.8%11.2مناطق الجنوب

%83.3%16.7مناطق الشمال

مهمة جداً المتغير
مهمة إلى 

حد ما
غير مهمة

المنطقة 
الجغرافية

%3.4%17.2%79.5منطقة الرياض

%2.6%19.3%78.1منطقة مكة المكرمة

%2.4%25.0%72.6منطقة المدينة المنورة

%3.4%17.7%78.9منطقة القصيم

%1.1%17.8%81.1المنطقة الشرقية

%2.6%17.8%79.6مناطق الجنوب

%4.5%21.2%74.2مناطق الشمال



94

11.8

88.2

نعم

ال

59.1

32.1

8.9

غير مهمةمهمة إلى حد مامهمة جداً 



95

11.0% 13.3%

89.0% 86.7%

ذكر أنثى

نعم ال

59.7% 57.9%

31.1%
33.8%

9.2% 8.2%

ذكر أنثى

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



96

10.5% 14.4% 12.2%

89.5%
85.6% 87.8%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

نعم ال

58.8% 58.8%
63.9%

32.6% 31.1%
30.6%

8.6% 10.0%
5.6%

متزوج غير متزوج مطلق/ أرمل 

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



97

11.4% 10.8%
15.8% 12.5%

88.6% 89.2%
84.2% 87.5%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

نعم ال

61.0%
55.7% 55.4% 58.4%

28.8%
35.0% 35.9%

33.2%

10.2% 9.2% 8.7% 8.4%

رعاية مساعدة بالرعاية تعيش معه فقط تعرفه جيدًا ولكن ال 

تعيش معه وغير 

مسؤول عن رعايته

مهمة جداً  مهمة إلى حد ما غير مهمة



98

النعمالمتغير

المنطقة 
الجغرافية

%87.3%12.7منطقة الرياض

%90.3%9.7منطقة مكة المكرمة

%91.1%8.9منطقة المدينة المنورة

%91.2%8.8منطقة القصيم

%88.3%11.7المنطقة الشرقية

%87.2%12.8مناطق الجنوب

%82.4%17.6مناطق الشمال

مهمة جداً المتغير
مهمة إلى 

حد ما
غير مهمة

المنطقة 
الجغرافية

%9.4%32.2%58.4منطقة الرياض

%7.8%31.4%60.8منطقة مكة المكرمة

%12.4%33.5%54.1منطقة المدينة المنورة

%12.3%33.6%54.1منطقة القصيم

%5.7%32.4%61.9المنطقة الشرقية

%9.4%30.8%59.8مناطق الجنوب

%10.7%32.5%56.9مناطق الشمال



يةالبيانات الديموغراف



100

64.8

35.2

ذكر أنثى



101

21.0

35.7

22.6
20.6

فأكبر25-1535-2645-3646



102

64.0

30.5

5.5

مطلق/ أرمل غير متزوجمتزوج



103

33.9

40.7

25.3

فأكثر 58_7فأقل4



104

30.4

19.0

5.2

8.9
10.3

16.2

10.2

موظف قطاع 

عام

موظف قطاع 

خاص

متسبب أو رجل 

أعمال

ال )ربة منزل دون عملطالبمتقاعد

(تبحث عن عمل



105

11.9
10.4

41.2

33.0

3.5

شهادة علياالشهادة الجامعيةالشهادة الثانويةالشهادة المتوسطةغير متعلم



106

21.222.0

13.7

43.1

6000أكثر من 3501-16000-3500دون دخل



107

45.7

54.3

لدي قروض ليس لدي قروض



108

27.7

21.5

6.4 5.5

16.7
14.8

7.4

منطقة الرياض منطقة مكة 

المكرمة

منطقة المدينة

المنورة

منطقة القصيم المنطقة 

الشرقية

مناطق الجنوب مناطق الشمال


