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نبذة عن االستطالع

الهدف:
يهــدف اســتطالع قيــاس النفــاذ واســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت إلــى توفيــر بعــض المؤشــرات الهامــة 
حــول مــدى اســتخدام األفــراد بالســلطنة )عمانييــن ووافديــن( لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت بالســلطنة، ويتضمــن 

ذلك: 

تقدير نسب نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.  
التعرف على األسباب التي قد تعوق نفاذ األسر واألفراد إلى اإلنترنت.  

تقديــر نســب اســتخدام األفــراد لوســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة )مثــل فيســبوك، تويتــر، إنســتجرام،   
واتــس آب، ســناب شــات، المدونــات، والمنتديــات، وغيرهــا(.
تقدير نسب امتالك األفراد واستخدامهم للهواتف الذكية.  

تقديــر نســب األســر التــي يتوفــر لهــا حاســب آلــي )مكتبــي، محمــول، أو جهــاز لوحــي(، ونســب األفــراد   
الذيــن يســتخدمون الحاســب اآللــي )مكتبــي، محمــول، أو جهــاز لوحــي(. 

يــد  التعــرف علــى مــدى إجــادة األفــراد لمهــارات اســتخدام الحاســب اآللــي األساســية، مثــل: إرســال بر  
إلكترونــي، اســتخدام الصيــغ الحســابية البســيطة فــي برامــج الحســابات )مثــل إكســيل(، إنشــاء عــروض 
تقديميــة إلكترونيــة، كتابــة برنامــج حاســوبي باســتخدام لغــة برمجــة متخصصــة، وغيرهــا مــن المهــارات.
مــن  العديــد  قبــل  مــن  االســتطالع واســتخدامها  مثــل هــذا  مــن  المتوفــرة  المؤشــرات  علــى  االعتمــاد  ويتــم 
المؤسســات الدوليــة، مثــل االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، لتحديــد مــا تــم إنجــازه فــي كل دول العالــم حــول اســتخدام 

ــة المعلومــات واالتصــاالت، وترتيــب الــدول حســب إنجازهــا فــي هــذا المجــال الهــام. تقني

جمع البيانات:
تم جمع بيانات االســتطالع خالل الفترة من 6 إلى 17 يناير 2019م، مع عينة من العمانيين والوافدين المقيمين 
يــق المقابــالت  يــة، واألرديــة عــن طر العربيــة، واإلنجليز بثــالث لغــات مختلفــة:  بالســلطنة، وتــم إجــراء المقابــالت 

   (Computer Assisted Telephone Interviewing CATI) الهاتفيــة وفــق اســتبيان إلكترونــي  

حجم العينة:
بلــغ حجــم العينــة 2505 فــرًدا )1433 مــن العمانييــن، و1072 مــن الوافديــن(، فــي فئــة العمــر )18 ســنة فأكثــر( 

يــة، والذكــور واإلنــاث. مــن جميــع محافظــات الســلطنة، ومختلــف المســتويات التعليميــة والفئــات العمر

بنــاًء علــى حجــم العينــة )2505 فــرًدا(، يبلــغ خطــأ المعاينــة أقــل مــن 2.0 نقطــة مئويــة لتقديــرات النســب علــى 
يــد أو تنقــص بمقــدار 2.0 نقطــة مئويــة عــن  المســتوى اإلجمالــي للســلطنة )بمــا يعنــي أن النســب المقــدرة قــد تز

النســبة الفعليــة فــي المجتمــع ككل، وذلــك بدرجــة ثقــة 95%(. 

ية، فهي ليست دقيقة وال يعتمد عليها رسميا. ير من ناحية الحدود السياسية واإلدار تنويه هام: ال يعتمد على الخرائط الواردة في هذا التقر
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الملخص التنفيذي

مؤشرات استخدام الحاسب اآللي:

%31 هــي نســبة اســتخدام الحاســب اآللــي بيــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر(: %49 للعمانييــن، مقابــل   
%18 للوافديــن.

%47 هــي نســبة امتــالك األســر المعيشــية للحاســب اآللــي: %75 لألســر العمانيــة، مقابــل 24%   
ألســر للوافديــن

يــد  أكثــر مهــارات الحاســب انتشــارا: نســخ أو نقــل الملفــات، ونســخ ولصــق البيانــات، وإرســال بر  
إلكترونــي.

مؤشرات استخدام اإلنترنت شبكات التواصل االجتماعي:

%92 هــي نســبة اســتخدام اإلنترنــت بيــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر(: %96 للعمانييــن، مقابــل 90%   
للوافديــن.

ألســر   77% مقابــل  العمانيــة،  لألســر   95% لإلنترنــت:  المعيشــية  األســر  نفــاذ  نســبة  هــي   86%  
للوافديــن.

معوقــات اســتخدام اإلنترنــت: عــدم الحاجــة الســتخدام اإلنترنــت، عــدم المعرفــة بهــا، ارتفــاع   
واألميــة. التكلفــة، 

أكثــر شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها العمانيــون هــي: واتــس آب،   
ويوتيــوب، وإنســتجرام، بينمــا يســتخدم الوافــدون بشــكل أكبــر: واتــس آب، وتطبيــق أيمــو لالتصــاالت، 

وفيســبوك.

مؤشرات امتالك الهاتف الذكي:
 

 %93 هــي نســبة امتــالك الهواتــف الذكيــة بيــن األفــراد )18 ســنة فأكثــر(: %96 للعمانييــن، مقابــل 
%90 للوافديــن.

نفاذ واستخدام األفراد )15 سنة فأكثر( باألسر المعيشية لتقنية المعلومات واالتصاالت:

%96.7 هي نسبة استخدام الهاتف النقال: %96.5 للعمانيين، مقابل %97.0 للوافدين.  
%96.0 هي نسبة امتالك الهاتف النقال: %95.5 للعمانيين، مقابل %96.7 للوافدين.  

%91.9 هي نسبة امتالك هاتف نقال ذكي: %92.4 للعمانيين، مقابل %91.9 للوافدين.  
%90.9 هي نسبة استخدام اإلنترنت: %91.3 للعمانيين، مقابل %90.4 للوافدين.  

%48.6 هي نسبة استخدم الحاسب اآللي: %62.0 للعمانيين، مقابل %28.8 للوافدين.  
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استخدامهم  عن  باالستطالع  المشتركين  فأكثر(  سنة   18( األفراد  سؤال  تم 
للحاسب اآللي: »هل استخدمت جهاز الحاسب اآللي )مكتبي، أو البتوب، أو جهاز 
لوحي، أو ما شابه ذلك( خالل الثالثة أشهر الماضية؟«. ويبين الشكل )1-1( نسب 

استخدام الحاسب اآللي بين العمانيين والوافدين، ونالحظ من الشكل ما يلي:

الســكان 	  إجمالــي  مــن   31% اآللــي  الحاســب  اســتخدام  نســبة  تبلــغ 
. لســلطنة با

يبــا )%49( يســتخدمون الحاســب اآللــي، مقابــل 18% 	  نصــف العمانييــن تقر
مــن الوافديــن.

