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نبذة عن االستطالع
األهداف
اكتســب الحاســب اآللــي واإلنترنــت ووســائل االتصــاالت الحديثــة أهميــة مركز يــة فــي حيــاة اإلنســان فــي العصــر الرقمــي الــذي
نعيــش بــه ،وأصبــح النتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي تأثيــرات عميقــة علــى حيــاة األفــراد وأنمــاط التواصــل والتفاعــل بينهــم
ً
علــى المســتوى الشــخصي وكذلــك المهنــي .فعلــى ســبيل المثــال ،هنــاك  2.3مليــار مســتخدم نشــط شــهريا لموقــع فيســبوك
ً
بمفــرده ،يقضــي المســتخدم العــادي منهــم أكثــر مــن  50دقيقــة فــي المتوســط يوميــا فــي اســتخدامه ،ويتــم تحميــل 300
ً
ً
مليــون صــورة ،و 8مليــار مشــاهدة لمقاطــع فيديــو يوميــا .1كذلــك يتــم إرســال  42مليــار نــص تقريبــا ويتــم مشــاركة  1.6مليــار
ً
صــورة عبــر تطبيــق واتــس آب يوميــا.2
يتــم تعر يــف وســيلة التواصــل االجتماعــي فــي هــذا التقر يــر علــى أنهــا منصــة إلكترونيــة (قــد تكــون موقــع إلكترونــي أو تطبيــق أو
خدمــة) علــى اإلنترنــت تتيــح للنــاس بنــاء شــبكات اجتماعيــة أو عالقــات اجتماعيــة مــع أشــخاص آخر يــن ،ومشــاركة المحتــوى (مثــل
ً
الصــور ومقاطــع الفيديــو والروابــط وغيرهــا) واآلراء معهــم .ومــن أشــهر وســائل التواصــل االجتماعــي حاليــا :فيســبوك ،تويتــر،
واتــس آب ،يوتيــوب ،إنســتجرام ،ســناب شــات ،والمنتديــات ،والمدونــات ،وغيرهــا.
ُ
ويهــدف اســتطالع رأي العمانييــن حــول اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي إلــى التعــرف علــى أنمــاط اســتخدام المواطنيــن
ُ
العمانييــن لوســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة ،والتأثيــرات اإليجابيــة والســلبية لهــا .ويوفــر االســتطالع العديــد مــن المؤشــرات،
أهمهــا مــا يلــي:

·

ُ
أهــم شــبكات التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها العمانيــون ،واألوقــات المفضلــة لالســتخدام ،ومتوســط
الوقــت فــي اســتخدام كل منهــا.

·

اســتخدام األطفــال والمراهقيــن لوســائل التواصــل االجتماعــي ،واآلثــار المترتبــة علــى ذلــك االســتخدام ،ومــدى
المتابعــة األســرية لهــم.
ُ
األسباب الرئيسية الستخدام أو عدم استخدام العمانيين لوسائل التواصل االجتماعي.

·

مدى التأثير اإليجابي أو السلبي لوسائل التواصل االجتماعي على الحياة االجتماعية والعملية لألفراد.

·

مــدى اســتخدام مواقــع وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي فــي األغــراض التجار يــة (مثــل البحــث أو الشــراء أو
الترويــج لســلعة أو خدمــة معينــة).

·

مدى الثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار والمعلومات حول األحداث الهامة.

·

1 Facebook Reports Third Quarter 2018 Results: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2018/Facebook-ReportsThird-Quarter-2018-Results/default.aspx
2 https://dustinstout.com/social-media-statistics/
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جمع البيانات
تــم جمــع بيانــات االســتطالع عــن طر يــق المقابــات الهاتفيــة ،وفــق اســتبيان إلكترونــي (Computer Assisted Telephone
 ،)Interviewing, CATIخــال الفتــرة مــن  3إلــى  13مــارس 2019م.

تصميم العينة
·
·

ً ُ ً
بلــغ حجــم العينــة  1503مواطنــا عمانيــا فــي الفئــة العمر يــة  18ســنة فأكثــر ،شــملت جميــع محافظــات الســلطنة ،ومختلــف
المســتويات التعليميــة ،والفئــات العمر يــة ،والذكــور واإلنــاث.
ً
ً
بنــاء علــى هــذا الحجــم للعينــة ( 1503مواطنــا) ،يبلــغ خطــأ المعاينــة أقــل مــن  3نقــاط مئويــة لتقديــرات النســب علــى
المســتوى اإلجمالــي للســلطنة (ممــا يعنــي أن النســب المقــدرة مــن العينــة قــد تز يــد أو تنقــص فــي حــدود  3نقــاط مئويــة
عــن النســبة الحقيقيــة فــي المجتمــع ككل ،وذلــك بدرجــة ثقــة .)95%

تنويــه هــام :ال يعتمــد علــى الخرائــط الـ ًـواردة فــي هــذا التقر يــر مــن ناحيــة الحــدود السياســية واإلدار يــة ،فهــي
ليســت دقيقــة وال يعتمــد عليهــا رســميا.
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ملخص تنفيذي
ُ
 94%مــن العمانييــن يمتلكــون او يســتخدمون إحــدى وســائل التواصــل االجتماعــي ،وأكثرهــا انتشـ ًـارا :واتــس آب
( ،)93%ويوتيــوب ( ،)71%وإنســتجرام (.)50%
ُ
ً
ـون  6ســاعات فــي المتوســط يوميــا فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،وأكثــر
يقضــي العمانيـ ً
ً
الوســائل اســتهالكا للوقــت هــو واتــس آب .وأكثــر أوقــات اليــوم اســتخداما هــي الفتــرة مــن  8:00إلــى 12:00
مسـ ً
ـاء.
أهــم أســباب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي هــي :التواصــل مــع األهــل واألصدقــاء ( ،)91%والتعــرف
علــى األحــداث الجار يــة ( ،)47%والترفيــه والتســلية (.)28%
واحــد مــن كل خمســة ُعمانييــن يعتقــد أن هنــاك أثـ ًـرا سـ ً
ـلبيا لوســائل التواصــل االجتماعــي علــى حياتــه االجتماعيــة
والعمليــة.
ُ
ثلــث العمانييــن اســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الشــراء أو البحــث عــن ســلع وخدمــات ،و19%
ً
منهــم اســتخدموها فــي البيــع والترويــج للســلع والخدمــات ،وأكثــر التطبيقــات اســتخداما لألغــراض التجار يــة واتــس
آب وإنســتجرام.
حســب آراء المشــتركين باالســتطالع ،متوســط الســن المناســب لبدايــة اســتخدام الجهــاز اللوحــي هــو 13
ســنة ،و 17ســنة الســتخدام الموبايــل أو وســائل التواصــل االجتماعــي.
ُ
 14%مــن األطفــال العمانييــن أقــل مــن  13ســنة يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي ،وأكثــر الوســائل
ً
اســتخداما بيــن األطفــال هــي :يوتيــوب ،واتــس آب ،وإنســتجرام.
ُ
 76%مــن األطفــال العمانييــن أقــل مــن  13ســنة توجــد متابعــة أســرية لحســاباتهم علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي بشــكل يومــي ،مقابــل  7%ال توجــد أيــة متابعــة أســرية لحســاباتهم علــى اإلطــاق.
ُ
العمانييــن يعتقــدون أن هنــاك أثـ ًـرا سـ ً
ـلبيا الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى األطفــال أقــل
 82%مــن
مــن  13ســنة.
ُ
أكثــر مــن ثلــث العمانييــن يثقــون بدرجــة أو بأخــرى فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر لألخبــار والمعلومــات،
بينمــا يعتبرهــا  67%منهــم مصـ ً
ـدرا لإلشــاعات واألخبــار غيــر الصحيحــة.
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي

