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نبذة عن االستطالع

ت�سبب فيرو�ص كورونا الم�ستجد )كوفيد 19( في تداعيات غير م�سبوقة في جميع دول العالم، فحتى بداية اإجراء هذا 

ال�ستطالع )في الأ�سبوع الثاني من مايو 2020(، اأ�ساب الفيرو�ص ما يقارب اأربعة ون�سف مليون اإن�سان، وت�سبب في وفاة 

حوالي ثالثمائة األف اآخرين. وعلى ال�سعيد القت�سادي، فقد �سرب الوباء القت�ساد العالمي ب�سدة؛ ويتوقع الكثير من 

القت�ساديين اأن التداعيات القت�سادية لكورونا �ستكون اأ�سواأ من اأزمة الك�ساد الكبير. كذلك اأثرت الجائحة ب�سكل كبير 

على الحياة الجتماعية والنف�سية لالأفراد، وت�سببت اإجراءات التباعد الجتماعي في تغيير كبير في اأ�سكال التفاعل بين 

الب�سر وعالقاتهم الأ�سرية والجتماعية ب�سكل عام. ولذلك اأ�سبح هناك اهتمام كبير من جميع اأفراد المجتمع وموؤ�س�ساته 

بمتابعة وتداول الأخبار عن مدى انت�سار الفيرو�ص، وتداعياته في مختلف المجالت.

وتوفير  بال�سلطنة،  العام  الراأي  ر�سد  في  والمعلومات  لالإح�ساء  الوطني  المركز  دور  من  وانطالقًا  ذلك،  على  وبناء 

البيانات والموؤ�سرات ال�سرورية حول مختلف الق�سايا التي ت�سغل الراأي العام، فقد قام المركز بتنفيذ ا�ستطالع للراأي 

العام الُعماني حول فيرو�ص كورونا الم�ستجد )كوفيد 19(، والذي يهدف ب�سكل اأ�سا�سي اإلى توفير موؤ�سرات هامة حول 

مدى المعرفة باأعرا�ص ال�سابة بالفيرو�ص وطرق العدوى وكيفية الوقاية منه، ومدى تاأثير الجائحة على الأفراد والأ�سر. 

أهداف االستطالع

يمكن تلخي�ص اأهداف ال�ستطالع الرئي�سية فيما يلي:

قيا�ص مدى المعرفة حول الفيرو�ص: اأعرا�ص الإ�سابة، طرق العدوى وانتقال الفيرو�ص بين الأفراد، وطرق الوقاية منه،   -

وتوقع توقيت انتهاء الأزمة.

التعرف على اأهم م�سادر المعلومات التي يثق بها الُعمانيون للح�سول على المعلومات حول المو�سوع، وقيا�ص درجة   -

جراء  ال�سلطنة  في  والوفيات  والمتعافين،  الم�سابين،  اأعداد  حول  الحكومية  الر�سمية  البيانات  بمتابعة  الهتمام 

الفيرو�ص.

قيا�ص تقييم المواطنين للبيانات الر�سمية الحكومية، ومدى توفيرها للمعلومات حول الجائحة ب�سكٍل واٍف.  -

قيا�ص مدى تاأثر الأفراد والأ�سر بالأزمة من الناحية القت�سادية والجتماعية والنف�سية.  -

تقييم بع�ص الممار�سات التي انت�سرت خالل الجائحة مثل التعليم والعمل عن بعد، وغيرها.   -

قيا�ص مدى الت�سامن المجتمعي اأثناء الأزمة، مثل التطوع لالأعمال الخيرية، والقيام بالتبرعات العينية والنقدية.  -

تقييم المواطنين لما ت�سدره الحكومة من قرارات واإجراءات لمواجهة اأزمة فيرو�ص كورونا، من حيث فاعلية القرارات   -

والإجراءات في الحد من انت�سار المر�ص.
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تقييم م�ستوى تقديم بع�ص الخدمات والممار�سات اأثناء اأزمة فيرو�ص كورونا، مثل: مدى توافر ال�سلع بالجودة والأ�سعار   -

البنكية،  الخدمات  الإلكترونية،  الحكومة  خدمات  والنترنت،  الت�سالت  خدمات  ال�سحية،  الخدمات  المنا�سبة، 

وغيرها.

التعرف على مقترحات الموطنين التي يمكن اأن ت�ساهم في التعامل مع الأزمة ب�سكل فعال.  -

المجتمع المستهدف وتصميم العينة

بلغ حجم عينة ال�ستطالع 1501 فرًدا من المواطنين الُعمانيين، في فئة العمر )18 �سنة فاأكثر( من جميع محافظات   -

ال�سلطنة، ومختلف الم�ستويات التعليمية والفئات العمرية، والذكور والإناث. 

على  الن�سب  لتقديرات  مئوية  نقاط   3 من  اأقل  المعاينة  خطاأ  يبلغ  مواطًنا(،   1501( للعينة  الحجم  هذا  على  بناًء   -

الم�ستوى الإجمالي لل�سلطنة )مما يعني اأن الن�سب المقدرة من العينة قد تزيد اأو تنق�ص في حدود 3 نقاط مئوية عن 

.)%95 ثقة  المجتمع ككل، وذلك بدرجة  الحقيقية في  الن�سبة 

جمع البيانات

تم جمع بيانات ال�ستطالع خالل الفترة من 7 حتى 21 مايو 2020م، عن طريق المقابالت الهاتفية.  -
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ملخص تنفيذي

حول %89 الحكومية  الر�سمية  البيانات  بمتابعة  جدًا  كبيرة  اأو  كبيرة  بدرجة  يهتمون  الُعمانيين  من 

الجائحة. 

من الُعمانيين را�سون بدرجة كبيرة اأو كبيرة جدًا عن البيانات الر�سمية، وما توفره من معلومات %94

حول الجائحة ب�سكل �سامل ودقيق.

اأهم م�سادر المعلومات عن الجائحة التي يعتمد عليها الأفراد هو التليفزيون الر�سمي، حيث يعتمد 

عليه حوالي 53% من الُعمانيين، وياأتي تطبيق وات�ص اآب في المركز الثاني )46%(، ثم اإن�ستجرام 

.)%27(

ال�سعال الجاف، و�سيق في  الُعمانيون: ارتفاع درجة الحرارة،  التي يعرفها  اأعرا�ص الإ�سابة  اأهم 

اأو اآلم في ال�سدر. التنف�ص 

اأهم طرق العدوى المعروفة: التعر�ص للرذاذ المتطاير اأثناء ال�سعال اأو العطا�ص، ولم�ص الأ�سطح 

بالم�سابين. والختالط  الملوثة، 

الكمامات  ولب�ص  اليدين،  غ�سل  على  المداومة  الجتماعي،  التباعد  المعروفة:  الوقاية  طرق  اأهم 

المنزل. خارج 

اأو %98 الفيرو�ص بدرجة كبيرة  الوقاية من  باإجراءات  يلتزمون  واأ�سرهم  اأنهم  الم�ستجيبين ذكروا  من 

جدًا. كبيرة 
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يعتقد %37 بينما  �سهرين،  اأو  �سهر  خالل  تنتهي  �سوف  الجائحة  تاأثيرات  اأن  يعتقدون  الُعمانيين  من 

اأ�سهر. �ستة  من  لأكثر  تمتد  قد  التاأثيرات  تلك  اأن   %18

من الم�ستجيبين تعر�سوا اأو اأحد اأفراد اأ�سرهم للحجر المنزلي، و2% للحجر الموؤ�س�سي.%5

فعالة %97 و�سيلة  الجتماعي  التباعد  تطبيق  اأن  جدًا  كبيرة  اأو  كبيرة  بدرجة  يعتقدون  الُعمانيين  من 

الفيرو�ص. انت�سار  لمكافحة 

التباعد %58 تطبيق  ب�سبب  جدًا  كبيرة  اأو  كبيرة  بدرجة  �سلبي  ب�سكل  نف�سيَا  تاأثروا  الُعمانيين  من 

االجتماعي.