1استخدام الحاسب اآللي

شكل )1-1(: نسب استخدام الحاسب اآللي لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الجنسية

%31 هي 
نسبة استخدام 
الحاسب اآللي: 
%49 للعمانيين، 

مقابل 18% 
للوافدين.

إجمالي السلطنةوافدعماني

49%

18%31%

51%

82%69%

نعم       ال 

هل استخدمت جهاز الحاسب اآللي )مكتبي، أو البتوب، أو جهاز لوحي، أو ما شابه ذلك( خالل الثالثة أشهر الماضية؟
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1-2 استخدام الحاسب اآللي حسب المحافظة

الحاسب  يستخدمون  الذين  فأكثر(  )18 سنة  األفراد  نسب   )2-1( يعرض شكل 
يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  اإلقامة،  محافظة  اآللي حسب 

يمــي   	  تــم رصــد أعلــى نســب اســتخدام الحاســب اآللــي فــي محافظــة البر
الظاهــرة )41%(. ثــم  تليهــا مســندم )46%(،   ،)47%(

فــي المقابــل، توجــد أدنــى نســب اســتخدام الحاســب اآللــي فــي محافظتــي 	 
لــكل منهمــا(، ومحافظــة ظفــار  جنــوب الشــرقية وشــمال الباطنــة )26% 

.)27%(

أعلى نسب 
استخدام الحاسب 

اآللي توجد 
في محافظات 

البريمي، 
ومسندم، 

والظاهرة، وأدناها 
في جنوب 

الشرقية، وشمال 
الباطنة.

الظاهرة

إجمالي
 السلطنة

شمال الشرقية

مسقط

43%

31%

31%

31%

شكل )1-2(: نسب استخدام الحاسب اآللي لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب محافظة اإلقامة

%26شمال الباطنة

%27ظفار

26% جنوب الشرقیة

مسندم 46%

الداخلية 32%

%29الوسطى

البريمي 47%

جنوب الباطنة 34%
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يبيــن الشــكل )1-3( نســب األفــراد )18 ســنة فأكثــر( الذيــن يســتخدمون الحاســب 
اآللــي حســب بعــض الخصائــص الديموغرافيــة، ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

ــر بيــن اإلنــاث عــن الذكــور )46%  ترتفــع نســبة اســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل كبي
مقابــل %25 علــى الترتيــب(؛ وربمــا يرجــع ذلــك إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الوافديــن 

)أصحــاب نســب االســتخدام األقــل( مــن الذكــور.

التعليمــي 	  بالمســتوى  كبيــرة  بدرجــة  اآللــي  الحاســب  اســتخدام  يرتبــط 
لألفــراد، لذلــك نالحــظ ارتفــاع النســبة بشــكل كبيــر بيــن األفــراد الحاصليــن علــى 
تعليــم أعلــى مــن دبلــوم التعليــم العــام )%68( مقارنــة باألفــراد الحاصليــن 
علــى الدبلــوم العــام )%26(، أو اقــل مــن الدبلــوم العــام )%4 فقــط(.

بشــكل عــام، تقــل نســبة اســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل ملحــوظ مــع 	 
التقــدم فــي العمــر، حيــث تصــل النســبة إلــى %31 بيــن األفــراد فــي الفئــة 

يــة )50 ســنة فأكثــر(. يــة )18-29 ســنة(، مقابــل %19 فقــط لألفــراد فــي الفئــة العمر العمر

1-3 استخدام الحاسب اآللي حسب الخصائص الديموغرافية

الجنس  المستوى التعليميالعمر

ترتفع نسب 
استخدام 

الحاسب اآللي 
بشكل كبير بين 

اإلناث عن الذكور، 
وبين المستويات 
التعليمية األعلى، 

وفئات العمر 
األصغر.

19% 33%

31%

68% 26%

4%

46%25%

شكل )1-3(: نسب استخدام الحاسب اآللي لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الخصائص الديموغرافية

دبلوم 
التعليم
العام

50 فأكثر

29-18

49-30
أعلى من
 دبلوم 
التعليم 

العام

أقل من
 دبلوم 
التعليم 

العام

ذكرأنثى



10

يبين الشكل )1-4( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون الحاسب اآللي 
حسب الحالة العملية وقطاع العمل، ونالحظ من الشكل ما يلي:

ترتفــع نســبة اســتخدام الحاســب اآللــي بشــكل كبيــر بيــن الباحثيــن عــن عمــل 	 
)%49( مقارنــة بالمشــتغلين )%29(، واألفــراد خــارج قــوة العمــل )30%(، 
والمتقاعديــن  المتفرغيــن  والطــالب  البيــوت  ربــات  الفئــة  هــذه  وتشــمل 

الراغبيــن فيــه. يــن عــن العمــل أو الزاهديــن وغيــر  والعاجز

تبلــغ نســبة اســتخدام الحاســب اآللــي %55 بيــن األفــراد المشــتغلين بالقطــاع 	 
ــرا مــن النســبة المســجلة بيــن األفــراد المشــتغلين  ــر كثي الحكومــي، وهــي أكب

بالقطــاع الخــاص أو العائلــي )22%(.

1-4 استخدام الحاسب اآللي حسب الحالة العملية وقطاع العمل
ترتفع نسب 
استخدام 

الحاسب اآللي 
بشكل كبير بين 

الباحثين عن عمل، 
وبين المشتغلين 

بالقطاع 
الحكومي.

خاص / 
عائلي

حكومي

خارج قوة 
العمل

باحث عن 
عمل

مشتغل

22%

55%

29%

49%

30%

الحالة العمليةقطاع العمل

شكل )1-4(: نسب استخدام الحاسب اآللي لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الخصائص الديموغرافية
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عّرف األسرة المعيشية على أنها فرد أو مجموعة أفراد، تربطهم أو ال تربطهم 
ُ
ت

صلة قرابة، يشتركون معا في كل من السكن ووجه أو أكثر من ترتيبات المعيشة، 
وهي بهذا تختلف عن األسر الجماعية كما في معسكرات العمال. 

تــم ســؤال األفــراد المقيميــن بأســر معيشــية عــن امتــالك أســرهم للحاســب اآللــي 
)مكتبــي، أو البتــوب، أو جهــاز لوحــي، أو مــا شــابه ذلــك(. ويبيــن الشــكل )5-1( 
نســب امتــالك األســر المعيشــية العمانيــة والوافــدة للحاســب اآللــي، ونالحــظ مــن 

الشــكل مــا يلــي:
يًبــا )%47( لديهــا حاســب آلــي متــاح 	  نصــف األســر المعيشــية بالســلطنة تقر

الســتخدام أفــراد األســرة.

ثالثــة أربــاع األســر المعيشــية العمانيــة )%75( لديهــا حاســب آلــي، مقابــل 	 
%24 مــن أســر الوافديــن.

امتالك األسر المعيشية للحاسب اآللي  5-1
%47 هي 

نسبة امتالك 
األسر المعيشية 
للحاسب اآللي: 

%75 لألسر 
العمانية، مقابل 

%24 ألسر 
للوافدين.

