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نبذة عن االستطالع

األهداف

�أن  2018، وُيتوقع  �أمريكي يف عام  83 مليار دوالر  �أكرث من  �ألعاب �لفيديو(  بلغ حجم �صناعة �الألعاب �الإلكرتونية )�أو 

تتعدى 90 مليار دوالر يف عام 2020، وبلغ عدد ممار�صي تلك �الألعاب يف عام 2016 �أكرث من 2.5 مليار فرد حول �لعامل. 

ومع �لنمو �لكبري يف حجم �صناعة �الألعاب �الإلكرتونية، وت�صاعف �أعد�د �ملمار�صني لتلك �الألعاب عاملًيا، و�لتحذير�ت من 

�الآثار �ل�صلبية �ملحتملة لبع�ض �الألعاب تبدو �حلاجة ملحة لتوفري بع�ض �ملوؤ�صر�ت �لهامة عن مدى وطبيعة ممار�صة تلك 

�الألعاب بني �لُعمانيني من خمتلف �لفئات �لعمرية.

ويهدف ��صتطلع ر�أي �لُعمانيني حول ممار�صة �الألعاب �الإلكرتونية �إىل �لتعرف على �أمناط ��صتخد�م �لُعمانيني للألعاب 

�الإلكرتونية �ملختلفة، و�لتاأثري�ت �الإيجابية و�ل�صلبية لها. ويوفر �ال�صتطلع �لعديد من �ملوؤ�صر�ت، �أهمها ما يلي: 

ن�صب ��صتخد�م �لُعمانيني من �لفئات �لعمرية �ملختلفة للألعاب �الإلكرتونية، وطبيعة �الألعاب �لتي يقبلون عليها.  -

ن�صب �متلك �الأ�صر للأجهزة �مل�صتخدمة يف �الألعاب �الإلكرتونية �ملختلفة.  -

�الأوقات �ملف�صلة ملمار�صة �الألعاب �الإلكرتونية، ومتو�صط �لوقت يف ��صتخد�م كل منها.  -

��صتخد�م �الأطفال و�ملر�هقني للألعاب �الإلكرتونية، و�الآثار �ملرتتبة على ذلك �ال�صتخد�م، ومدى �ملتابعة �الأ�صرية لهم.  -

مدى �لتاأثري �الإيجابي �أو �ل�صلبي ملمار�صة �الألعاب �الإلكرتونية على �حلياة �الجتماعية و�لعملية للأفر�د، وعلى ممار�صة   -

�لقر�ءة و�لريا�صة.

جمع البيانات

 Computer Assisted Telephone( مت جمع بيانات �ال�صتطلع عن طريق �ملقابلت �لهاتفية، وفق ��صتبيان �إلكرتوين

Interviewing, CATI(، خلل �لفرتة من 22 �إىل 30 �صبتمرب 2019م.

تصميم العينة

بلغ حجم �لعينة 1501 مو�طًنا ُعمانًيا يف �لفئة �لعمرية 18 �صنة فاأكرث، �صملت جميع حمافظات �ل�صلطنة، وخمتلف   -

و�الإناث. و�لذكور  �لعمرية،  و�لفئات  �لتعليمية،  �مل�صتويات 

بناًء على هذ� �حلجم للعينة )1501 مو�طًنا(، يبلغ خطاأ �ملعاينة �أقل من 3 نقاط مئوية لتقدير�ت �لن�صب على �مل�صتوى   -

3 نقاط مئوية عن �لن�صبة  �أو تنق�ض يف حدود  �أن �لن�صب �ملقدرة من �لعينة قد تزيد  �الإجمايل لل�صلطنة )مما يعني 

�حلقيقية يف �ملجتمع ككل، وذلك بدرجة ثقة 95%(.
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ملخص تنفيذي

من �الأ�صر �لُعمانية متتلك جهاز حا�صب �آيل، %68 متتلك جهاز لوحي، %59 متتلك بلي �صتي�صن، 76%

و%7 متتلك �إك�ض بوك�ض.
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متو�صط �نفاق �الأ�صر �لُعمانية �ل�صنوي على �الأجهزة و�الألعاب �الإلكرتونية.

دقيقة متو�صط ممار�صة �لُعمانيون )18 �صنة فاأكرث( للقر�ءة يومًيا. ويرتفع متو�صط وقت �لقر�ءة 36

�إىل 45 دقيقة يومًيا ملن ميار�ض �الألعاب �الإلكرتونية مقابل 34 دقيقة ملن ال ميار�صها.

دقيقة متو�صط ممار�صة �لُعمانيون )18 �صنة فاأكرث( للريا�صة يومًيا. ويرتفع متو�صط وقت ممار�صة 50

�لريا�صة �إىل 59 دقيقة يومًيا ملن ميار�ض �الألعاب �الإلكرتونية مقابل 48 دقيقة ملن ال ميار�صها.