نظر  وجهة  )من  الفيرو�ص  انت�سار  فترة  خالل  المنزل  من  الخروج  تبيح  التي  ال�سرورات  اأهم 

اأو  �سحية  رعاية  اإلى  الحاجة   ،)%94.2( الأ�سرة  م�ستلزمات  �سراء  اأو  الت�سوق  الم�ستجيبين(: 

.)%12.4( العمل  اإلى  والذهاب   ،)%34.3( اأدوية  �سراء 

�سراء %17 اأو  الت�سوق  واأهمها  الجائحة،  ب�سبب  ال�سرورات  بع�ص  تلبية  ي�ستطيعوا  لم  الُعمانيين  من 

الأ�سرة. م�ستلزمات 

من الُعمانيين لم تقابلهم اأي م�سكلة بخ�سو�ص توافر ال�سلع منذ بداية الجائحة.%99

خم�ص الُعمانيين تقريبًا تاأثروا هم اأو اأحد اأفراد اأ�سرهم اقت�ساديًا ب�سكل اأو باآخر ب�سبب الجائحة، 

وكان تخفي�ص الراتب اأو الأجر اأهم مظاهر هذا التاأثر.
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ثالثة من كل خم�سة من المت�سررين اقت�ساديًا يتوقعون توفير اآليات لت�سجيل المت�سررين، و%86 

منهم ينوون الت�سجيل للح�سول على دعم اإذا توفر.

من الُعمانيين تاأثر اأحد اأفراد اأ�سرهم درا�سيًا ب�سكل �سلبي نتيجة الجائحة.%32

ن�سف الُعمانيين يعتقدون بوجود اآثار اإيجابية نتيجة الجائحة، اأبرزها التقارب الأ�سري، وتر�سيد 

ال�ستهالك.

من الُعمانيين تبرعوا لأعمال خيرية خالل الجائحة، و14% �ساركوا في اأعمال تطوعية.%53

لمواجهة %95 الحكومية  الر�سمية  والإجراءات  القرارات  عن  جدًا  را�سون  اأو  را�سون  الُعمانيين  من 

الجائحة.

من الُعمانيين را�سون اأو را�سون جدًا عن قرار تاأجيل الأق�ساط الم�ستحقة على بع�ص القرو�ص.%87

جاءت الخدمات ال�سحية الحكومية في المركز الأول في تقييم الأفراد للخدمات المقدمة خالل 

الجائحة )بمتو�سط درجة تقييم 8.8 نقطة من ع�سر نقاط(، بينما جاء التعليم والدرا�سة عن بعد 

في المركز الأخير )بمتو�سط درجة تقييم 6.3 نقطة(.

اأهم مقترحات الأفراد لمواجهة الجائحة: فر�ص حظر تجوال، واإجراءات �سارمة �سد المخالفين.
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1  المعرفة ومصادر األخبار
19(، ي�سمل ذلك المعرفة باأعرا�ص  يتناول هذا الق�سم قيا�ص معرفة الُعمانيين حول فيرو�ص كورونا الم�ستجد )كوفيد 

الإ�سابة، وطرق العدوى وانتقال الفيرو�ص بين الأفراد، وطرق الوقاية منه، وتوقع الأفراد لتوقيت انتهاء الأزمة. يعر�ص 

هذا الق�سم اأي�سًا اأهم م�سادر المعلومات التي يثق بها الُعمانيون للح�سول على المعلومات حول الجائحة، وقيا�ص درجة 

الهتمام بمتابعة البيانات الر�سمية الحكومية حول اأعداد الم�سابين، والمتعافين، والوفيات في ال�سلطنة جراء الفيرو�ص، 

وتقييم المواطنين لتلك البيانات من حيث مدى توفيرها للمعلومات حول الجائحة ب�سكل �سامل ودقيق.

1-1   متابعة البيانات الرسمية الحكومية
الم�سابين،  اأعداد  حول  الحكومية  الر�سمية  البيانات  بمتابعة  تهتم  درجة  اأي  "اإلى  بال�ستطالع:  الم�ستركين  �سوؤال  تم 

البيانات  والمتعافين، والوفيات في ال�سلطنة جراء فيرو�ص كورونا؟". ويعر�ص ال�سكل )1-1( درجات الهتمام بمتابعة 

الر�سمية ون�سب كل منها، كما يعر�ص ال�سكل )1-2( درجة الهتمام ح�سب بع�ص الخ�سائ�ص الديموغرافية والجتماعية، 

ويلخ�ص ال�سكل )1-3( النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من الأ�سكال الثالثة ما يلي:

جدًا  كبيرة  بدرجة  يهتمون   )%76( الُعمانيين  اأرباع  ثالثة  من  اأكثر 

يهتمون  و%13  الجائحة،  حول  الحكومية  الر�سمية  البيانات  بمتابعة 

حول  الأخبار  بمتابعة  كبيرًا  اهتمامًا  ذلك  ويعك�ص  كبيرة،  بدرجة 

حولها. الر�سمية  البيانات  في  كبيرة  وثقة  الجائحة، 

%76

كبيرة  بدرجة  الر�سمية  البيانات  بمتابعة  يهتمون  من  ن�سبة  تزيد 

76% على  الإناث )77% مقابل  الذكور عن  بين  ب�سكل طفيف  جدًا 

الترتيب(.

الر�سمية بدرجة كبيرة جدًا  البيانات  ن�سبة من يهتمون بمتابعة  تزيد 

الحا�سلين  بين   %72 الن�سبة  تبلغ  حيث  التعليم،  م�ستوى  ارتفاع  مع 

على تعليم اأقل من دبلوم التعليم العام مقابل 78% لأ�سحاب التعليم 

الأعلى.