شكل )1-5(: نسب امتالك األسر المعيشية للحاسب اآللي حسب جنسية رب األسرة

إجمالي السلطنةوافدعماني

نعم       ال 

75%

24%47% 25%

76%53%

هل يوجد لدى األسرة حاسب آلي )مكتبي، أو البتوب، أو جهاز لوحي، أو ما شابه ذلك(؟
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يعرض شكل )2-1( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يجيدون بعض مهارات 
عنها في  السؤال  تم  التي  اآللي(  الحاسب  يستخدمون  )ممن  اآللي  الحاسب 

يلي: الشكل ما  االستطالع، ونالحظ من 

نقــل 	  أو  الترتيــب(: نســخ  )علــى  انتشــارا هــي  اآللــي  الحاســب  أكثــر مهــارات 
ملــف أو مجلــد )%82(، واســتخدام أدوات النســخ واللصــق للبيانــات )81%(، 

يــد إلكترونــي مــع ملفــات مرفقــة )78%(. وإرســال رســائل بر

برنامــج 	  كتابــة  هــي:  انتشــارا  اآللــي  الحاســب  مهــارات  أقــل  المقابــل،  فــي 
عــروض  وإنشــاء   ،)20%( متخصصــة  برمجــة  لغــة  باســتخدام  حاســوبي 
الصــوت،  الصــور،  النصــوص،  متضمنــة  عــرض  ببرمجيــات  إلكترونيــة  تقديميــة 
يلهــا، أو  الفيديــو، أو الرســوم البيانيــة )%50(، والبحــث عــن برمجيــات، أو تنز

 .)51%( لهــا  اإلعــدادات  ضبــط  أو  تثبيتهــا، 

2 إجادة مهارات الحاسب اآللي األساسية 
أكثر المهارات 
التي يجيدها 

األفراد: نسخ أو 
نقل الملفات 
والمجلدات، 
ونسخ ولصق 

البيانات، وإرسال 
بريد إلكتروني.

يد إلكتروني إرسال رسائل بر
 مع ملفات مرفقة

استخدام أدوات النسخ 
واللصق

نسخ أو نقل ملف أو مجلد

أنشطة أخرى

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية 
ببرمجيات عرض

يلها ، أو  البحث عن برمجيات، أو تنز
تثبيتها أو ضبط اإلعدادات

توصيل وتركيب أجهزة جديدة

استخدام بعض الصيغ الحسابية 
البسيطة

نقل الملفات بين الحاسوب 
وأجهزة أخرى

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام 
لغة برمجة متخصصة

شكل )2-1(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يجيدون بعض مهارات الحاسب اآللي

10%20%

القيام بمهام بسيطة مثل مشاهدة
الفيديهات ، النقر على األيقونات

82%

78%

76%

81%

69%

59%

59%

51%

50%
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يعرض شكل )2-2( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يجيدون بعض مهارات 
الجنسية، ونالحظ من  الحاسب اآللي( حسب  الحاسب اآللي )ممن يستخدمون 

الشكل ما يلي:

العمانييــن: 	  عــن  لهــا  الوافديــن  إجــادة  نســب  يــد  تز التــي  المهــارات  أكثــر 
اســتخدام بعــض الصيــغ الحســابية البســيطة فــي صفحــات البيانــات )مثــل 
ملفــات  مــع  إلكترونــي  يــد  بر رســائل  وإرســال  وغيــره(،  إكســيل  برنامــج 
مرفقــة، وتوصيــل وتركيــب أجهــزة جديــدة مثــل مــودم، أو طابعــة، أو 

غيرهــا.

عــن 	  لهــا  العمانييــن  إجــادة  نســب  يــد  تز التــي  المهــارات  المقابــل،  فــي 
الفيديوهــات  مشــاهدة  مثــل  البســيطة  بالمهــام  القيــام  الوافديــن: 
والنقــر علــى أيقونــات التطبيقــات خصوصــا باســتخدام األجهــزة اللوحيــة، 
ونقــل الملفــات بيــن الحاســوب وأجهــزة أخــرى، وإنشــاء عــروض تقديميــة 
إلكترونيــة ببرمجيــات عــرض )متضمنــة النصــوص، الصــور، الصــوت، الفيديــو، 

البيانيــة(.  الرســوم  أو 

2-1 إجادة مهارات الحاسب اآللي حسب الجنسية
أكثر المهارات 
التي يجيدها 
العمانيون 

عن الوافدين: 
القيام بالمهام 
البسيطة، ونقل 

الملفات بين 
الحاسوب وأجهزة 

أخرى، وإنشاء 
عروض تقديمية.

شكل )2-2(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يجيدون بعض مهارات الحاسب اآللي حسب الجنسية

يد إلكتروني مع ملفات مرفقة  إرسال رسائل بر

استخدام أدوات النسخ واللصق

نسخ أو نقل ملف أو مجلد

أنشطة أخرى

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية ببرمجيات عرض

يلها ، أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات البحث عن برمجيات، أو تنز

توصيل وتركيب أجهزة جديدة

استخدام بعض الصيغ الحسابية البسيطة

نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام لغة برمجة متخصصة

القيام بمهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديهات ،
 النقر على األيقونات

18
24

51
48

49
56

55
67

52
72

70
66

78
72

73
87

79

82
82

10
9

84

عماني         وافد 
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يعرض شكل )2-3( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يجيدون بعض مهارات 
من  ونالحظ  الجنس،  حسب  اآللي(  الحاسب  يستخدمون  )ممن  اآللي  الحاسب 

يلي: الشكل ما 

يــد نســب إجــادة الذكــور لهــا عــن اإلنــاث: اســتخدام 	  أكثــر المهــارات التــي تز
بعــض الصيــغ الحســابية البســيطة، وكتابــة برنامــج حاســوبي باســتخدام لغــة 

برمجــة متخصصــة، ونســخ أو نقــل ملــف أو مجلــد.

يــد نســب إجــادة اإلنــاث لهــا عــن الذكــور: 	  فــي المقابــل، أكثــر المهــارات التــي تز
النصــوص،  )متضمنــة  عــرض  ببرمجيــات  إلكترونيــة  تقديميــة  عــروض  إنشــاء 
الصــور، الصــوت، الفيديــو، أو الرســوم البيانيــة(، والقيــام بالمهــام البســيطة 
خصوصــا  التطبيقــات  أيقونــات  علــى  والنقــر  الفيديوهــات  مشــاهدة  مثــل 

باســتخدام األجهــزة اللوحيــة. 

2-2 إجادة مهارات الحاسب اآللي حسب الجنس
أكثر المهارات 
التي تجيدها 
اإلناث عن 

الذكور: إنشاء 
عروض تقديمية 

إلكترونية، 
والقيام بالمهام 

البسيطة.