ُ
يبيــن الشــكل ( )1-1نســب امتــاك العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) لحســابات علــى عــدد مــن وســائل التواصــل االجتماعــي األكثــر شــهرة،
ونســب اســتخدامهم لتلــك الحســابات خــال الثالثــة أشــهر الماضيــة .ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

94%

ً
ُ
ً
مــن العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) يمتلكــون حســابا واحــدا علــى األقــل علــى إحــدى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،أو اســتخدموا إحــدى وســائل التواصــل االجتماعــي
خــال الثــاث أشــهر الســابقة علــى االســتطالع.
ُ
ً
أكثــر وســائل التواصــل االجتماعــي اســتخداما بيــن العمانييــن هــي (علــى الترتيــب):
تطبيــق واتــس آب ( ،)93%ثــم موقــع وتطبيــق مشــاهدة الفيديوهــات يوتيــوب
( ،)71%وإنســتجرام (.)50%
ً
فــي المقابــل ،أقــل وســائل التواصــل االجتماعــي اســتخداما هــي :موقــع وتطبيــق
٣
بنترســت والمدونــات ( 2%لــكل منهمــا) ،وجوجــل بلــس ( ،)3%باإلضافــة إلــى
بعــض التطبيقــات األخــرى بنســب ضئيلــة لــكل منهــا.
ُ
فــي المتوســط ،يمتلــك المواطــن العمانــي  3حســابات علــى مواقــع التواصــل
االجتماعــي المختلفــة ،بينمــا اســتخدم خــال الثالثــة أشــهر األخيــرة فــي المتوســط
 3.2وســيلة تواصــل اجتماعــي.

ً
رسميا في  2أبريل ( 2019أي بعد االنتهاء من جمع بيانات االستطالع):
 -٣تم إغالق موقع جوجل بلس

https://support.google.com/plus/answer/9217723?hl=en

94%
ُ
من العمانيين
يستخدمون إحدى
وسائل التواصل
االجتماعي ،وأكثرها
ً
انتشارا :واتس
آب ،ويوتيوب،
وإنستجرام.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب الجنس

ُ
يعــرض شــكل ( )2-1نســب العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) الذيــن اســتخدموا وســائل التواصــل االجتماعــي خــال الثالثــة أشــهر الماضيــة
حســب الجنــس ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

بشــكل عــام ،تز يــد نســب اســتخدام اإلنــاث عــن الذكــور ألغلــب وســائل
التواصل االجتماعي ،ويرتفع متوســط عدد وســائل التواصل المســتخدمة
خــال الثالثــة أشــهر الماضيــة إلــى  3.4وســيلة لإلنــاث مقابــل  3وســائل
للذكــور.

تستخدم اإلناث
سناب شات،
وإنستجرام،
ويوتيوب أكثر من
الذكور ،بينما يزيد
استخدام فيسبوك
بين الذكور عن
اإلناث.

تز يــد نســب اســتخدام اإلنــاث لوســائل التواصــل االجتماعــي عــن الذكــور
بشــكل ملحــوظ فــي :تطبيــق ســناب شــات ( 41%لإلنــاث مقابــل 22%
للذكــور) ،وإنســتجرام ( 59%لإلنــاث مقابــل  42%للذكــور) ،ويوتيــوب (76%
لإلنــاث مقابــل  66%للذكــور).

فــي المقابــل ،تز يــد نســب اســتخدام الذكــور عــن اإلنــاث بشــكل واضــح
لتطبيــق فيســبوك ،وأيمــو ،وتويتــر.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي

ُ
يعــرض شــكل ( )3-1نســب العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون وســائل التواصــل
االجتماعــي حســب المســتوى التعليمــي ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:
بشــكل عــام ،تز يــد نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــع
ارتفــاع المســتوى التعليمــي ،وترتفــع عــدد وســائل التواصــل المســتخدمة
خــال الثالثــة أشــهر الماضيــة مــن  1.5وســيلة للحاصليــن علــى تعليــم اقــل
مــن الدبلــوم العــام إلــى  4.1وســيلة للحاصليــن علــى تعليــم أعلــى مــن
الدبلــوم العــام.
أكثــر وســائل التواصــل االجتماعــي التــي تز يــد نســب اســتخدمها بشــكل
ملحــوظ بيــن الحاصليــن علــى تعليــم أعلــى مــن الدبلــوم التعليــم العــام عــن
الحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن الدبلــوم العــام هــي :إنســتجرام (72%
مقابــل  15%علــى الترتيــب) ،ويوتيــوب ( 85%مقابــل  36%علــى الترتيــب)،
وســناب شــات ( 48%مقابــل  7%علــى الترتيــب).

يبلغ متوسط عدد
وسائل التواصل
االجتماعي 1.5
وسيلة للحاصلين
على أقل من
الدبلوم العام
مقابل  4.1للحاصلين
على تعليم اعلى
من الدبلوم العام.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب العمر

ُ
يبيــن شــكل ( )4-1نســب العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي حســب الفئــات العمر يــة،
ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

تز يــد نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيــر بيــن األفــراد
ً
األصغــر ســنا ،ويرتفــع متوســط عــدد وســائل التواصــل المســتخدمة خــال
الثالثــة أشــهر الماضيــة مــن  1.4وســيلة للفــرد فــي الفئــة العمر يــة (50
فأكثــر) إلــى  4وســائل للفــرد فــي الفئــة ( 29-18ســنة).

يبلغ متوسط عدد
وسائل التواصل
االجتماعي 1.4
وسيلة للفرد (50
سنة فأكثر) مقابل
 4.0وسائل للفرد
في العمر (29-18
سنة).

أكثــر شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي التــي تز يــد نســب اســتخدامها
ً
بيــن الشــباب فــي الفئــة العمر يــة ( 29-18ســنة) عــن األفــراد األكبــر ســنا (50
ســنة فأكثــر) هــي :إنســتجرام ( 77%مقابــل  4%علــى الترتيــب) ،وســناب
شــات ( 56%مقابــل  4%علــى الترتيــب) ،ويوتيــوب ( 84%مقابــل 34%
علــى الترتيــب).

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب المحافظة

ُ
نالحــظ مــن جــدول ( )1أن هنــاك بعــض التبايــن فــي نســب اســتخدام العمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) لوســائل التواصــل االجتماعــي
المختلفــة بيــن المحافظــات ،فعلــى ســبيل المثــال:

يوجــد أعلــى متوســط لعــدد وســائل التواصــل االجتماعــي المســتخدمة
للفــرد خــال الثــاث أشــهر الماضيــة فــي محافظــة مســقط ( 3.8وســيلة)
واقــل متوســط فــي ظفــار ( 2.7وســيلة).