%89 

من الُعمانيين 

يهتمون بدرجة 

كبيرة اأو كبيرة 

جداً بمتابعة 

البيانات الر�سمية 

الحكومية حول 

الجائحة.
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تبلغ ن�سبة من يهتمون بمتابعة البيانات الر�سمية بدرجة كبيرة جدًا 81% بين الأفراد في الفئة 

72% في الفئة العمرية )18-29 �سنة(. العمرية المتو�سطة )30-49 �سنة(، مقابل 

تم  ، حيث 
1
المحافظات بين  الر�سمية  البيانات  بمتابعة  الهتمام  التفاوت في درجة  بع�ص  يوجد 

ت�سجيل اأعلى ن�سبة من يهتمون بالمتابعة بدرجة كبيرة جدًا في محافظة الظاهرة )85%(، واأقل 

القيم في محافظة ظفار )%70(. 

1.  في هذا التقرير، يتم عر�ص موؤ�سر واحد للمحافظات الثالثة م�سندم والو�سطى والبريمي مجتمعة وذلك ل�سغر حجم العينة بكل منها.
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من الُعمانيين را�سون اأو را�سون جدًا عن البيانات الر�سمية الحكومية، 

وما توفره من معلومات حول الجائحة ب�سكل �سامل ودقيق.
%94

ل توجد اختالفات ملحوظة في درجات الر�سا عن البيانات الر�سمية 

بين الذكور والإناث.

بين  طفيف  ب�سكل  الر�سمية  البيانات  عن  جدًا  الرا�سين  ن�سبة  تزيد 

الفئات  باقي  عن   )%86( العام  التعليم  دبلوم  على  الحا�سلين 

. لتعليمية ا

%94

من الُعمانيين 

را�سون اأو 

را�سون جداً عن 

البيانات الر�سمية 

الحكومية حول 

الجائحة.

 %81 تزيد ن�سبة الرا�سين جدًا عن البيانات الر�سمية مع التقدم في العمر، حيث تبلع الن�سبة 

بين الأفراد في الفئة العمرية )18-29 �سنة(، مقابل 87% لالأفراد في الفئة )50 �سنة فاأكثر(.

يوجد تفاوت ملحوظ في ن�سبة الرا�سين جدًا عن البيانات الر�سمية حول الجائحة بين المحافظات، 

ظفار  محافظة  في  القيم  واأقل   ،)%95( الظاهرة  محافظة  في  الن�سب  اأعلى  ت�سجيل  تم  حيث 

 .)%76(

1-2   تقييم البيانات الرسمية الحكومية حول الجائحة
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن تقييمهم للبيانات الر�سمية الحكومية وما توفره من معلومات حول الجائحة ب�سكل 

�سامل دقيق. ويعر�ص ال�سكل )1-4( درجات ر�سا الُعمانيين عن البيانات الر�سمية الحكومية حول الجائحة ون�سب كل 

منها، كما يعر�ص ال�سكل )1-5( درجات الر�سا ح�سب بع�ص الخ�سائ�ص الديموغرافية والجتماعية، ويلخ�ص ال�سكل 

)1-6( النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من الأ�سكال الثالثة ما يلي:
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التليفزيون،  هو  الأفراد  عليها  يعتمد  التي  المعلومات  م�سادر  اأهم 

حيث يعتمد عليه 53.4% من الُعمانيين. ويعتمد الغالبية العظمى من 

الر�سمي. التليفزيون  على  الأفراد 

حيث  الأهمية،  حيث  من  الثانية  المرتبة  في  اآب  وات�ص  تطبيق  ياأتي 

مقابل  الر�سمية  للح�سابات   %14.7 الأفراد:  من   %46.4 عليه  يعتمد 

الر�سمية. غير  والمجموعات  للح�سابات   %31.7

27.3% من  ويعتمد عليه  الثالثة  المرتبة  اإن�ستجرام في  ياأتي تطبيق 

الأفراد: 17.2% لل�سفحات الر�سمية مقابل 10.1% لل�سفحات غير 

الر�سمية.

اأكثر من ن�صف 

الُعمانيين 

يعتمدون على 

قنوات التليفزيون 

الر�صمية كم�صدر 

للمعلومات حول 

الجائحة.

ن�سبة ب�سيطة من الأفراد تعتمد على و�سائل توا�سل اجتماعي اأخرى مثل في�سبوك اأو يوتيوب، اأو 

اأو الأ�سدقاء. تعتمد على الأهل 

على  العتماد  زيادة  ونالحظ  والإناث،  الذكور  بين  المعلومات  في م�سادر  كبير  تفاوت  يوجد  ل 

الإذاعة وتويتر بين الذكور ب�سكل اأكبر من الإناث، بينما يزيد العتماد على اإن�ستجرام ب�سكل اأكبر 

بين الإناث عن الذكور.

1-3   مصادر األخبار والمعلومات
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن اأهم الم�سادر التي ي�ستقون منها المعلومات والأخبار عن الجائحة ويثقون به، وعن 

طبيعة تلك الم�سادر: ر�سمية اأم غير ر�سمية، ويعر�ص ال�سكل )1-7( اأهم تلك الم�سادر، كما يعر�ص ال�سكل )1-7اأ( تلك 

الم�سادر ح�سب الجن�ص. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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1-4   المعرفة بأعراض اإلصابة بالفيروس
تم ال�سوؤال بال�ستطالع عن اأعرا�ص الإ�سابة بفيرو�ص كورونا الم�ستجد التي يعرفها الم�ستجيبون، ويعر�ص ال�سكل )8-1( 

اأهم الأعرا�ص التي تم ذكرها. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

اأهم اأعرا�ص الإ�سابة بفيرو�ص كورونا الم�ستجد التي يعرفها الأفراد هي )على الترتيب(: ارتفاع 

درجة الحرارة )89%(، وال�سعال الجاف )64%(، وال�سعور ب�سيق في التنف�ص اأو اآلم في ال�سدر 

والتي  بالفيرو�ص  الإ�سابة  اأعرا�ص  باأهم  واإلمامهم  الأفراد  اإدراك  مالحظة  ويمكننا   ،)%40(

اأقرتها وزارة ال�سحة عبر البرامج التوعوية والتثقيفية منذ بداية اإنت�سار الجائحة.

ن�سبة ب�سيطة من الأفراد )2%( لم ي�ستطيعوا تحديد اأي عر�ص من 

الإ�سابة. اأعرا�ص 
%2

معظم العمانيين 

لديهم معرفة 

باأعرا�ض الإ�سابة 

بالفيرو�ض
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الترتيب(: التعر�ص  اأهم طرق العدوى بفيرو�ص كورونا الم�ستجد التي يعرفها الأفراد هي )على 

للرذاذ المتطاير من المري�ص اأثناء ال�سعال اأو العطا�ص )69%(، لم�ص ال�سطح والدوات الملوثة 

)67%(، والتعامل مع الأفراد الم�سابين اأو م�سافحتهم اأو الختالط بهم )24%(، وت�سير هذه 

اأعلنتها وزارة ال�سحة عبر قنواتها  العدوى والتي  الأفراد ومعرفتهم بطرق  اإدراك  الن�سب لمدى 

الر�سمية ومدى اإهتمام الأفراد بمتابعة البيانات الر�سمية الحكومية.