يد إلكتروني مع ملفات مرفقة  إرسال رسائل بر

استخدام أدوات النسخ واللصق

نسخ أو نقل ملف أو مجلد

أنشطة أخرى

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية ببرمجيات عرض

يلها ، أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات البحث عن برمجيات، أو تنز

توصيل وتركيب أجهزة جديدة

استخدام بعض الصيغ الحسابية البسيطة

نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام لغة برمجة متخصصة

القيام بمهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديهات ،
 النقر على األيقونات

شكل )2-3(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يجيدون بعض مهارات الحاسب اآللي حسب الجنس

ذكور           إناث 

21
17

45
57

52
51

58
60
63

54
70

68
73

80
78

77
80

81
84

81
10
10
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يعرض شكل )2-4( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يجيدون بعض مهارات 
التعليمي،  الحاسب اآللي( حسب المستوى  الحاسب اآللي )ممن يستخدمون 

ونالحظ من الشكل ما يلي:

مع 	  اآللي  الحاسب  لمهارات  األفراد  إجادة  نسب  يد  تز عام،  بشكل 
المهارات  أكبر في  التعليمي، ويتضح ذلك بشكل  المستوى  ارتفاع 
)متضمنة  عرض  ببرمجيات  إلكترونية  تقديمية  عروض  إنشاء  التالية: 
النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، أو الرسوم البيانية(، ونقل الملفات 
الحسابية  الصيغ  بعض  واستخدام  أخرى،  وأجهزة  الحاسوب  بين 

وغيره(. إكسيل  برنامج  )مثل  البيانات  البسيطة في صفحات 

2-3 إجادة مهارات الحاسب اآللي حسب المستوى التعليمي
تزيد نسب إجادة 
األفراد لمهارات 
الحاسب اآللي 

مع ارتفاع 
المستوى 
التعليمي،

أنشطة أخرى

شكل )2-4(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يجيدون بعض مهارات الحاسب اآللي حسب المستوى التعليمي

يد إلكتروني مع ملفات مرفقة  إرسال رسائل بر

استخدام أدوات النسخ واللصق

نسخ أو نقل ملف أو مجلد

إنشاء عروض تقديمية إلكترونية ببرمجيات عرض

يلها ، أو تثبيتها أو ضبط اإلعدادات البحث عن برمجيات، أو تنز

توصيل وتركيب أجهزة جديدة

استخدام بعض الصيغ الحسابية البسيطة

نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى

كتابة برنامج حاسوبي بإستخدام لغة برمجة متخصصة

القيام بمهام بسيطة مثل مشاهدة الفيديهات ،
 النقر على األيقونات

  أعلى من الدبلوم العام

28
1720

2239
56

46 4455
54

4963
53

49
63

4559
74

65 65
81

71 68
82

7772
85

78
72

87

11 7

دبلوم التعليم العامأقل من الدبلوم العام 
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3 استخدام اإلنترنت 

استخدامهم  عن  باالستطالع  المشتركين  فأكثر(  سنة   18( األفراد  سؤال  تم 
لإلنترنت: »هل استخدمت اإلنترنت من أي مكان خالل الثالثة أشهر الماضية )يتضمن 
الشكل )3-1( نسب  باإلنترنت(؟«. ويبين  االتصال  يحتاج  ذلك استخدام أي تطبيق 

يلي: الشكل ما  العمانيين والوافدين، ونالحظ من  بين  اإلنترنت  استخدام 

تبلغ نسبة استخدام اإلنترنت %92 من إجمالي السكان بالسلطنة.	 

ترتفــع نســبة اســتخدام اإلنترنــت إلــى %96 بيــن العمانييــن، مقابــل %90 بيــن 	 
الوافديــن.

%92 هي نسبة 
استخدام اإلنترنت: 
%96 للعمانيين، 

مقابل 90% 
للوافدين.

شكل )3-1(: نسب استخدام اإلنترنت لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الجنسية

هل استخدمت اإلنترنت من أي مكان خالل الثالثة أشهر الماضية؟

إجمالي السلطنةوافدعماني

4%10%

90%

8%

92% 96%

نعم       ال 
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يعرض شكل )3-2( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت حسب 
محافظة اإلقامة، ونالحظ من الشكل ما يلي:

تم رصد أعلى نسب استخدام اإلنترنت في محافظة شمال الشرقية 	 
)%98(، تليها مسندم )%95(، ومسقط )93%(.

اإلنترنت في محافظات: 	  أدنى نسب استخدام  توجد  المقابل،  في 
.)90%( الباطنة  وشمال   ،)89%( الوسطى 

3-1 استخدام اإلنترنت حسب المحافظة
أعلى نسب 
استخدام 

اإلنترنت توجد 
في محافظات 
شمال الشرقية، 

ومسندم، 
ومسقط، 

وأدناها في 
الوسطى 

وشمال الباطنة.

شكل )3-2(: نسب استخدام اإلنترنت لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب محافظة اإلقامة

الظاهرة

إجمالي
 السلطنة

شمال الشرقية

مسقط
شمال الباطنة

ظفار

جنوب الشرقیة

مسندم

الداخلية

الوسطى

البريمي

جنوب الباطنة

89%

90%

91%

91%

92%

92%
93%

93%
93%

92%

95%

98%
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يبين الشكل )3-3( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت حسب 
بعض الخصائص الديموغرافية، ونالحظ من الشكل ما يلي:

ترتفــع نســبة اســتخدام اإلنترنــت بشــكل ملحــوظ بيــن اإلنــاث عــن الذكــور )97% 	 
مقابــل %91 علــى الترتيــب(.

يرتبــط اســتخدام اإلنترنــت إلــى حــٍد مــا بالمســتوى التعليمــي لألفــراد، لذلــك 	 
نالحــظ ارتفــاع النســبة بشــكل ملحــوظ بيــن األفــراد الحاصليــن علــى تعليــم أعلــى 
مــن دبلــوم التعليــم العــام )%99( مقارنــة باألفــراد الحاصليــن علــى الدبلــوم 

العــام )%96(، أو اقــل مــن الدبلــوم العــام )83%(.

بشــكل عــام، تقــل نســبة اســتخدام اإلنترنــت بشــكل كبيــر مــع التقــدم فــي 	 
يــة )29-18  العمــر، حيــث تصــل النســبة إلــى %94 بيــن األفــراد فــي الفئــة العمر

يــة )50 ســنة فأكثــر(. ســنة(، مقابــل %74 لألفــراد فــي الفئــة العمر

3-2 استخدام اإلنترنت حسب الخصائص الديموغرافية
ترتفع نسب 

استخدام اإلنترنت 
بشكل كبير بين 

اإلناث عن الذكور، 
وبين المستويات 
التعليمية األعلى، 

وفئات العمر 
األصغر.

الجنس  المستوى التعليميالعمر

شكل )3-3(: نسب استخدام اإلنترنت لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الخصائص الديموغرافية

50 فأكثر

29-18
أقل من
 دبلوم 
التعليم 

العام

ذكرأنثى
دبلوم 
التعليم
العام

94%

94%

74%96%99%

83%

97%91%

49-30
أعلى من
 دبلوم 
التعليم 

العام
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يبين الشكل )3-4( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت حسب 
الحالة العملية وقطاع العمل، ونالحظ من الشكل ما يلي:

الباحثين عن عمل )%97( مقارنة 	  بين  اإلنترنت  ترتفع نسبة استخدام 
.)91%( العمل  خارج قوة  واألفراد   ،)92%( بالمشتغلين 

بالقطاع 	  المشتغلين  األفراد  بين   97% اإلنترنت  استخدام  نسبة  تبلغ 
أو  الخاص  بالقطاع  المشتغلين  األفراد  بين   91% مقابل  الحكومي، 

العائلي.