ُ
جميــع العمانييــن بمحافظــة الوســطى يســتخدمون وســيلة تواصــل
اجتماعــي واحــدة علــى األقــل ،تليهــا محافظــة مســقط ( ،)98%مقابــل
 86%فقــط فــي محافظــة جنــوب الشــرقية.

متوسط عدد
وسائل التواصل
االجتماعي 3.8
وسيلة للفرد الواحد
في مسقط مقابل
 2.7في ظفار.

ُ
جدول ( :)1نسب استخدام العمانيين ( 18سنة فأكثر) لوسائل التواصل االجتماعي حسب المحافظة.
وسائل التواصل االجتماعي

مسقط

ظفار

مسندم البريمي

الداخلية

واتس آب

97

90

87

96

94

يوتيوب

79

67

55

72

73

شمال
الباطنة
90

جنوب
الباطنة
94

66

69

جنوب شمال
الشرقية الشرقية
85
94
73

66

الظاهرة الوسطى
96

100

69

73

إنستجرام

68

40

45

58

44

46

50

41

44

48

41

سناب شات

52

25

26

43

21

31

31

18

17

25

40

تويتر

35

22

29

26

29

29

31

29

29

37

24

فيسبوك

16

17

9

11

15

12

16

7

12

17

4

المنتديات

8

4

10

2

15

8

7

8

7

9

2

أيمو

6

8

10

6

12

3

8

8

4

6

4

لينكد إن

6

1

2

3

3

4

2

2

6

3

0

جوجل بلس

4

0

2

5

5

2

3

2

3

1

2

المدونات

1

1

1

2

5

2

1

0

2

1

0

بنترست

5

0

0

2

2

1

0

0

2

2

0

وسائل تواصل اجتماعي أخرى

3

1

1

3

4

4

3

2

2

4

0

يستخدم وسيلة واحدة على األقل

98

91

88

96

94

91

95

94

86

96

100

متوسط عدد الوسائل المستخدمة

3.8

2.7

2.8

3.3

3.2

3.0

3.1

2.8

2.8

3.2

2.9

12
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

أسباب استخدام وسائل التواصل االجتماعي

يعــرض شــكل ( )5-1أهــم أســباب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي والتــي ذكرهــا المشــتركون
باالســتطالع الذيــن يســتخدمون إحــدى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

أهم أسباب
استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
هي :التواصل مع
األهل واألصدقاء،
والتعرف على
األحداث الجارية،
والترفيه والتسلية.

أهــم أســباب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي هــي علــى الترتيــب:
التواصــل مــع األهــل واألصدقــاء ( ،)91%التعــرف علــى األخبــار واألحــداث
الجار يــة ( ،)47%الترفيــه والتســلية ( ،)28%التعــرف علــى اآلراء المختلفــة
حــول األخبــار واألحــداث ( ،)19%ز يــادة مســتوى الوعــي /الثقافــة (،)15%
باإلضافــة إلــى عــدد مــن األســباب األخــرى بنســب أقــل.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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أسباب عدم استخدام وسائل التواصل االجتماعي

يعــرض شــكل ( )6-1أهــم أســباب عــدم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي والتــي ذكرهــا
المشــتركون باالســتطالع الذيــن ال يســتخدمون أي وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي،
ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:
أهــم أســباب عــدم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي هــي علــى
الترتيــب :عــدم الحاجــة الســتخدامها ( ،)34%األميــة ( ،)32%تعتبــر إهـ ً
ـدارا
للوقــت أو ال توجــد فائــدة منهــا ( ،)29%افتقــار المهــارات األساســية
الســتخدامها ( ،)18%باإلضافــة إلــى عــدد مــن األســباب األخــرى بنســب
أقــل.

أهم أسباب عدم
استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
هي :عدم الحاجة
الستخدامها،
واألمية ،واعتبارها
ً
إهدارا للوقت.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

الوقت المستغرق في وسائل التواصل االجتماعي

ُ
يبيــن الشــكل ( )1-2متوســط الوقــت الــذي يقضيــه العمانيــون ( 18ســنة فأكثــر) فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي.
ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

ُ
يقضي العمانيون
 6ساعات في
ً
يوميا
المتوسط
في استخدام
وسائل التواصل
االجتماعي ،الجزء
األكبر منها على
واتس آب.

ُ
ً
ً
تقريبــا فــي المتوســط فــي اســتخدام
يوميــا
يقضــي العمانيــون  6ســاعات
جميــع وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة .لكــن يجــب أن نالحــظ هنــا أنــه
ً
يمك ًــن اســتخدام بعــض وســائل التواصــل االجتماعــي معــا فــي نفــس الوقــت
(مثــا اســتخدام واتــس آب أثنــاء مشــاهدة فيديوهــات علــى يوتيــوب) ،أو
اســتخدامها أثنــاء إنجــاز أعمــال أخــرى ،ولذلــك يمكــن أن يكــون إجمالــي الوقــت
الفعلــي المخصــص فقــط لوســائل التواصــل االجتماعــي أقــل كثيـ ًـرا من  6ســاعات.
ً
ُ
أكثــر وســائل التواصــل االجتماعــي اســتهالكا للوقــت بيــن العمانييــن هــي
ً
يوميــا) ،ثــم إنســتجرام
(علــى الترتيــب) :تطبيــق واتــس آب ( 195دقيقــة
ً
ً
يوميــا) ،وســناب شــات ( 103دقيقــة يوميــا) ،ثــم يوتيــوب
( 118دقيقــة
ً
يوميــا).
( 81دقيقــة

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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الوقت المستغرق في وسائل التواصل االجتماعي حسب الجنس

ُ
يعــرض شــكل ( )2-2متوســط الوقــت الــذي يقضيــه العمانيــون ( 18ســنة فأكثــر) فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
حســب الجنــس ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

بشــكل عــام ،يز يــد متوســط وقــت اســتخدام اإلنــاث عــن الذكــور ألغلــب
وســائل التواصــل االجتماعــي ،ويرتفــع متوســط وقــت االســتخدام إلــى
ً
يوميــا لإلنــاث مقابــل  312دقيقــة فقــط للذكــور.
 415دقيقــة

يز يــد متوســط وقــت اســتخدام اإلنــاث اليومــي لوســائل التواصــل
االجتماعــي عــن الذكــور بشــكل ملحــوظ فــي :تطبيــق بنترســت ( 58دقيقــة
لإلنــاث مقابــل  15دقيقــة للذكــور) ،وإنســتجرام ( 132دقيقــة لإلنــاث
مقابــل  99دقيقــة للذكــور) ،وســناب شــات ( 115دقيقــة لإلنــاث مقابــل
 81دقيقــة للذكــور).

يبلغ متوسط وقت
االستخدام اليومي
لوسائل التواصل
االجتماعي لإلناث
 415دقيقة ،مقابل
 312دقيقة للذكور.

فــي المقابــل ،يز يــد متوســط وقــت اســتخدام الذكــور عــن اإلنــاث لتطبيــق
جوجــل بلــس ،والمنتديــات ،وتطبيــق أيمــو.
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الوقت المستغرق في وسائل التواصل االجتماعي حسب المستوى التعليمي
ُ
يعــرض شــكل ( )3-2متوســط الوقــت الــذي يقضيــه العمانيــون ( 18ســنة فأكثــر) فــي اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي حســب المســتوى التعليمــي ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

متوسط االستخدام
اليومي لوسائل
التواصل االجتماعي
 484دقيقة
ألصحاب التعليم
األعلى من الدبلوم
العام ،مقابل 130
دقيقة للحاصلين
على أقل من
الدبلوم العام.