ن�سبة ب�سيطة من الأفراد )2%( لم ي�ستطيعوا تحديد اأي طريقة من 

العدوى. طرق 
%2

اأهم طرق العدوى 

المعروفة: 

الرذاذ المتطاير 

اأثناء ال�صعال اأو 

العطا�س، ولم�س 

الأ�صطح الملوثة، 

الختالط 

بالم�صابين.

1-5   المعرفة بطرق العدوى
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "ما هي طرق العدوى وانتقال فيرو�ص كورونا بين الأفراد التي تعرفها؟" ويعر�ص ال�سكل 

)1-9( اأهم طرق العدوى التي تم ذكرها. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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الأفراد  يعرفها  التي  الم�ستجد  كورونا  فيرو�ص  من  الوقاية  اأهم طرق 

الغير  التباعد الجتماعي وتجنب الختالط مع  الترتيب(:  هي )على 

)83%(، المداومة على غ�سل اليدين جيدا )62%(، ولب�ص الكمامات 

المنزل )%52(. خارج 

ن�سبة ب�سيطة من الأفراد )0.5%( لم ي�ستطيعوا تحديد اأي طريقة من 

طرق الوقاية.
%0.5

اأهم طرق الوقاية 

المعروفة: التباعد 

الجتماعي، 

المداومة على 

غ�صل اليدين، 

ولب�س الكمامات.

1-6   المعرفة بطرق الوقاية
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "ما هي طرق الوقاية من فيرو�ص كورونا التي تعرفها؟" ويعر�ص ال�سكل )1-10( اأهم 

طرق الوقاية التي تم ذكرها. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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من الم�ستجيبين ذكروا اأنهم واأ�سرهم يلتزمون باإجراءات الوقاية من 

الفيرو�ص بدرجة كبيرة جدًا، و8% ملتزمون بدرجة كبيرة، مقابل %1 

ملتزمون بدرجة قليلة، و1% ملتزمون بدرجة متو�سطة.

%90

ل يوجد تفاوت كبير في ن�سبة من يلتزمون واأ�سرهم باإجراءات الوقاية 

اأعلى  من الفيرو�ص بدرجة كبيرة جدًا بين المحافظات، وتم ت�سجيل 

محافظات  في  القيم  واأقل   ،)%94( الظاهرة  محافظة  في  الن�سب 

 .)%86( والبريمي  والو�سطى  م�سندم 

%98

من الأ�صر ملتزمون 

باإجراءات الوقاية 

من الفيرو�ض 

بدرجة كبيرة اأو 

كبيرة جداً.

1-7   درجة االلتزام بإجراءات الوقاية
بالإ�سافة اإلى المعرفة باإجراءات الوقاية، تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن مدى التزامهم واأ�سرهم بتلك الإجراءات: 

"ب�سكل عام، اإلى اأي درجة تلتزم اأنت واأفراد اأ�سرتك باإجراءات الوقاية من الفيرو�ص؟". ويعر�ص ال�سكل )1-11( درجات 
اللتزام باإجراءات الوقاية من فيرو�ص كورونا الم�ستجد ون�سب كل منها، كما يعر�ص ال�سكل )1-12( درجة اللتزام ح�سب 

محافظة الإقامة. ونالحظ من ال�سكلين ما يلي:
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37%

من الُعمانيين 

يعتقدون اأن 

تاأثيرات الجائحة 

�صوف تنتهي خالل 

�سهر اأو �سهرين.

يخ المتوقع النتهاء تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد 1-8   التار
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "ح�سب توقعك، اإلى متى �سوف ت�ستمر اأزمة كورونا في التاأثير على العمل، والدرا�سة، 

والتنقل في ال�سلطنة؟" ويعر�ص ال�سكل )1-13( التوقعات التي تم ذكرها. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

الن�سبة الأكبر من الُعمانيين )37%( يعتقدون اأن تاأثيرات الجائحة �سوف 

تنتهي خالل �سهر اأو �سهرين من تاريخ المقابلة )منت�سف مايو 2020(. 
%37

التاأثيرات  اأن  يعتقد  الُعمانيين  من   )%12( تقريبًا  ع�سرة  كل  من  واحد 

�سهر. من  اأقل  مدة  خالل  تنهي  �سوف 
%12

الأزمة  تاأثيرات  اأن   )%18( تقريبًا  الُعمانيين  خم�ص  يعتقد  المقابل،  في 

اأ�سهر.  6 اأكثر من  لمدة  ت�ستمر  �سوف 
%18



استطالع رأي الُعمانيين حول 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(
23النتائج الرئيسية

2  مدى تأثر األفراد واألسر بأزمة كورونا المستجد
19( على حياة الأ�سر والأفراد،  اأثر جائحة فيرو�ص كورونا الم�ستجد )كوفيد  يتناول هذا الق�سم من ال�ستطالع قيا�ص 

ي�سمل ذلك: التعر�ص للحجر ال�سحي )المنزلي والموؤ�س�سي(، الأثر النف�سي لتطبيق اإجراءات التباعد الجتماعي ودرجة 

ثقة الأفراد في فاعلية التباعد الجتماعي في مكافحة انت�سار الفيرو�ص، راأي الأفراد حول ال�سرورات التي تبيح لالأفراد 

الذي  القت�سادي  الأثر  تلبيتها،  الأ�سر  ت�ستطع  لم  �سرورات  وجود  ومدى  الفيرو�ص،  انت�سار  وقت  المنزل  من  الخروج 

تعر�ست له الأ�سر، بالإ�سافة اإلى ر�سد اأية اآثار اإيجابية يعتقد الأفراد بحدوثها تزامنا مع الأزمة.

2-1   التعرض للحجر المنزلي والمؤسسي
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل تعر�ست اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�سرتك للحجر/للعزل المنزلي اأو الموؤ�س�سي ب�سبب 

فيرو�ص كورونا؟" وتم �سوؤال من تعر�ص للعزل: "ماذا كانت مبررات اأو اأ�سباب العزل؟". ويعر�ص ال�سكل )2-1( ن�سب من 

تعر�سوا للحجر المنزل اأو الموؤ�س�سي، ومبررات ذلك العزل. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

تقدر ن�سبة من تعر�سوا )هم اأو اأحد اأفراد اأ�سرهم( للحجر المنزلي 

5% من الم�ستجيبين، ون�سبة من تعر�سوا للحجر الموؤ�س�سي  بحوالي 

2%، مقابل 93% لم يتعر�سوا لأي نوع من اأنواع الحجر.
%5

الرجوع  هو  لذلك  المبرر  كان  للحجر  تعر�سوا  ممن  الأكبر  الن�سبة 

 ،)%15( الم�سابين  اأحد  مع  الختالط  يليه   ،)%71( ال�سفر  من 

ن�سبة  اإلى  بالإ�سافة  عليه )%11(،  الإ�سابة  اأعرا�ص  بع�ص  اأو ظهور 

.)%3( بالمر�ص  اأ�سيبوا  اأنهم  يعتقدون  ب�سيطة 

%71

%5

من الُعمانيين 

)18 �صنة 

فاأكثر( تعر�صوا 

للحجر المنزلي، 

و%2 للحجر 

الموؤ�ص�صي.