3-3 استخدام اإلنترنت حسب الحالة العملية وقطاع العمل
ترتفع نسب 

استخدام اإلنترنت 
بين الباحثين 

عن عمل، وبين 
المشتغلين 

بالقطاع 
الحكومي.

شكل )3-4(: نسب استخدام اإلنترنت لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الخصائص الديموغرافية

خاص / 
عائلي

حكومي

خارج قوة 
العمل

باحث عن 
عمل

مشتغل

91%

97%

92%

97%

91%

الحالة العمليةقطاع العمل
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أفراد  من  فرد  أي  قدرة  أنه  على  اإلنترنت،  إلى  المعيشية  األسرة  نفاذ  ُيعّرف 
أثناء تواجده  بأية وسيلة،  اإلنترنت،  الوصول إلى شبكة  المعيشية على  األسرة 

األسرة.  بمسكن 

تم سؤال األفراد المقيمين بأسر معيشية عن إمكانية نفاذ أسرهم لإلنترنت. ويبين 
المعيشية لإلنترنت حسب جنسية رب األسرة، ونالحظ  الشكل )3-5( نفاذ األسر 

من الشكل ما يلي:

%86 من األسر المعيشية بالسلطنة لديها إمكانية النفاذ لإلنترنت.	 

%95 مــن األســر المعيشــية العمانيــة لديهــا إمكانيــة النفــاذ لإلنترنــت، مقابــل 	 
%77 مــن أســر الوافديــن.

3-4 نفاذ األسر المعيشية إلى اإلنترنت
%86 هي 
نسبة نفاذ 

األسر المعيشية 
لإلنترنت: 95% 
لألسر العمانية، 

مقابل %77 ألسر 
الوافدين.

شكل )3-5(: نفاذ األسر المعيشية لإلنترنت حسب جنسية رب األسرة

إجمالي السلطنةوافدعماني

هل يوجد لدى األسرة إمكانية النفاذ إلى اإلنترنت؟

95%

5%
23%

77%

14%

86%

نعم       ال 
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يستخدمون  ال  الذين  باالستطالع  المشتركين  فأكثر(  سنة   18( األفراد  سؤال  تم 
التي  األسباب  أهم   )6-3( الشكل  ويبين  االستخدام،  عدم  أسباب  عن  اإلنترنت 

يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  ذلك.  بخصوص  األفراد  ذكرها 

الترتيب: 	  على  هي  لإلنترنت  األفراد  استخدام  لعدم  األسباب  أهم 
عن  )%38(، عدم معرفة شيء  اإلنترنت  الحاجة الستخدام  عدم 
المالية  القدرة  عدم  أو  الخدمة  تكلفة  ارتفاع   ،)31.4%( اإلنترنت 

.)14%( األمية  إلى  باإلضافة   ،)29.5%(

3-5 معوقات استخدام اإلنترنت 
معوقات 
استخدام 

اإلنترنت: عدم 
الحاجة الستخدام 

اإلنترنت، عدم 
المعرفة بها، 
ارتفاع التكلفة، 

واألمية.

شكل )3-6(: أسباب عدم استخدام األفراد )18 سنة فأكثر( لإلنترنت

)الحاجة إلى أجهزة خاصة )مثل ذوي اإلعاقة

أسباب اجتماعية أو ثقافية

أسباب تتعلق بأمن المعلومات /اعتبابرات الخصوصية

أفتقار المحتوى المحلي

ال يوجد لدي أي مكان للنفاذ إلى االنترنت

غير مسموح لي بإستخدام االنترنت

ال يوجد وقت كاف

افتقار المهارات األساسية الستخدام االإنترنت

األمية

ارتفاع تكلفة الخدمة

ال أعرف ماهو اإلنترنت

عدم الحاجة الستخدام اإلنترنت

0.9%

2.4%

3.7%

5.5%

6.1%

14.0%

29.5%

31.4%

38.0%

0.2%

0.2%

0.2%
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4 استخدام شبكات التواصل االجتماعي

بعض  يستخدمون  الذين  فأكثر(،  سنة   18( األفراد  نسب   )1-4( شكل  تيعرض 
تم  التي  اإلنترنت(  يستخدمون  )ممن  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  شبكات 

يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  االستطالع،  في  عنها  السؤال 

أكثــر شــبكات التواصــل االجتماعــي انتشــارا هــي )علــى الترتيــب(: تطبيــق واتــس 	 
آب )%96(، ثــم موقــع وتطبيــق مشــاهدة الفيديوهــات يوتيــوب )76%(، 

وتطبيــق أيمــو إلجــراء االتصــاالت عبــر اإلنترنــت )56%(.

موقــع 	  هــي:  انتشــارا  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  أقــل  المقابــل،  فــي 
 .)8%( والمدونــات   ،)8%( إن  ولينكــد   ،)4%( بنترســت  وتطبيــق 

أكثر أدوات 
التواصل 

االجتماعي 
استخداما: واتس 
آب، ويوتيوب، 

وإيمو.

بنترست

لينكد إن

المدونات

المنتديات

سناب شات

تويتر

جوجل بلس

إنستجرام

فيسبوك

إيمو

يوتيوب

واتس آب

شبكات أخرى

شكل )4-1(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون بعض شبكات التواصل االجتماعية

4

8

8

10

24

25

25

42

53

56

76

96

5
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يعرض شكل )4-2( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يستخدمون بعض شبكات 
وتطبيقات التواصل االجتماعي حسب الجنسية، ونالحظ من الشكل ما يلي:

يستخدمها 	  التي  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  شبكات  أكثر 
وإنستجرام   ،)83%( ويوتيوب   ،)99%( آب  واتس  هي:  العمانيون 

.)66%(

في المقابل، أكثر الشبكات والتطبيقات التي يستخدمها الوافدون 	 
هي: واتس آب )%94(، وتطبيق أيمو لالتصاالت )%84(، وفيسبوك 

.)75%(

4-1 استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنسية
أكثر أدوات 

التواصل 
االجتماعي التي 

يستخدمها 
العمانيون 

هي: واتس 
آب، ويوتيوب، 
وإنستجرام. 

شكل )4-2(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون بعض شبكات التواصل االجتماعية حسب 
الجنسية

بنترست

لينكد إن

المدونات

المنتديات

سناب شات

تويتر

جوجل بلس

إنستجرام

فيسبوك

إيمو

يوتيوب

واتس آب

شبكات أخرى

4
3

8
7

11
5

15
6

41
10

37
15

29
22

66
22

26
75

22
84

83

99
94

7
3

69

عماني           وافد 
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يعرض شكل )4-3( نسب األفراد )18 سنة فأكثر(، الذين يستخدمون بعض شبكات 
وتطبيقات التواصل االجتماعي حسب الجنس، ونالحظ من الشكل ما يلي:

يــد نســب اســتخدام 	  أكثــر شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي التــي تز
الذكــور لهــا عــن اإلنــاث بشــكل ملحــوظ: تطبيــق أيمــو لالتصــاالت )خصوصــا بيــن 

الوافديــن(، وفيســبوك.

