
 قياس درجة المقروئية في الجزائر
  2018  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الثقافة    
 المركز الوطني للكتاب



2018أكتوبر  فرد 321   

1 

 مرحلة الدراسة

 منهجية الدراسة

 321 من تتكون  عينة على باالعتماد وذلك الجزائر  في املقروئية درجة قياس إلى الدراسة هذه خالل من نهدف
 طريقة على باالعتماد وهذا ،(تيسمسيلت وزو، تيزي  شلف، ، تيبازة ، الجزائر ) واليات خمس على موزعين فرد

 عن املعطيات جمع تم حيث املدروس،  للمجتمع  عالية تمثيل درجة على للحصول   كوسيلة املحاصصة
 في املقروئية درجة لقياس كمؤشرات تعتبر  سؤال 30  احتوة استمارة على وباالعتماد الشخصية املقابلة طريق

   .الجزائر
 
 

 مكونات العينة حجم العينة
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74,1% 25,9% 
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 التوزيع الجغرافي

 تيبازة

102 

 الجزائر

46 

52 
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 منهجية الدراسة

 شلف

 تيسمسيلت

 تيزي وزو

58 

57 

 الفئات العمرية
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 المهنة
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 منهجية الدراسة

 المستوى الدراسي 



 سلوكيات القراءة في الجزائر
2018 

 مخبر الحوكمة االقتصاد المؤسسي والنمو المستدام
Laboratoire de gouvernance économie 

institutionnelle et croissance durable 

LAGIC 
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بين النسخة الورقية والكتاب اإللكترونيالمفاضلة       
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