يز يــد متوســط وقــت اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــع ارتفــاع
المســتوى التعليمــي ،حيــث يبلــغ المتوســط  484دقيقــة ( 8ســاعات)
ً
يوميــا للحاصليــن علــى تعليــم أعلــى مــن الدبلــوم العــام ،بمــا يقتــرب مــن
أربعــة أمثــال المتوســط بيــن الحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن الدبلــوم العــام.

يز يــد متوســط وقــت االســتخدام اليومــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بين
ً
ً
األفــراد األعلــى تعليمــا بشــكل ملحــوظ عــن األقــل تعليمــا فــي اســتخدام:
تطبيــق واتــس آب ،وبنترســت ،وجوجــل بلــس.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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الوقت المستغرق في وسائل التواصل االجتماعي حسب العمر

ُ
يبيــن شــكل ( )4-2متوســط الوقــت الــذي يقضيــه العمانيــون ( 18ســنة فأكثــر) فــي اســتخدام
وســائل التواصــل االجتماعــي حســب الفئــات العمر يــة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

يز يــد متوســط وقــت اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيـ ًـر
ً
بيــن األفــراد األصغــر ســنا ،حيــث يرتفــع المتوســط إلــى تســع ســاعات تقريبــا
ً
يوميــا بيــن الشــباب فــي الفئــة ( 29-18ســنة) ،بمــا يقتــرب مــن ســتة أمثــال
المتوســط بيــن األفــراد فــي الفئــة العمر يــة األكبــر ( 50فأكثــر).

أكثــر شــبكات وتطبيقــات التواصــل االجتماعــي التــي تز يــد نســب اســتخدامها
ً
بيــن الشــباب فــي الفئــة العمر يــة ( 29-18ســنة) عــن األفــراد األكبــر ســنا
( 50ســنة فأكثــر) هــي :واتــس آب ( 234دقيقــة مقابــل  97دقيقــة علــى
الترتيــب) ،وإنســتجرام ( 139دقيقــة مقابــل  25دقيقــة علــى الترتيــب)،
وســناب شــات ( 116دقيقــة مقابــل  22دقيقــة علــى الترتيــب).

متوسط االستخدام
اليومي لوسائل
التواصل االجتماعي
ُ
للعمانيين 541
دقيقة لألفراد في
العمر (29-18
سنة) مقابل 74
دقيقة لألفراد في
العمر ( 50سنة
فأكثر).
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الوقت المستغرق في وسائل التواصل االجتماعي حسب المحافظة

ُ
ً
يوميــا فــي
نالحــظ مــن جــدول ( )2أن هنــاك بعــض التبايــن فــي متوســط الوقــت الــذي يقضيــه العمانيــون ( 18ســنة فأكثــر)
اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي المختلفــة بيــن المحافظــات ،فعلــى ســبيل المثــال:

يوجــد أعلــى متوســط لوقــت االســتخدام اليومــي لوســائل التواصــل
االجتماعــي فــي محافظــة مســقط ( 407دقيقــة) ،ثــم جنــوب الباطنــة
( 398دقيقــة) ،وشــمال الباطنــة ( 376دقيقــة).

يبلغ متوسط
االستخدام اليومي
لوسائل التواصل
االجتماعي 407
دقيقة في مسقط،
مقابل  304دقيقة
في ظفار.

فــي المقابــل ،يوجــد أقــل متوســط لمتوســط االســتخدام اليومــي
لوســائل التواصــل االجتماعــي فــي محافظــة ظفــار ( 304دقيقــة)،
وشــمال الشــرقية ( 307دقيقــة).

ُ
جدول ( :)2متوسط وقت االستخدام اليومي للعمانيين ( 18سنة فأكثر) لوسائل التواصل
االجتماعي (بالدقائق) حسب المحافظة.
وسائل التواصل االجتماعي مسقط
واتس آب

195

يوتيوب

95

شمال جنوب جنوب شمال
ظفار مسندم البريمي الداخلية
الباطنة الباطنة الشرقية الشرقية
193
211
195
204
184
163
183
170
137

109

120

100

إنستجرام

99

78

109

126

84

104

سناب شات

83

81

93

76

78

88

الظاهرة الوسطى
214

188

75

134

99

92

164

75

68

145

157

115

132

98

115

80

65

85

تويتر

77

15

15

15

32

127

15

-

90

15

-

فيسبوك

55

65

63

41

45

47

65

41

83

40

61

المنتديات

55

-

-

15

64

15

-

-

15

90

-

أيمو

36

74

46

32

62

31

52

39

48

29

32

لينكد إن

52

-

15

42

52

15

34

15

15

15

90

جوجل بلس

34

41

33

36

44

24

30

35

37

40

15

المدونات

40

43

48

15

22

32

39

36

30

26

-

بنترست

30

15

35

22

25

25

104

38

15

15

-

وسائل تواصل اجتماعي أخرى

56

68

15

32

87

160

46

56

15

56

-

متوسط إجمالي االستخدام

407

304

328

357

340

376

398

334

307

371

367

( )-في الجدول تعني أنه ال يمكن حساب المتوسط.
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أوقات استخدام وسائل التواصل االجتماعي

ُ
يعــرض شــكل ( )5-2أوقــات اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي للعمانييــن ( 18ســنة فأكثــر) الذيــن يســتخدمون إحــدى وســائل
التواصــل االجتماعــي ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

أكثــر أوقــات اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي الفتــرة 12:00-8:00
ً
مسـ ًـاء ( ،)36%تليهــا الفترتــان  8:00صباحــا –  12ظهـ ًـرا ،و 4:00عصـ ًـرا –
 8:00مسـ ًـاء ( 12%لــكل مــن الفترتيــن).

43%

مــن األفــراد ذكــروا أنــه ال توجــد أوقــات معينــة الســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي ،و 7%منهــم يســتخدمونها فــي كل األوقــات.

أكثر األوقات
ً
استخداما لوسائل
التواصل االجتماعي
هي الفترة من
 8:00إلى 12:00
ً
مساء.
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عدد مرات النشر على وسائل التواصل االجتماعي

ً
نصوصــا ،أو صـ ً
ـورا ،أو مقاطــع فيديــو ،وغيرهــا علــى
تــم ســؤال المشــاركين فــي االســتطالع عــن عــدد المــرات التــي ينشــرون فيــه
وســائل التواصــل االجتماعــي .ويعــرض الشــكل ( )6-2النتائــج الخاصــة بذلــك ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

ً
أكثــر التطبيقــات اســتخداما لنشــر المحتــوى مــن النصــوص والصــور ومقاطــع
ُ
الفيديــو هــو واتــس آب ،حيــث يقــوم  19%مــن العمانييــن بالنشــر عليــه 7
ً
يوميــا ،يليــه ســناب شــات وإنســتجرام.
مــرات أو أكثــر

التطبيقات األكثر
ً
استخداما لنشر
المحتوى :واتس
آب ،سناب شات،
وإنستجرام.

