
٢٠١٨دراسة ابسوس لكأس العالم 

توقعات مشجعين كرة القدم السعوديون–السعودية في كأس العالم 



ما هي المباريات التي سيشاهدها

؟السعوديون في كأس العالم

معظم المباريات مباريات الفرق 

الكبيرة فقط

مباريات دور 

خروج المغلوب 

فقط

مباريات المنتخب 

الوطني و الفرق 

األخرى التي أشجعها

مباريات المنتخب 

الوطني فقط

ياتأين سيتابع السعوديون مبار

كأس العالم؟

64%

23%

9%

4%

المنزل

شاشات العرض 

الكبيرة في 

المناطق العامة

المقاهي

بيت األصدقاء و 

األقارب

54% 16% 15%

10% 5%



الفوز بكأس 

!العالم

الوصول الى 

النهائي

الوصول الى 

ينصف النهائ

الوصول الى 

ربع النهائي

الوصول الى 

16دور ال 

17% 13% 6% 18% 34% 12%

الخروج من دور 

المجموعات بشكل

مشرف

عالمما هو معيار نجاح المنتخب الوطني السعودي في نهائيات كأس ال

بوجهة نظر السعوديون؟



الفوز بكأس 

!العالم

الوصول الى 

النهائي

الوصول الى 

ينصف النهائ

الوصول الى 

ربع النهائي

الوصول الى 

16دور ال 

13% 11% 10% 12% 32% 22%

الخروج من دور 

المجموعات

نالى أي دور من أدوار كأس العالم يعتقد السعوديو

؟أن يصل منتخبهم الوطني السعودي



...الى أي مدى يثق السعوديون ب

56% ب جودة و قدرات العبين المنتخ

السعوديالوطني 
نسبة الثقة

59%
جودة و قدرات مدرب المنتخب 

نسبة الثقةالسعوديالوطني 

60% نسبة الثقةلكرة القدمالسعودياألتحاد 



50%

25%

25%

السابقة في بطوالت كأس العالم،الوطني السعوديمنتخب البالنظر إلى مشاركات 

...اليالمنتخب الحيعتقد السعوديون أن

ي السابقة التأقوى من المنتخبات

شاركت في كأس العالم 

قة التي بنفس مستوى المنتخبات الساب

شاركت في كأس العالم 

تي أضعف من المنتخبات السابقة ال

شاركت في كأس العالم 



16%

فهد المولد

نواف العابد سالم الدوسري ياسر الشهراني

وليد عبد هللا

محمد العويس

6%

6%

8%10% 8%

ديمن هو أهم العب في تشكيلة المنتخب الوطني السعو

ون؟بالنسبة للسعودي



68%39% 46% 47%

مصرروسيااألوروغوايالسعودية

لمغلوبأي فريقين يعتقد السعوديون أن يتاهلو الى دور خروج ا

من مجموعة منتخبهم الوطني السعودي؟



7% 15% 19% 22%5%

2% 3% 3% 4%2%

يااسباناالمانيناألرجنتيمصرلالبرازي

المغربالالبرتغكابلجيتونسافرنس

عدا عن المنتخب الوطني السعودي ما هو المنتخب الذي

ن؟الذي يشجعه السعوديو



12% 16% 17% 22%10%

2% 3% 3% 5%1%

ذيالبأعتقاد السعوديون من هو الفريق 

سيحصل على كأس العالم؟

يااسبانالسعوديةناألرجنتياالمانيلالبرازي

اكوستاريكاروسيمصركابلجيافرنس



المنهجية

.السعوديةأنحاءجميعفيمقابلة٥٠٠أجريت•

شمالواألوسطالشرقفيابسوسلوحةعبرالدراسةإجراءتم•

.اإلنترنتعلىافريقيا

نبيأعمارهمتتراوحالذينالسعوديونالمواطنونالدراسةغطتوقد•

.واإلناثالذكورمنهمسنة٦٤و١٨

يفيشاركالوطنيفريقهمبأنعلمعلىأفرادمعالدراسةاجراءتم•
.الكرويالحدثهذامشاهدةوينوونالعالمكأس
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