يــد نســب اســتخدام اإلنــاث 	  فــي المقابــل، أكثــر الشــبكات والتطبيقــات التــي تز
لهــا عــن الذكــور بشــكل كبيــر: إنســتجرام، وســناب شــات، ويوتيــوب. 

4-2 استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب الجنس
شبكات وتطبيقات 

التواصل 
االجتماعي التي 
تستخدمها اإلناث 
أكثر من الذكور: 

إنستجرام، وسناب 
شات، ويوتيوب.

بنترست

لينكد إن

المدونات

المنتديات

سناب شات

تويتر

جوجل بلس

إنستجرام

فيسبوك

إيمو

يوتيوب

واتس آب

شبكات أخرى

شكل )4-3(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون بعض شبكات التواصل االجتماعية حسب الجنس

3
7
7
8

6
12

7
16

16
42

22
31

22
32

32
63
62

32
66

35

72
83

96
98

4
6

ذكور           إناث 
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بعض  يستخدمون  الذين  فأكثر(،  سنة   18( األفراد  نسب   )4-4( شكل  يعرض 
شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي، ونالحظ من 

يلي: ما  الشكل 

أصحاب 	  بين  استخداًما  االجتماعي  التواصل  وتطبيقات  شبكات  أكثر 
المستويات التعليمية األعلى هي على الترتيب: واتس آب، يوتيوب، 

وفيسبوك. وإنستجرام، 

يد نسب استخدامها 	  في المقابل، أكثر الشبكات والتطبيقات التي تز
بين أصحاب المستويات التعليمية األقل هي على الترتيب: واتس آب، 

تطبيق أيمو لالتصاالت، ويوتيوب، وفيسبوك.

4-3 استخدام شبكات التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي
أكثر أدوات 

التواصل االجتماعي 
استخداًما بين 

أصحاب المستويات 
التعليمية 

األعلى: واتس 
آب، ويوتيوب، 
وإنستجرام، 
وفيسبوك.

بنترست

لينكد إن

المدونات

المنتديات

سناب شات

تويتر

جوجل بلس

إنستجرام

فيسبوك

إيمو

يوتيوب

واتس آب

شبكات أخرى

شكل )4-4(: نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون بعض شبكات التواصل االجتماعية حسب المستوى 
التعليمي

128
3416
2716
3819

82934
12

2439
122736

194560
58 4655

74 50 45
597988

9497
98

15
8

دبلوم التعليم العامأقل من الدبلوم العام   أعلى من الدبلوم العام
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5 امتالك الهواتف الذكية

تم سؤال األفراد )18 سنة فأكثر( المشتركين باالستطالع عن امتالكهم للهواتف 
الذكية: » هل تمتلك هاتفا نقاال يدعم خاصية التصفح أو االتصال باإلنترنت؟ )بغض 
)5-1( نسب  الشكل  ويبين  الهاتف(؟«.  يق  لإلنترنت عن طر استخدامك  النظر عن 

امتالك الهاتف الذكي بين العمانيين والوافدين، ونالحظ من الشكل ما يلي:

ــة 	  ــا يدعــم خاصي ــا ذكًي
ً

%93 مــن إجمالــي الســكان بالســلطنة يمتلكــون هاتف
التصفــح أو االتصــال باإلنترنــت.

ا ذكًيا، مقابل %90 من الوافدين.	 
ً

%96 من العمانيين يمتلكون هاتف

%93 هي نسبة 
امتالك الهواتف 
الذكية: 96% 

للعمانيين، مقابل 
%90 للوافدين.

شكل )5-1(: نسب امتالك الهواتف الذكية لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب الجنسية
هل تمتلك هاتفا نقاال يدعم خاصية التصفح أو االتصال باإلنترنت؟

عماني

4%

وافد

10%

90%

96%

إجمالي السلطنة

7%

93%

نعم       ال 
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ذكًيا  ا 
ً

هاتف يمتلكون  الذين  فأكثر(  سنة   18( األفراد  نسب   )2-5( شكل  يعرض 
يلي: ما  الشكل  من  ونالحظ  اإلقامة،  محافظة  حسب 

الذكي في محافظة شمال 	  الهاتف  امتالك  نسب  أعلى  رصد  تم 
منهما(. لكل   95%( والداخلية  مسندم  تليها   ،)99%( الشرقية 

في 	  الذكي  الهاتف  امتالك  نسب  أدنى  توجد  المقابل،  في 
منهما(. لكل   90%( وظفار  الباطنة  شمال  محافظتي 

5-1 امتالك الهاتف الذكي حسب المحافظة
أعلى نسب 

امتالك الهاتف 
الذكي توجد 

في محافظات 
شمال الشرقية، 

ومسندم، 
والداخلية، 

وأدناها في 
شمال الباطنة 

وظفار.

شكل )5-2(: نسب امتالك الهواتف الذكية لألفراد )18 سنة فأكثر( حسب محافظة اإلقامة

الظاهرة

إجمالي
 السلطنة

شمال الشرقية

مسقط
شمال الباطنة

ظفار

جنوب الشرقیة

مسندم

الداخلية

الوسطى

البريمي

جنوب الباطنة

90%

90%

91%

92%

92%

93%

94%

94%95%

95%

99%

93%
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ا ذكًيا حسب 
ً

يبين الشكل )5-3( نسب األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يمتلكون هاتف
بعض الخصائص الديموغرافية، ونالحظ من الشكل ما يلي:

ترتفــع نســبة امتــالك الهاتــف الذكــي بيــن اإلنــاث عــن الذكــور )%96 مقابــل 	 
%91 علــى الترتيــب(.

يــد نســبة امتــالك الهاتــف الذكــي مــع ارتفــاع المســتوى التعليمــي، حيــث 	  تز
تصــل النســبة إلــى %99 بيــن األفــراد الحاصليــن علــى تعليــم أعلــى مــن دبلــوم 
التعليــم العــام، مقابــل %96 لألفــراد الحاصليــن علــى الدبلــوم العــام، و85% 

لألفــراد دون الدبلــوم العــام.

تقــل نســبة امتــالك الهاتــف الذكــي بشــكل ملحــوظ مــع التقــدم فــي العمــر، 	 
ية )18-29 ســنة(،  حيــث تصــل النســبة إلــى %94 بيــن األفــراد فــي الفئــة العمر

يــة )50 ســنة فأكثــر(. مقابــل %78 لألفــراد فــي الفئــة العمر

5-2 امتالك الهاتف الذكي حسب المحافظة
ترتفع نسب 

امتالك الهاتف 
الذكي بين اإلناث 
عن الذكور، وبين 

المستويات 
التعليمية األعلى، 

وفئات العمر 
األصغر.