ً
في المقابل أقل التطبيقات استخداما للنشر هو جوجل بلس.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي

تم ســؤال المشــتركين باالســتطالع المســتخدمين لوســائل التواصل االجتماعي عن تأثير ذلك االســتخدام على حياتهم االجتماعية
والعمليــة .ويلخــص الشــكل ( )1-3النتائــج الخاصــة بذلــك ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلي:

ُ
أكثــر مــن نصــف العمانييــن ( )52%يعتقــدون أن اســتخدام وســائل التواصــل
ً
االجتماعــي لــه أثــر إيجابــي إلــى حـ ٍـد مــا أو إيجابــي جــدا علــى حياتهــم
االجتماعيــة والعمليــة.

ُ
العمانييــن أن هنــاك أثـ ًـرا سـ ً
ـلبيا ،بدرجــة أو
فــي المقابــل ،يعتقــد  21%مــن
بأخــرى ،الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي علــى حياتهــم ،بينمــا يــرى
 28%منهــم أن وســائل التواصــل ليــس لهــا تأثيــر إيجابــي أو ســلبي عليهــم
(أي أنهــم محايــدون).

واحد من كل خمسة
ُ
عمانيين يعتقد أن
هناك ً
أثرا سلبياً
لوسائل التواصل
االجتماعي على
حياته االجتماعية
والعملية.
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است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي حسب الخصائص الديموغرافية

كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل ( ،)2-3ال توجــد اختالفــات كبيــرة ألثــر اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي بيــن األفــراد مــن الفئــات
الديموغرافيــة واالجتماعيــة المختلفــة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

تز يــد نســبة االعتقــاد بوجــود أثــر ســلبي الســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي بشــكل طفيــف بيــن اإلنــاث عــن الذكــور ( 21%مقابــل 20%
علــى الترتيــب).

ال توجد اختالفات
كبيرة في أثر
استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
بين األفراد من
الفئات الديموغرافية
واالجتماعية
المختلفة.

تنخفــض نســبة االعتقــاد بوجــود أثــر ســلبي الســتخدام وســائل التواصــل
االجتماعــي بشــكل طفيــف مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم ،حيــث تصــل
النســبة إلــى  20%بيــن الحاصليــن علــى تعليــم أعلــى مــن دبلــوم التعليــم
العــام ،بارتفــاع نقطيتيــن مئويتيــن فقــط عــن النســبة بيــن الحاصليــن علــى
تعليــم أقــل مــن الدبلــوم العــام.

بشــكل عــام ،ترتفــع نســبة االعتقــاد بوجــود أثــر إيجابــي الســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي بشــكل طفيــف مــع التقــدم فــي العمــر ،حيــث ترتفــع
النســبة مــن  52%للشــباب فــي الفئــة العمر يــة ( )29-18ســنة إلــى 56%
لألفــراد األكبــر فــي الفئــة ( 50ســنة فأكثــر).

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

4

23

استخدام وسائل التواصل االجتماعي لألغراض التجارية

نظـ ًـرا لالنتشــار الكبيــر فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،أصبــح مــن المألــوف أن يســتخدم
األفــراد تلــك الوســائل فــي الشــراء أو البحــث عــن الســلع والخدمــات المختلفــة ،كذلــك يســتخدمها
األفــراد والشــركات فــي اإلعــان والترويــج عــن الســلع والخدمــات التــي توفرهــا .ولرصــد هــذه
الظاهــرة ،تــم ســؤال المشــتركين فــي االســتطالع عــن اســتخدامهم لوســائل التواصــل االجتماعــي
لألغــراض التجار يــة ،ويلخــص الشــكالن ( )1-4و( )2-4النتائــج المتعلقــة بذلــك.
ُ
ً
تقريبــا ( )32%اســتخدموا مواقــع أو تطبيقــات التواصــل
ثلــث العمانييــن
االجتماعــي فــي الشــراء أو البحــث عــن بعــض الســلع والخدمــات خــال
الثالثــة أشــهر الســابقة لالســتطالع.

ُ
ً
تقريبــا ( )19%اســتخدم وســائل
واحــد مــن كل خمســة مــن العمانييــن
التواصــل االجتماعــي ألغــراض تجار يــة مثــل الترويــج أو بيــع ســلعة أو خدمــة
معينــة خــال الثالثــة أشــهر الســابقة لالســتطالع.

ُ
ثلث العمانيين
استخدموا وسائل
التواصل االجتماعي
في الشراء أو
البحث عن سلع
وخدمات ،و19%
استخدموها للبيع
وترويج السلع
والخدمات.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي في األغراض التجارية حســب الخصائص
الديموغرافية

يبيــن الشــكل ( )3-4وجــود بعــض التبايــن فــي نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لألغــراض التجار يــة بيــن األفــراد مــن
الفئــات الديموغرافيــة واالجتماعيــة المختلفــة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:
تز يــد نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األغــراض التجار يــة
بشــكل ملحــوظ بيــن اإلنــاث عــن الذكــور ســواء فــي الشــراء والبحــث عــن
الســلع والخدمــات ( 40%مقابــل  23%علــى الترتيــب) ،أو فــي الترويــج
والبيــع ( 22%مقابــل  17%علــى الترتيــب).

تزيد نسب استخدام
وسائل التواصل
االجتماعي لألغراض
التجارية بشكل
ملحوظ بين اإلناث،
وبين األفراد األعلى
ً
تعليما ،واألصغر
ً
سنا.

ـي فــي األغــراض
ترتفــع نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعـ ً
التجار يــة بشــكل كبيــر مــع ارتفــاع مســتوى التعليــم ،فمثــا تصــل نســبة مــن
اســتخدمها فــي بيــع وترويــج الســلع والخدمــات إلــى  24%بيــن الحاصليــن
علــى تعليــم أعلــى مــن دبلــوم التعليــم العــام ،وهــي ثالثــة أضعــاف
النســبة بيــن الحاصليــن علــى تعليــم أقــل مــن الدبلــوم العــام (.)8%
االجتماعــي فــي األغــراض
تنخفــض نســب اســتخدام وســائل التواصــل ً
التجار يــة بشــكل كبيــر مــع التقــدم فــي العمــر ،فمثل تصل نســبة اســتخدمها
فــي الشــراء والبحــث عــن الســلع والخدمــات إلــى  44%للشــباب فــي الفئــة
العمر يــة ( )29-18ســنة ،مقابــل  8%فقــط لألفــراد فــي الفئــة ( 50ســنة
فأكثــر).

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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استخدام وسائل التواصل االجتماعي لألغراض التجارية حسب المحافظة

يعــرض الشــكل ( )4-4نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لألغــراض التجار يــة بيــن األفــراد مــن المحافظــات المختلفــة،
ونالحــظ مــن الشــكل وجــود تفــاوت كبيــر فــي تلــك النســب ،كمــا يلــي:

تز يــد نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األغــراض التجار يــة
بشــكل ملحــوظ فــي محافظــات :مســقط ،والوســطى ،وشــمال الباطنــة.

فــي المقابــل ،أقــل نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي
األغــراض التجار يــة توجــد فــي محافظــات :مســندم وظفــار والبريمــي.