بالن�سبة لمن تعر�سوا للعزل المنزلي، تم �سوؤالهم عن درجة التزامهم 

باإجراءات العزل، وكان متو�سط تلك الدرجة 9.6 نقطة )من اإجمالي 

10 نقاط(.
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التباعد  تطبيق  اأن  جدًا  كبيرة  اأو  كبيرة  بدرجة  يعتقدون  الُعمانيين  من 

الفيرو�ص. انت�سار  لعدم  فعالة  و�سيلة  الجتماعي 
%97

من الُعمانيين تاأثروا نف�سيَا ب�سكل �سلبي بدرجة كبيرة اأو كبيرة جدًا ب�سبب 

تطبيق التباعد الجتماعي.
%58

تزيد ن�سبة من تاأثروا نف�سيًا بدرجة كبيرة جدًا ب�سبب التباعد الجتماعي 

بين الإناث عن الذكور )38% مقابل 37% على الترتيب(.

%58

من الُعمانيين 

تاأثروا نف�صياَ 

ب�صكل �صلبي 

بدرجة كبيرة اأو 

كبيرة جداً ب�صبب 

تطبيق التباعد 

الجتماعي.

ب�سكل عام، تقل ن�سبة من تاأثروا نف�سيًا بدرجة كبيرة جدًا ب�سبب التباعد الجتماعي مع التقدم 

في العمر، حيث بلغت الن�سبة 42% بين الأفراد في الفئة العمرية )18-29 �سنة(، مقابل %29 

لالأفراد في الفئة العمرية )50 �سنة فاأكثر(.

ب�سكل عام، تزيد ن�سبة من تاأثروا نف�سيًا بدرجة كبيرة جدًا ب�سبب التباعد الجتماعي مع ارتفاع 

م�ستوى التعليم، حيث بلغت الن�سبة 32% بين الحا�سلين على تعليم اأقل من دبلوم التعليم العام 

مقابل 38% لأ�سحاب التعليم الأعلى من الدبلوم العام.

يوجد تفاوت ملحوظ في ن�سبة من تاأثروا نف�سيًا بدرجة كبيرة جدًا ب�سبب التباعد الجتماعي بين 

المحافظات، حيث تم ت�سجيل اأعلى الن�سب في المحافظات م�سندم والو�سطى والبريمي )%43(، 

واأقل الن�سب في ظفار )%24(. 

2-2   األثر النفسي السلبي لتطبيق التباعد االجتماعي
يعتبر التباعد الجتماعي من اأهم طرق مكافحة انت�سار الأمرا�ص، لكنه قد ي�سبب بع�ص الأ�سرار النف�سية اأو الجتماعية 

"اإلى اأي درجة  لالأفراد بدرجات متفاوتة. لقيا�ص الأثر النف�سي للتباعد الجتماعي، تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: 

ال�سوؤال  اإل لل�سرورة الق�سوى؟". كذلك تم  التباعد المجتمعي، وعدم الخروج  تاأثرت نف�سًيا ب�سكل �سلبي نتيجة تطبيق 

الأفراد: "اإلى اأي درجة تثق اأن تطبيق التباعد الجتماعي يقلل من انت�سار الفيرو�ص؟" وتلخ�ص الأ�سكال )2-2( اإلى )2-

4( النتائج الخا�سة بذلك. ونالحظ من الأ�سكال ما يلي:
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انت�سار  فترة  خالل  المنزل  من  الخروج  تبيح  التي  ال�سرورات  اأهم 

�سراء  اأو  الت�سوق  الترتيب(:  الأفراد هي )على  التي ذكرها  الفيرو�ص 

م�ستلزمات الأ�سرة وغيرها )94.2%(، الحاجة اإلى رعاية �سحية اأو 

.)%12.4( العمل  اإلى  والذهاب   ،)%34.3( اأدوية  �سراء 

%94.2

ن�سبة ب�سيطة من الأفراد ذكرت بع�ص ال�سرورات الأخرى، مثل: زيارة 

ممار�سة  اأو  الترفيه،  بع�ص  على  الح�سول  اأو  الأ�سدقاء،  اأو  الأقارب 

الريا�سة.

اأهم ال�صرورات التي 

تبيح الخروج من 

المنزل: الت�صوق 

و�صراء م�صتلزمات 

الأ�صرة، الرعاية 

ال�صحية، والذهاب 

اإلى العمل.

2-3   الضرورات التي تبيح الخروج من المنزل خالل فترة انتشار الفيروس
الفترة من  المنزل خالل تلك  التي تبيح الخروج من  راأيك، ما هي ال�سرورات  "في  الم�ستركين بال�ستطالع:  تم �سوؤال 

يلي: ال�سكل ما  التي تم ذكرها. ونالحظ من  ال�سرورات  اأهم  ال�سكل )5-2(  الفيرو�ص؟" ويعر�ص  انت�سار 
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من الأفراد ذكروا اأنهم لم ي�ستطيعوا تلبية بع�ص ال�سرورات الخا�سة 

اأية  لديهم  تكن  لم   %83 مقابل  في  الجائحة،  ب�سبب  وباأ�سرهم  بهم 

ملباة. غير  �سرورات 

%17

�سراء  اأو  الت�سوق  كانت:  الملباة  غير  ال�سرورات  من  الأكبر  الن�سبة 

م�ستلزمات الأ�سرة وغيرها )40%(، زيارة اأحد الأقارب اأو الأ�سدقاء 

اأدوية  �سراء  اأو  �سحية  رعاية  اإلى  الحاجة   ،)%33( التجمعات  اأو 

اأقل. بن�سب  الأخرى  ال�سرورات  بع�ص  اإلى  بالإ�سافة   ،)%20(

2-4   الضرورات التي لم يتم تلبيتها 
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل هناك اأي �سرورات لم ت�ستطع اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�سرتك تلبيتها نظرا لالإجراءات 

المتخذة حاليا؟ وما هي هذه ال�سرورات؟". ويعر�ص ال�سكل )2-6( ن�سب من لم ي�ستطع تلبية بع�ص ال�سرورات الخا�سة 

به اأو باأ�سرته، وطبيعة تلك ال�سرورات. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

%17

من الُعمانيين لم 

ي�صتطيعوا تلبية 

بع�س ال�صرورات 

ب�صبب الجائحة.
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بداية  منذ  ال�سلع  توافر  بخ�سو�ص  م�سكلة  اأي  تقابلهم  لم  الُعمانيين  من 

بع�ص  توافر  بعدم  تتعلق  م�سكلة  لديهم  كان  فقط   %1 مقابل  في  الجائحة، 

الخ�سروات  ال�سلع:  هذه  واأهم  المعتاد،  من  اأعلى  باأ�سعار  توافرها  اأو  ال�سلع، 

التعقيم. واأدوات  والكمامات  والدواجن،  واللحوم  الأ�سماك  والفواكه، 

%99 %99

من الُعمانيين 

لم تقابلهم اأي 

م�صكلة بخ�صو�س 

توافر ال�صلع منذ 

بداية الجائحة.