الجنس  المستوى التعليميالعمر

شكل )5-3(: نسب امتالك الهواتف الذكية لألفراد )18 سنة فأكثر(حسب الخصائص الديموغرافية

94%

94%

78%96%99%

85%

96%91%

50 فأكثر49-30

29-18

دبلوم 
التعليم
العام

أعلى من
 دبلوم 
التعليم 

العام

أقل من
 دبلوم 
التعليم 

العام

ذكر أنثى
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اســتخدام األفــراد )15 ســنة فأكثــر( باألســر المعيشــية لتقنيــة 

المعلومــات واالتصــاالت

ا حساب مؤشرات النفاذ واستخدام تقنية المعلومات 
ً
يكون من المطلوب أحيان

الذكية،  والهواتف  النقالة،  الهواتف  استخدام  امتالك  نسب  )مثل  واالتصاالت 
ية )15 سنة  ونسب استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت( لألفراد في الفئة العمر
ية )18  فأكثر(. ولذلك تم سؤال األفراد المشتركين باالستطالع في الفئة العمر
ية )15  سنة فأكثر( المقيمين بأسر معيشية، عن أفراد أسرهم في الفئة العمر

المعلومات واالتصاالت. لتقنية  سنة فأكثر(، واستخدامهم 

يبين الشكل )6-1( أهم مؤشرات النفاذ واستخدام تقنية المعلومات لألفراد )15 
سنة فأكثر(، العمانيين والوافدين، المقيمين بأسر معيشية. ونالحظ من الشكل 
والوافدين  للعمانيين  المحسوبة  المؤشرات  بين قيم  كبيرة  توجد فروق  ال  أنها 
تبلغ  حيث  الماضية،  أشهر  الثالثة  خالل  اآللي  الحاسب  استخدام  نسبة  باستثناء 
النسبة بين العمانيين أكثر من ضعفها بين الوافدين )%62.0 مقابل %28.8 على 

الترتيب(.

6
%48.6 هي 

نسبة استخدام 
الحاسب اآللي 

خالل الثالثة أشهر 
الماضية: 62.0% 

للعمانيين، 
مقابل 28.8% 

للوافدين.

شكل )6-1(: مؤشرات نفاذ واستخدام األفراد )15 سنة فأكثر( لتقنية المعلومات واالتصاالت حسب الجنسية

نسبة استخدام 
الحاسب اآللي 

خالل الثالثة أشهر 
الماضية

نسبة استخدام 
اإلنترت خالل الثالثة 

أشهر الماضية

نسبة امتالك 
هاتف نقال يدعم 
خاصية التصفح أو 

االتصال باإلنترت

نسبة امتالك 
هاتف نقال

نسبة استخدام 
الهاتف النقال خالل 
الثالثة أشهر الماية

28.8

48.6

62.0

90.9
90.491.3

91.9
91.2

92.496.096.795.596.797.0
96.5

إجمالي وافدعماني
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 مقدمة الباحث
استخدام تقنية المعلومات  حول السالم عليكم، معك......... من المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، نحن نقوم بعمل استطالع للرأي العام

قد تم اختيارك في و لبيانات، ا، نرجو منك التفضل باالشتراك باالستطالع واإلجابة على بعض األسئلة البسيطة، ونؤكد لك على سرية واالتصاالت
. هل توافق أن تشترك عينة االستطالع بطريقة عشوائية، والمكالمة ستكون مسجلة ألغراض ضبط الجودة وسوف تستغرق حوالي خمس دقائق

 معنا باالستطالع؟

 البيانات التعريفية للمستجيب
 رقم الهاتف: ..........................................

 2.....نقال         1نوع الهاتف: ثابت )أرضي(.....
 2019:    /    /   تاريخ المقابلة

 ................................توقيت بداية المقابلة: 
 1 ...............................تمت :المقابلةنتيجة  1 ............. ........ تم االتصال نتيجة االتصال:

 2 ....................... تمت جزئيا  2 ........................ رقم خاطئ
 3 ............................ رفض  3 ......................تعذر االتصال

 4 مؤهل ............يوجد شخص  ال  4 ....................... وجد رديال 
 5 )سجل وقت إعادة االتصال(. تأجلت  5 .................... مشغولالرقم 

 ....................انقطع االتصال   
 لم يتم االتصال....................

6 
7 

101 
    اسم المبحوث )اختياري( .................................. 

102 
 

  ........................................................................................................................... نعم نت مقيم في السلطنة؟أهل 
  ............................................................................................................................. ال

1 
 انِه المقابلة 2

103 
 

 ما هي جنسيتك؟

 
  ........................................................................................................................ عماني

  ........................................................................................................................... وافد
1 
2 

 

 انِه المقابلة سنة( 18سنة   )لو العمر أقل من     _____  العمر ؟كم تبلغ من العمر  104

105 
  .......................................................................................................................... ذكر الجنس؟ 

  .......................................................................................................................... أنثى
1 
2  

   ..............................................................................................................................  ما هي المحافظة التي تقيم بها؟  106
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 استخدام الحاسب اآللي
جهاز ، أو البتوبهل استخدمت جهاز الحاسب اآللي )مكتبي، أو   201

 لوحي، أو ما شابه ذلك( خالل الثالثة أشهر الماضية؟
  ........................................................................................................................... نعم
  ............................................................................................................................. ال

1 
2 

 
301 

 )اختر كل ما ينطبق( الثالثة أشهر الماضية؟أي من األنشطة التالية المتعلقة بالحاسب اآللي قمت بها خالل   202
 

 ال نعم األنشطة
 0  1  ............................................................................................. نسخ أو نقل ملف أو مجلد   .1
 0  1  ............................................ استخدام أدوات النسخ واللصق الالزمة لتكرار أو نقل المعلومات ضمن وثيقة   .2
 0  1  ....................................... إرسال رسائل بريد إلكتروني مع ملفات مرفقة )مثل وثيقة، صورة، فيديو، وغيرها(   .3
 0  1  ................................................ استخدام بعض الصيغ الحسابية البسيطة في صفحة البيانات )اإلكسيل(   .4
 0  1  ................................................ توصيل وتركيب أجهزة جديدة )مثل مودم، أو كاميرا، أو طابعة، وغيرها(   .5
 0  1  ....................................................... البحث عن برمجيات، أو تنزيلها، أو تثبيتها، أو ضبط اإلعدادات   .6
 0  1  ... إنشاء عروض تقديمية إلكترونية ببرمجيات عرض )متضمنة النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، أو الرسوم البيانية(   .7
 0  1  ................................................................................ نقل الملفات بين الحاسوب وأجهزة أخرى   .8
 0  1  ................................................................. كتابة برنامج حاسوبي باستخدام لغة برمجة متخصصة   .9

 0  1  ...... القيام بمهام بسيطة جدا مثل مشاهدة الفيديوهات، النقر على أيقونات التطبيقات خصوصًا باستخدام األجهزة اللوحية   .10
 0  1  ...................................................................................  )حدد _______(أي أنشطة أخرى   .11

 استخدام اإلنترنت
 خالل الثالثة أشهر الماضية من أي مكان اإلنترنتهل استخدمت   301

 ؟(باإلنترنت)يتضمن ذلك استخدام أي تطبيق يحتاج االتصال 
  ........................................................................................................................... نعم
  ............................................................................................................................. ال

1 
2 

 
303 

 )اختر كل ما ينطبق( التالية خالل الثالثة أشهر الماضية؟هل استخدمت أي من شبكات التواصل االجتماعي   302
 