أعلى نسب
استخدام وسائل
التواصل االجتماعي
لألغراض التجارية
توجد في مسقط،
والوسطى ،وشمال
الباطنة ،وأدناها
في مسندم.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي لألغــراض التجار يــة حســب امتــاك
مشــروع خــاص
يبيــن الشــكل ( )5-4وجــود بعــض التفــاوت فــي نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي
لألغــراض التجار يــة بيــن األفــراد حســب امتالكهــم لمشــروع خــاص مــن المشــروعات الصغيــرة أو
المتوســطة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

نصف من يمتلكون
ً
ً
ً
تقريبا
مشروعا خاصا
يستخدمون وسائل
التواصل االجتماعي
في البيع أو الترويج
لمنتجاتهم أو
خدماتهم.

تز يــد نســب اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي فــي األغــراض التجار يــة
ً
ً
بشــكل ملحــوظ بيــن مــن يمتلكــون مشــروعا خاصــا عمــن ســواهم ،خاصــة
فــي نســب اســتخدامها فــي الترويــج والبيــع ( 48%مقابــل  13%علــى
الترتيــب) ،بمــا يــدل علــى ز يــادة االعتمــاد علــى وســائل التواصــل االجتماعــي
لهــذا الغــرض.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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اهم وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدم لألغراض التجارية

تــم ســؤال المشــاركين فــي االســتطالع عــن وســائل التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمونها لألغــراض التجار يــة ســواء فــي الشــراء
والبحــث عــن الســلع والخدمــات ،أو فــي بيعهــا والترويــج لهــا .ويعــرض الشــكل ( )6-4النتائــج الخاصــة بذلــك.

ً
أكثــر التطبيقــات اســتخداما فــي الشــراء والبحــث عــن الســلع والخدمــات
هــي :إنســتجرام ( ،)63%ويليــه بفــارق كبيــر تطبيــق واتــس آب (.)34%

ً
أكثــر التطبيقــات اســتخداما فــي بيــع الســلع والخدمــات أو الترويــج لهــا هــي:
واتــس آب ( ،)66%ويليــه بفــارق كبيــر تطبيــق إنســتجرام ( ،)39%وســناب
شــات (.)5%

التطبيقات األكثر
ً
استخداما لألغراض
التجارية هي
إنستجرام وواتس
آب.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

الثقة في المنتجات التي يتم شراؤها عبر وسائل التواصل االجتماعي

تــم ســؤال المشــتركين باالســتطالع المســتخدمين لوســائل التواصــل االجتماعــي عــن مــدى ثقتهــم فــي جــودة وســعر المنتجــات
التــي يتــم شــراؤها مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي .ويلخــص الشــكل ( )7-4النتائــج الخاصــة بذلــك ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا
يلــي:

8%
أكثر من ثلث
ُ
العمانيين يثقون
بدرجة صغيرة في
المنتجات التي يتم
شراؤها عبر وسائل
التواصل االجتماعي.

ُ
مــن العمانييــن يثقــون بدرجــة كبيــرة فــي جــودة وســعر المنتجــات التــي
يتــم شــراؤها عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي ،و 41%يثقــون بهــا بدرجــة
متوســطة.

ُ
فــي المقابــل ،أكثــر مــن ثلــث العمانييــن ( )36%يثقــون بدرجــة صغيــرة
فــي جــودة وســعر المنتجــات التــي يتــم شــراؤها عبــر وســائل التواصــل
االجتما عــي.

ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي
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المراقبــة األســرية الســتخدام األطفــال والمراهقيــن لوســائل
التواصــل االجتماعــي

تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى وجــود بعــض اآلثــار الســلبية الســتخدام بعــض أدوات التكنولوجيــا الحديثــة مثــل الموبايــل والجهــاز
ً
اللوحــي (مثــل تابلــت وآي بــاد) ووســائل التواصــل االجتماعــي خصوصــا علــى األطفــال والمراهقيــن ،تــم ســؤال المشــتركين
باالســتطالع عــن الســن المناســب ،فــي رأيهــم ،للســماح لألطفــال والمراهقيــن باســتخدام تلــك األدوات .ويلخــص الشــكل ()1-5
النتائــج المتعلقــة بذلــك.

38%

مــن األفــراد يعتقــدون أنــه يمكــن الســماح باســتخدام األطفــال والمراهقيــن للجهــاز
اللوحــي بدايــة مــن  15ســنة ،بينمــا يــرى  11%منهــم أن الســن المناســب لذلــك هــو
 6-3ســنوات ،فــي المقابــل يــري  16%أنــه ال يجــب الســماح لألطفــال والمراهقيــن
باســتخدام الجهــاز اللوحــي علــى اإلطــاق .وكان متوســط الســن المناســب
الســتخدام الجهــاز اللوحــي هــو  13ســنة.

بالنســبة الســتخدام الموبايــل ووســائل التواصــل االجتماعــي ،يــرى 79%
و 85%مــن األفــراد (علــى الترتيــب) أن الســن المناســب لذلــك هــو بدايــة
مــن  15ســنة ،وكان متوســط الســن المناســب هــو  17ســنة لــكل منهمــا.

13
سنة

هو متوسط
السن المناسب
الستخدام الجهاز
اللوحي  ،و 17سنة
الستخدام الموبايل
ووسائل التواصل
االجتماعي.
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ُ
است ـطــالع رأي العمانـيين حول استخدام وسائل التواصل االجتماعي

استخدام األطفال لوسائل التواصل االجتماعي

يتــم تعر يــف الطفــل فــي هــذا االســتطالع بأنــه أي فــرد عمــره أقــل مــن  13ســنة ،وتــم اعتمــاد هــذا التعر يــف لســببين :أولهمــا
أن أغلــب وســائل التواصــل االجتماعــي تتطلــب أن يكــون عمــر الفــرد  13ســنة علــى األقــل حتــى يمكنــه إنشــاء حســاب عليهــا
واســتخدمها ،مثــل :فيســبوك ،تويتــر ،ســناب شــات ،إنســتجرام ،ويوتيــوب ،وثانيهمــا أن أغلــب الدراســات والمســوح التــي تمــت
حــول وســائل التواصــل االجتماعــي تفــرق بيــن الطفــل (أقــل مــن  13ســنة) والمراهــق ( 17-13ســنة) ،ومــن المفيــد أن تكــون نتائــج
ً
ً
وعالميــا.
محليــا
هــذا االســتطالع قابلــة للمقارنــة مــع الدراســات األخــرى
يعــرض الشــكل ( )2-5نســب اســتخدام األطفــال أقــل مــن  13ســنة لوســائل التواصــل االجتماعــي حســب الجنــس ،ونالحــظ مــن
الشــكل مــا يلــي:

14%
من األطفال أقل
من  13سنة
يستخدمون وسائل
التواصل االجتماعي،
 15%للذكور مقابل
 13%لإلناث.

14%

مــن األطفــال أقــل مــن  13ســنة بالســلطنة يســتخدمون واحــدة علــى
األقــل مــن وســائل التواصــل االجتماعــي.