2-5   مدى توافر السلع أثناء الجائحة
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل واجهتك اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�سرتك اأية م�سكلة فيما يتعلق بتوافر ال�سلع )الغذائية 

اأو غيرها( منذ بداية اأزمة كورونا؟ وما هي تلك ال�سلع؟" ويعر�ص ال�سكل )2-7( ن�سب من واجهتهم م�سكلة عدم توافر 

بع�ص ال�سلع، واأنواع تلك ال�سلع. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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2-6   األثر االقتصادي السلبي للجائحة على األفراد واألسر
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل تاأثرت اأنت اأو اأحد اأفراد اأ�سرتك اقت�سادًيا ب�سب اأزمة كورونا باأي �سورة مثل اإنهاء 

تاأثروا اقت�ساديًا ب�سبب  اأو باأي �سورة اأخرى؟". ويعر�ص ال�سكل )2-8( ن�سب من  اأو تاأخيره،  الخدمة، تخفي�ص الراتب، 

الجائحة، وطبيعة ذلك التاأثير، كما يبين ال�سكل )2-9( تلك النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من ال�سكلين ما يلي:

اأ�سرهم  اأفراد  اأحد  اأو  هم  تاأثروا  تقريبًا   )%19( الُعمانيين  خم�ص 

لم  المقابل)%81(  في  الجائحة،  ب�سبب  باآخر  اأو  ب�سكل  اقت�ساديًا 

يتاأثروا.

%19

تخفي�ص الأجر اأو الراتب كان هو الأثر القت�سادي الأبرز للم�ستغلين 

باأجر )40%(، بينما كان التوقف عن العمل اأو اإغالق الم�سروع الأثر 

الأكبر لأ�سحاب الأعمال اأو الم�ستغلين لح�سابهم.

هناك تفاوت كبير في ن�سب من تاأثروا اقت�ساديًا ب�سبب الجائحة بين 

المحافظات المختلفة، حيث ُر�سدت اأعلى الن�سب في محافظة م�سقط 

)24%(، وهي �سعف الن�سبة الم�سجلة في جنوب الباطنة )%12(.

%19

من الُعمانيين 

تاأثروا اقت�صادياً 

ب�صبب الجائحة، 

وكان تخفي�س 

الأجر اأبرز �سور 

التاأثير.
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ً
ين اقتصاديا 2-7   دعم الدولة للمتضرر

للح�سول على دعم من  الجائحة  اقت�سادًيا من  المت�سررين  لت�سجيل  اآليات  الدولة  توفر  قد 

الدولة، لذلك تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع المت�سررين اقت�ساديًا عن ذلك: "هل تتوقع 

دعم  على  للح�سول  الجائحة  من  اقت�سادًيا  المت�سررين  لت�سجيل  اآليات  �ستوفر  الدولة  اأن 

اأ�سرتك  اأفراد  اأحد  اأو  اأنت  اأن تقوم  "هل تنوي  من الدولة؟"، كما تم �سوؤال من يتوقع بذلك: 

بالت�سجيل للح�سول على ذلك الدعم في حال وجوده؟" ويعر�ص ال�سكل )2-10( تلك النتائج. 

ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

ثالثة اأخما�ص المت�سررين اقت�ساديًا تقريبًا )58%( يتوقعون توفير 

اآليات لت�سجيل المت�سررين اقت�سادًيا من الجائحة للح�سول على دعم 

من الدولة، مقابل 42% ل يتوقعون ذلك.

%58

من المت�سررين اقت�ساديًا والذين يتوقعون توفير اآلية للت�سجيل ينوون 

الت�سجيل للح�سول على ذلك الدعم اإذا توفر، مقابل 14% ل ينوون 

ذلك.

%86

%58

من المت�صررين 

اقت�صادياً 

يتوقعون توفير 

اآليات لت�صجيل 

المت�صررين، 

و 86% منهم 

ينوون الت�صجيل 

للح�صول على 

دعم اإذا توفر.
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2-8   أثر الجائحة على الدراسة
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل تاأثر اأحد اأفراد اأ�سرتك في اأي من مراحل الدرا�سة �سلبيًا في درا�سته ب�سبب اأزمة 

كورونا؟". ويعر�ص ال�سكل )2-11( النتائج الخا�سة بذلك. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

ثلث الم�ستجيبين تقريبًا )32%( ذكروا اأن اأحد اأفراد الأ�سرة قد تاأثر 

لم   %68 مقابل  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�ص  اأزمة  ب�سبب  �سلبي  ب�سكل 

تاأثروا بذلك.

%32 %32

من الُعمانيين 

تاأثر اأحد اأفراد 

اأ�سرهم درا�سياً 

ب�صكل �صلبي 

نتيجة الجائحة.
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ن�سف الُعمانيين يعتقدون اأن هناك تاأثيرات اإيجابية لجائحة كورونا.

اأفراد  ووجود  الجتماعي،  التباعد  تطبيق  نتيجة  الأ�سري  التقارب 

الأبرز  الإيجابي  الأثر  هو  كان  طويلة،  لفترات  معًا  المعي�سية  الأ�سرة 

.%70 بن�سبة 

%70

الدخار  وزيادة  ال�ستهالك  تر�سيد  اأي�سًا:  الإيجابية  الآثار  من 

)13%(، التقرب اإلى اهلل وزيادة الهتمام بالدين )8%(، بالإ�سافة 

اأقل. بن�سب  الأخرى  الإيجابيات  بع�ص  اإلى 

ن�صف الُعمانيين 

يعتقدون بوجود 

اآثار اإيجابية 

نتيجة الجائحة، 

اأبرزها التقارب 

الأ�سري.

2-9   التأثيرات اإليجابية للجائحة 
رغم الآثار ال�سلبية الكبيرة لجائحة فيرو�ص كورونا الم�ستجد، اإل اأن البع�ص تحدث عن بع�ص الآثار الإيجابية لها، فهل يمكن 

"في راأيك، هل  اإيجابية؟ تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن ذلك:  اأن يكون لجائحة فيرو�ص كورونا الم�ستجد تاأثيرات 

كانت هناك اأية اأ�سياء اإيجابية حدثت نتيجة اأزمة كورونا؟ وما هي هذه الإيجابيات؟". ويعر�ص ال�سكل )2-12( ن�سب من 

يعتقدون بوجود تاأثيرات اإيجابية نتيجة جائحة فيرو�ص كورونا الم�ستجد، وطبيعة هذه التاأثيرات، ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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اأكثر من ن�سف الُعمانيين )53%( تبرعوا لأعمال خيرية خالل اأزمة 

الجائحة.
%53

خالل  خيرية  لأعمال  تبرعوا  من  ن�سب  في  التفاوت  بع�ص  هناك 

في  الن�سب  اأعلى  ُر�سدت  حيث  المختلفة،  المحافظات  بين  الجائحة 

محافظتي ظفار وم�سقط )60% لكل منهما(، واأقلها في المحافظات 

.)%46( والبريمي  والو�سطى  م�سندم 

%53

من الُعمانيين 

تبرعوا لأعمال 

خيرية خالل 

الجائحة.