 ال نعم التواصل االجتماعي شبكات
 Facebook ...................................................................................................  1  0فيسبوك   .1
 Twitter ........................................................................................................  1  0تويتر   .2
 LinkedIn ...................................................................................................  1  0لينكد إن   .3
 YouTube  ..................................................................................................  1  0يوتيوب   .4
 Blogs  .....................................................................................................  1  0المدونات   .5
 Forums  ..................................................................................................  1  0المنتديات   .6
 Instagram  ................................................................................................  1  0إنستجرام   .7
 Google + ...............................................................................................  1  0جوجل بلس   .8
 WhatsApp ................................................................................................  1  0واتس آب   .9

 Imo  ............................................................................................................    1  0يمو أ  .10
 Snapchat  ..............................................................................................  1  0سناب شات   .11
 Pinterest ....................................................................................................  1  0 تبنترس  .12
 0  1  .................................................................  )حدد _______(أي شبكات تواصل اجتماعي أخرى   .13
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 لمن ال يستخدمون اإلنترنت:  303
 لماذا ال تستخدم اإلنترنت؟

 
 

 )اختر كل ما ينطبق(

  ......................................................................................................................... األمية
  ........................................................................................................... ارتفاع تكلفة الخدمة

  ................................................................................... افتقار المهارات األساسية الستخدام اإلنترنت

  ........................................................................... أسباب تتعلق بأمن المعلومات/ اعتبارات الخصوصية

ال يوجد لدي أي مكان للنفاذ إلى اإلنترنت )ال توجد 
شبكة بالمنزل وال توجد خدمات إنترنت عامة 

  ..................................................................................................... مدفوعة أو مجانية( 

أسباب اجتماعية أو ثقافية )مثل التعرض لمحتوى غير 
  ................................................................................................................... الئق(

  ............................................................................................... عدم الحاجة الستخدام اإلنترنت 

   ...................................................................................................... ال أعرف ما هو اإلنترنت
  ............................................................................................ غير مسموح لي باستخدام اإلنترنت

  ....................................................................................................... افتقار المحتوى المحلي 
  ................................................................................. الحاجة إلى أجهزة خاصة )مثل ذوي اإلعاقة( 

  ............................................................................................................ ال يوجد وقت كاف  
  ..............................................................................................  أخرى )حدد _______(أسباب 

A 
B 
C 
D 
 
 
E 
 
F 
G 
H 
I 
J 

K 
L 
X 

 

 هل تمتلك هاتفًا نقااًل يدعم خاصية التصفح أو االتصال  304
  باإلنترنت؟

 )بغض النظر عن استخدامك لإلنترنت عن طريق الهاتف(

  ................................................................................ ، يمتلك هاتفًا نقااًل يدعم االتصال باإلنترنتنعم
  ............................................................................. ال يدعم االتصال باإلنترنت لكنه يمتلك هاتفًا نقااًل 

  ................................................................................ ليس ملكه(  اً )يستخدم هاتفال يمتلك هاتفَا نقااًل 

1 
2 
3 

 
 

 األسرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاستخدام 
 للوافدين فقط:  401

معيشية )عائلة أو أصدقاء مان ضمن أسرة هل تعيش في ع  
يشتركون معًا في السكن وترتيبات المعيشة(، أو أسرة جماعية 

 )مثل معسكرات العمال(، أو بمفردك؟

  .................................................................................................................. يعيش بمفرده
  ................................................................................................................. أسرة معيشية 
  ................................................................................................................. أسرة جماعية 

1 
2 
3 

407 
 

1001 
 

)بما فيهم  سنة فأكثر 15عمره  كم عدد أفراد أسرتك المعيشية  402
 أنت(؟

 (أفراد األسرة المقيمين بالسلطنةيتم السؤال عن )

  ..................................................................................................................... فرد واحد 
 العدد: _____    

1 
 

407 

 استخدم الهاتف النقال خالل الثالثة أشهر الماضية منهمكم فرد   403
 ؟)بما فيهم أنت(

   العدد: _____
 

   العدد: _____ ؟)بما فيهم أنت( يمتلك هاتفًا نقاالً منهم كم فرد   404
نقااًل يدعم خاصية التصفح أو االتصال يمتلك هاتفًا منهم كم فرد   405

 ؟)بما فيهم أنت( باإلنترنت
   العدد: _____

 
اإلنترنت من أي مكان خالل الثالثة أشهر  استخدممنهم فرد كم   406

 )بما فيهم أنت(؟ الماضية
 )يتضمن ذلك استخدام أي تطبيق يحتاج االتصال باإلنترنت(

   العدد: _____
 

406
 أ

جهاز الحاسب اآللي )مكتبي، أو البتوب، أو كم فرد منهم استخدم 
جهاز لوحي، أو ما شابه ذلك( خالل الثالثة أشهر الماضية؟ )بما 

 فيهم أنت(؟

   العدد: _____
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هل يوجد لدى األسرة حاسب آلي )مكتبي، أو البتوب، أو جهاز   407
 ؟لوحي، أو ما شابه ذلك(

  ........................................................................................................................... نعم
  ............................................................................................................................. ال

1 
2 

 

 نترنت؟اإلإمكانية النفاذ إلى هل لدى األسرة   408

 (يعني أن أي فرد في األسرة يمكنه الوصول لإلنترنت)
  ........................................................................................................................... نعم
  ............................................................................................................................. ال

1 
2 

 

 
 

 البيانات الشخصية للمستجيب

 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه؟   1001

 1 ........................... أمي
 2 ..................... يقرأ ويكتب

 3 .........................ابتدائية
 4 ........................ إعدادية

 5 .................... ثانوية عامة
 6 ...... حلقة أولى(تعليم أساسي )

 7 ....... (ثانيةتعليم أساسي )حلقة 
 8 ............... التعليم العام دبلوم

 9 ............... دبلوم بعد الثانوية
 10 ............ بكالوريوس/ ليسانس

 11 ....................... ماجستير
 12 ......................... دكتوراه

  .......................................................................................................................... نعم  هل تعمل حاليًا؟  1002
  ........................................................................................................................... ال 

1 
2 

 
1004 

 ما هو القطاع الذي تعمل به؟  1003

  ...................................................................................................................... حكومي 
  ........................................................................................................................ خاص
  ........................................................................................................................ عائلي
  ......................................................................................................................... أخرى 

1 
2 
3 
6 

 1101انتقل إلى 

 لماذا ال تعمل؟  1004
 1 ................ باحث عن عمل

 2 ...................... ربة بيت 
 3 ................... طالب متفرغ

 4 ......................... متقاعد
 5 ............... عاجز عن العمل

 6 .... غير راغب )زاهد( في العمل
 

 اشكر املبحوث وانِه املقابلة: نشكرك على املشاركة معنا يف هذا االستطالع
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 الباحثمالحظات 
  ........................................................................................................................ ممتازة سجل درجة تعاون المبحوث:  1101

  .......................................................................................................................... جيدة
  ...................................................................................................................... متوسطة

  .......................................................................................................................... سيئة

1 
2 
3 
4 

 

  ........................................................................................................................ ممتازة سجل درجة فهم المبحوث لألسئلة:  1102
  .......................................................................................................................... جيدة

  ...................................................................................................................... متوسطة
  .......................................................................................................................... سيئة

1 
2 
3 
4 
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