ً
ترتفــع النســبة قليــا بيــن الذكــور عــن اإلنــاث ( 15%مقابــل  13%علــى
الترتيــب).
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استخدام األطفال لوسائل التواصل االجتماعي حسب المحافظة

يبيــن الشــكل ( )3-5وجــود تفــاوت كبيــر فــي نســب اســتخدام األطفــال أقــل مــن  13ســنة لوســائل التواصــل االجتماعــي بيــن
المحافظــات المختلفــة ،ونالحــظ مــن الشــكل كمــا يلــي

أعلــى نســب اســتخدام األطفــال لوســائل التواصــل االجتماعــي توجــد فــي
محافظــات :البريمــي ( ،)22%وظفــار ( ،)21%ومســقط (.)18%

ُ
فــي المقابــل ،ســجلت أقــل النســب فــي محافظــات :الوســطى (،)5%
وشــمال الشــرقية (.)6%

أكبر نسب استخدام
األطفال لوسائل
التواصل االجتماعي
توجد في البريمي
وظفار ومسقط،
وأقلها في
الوسطى وشمال
الشرقية.
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أهم وسائل التواصل االجتماعي التي يستخدمها األطفال

يعــرض الشــكل ( )4-5أهــم وســائل التواصــل االجتماعــي التــي يســتخدمها األطفــال أقــل مــن  13ســنة ،ونســب اســتخدام كل
منهــا ،ونالحــظ مــن الشــكل كمــا يلــي:

أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األطفــال أقــل مــن  13ســنة يســتخدمون تطبيــق أو
موقــع يوتيــوب.

أكثر وسائل
التواصل االجتماعي
ً
استخداما بين
األطفال هي:
يوتيوب ،واتس آب،
وإنستجرام.

يأتــي تطبيــق واتــس آب فــي المرتبــة الثانيــة ،وبفــارق كبيــر عــن يوتيــوب ،حيــث
يســتخدمه  28%مــن األطفــال ،يليــه تطبيــق إنســتجرام ( ،)14%وســناب
شــات ( ،)8%وبعــض التطبيقــات األخــرى بنســب أقــل.
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متابعة حسابات األطفال على وسائل التواصل االجتماعي

يعــرض الشــكل ( )4-5مــدى متابعــة األســر الســتخدام األطفــال أقــل مــن  13ســنة علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومــا
يشــاهدونه ،أو يشــاركونه مــع اآلخر يــن ،ونالحــظ مــن الشــكل كمــا يلــي:

أكثــر مــن ثالثــة أربــاع األطفــال أقــل مــن  13ســنة يتــم متابعــة اســتخدامهم
لوســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل يومــي مــن قبــل فــرد كبيــر باألســرة.

15%

مــن األطفــال يتــم متابعــة اســتخدامهم لوســائل التواصــل االجتماعــي مــرة
ً
علــى األقــل أسـ ً
ـبوعيا ،و 2%مــرة علــى األقــل شــهريا ،بينمــا هنــاك  7%مــن
األطفــال ال توجــد أيــة متابعــة لهــم علــى اإلطــاق.

76%
من األطفال توجد
متابعة أسرية
لحساباتهم على
وسائل التواصل
االجتماعي بشكل
يومي ،مقابل 7%
ال توجد أية متابعة
أسرية لحساباتهم.
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أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي على األطفال

تــم ســؤال المشــتركين باالســتطالع عــن أثــر اســتخدام األطفــال أقــل مــن  13ســنة لوســائل التواصــل االجتماعــي علــى حياتهــم
االجتماعيــة والدراســية .ويلخــص الشــكل ( )6-5النتائــج الخاصــة بذلــك ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

82%
ُ
من العمانيين
يعتقدون أن هناك
ً
ً
سلبيا الستخدام
أثرا
وسائل التواصل
االجتماعي على
األطفال أقل من 13
سنة.

4

ُ
ً
تقريبــا مــن العمانييــن يعتقــدون أن اســتخدام األطفــال أقــل
مــن كل خمســة
ً
مــن  13ســنة لوســائل التواصــل االجتماعــي لــه أثــر ســلبي جــدا ( )52%أو
ســلبي إلــى حـ ٍـد مــا ( )30%علــى حياتهــم االجتماعيــة والدراســية.

ُ
ً
إيجابيــا ،بدرجــة
فــي المقابــل ،يعتقــد  6%فقــط مــن العمانييــن أن هنــاك أثـ ًـرا
أو بأخــرى ،علــى األطفــال مــن اســتخدامهم لوســائل التواصــل االجتماعــي،
بينمــا يــرى  12%منهــم أن تأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى األطفــال
يتوقــف علــى ماهيــة تلــك الوســائل وكيفيــة اســتخدامها.
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35

الثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار والمعلومات

نظـ ًـرا لالنتشــار الكبيــر الســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ،أصبــح مــن المألــوف أن تنتشــر عليهــا اإلشــاعات واألخبــار غيــر الصحيحــة
بشــكل كبيــر .تــم ســؤال المشــتركين فــي االســتطالع عــن مــدى ثقتهــم فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر للمعلومــات
واألخبــار عــن األحــداث الهامــة ،ومــدى اعتبارهــا مصـ ً
ـدرا لإلشــاعات ،ويلخــص الشــكالن ( )1-6و( )2-6النتائــج المتعلقــة بذلــك.

36%

ُ
مــن العمانييــن يثقــون بدرجــة أو بأخــرى فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
كمصــدر لألخبــار والمعلومــات عــن األحــداث الهامــة ،مقابــل  35%ال يثقــون
بهــا ،و 29%محايــدون.

ُ
أكثــر مــن ثلثــي العمانييــن ( )67%يوافقــون ،بدرجــة أو بأخــرى ،علــى اعتبــار
وســائل التواصــل االجتماعــي مصـ ً
ـدرا لإلشــاعات واألخبــار غيــر الصحيحــة،
مقابــل  13%ال يوافقــون علــى ذلــك ،و 20%محايــدون.

أكثر من ثلث
ُ
العمانيين يثقون
بدرجة أو بأخرى
في وسائل التواصل
االجتماعي كمصدر
لألخبار والمعلومات،
 67%يعتبرونها
ً
مصدرا لإلشاعات.
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الثقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر لألخبــار والمعلومــات حســب
الخصائــص الديموغرافيــة

يبيــن الشــكل ( )3-6وجــود بعــض التبايــن فــي نســب مــن يثقــون فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر لألخبــار والمعلومــات
عــن األحــداث الهامــة بيــن األفــراد مــن الفئــات الديموغرافيــة واالجتماعيــة المختلفــة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:
ً
تز يــد نســب الثقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي قليــا بيــن اإلنــاث عــن
الذكــور ( 38%مقابــل  32%علــى الترتيــب).

تزيد الثقة في
وسائل التواصل
االجتماعي ًكمصدر
لألخبار قليل بين
اإلناث ،وبشكل
ملحوظ بين األفراد
ً
تعليما،
األعلى
ً
واألصغر سنا.