3-1   التبرع لألعمال الخيرية
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "منذ بداية �سهر مار�ص الما�سي )بداية انت�سار الجائحة(، هل تبرعت لعمل خيري 

)تقديم اأ�سياء عينية اأو نقدية اإلى اأ�سخا�ص اآخرين �سواء كنت تعرفهم اأو ل تعرفهم(؟". ويعر�ص ال�سكل )3-1( ن�سب من 

تبرعوا لالأعمال الخيرية، كما يبين ال�سكل )3-2( تلك النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من ال�سكلين ما يلي:

3  التضامن المجتمعي أثناء الجائحة
يعر�ص هذا الق�سم من ال�ستطالع مدى الت�سامن المجتمعي بين الُعمانيين اأثناء جائحة فيرو�ص كورونا الم�ستجد )كوفيد 

19(، ي�سمل ذلك: التبرع لعمل خيري، والح�سول على م�ساعدات اأو تبرعات، والم�ساركة في الأعمال التطوعية.
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الجائحة:  خالل  تبرعات  اأو  م�ساعدات  على  ح�سلوا  الُعمانيين  من 

6% م�ساعدات عينية، 2% م�ساعدات نقدية، و3% م�ساعدات عينية 
ونقدية.

%11

هناك بع�ص التفاوت في ن�سب من ح�سلوا على م�ساعدات اأو تبرعات 

خالل الجائحة بين المحافظات المختلفة، حيث ُر�سدت اأعلى الن�سب 

في  واأقلها   ،)%16( والبريمي  والو�سطى  م�سندم  محافظات  في 

.)%6( ظفار  محافظة 

 %11

من  الُعمانيين 

ح�صلوا على 

م�صاعدات اأو 

تبرعات خالل 

الجائحة.

3-2   الحصول على مساعدات أو تبرعات
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن تلقيهم لأية م�ساعدات اأو تبرعات: "منذ بداية �سهر مار�ص الما�سي )بداية انت�سار 

الجائحة(، هل ح�سلت على م�ساعدات اأو تبرعات )عينية اأو نقدية(؟" ويعر�ص ال�سكل )3-3( ن�سب من تلقى م�ساعدات 

اأو تبرعات، كما يبين ال�سكل )3-4( تلك النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من ال�سكلين ما يلي:
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الإناث  عن  الذكور  بين  التطوعية  الأعمال  في  الم�ساركة  ن�سب  تزيد 

الترتيب(. على   %11 مقابل   %17(

تزيد ن�سب الم�ساركة في الأعمال التطوعية ب�سكل ملحوظ مع ارتفاع 

8% بين الحا�سلين على تعليم اأقل  م�ستوى التعليم، حيث تبلغ الن�سبة 

من  الأعلى  التعليم  لأ�سحاب   %19 مقابل  العام  التعليم  دبلوم  من 

العام. الدبلوم 

تزيد ن�سب الم�ساركة في الأعمال التطوعية ب�سكل ملحوظ بين الأفراد 

في الفئة العمرية )30-49 �سنة( وتبلغ 18%، مقابل 9% لالأفراد في 

الفئة العمرية )50 �سنة فاأكثر(.

%14

من الُعمانيين 

�صاركوا في اأعمال 

تطوعية خالل 

الجائحة.

3-3   المشاركة في األعمال التطوعية
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن م�ساركتهم في الأعمال التطوعية: "منذ بداية �سهر مار�ص الما�سي )بداية انت�سار 

الجائحة(، هل �ساركت في عمل تطوعي )م�ساعدة الآخرين ممن تعرفهم اأو ل تعرفهم بدون مقابل مادي �سواء ب�سكل 

فردي اأو من خالل موؤ�س�سة(؟" ويعر�ص ال�سكل )3-5( ن�سب من �سارك في اأعمال تطوعية، كما يبين ال�سكل )3-6( هذه 

الن�سب ح�سب بع�ص الخ�سائ�ص الديموغرافية والجتماعية، كما يلخ�ص ال�سكل )3-7( النتائج ح�سب محافظة الإقامة. 

ونالحظ من الأ�سكال الثالثة ما يلي:

من الُعمانيين �ساركوا في اأعمال تطوعية خالل الجائحة: 9% ب�سكل فردي، 3% ب�سكل موؤ�س�سي، 

اأبدى الكثير من الأفراد رغبتهم بالم�ساركة في الأعمال  و2% ب�سكل فردي وموؤ�س�سي معًا، وقد 

التطوعية ولكن ب�سبب تطبيق التباعد المجتمعي والخوف من المخالطة حال دون ذلك.

14%

هناك تفاوت ملحوظ في ن�سب الم�ساركة في الأعمال التطوعية خالل الجائحة بين المحافظات 

جنوب  محافظة  في  واأقلها   ،)%21( ظفار  محافظة  في  الن�سب  اأعلى  �ُسجلت  حيث  المختلفة، 

.)%8( الباطنة 
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4  تقييم القرارات واإلجراءات والخدمات المقدمة خالل الجائحة
اأزمة فيرو�ص  الُعمانيين لما ت�سدره الجهات الر�سمية من قرارات واإجراءات لمواجهة  نتناول هذا الق�سم قيا�ص تقييم 

كورونا )من حيث فاعلية القرارات والإجراءات في الحد من انت�سار المر�ص(، كذلك راأي الُعمانيين حول قرار تاأجيل 

الأق�ساط الم�ستحقة على بع�ص القرو�ص الذي تم اإ�سداره، وتقييمهم لهذا القرار في تخفيف الأعباء على المواطن اأثناء 

الظروف الحالية، كما يعر�ص هذا الق�سم تقييم الأفراد لعدد من الخدمات المقدمة والممار�سات، اأهمها: مدى توافر 

ال�سلع بالأ�سعار المنا�سبة والجودة المطلوبة، التعليم والعمل عن بعد، الخدمات ال�سحية، خدمات الت�سالت والنترنت، 

وغيرها.

والإجراءات  القرارات  عن  جدًا  را�سون  اأو  را�سون  الُعمانيين  من 

الجائحة. لمواجهة  الحكومية  الر�سمية 
%95

الر�سمية  والإجراءات  القرارات  عن  جدًا  الرا�سين  ن�سبة  تزيد 

 %80 الحكومية ب�سكل طفيف بين الذكور عن الإناث )83% مقابل 

الترتيب(. على 

تقل ن�سبة الرا�سين جدًا عن القرارات والإجراءات الر�سمية الحكومية 

مع ارتفاع م�ستوى التعليم، حيث تبلغ الن�سبة 89% بين الحا�سلين على 

تعليم اأقل من دبلوم التعليم العام مقابل 76% فقط لأ�سحاب التعليم 

الأعلى من الدبلوم العام.

%95

من العُمانيين 

را�سون اأو را�سون 

جداً عن القرارات 

والإجراءات 

الر�سمية 

الحكومية 

لمواجهة 

الجائحة.

4-1   تقييم القرارات واإلجراءات الرسمية الحكومية لمواجهة الجائحة
لمواجهة  واإجراءات  قرارات  من  الحكومة  ت�سدره  لما  تقييمك  هو  ما  عام،  "ب�سكل  بال�ستطالع:  الم�ستركين  �سوؤال  تم 

اأزمة فيرو�ص كورونا؟ )من حيث فاعلية القرارات والإجراءات في الحد من انت�سار المر�ص(". ويعر�ص ال�سكل )1-4( 

درجات تقييم القرارات والإجراءات ون�سب كل منها، كما يعر�ص ال�سكل )4-2( درجة التقييم ح�سب بع�ص الخ�سائ�ص 

الديموغرافية والجتماعية، ويلخ�ص ال�سكل )4-3( النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من الأ�سكال الثالثة ما يلي:
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العمر،  في  التقدم  مع  الحكومية  الر�سمية  والإجراءات  القرارات  الرا�سين جدًا عن  ن�سبة  تزيد 

حيث تبلغ الن�سبة 77% بين الأفراد في الفئة العمرية )18-29 �سنة(، مقابل 87% لالأفراد في 

فاأكثر(. �سنة  العمرية )50  الفئة 

هناك بع�ص التفاوت في ن�سبة الرا�سين جدًا عن القرارات والإجراءات الر�سمية الحكومية بين 

واأقلها في م�سقط  الظاهرة )%94(،  الن�سب في محافظة  اأعلى  المحافظات، حيث تم ت�سجيل 

 .)%73(
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الأق�ساط  تاأجيل  قرار  عن  جدًا  را�سون  اأو  را�سون  الُعمانيين  من 

الم�ستحقة على بع�ص القرو�ص، ويعك�ص ذلك درجة كبيرة من الر�سى 

القرار. هذا  عن 

%87

عن  الإناث  بين  الأق�ساط  تاأجيل  قرار  الرا�سين جدًا عن  ن�سبة  تزيد 

الترتيب(. على   %74 مقابل   %79( الذكور 

مع  الأق�ساط  تاأجيل  قرار  عن  جدًا  الرا�سين  ن�سبة  تزيد  عام،  ب�سكل 

73% بين الحا�سلين على  الن�سبة  تبلغ  التعليم، حيث  ارتفاع م�ستوى 

81% لأ�سحاب التعليم الأعلى من  اأو اأقل مقابل  دبلوم التعليم العام 

العام. الدبلوم 

%87

من الُعمانيين 

را�سون اأو را�سون 

جداً عن قرار 

تاأجيل الأق�صاط 

الم�صتحقة على 

بع�س القرو�س.

العمرية  الفئات  بين  الأق�ساط  تاأجيل  قرار  عن  الر�سا  ن�سب  في  ملحوظة  اختالفات  توجد  ل 

. لمختلفة ا

المحافظات، حيث  بين  الأق�ساط  تاأجيل  الرا�سين جدًا عن قرار  ن�سبة  التفاوت في  بع�ص  يوجد 

تم ت�سجيل اأعلى الن�سب في محافظة �سمال ال�سرقية )82%(، واأقل الن�سب في محافظة ظفار 

 .)%71(

4-2   تقييم قرار تأجيل األقساط المستحقة على بعض القروض 
�سدر قرار بتاأجيل الأق�ساط الم�ستحقة على بع�ص القرو�ص، وتم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع عن تقييمهم لهذا القرار 

في تخفيف الأعباء على المواطن اأثناء الظروف الحالية. ويعر�ص ال�سكل )4-4( درجات الر�سا عن ذلك القرار ون�سب 

ويلخ�ص  والجتماعية،  الديموغرافية  الخ�سائ�ص  بع�ص  ح�سب  الر�سا  م�ستويات   )5-4( ال�سكل  يعر�ص  كما  منها،  كل 

ال�سكل )4-6( النتائج ح�سب محافظة الإقامة. ونالحظ من الأ�سكال الثالثة ما يلي:
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جاءت الخدمات ال�سحية بالمراكز ال�سحية والم�ست�سفيات الحكومية 

لها  التقييم  درجة  متو�سط  وبلغ  الأفراد،  تقييم  في  الأول  المركز  في 

8.8 نقطة.

البنكية:  الخدمات  من  كل  الأفراد  تقييم  في  الثاني  المركز  تقا�سم 

وتوافر  الإلكترونية،  والتطبيقات  البنكية،  الخدمات  الأموال،  تحويل 

ال�سلع المختلفة بالجودة المطلوبة )بمتو�سط 8.7 نقطة لكل منهما(.

في المقابل، كان التعليم والدرا�سة عن بعد اأقل الخدمات المقدمة في 

تقييم الأفراد، بمتو�سط 6.3 نقطة فقط.

جاءت الخدمات 

ال�صحية 

الحكومية في 

المركز الأول في 

تقييم الأفراد، 

بينما جاء التعليم 

والدرا�سة عن 

بعد في المركز 

الأخير.

4-3   تقييم بعض الخدمات والممارسات أثناء الجائحة
تم �سوؤال الم�ستركين عن تقييمهم لعدد من الخدمات والممار�سات )11 خدمة وممار�سة( خالل فترة الجائحة، وذلك 

على مقيا�ص بين �سفر وع�سر درجات. ويعر�ص ال�سكل )4-7( المتو�سط العام لدرجة التقييم لهذه الخدمات والممار�سات، 

ونالحظ من ال�سكل ما يلي:
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5  مقترحات األفراد لمواجهة الجائحة وآثارها
تم �سوؤال الم�ستركين بال�ستطالع: "هل لديك اأية مقترحات يمكن اأن ت�ساعد في التعامل مع اأزمة فيرو�ص كورونا؟ وما هي 

مقترحاتك؟" ويعر�ص ال�سكل )5-1( ن�سب الأفراد الذين قدموا مقترحات لمواجهة الأزمة، كما يلخ�ص ال�سكل )2-5( 

تلك المقترحات. ونالحظ من ال�سكل ما يلي:

اأكثر من ثلث الم�ستجيبين )34%( قدموا مقترحات لمواجهة جائحة 

فيرو�ص كورونا الم�ستجد واآثارها.
%34

قدم الم�ستجيبون عددًا كبيرًا من المقترحات لمواجهة جائحة كورونا، 

كان اأهم هذه المقترحات هو فر�ص حظر تجوال اأو حجر منزلي على 

الأفراد )بن�سبة %60.3(.

من �سمن المقترحات التي جاءت بن�سبة كبيرة: فر�ص اإجراءات وعقوبات 

�سارمة �سد المخالفين للقرارات والإجراءات ذات ال�سلة )%10.8(، 

 ،)%10.2( الجتماعي  والتباعد  المنازل  في  بالبقاء  الأفراد  والتزام 

بالإ�سافة اإلى عدد كبير من المقترحات الأخرى بن�سب اأقل.

اأهم مقترحات 

الأفراد لمواجهة 

الجائحة: فر�س 

حظر تجوال، 

واإجراءات �صارمة 

�سد المخالفين.
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