ترتفــع نســب الثقــة فــي وسـ ًـائل التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيــر مــع
ارتفــاع مســتوى التعليــم ،فمثــا تصــل النســبة إلــى  42%بيــن الحاصليــن
علــى تعليــم أعلــى مــن دبلــوم التعليــم العــام ،مقابــل  26%بيــن الحاصليــن
علــى تعليــم أقــل مــن الدبلــوم العــام.
ســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل ملحــوظ
تنخفــض نســب الثقــة فــي و ً
مــع التقــدم فــي العمــر ،فمثــا تصــل النســبة إلــى  41%للشــباب فــي
الفئــة العمر يــة ( )29-18ســنة ،مقابــل  28%فقــط لألفــراد فــي الفئــة
( 50ســنة فأكثــر).
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الثقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر لألخبــار والمعلومــات حســب
المحافظــة

يبيــن الشــكل ( )4-6وجــود بعــض التفــاوت فــي نســب مــن يثقــون فــي وســائل التواصــل االجتماعــي كمصــدر لألخبــار والمعلومــات
عــن األحــداث الهامــة بيــن المحافظــات المختلفــة ،ونالحــظ مــن الشــكل مــا يلــي:

أعلــى نســب الثقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي توجــد فــي
محافظــات :جنــوب الشــرقية ( ،)40%وشــمال الباطنــة ( )39%ومســقط
(.)37%

فــي المقابــل ،تــم رصــد أقــل نســب للثقــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
فــي محافظــات :الداخليــة ومســندم وظفــار ( 30%لــكل منهم).

أعلى نسب الثقة
في وسائل التواصل
االجتماعي توجد
في جنوب الشرقية،
وشمال الباطنة،
ومسقط ،وأدناها
في الداخلية
ومسندم وظفار.
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استخدام مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي
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لمن ال يستخدمون أي مواقع أو تطبيقات التواصل االجتماعي:

لماذا ال تستخدم ًأيا من مواقع أو تطبيقات التواصل االجتماعي؟
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عدم الحاجة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي B .....
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(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

غير مسموح لي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي E ..
ال أعرف ما هي وسائل التواصل االجتماعي F ...........
ال يوجد وقت كاف G ....................................
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ترفيه  /تسلية A .........................................
التواصل مع األصدقاء /األهل B ........................
التعرف على األخبار واألحداث الجارية C ...............

متابعة المشاهير وأخبارهم D ............................

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

التعرف على اآلراء المختلفة حول األخبار واألحداث E ..
زيادة مستوى الوعي /الثقافة F ...........................

تنمية بعض الهوايات (مثل التصوير ،التأليف ،وغيرها) G .

البحث عن عمل H .....................................
ألغراض تجارية /لكسب المال I ........................

متطلبات العمل أو الدراسة الحالية J .....................
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بشكل أكبر؟

(اذكر الخيارات للمبحوث)

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)
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أسباب أخرى (حدد _______) X ......................

قبل 8
صباحا A .........................................
ً
صباحا ً 12-ا
8
ظهر B ................................
ً
ًا
 12ظه اًر – 4
عصر C ................................

 4عص اًر – 8
مساء D .................................
ً
مساء E .......................................
12 – 8
ً
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ً
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هل تستخدم وسائل التواصل االجتماعي بشكل أكبر من خالل
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إلى أي مدى تعتقد أن استخدامك لوسائل التواصل االجتماعي،
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جدا 1 ...........................................
إيجابي ً
إيجابي إلى حد ما 2 ....................................

بالقدر الحالي ،يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي أم سلبي على حياتك

محايد 3 ................ ................................

االجتماعية والعملية؟

حد ما 4 ......................................
سلبي إلى ً
جدا 5 ............................................
سلبي ً
ال يعرف/لم يحدد 8 .....................................

استخدام مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي في األغراض التجارية
301

خالل الثالثة أشهر الماضية ،هل استخدمت مواقع أو تطبيقات

نعم 1 .................. ................................
ال 2 .................... ................................

التواصل االجتماعي في شراء أو البحث عن سلعة أو خدمة

معينة؟

302

ما هي المواقع أو التطبيقات التي استخدمتها في البحث أو

303

إلى أي مدى تثق في جودة وسعر المنتج الذي يتم شراؤه من

304

خالل الثالثة أشهر الماضية ،هل استخدمت وسائل التواصل

الشراء؟

...................... ................................

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

بدرجة كبيرة 1 ..........................................

بدرجة متوسطة 2 .......................................

خالل مواقع التواصل االجتماعي؟

بدرجة صغيرة 3 ........................................
ال يعرف/لم يحدد 8 .....................................

نعم 1 .................. ................................
ال 2 .................... ................................

االجتماعي ألغراض تجارية مثل الترويج أو بيع سلعة أو خدمة

305
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هل لديك مشروع خاص من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة؟

...................... ................................

(يمكن اختيار أكثر من إجابة)

نعم ،لديه مشروع خاص وسجل تجاري 1 ................
لديه مشروع خاص بدون سجل تجاري 2 ................

هل لديك سجل تجاري له؟

ال ،ليس لديه مشروع خاص 3 ..........................

المراقبة األسرية لألطفال على مواقع التواصل االجتماعي
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المراهقين باستخدام:
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الجهاز اللوحي____________ :
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وسائل التواصل االجتماعي____ :
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الموبايل

عدد األفراد_______________ :
ذكور__________________ :
إناث__________________ :

كم عدد الذكور؟
كم عدد اإلناث؟

كم منهم يستخدم مواقع التواصل االجتماعي (بما فيهم أنت)؟
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الموبايل________________ :

كم عدد أفراد أسرتك المعيشية عمره  13سنة فأكثر (بما فيهم
أنت)؟
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معينة؟

ما هي المواقع أو التطبيقات التي استخدمتها لألغراض التجارية؟
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303

عدد األفراد_______________ :
ذكور__________________ :

كم عدد الذكور؟

إناث__________________ :

كم عدد اإلناث؟

عدد األفراد_______________ :

كم عدد أفراد أسرتك المعيشية عمره أقل من  13سنة؟
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كم عدد الذكور؟

إناث__________________ :

كم عدد اإلناث؟

كم منهم يستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟
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ذكور__________________ :
ال يوجد 0

عدد األفراد_______________ :

كم عدد الذكور؟

ذكور__________________ :

كم عدد اإلناث؟

إناث__________________ :

لمن لديهم أطفال يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي:

ال يوجد 0

................. ................................

وما هي مواقع التواصل االجتماعي التي يستخدمونها؟
(يمكن اختيار أكثر من إجابة)
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هل يتم متابعة استخدام هؤالء األطفال لوسائل التواصل

408

إلى أي مدى تعتقد أن استخدام األطفال (اقل من  13سنة)

يوميا 1 ...................................
مرة على األقل ً
أسبوعيا 2 ................................
مرة على األقل
ً

(يوميا ،أو
االجتماعي من قبل فرد كبير باألسرة بشكل متكرر
ً
أسبوعيا ،أو شهرًيا) ،أم ال؟
ً

مرة على األقل شهرًيا 3 ..................................

ال تتم المتابعة 4 ........................................
ال يعرف/لم يحدد 8 ......................................
جدا 1 ...........................................
إيجابي ً

إيجابي على حد ما 2 ...................................

لوسائل التواصل االجتماعي ،يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي أو

محايد /ليس له تأثير 3 ..................................
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حد ما 4 ......................................
سلبي إلى ً
جدا 5 ............................................
سلبي ً
على حسب االستخدام 7 .................................

ال يعرف/لم يحدد 8 .....................................

الثقة في وسائل التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار والمعلومات
501
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ال أثق على اإلطالق 5 .................................
ال يعرف/لم يحدد 8 ......................................
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