�صنة متو�صط �ل�صن �لذي ميكن �أن ُي�صمح عنده للأطفال و�ملر�هقني مبمار�صة �الألعاب �الإلكرتونية، 13

و%15 يرون �أنه ال يجب �ل�صماح باالألعاب �الإلكرتونية على �الإطلق.

من �الأطفال �لُعمانيني �أقل من 13 �صنة توجد متابعة �أ�صرية ملمار�صتهم �الألعاب �الإلكرتونية ب�صكل 74%

يومي، مقابل %7 ال توجد �أية متابعة �أ�صرية لهم على �الإطلق.

من �لُعمانيني يعتقدون �أن هناك �أثًر� �صلبًيا ملمار�صة �أطفالهم �الأقل من 13 �صنة للألعاب �الإلكرتونية.68%
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 59%

من الأ�سر العُمانية 

تمتلك جهاز بالي 

�شتي�شن، و7% 

تمتلك �إك�س بوك�س.

جهاز  تمتلك   )76%( �لُعمانية  �لمعي�صية  �الأ�صر  �أرباع  ثلثة  من  �أكثر 

حا�صب �آلي، كما �أن %68 منها لديها جهاز لوحي )تابلت �أو �آي باد(. 

�الإلكترونية  �الألعاب  �أجهزة  �أكثر   )PlayStation( �صتي�صن  بلي  يعتبر 

�نت�صاًر� بين �الأ�صر �لُعمانية بن�صبة %59، يليه بفارق كبير جهاز �إك�ض بوك�ض 

 )Nintendo Wii( وي  نينتندو  جهاز  و�أخير   ،7% بن�صبة   )Xbox(

�إلى بع�ض �الأجهزة �الأخرى بن�صب �صئيلة. %2 فقط، باالإ�صافة  بن�صبة 

امتالك األسر ألجهزة األلعاب اإللكترونية  1
لالألعاب  ت�شتخدم  �أن  يمكن  �لتي  �لمختلفة  لالأجهزة  �لُعمانية  �لمعي�شية  �لأ�شر  �متالك  ن�شب  �ل�شكل )1-1(  يبين 

يلي: ما  �ل�شكل  ونالحظ من  �لإلكترونية. 
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�أعلى ن�شب �متالك 

�لحا�شب �آلي 

و�لأجهزة �للوحية 

في محافظة 

�لظاهرة، و�أعلى 

ن�شب �متالك بالي 

�شتي�شن في م�شندم.

توجد �أعلى ن�صب �متلك �الأ�صر لجهاز �لحا�صب �آلي و�لجهاز �للوحي 

على  و75%   85%( �لظاهرة  محافظة  في  باد(  )تابلت/�آي 

�لترتيب(.

محافظة  في  توجد  �صتي�صن  بلي  لجهاز  �الأ�صر  �متلك  ن�صب  �أعلى 

م�صندم )%69(، و�أعلى ن�صب �متلك جهاز �إك�ض بوك�ض في محافظة 

محافظة  في  وي  نينتندو  �متلك  يتركز  بينما   ،)16%( �لو�صطى 

.)4%( �أكبر  ب�صكل  م�صقط 

جدول )1-1(: نسب امتالك األسر المعيشية الُعمانية ألجهزة األلعاب اإللكترونية حسب المحافظة.

�أجهزة �الألعاب �الإلكرتونية
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8362697379778059798569حا�صب �آيل )مكتبي/البتوب(
7263687273696852677562جهاز لوحي: تابلت/�آي باد

6860694456535758486664بلي �صتي�صن
13105616577216�إك�ض بوك�ض
40231101310نينتندو وي

00001100200�أي �أجهزة �أخرى

1-2 امتالك األسر ألجهزة األلعاب اإللكترونية حسب المحافظة
�لألعاب  لأجهزة  �لُعمانية  �لمعي�شية  �لأ�شر  �متالك  ن�شب  في  �لتباين  بع�س  هناك  �أن   )1-1( �لجدول  نالحظ من 

�لمثال: �شبيل  فعلى  �لمحافظات،  بين  �لمختلفة  �لإلكترونية 
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24

رياًل هو متو�شط 

ما تنفقه �لأ�شرة 

�لُعمانية على 

�لأجهزة و�لألعاب 

�لإلكترونية �شنوًيا.

تنفق �الأ�صرة �لُعمانية في �لمتو�صط 24 ريااًل �صنوًيا على �صر�ء �الأجهزة 

و�الألعاب �الإلكترونية.

هناك تباين كبير بين �لمحافظات في متو�صط �الإنفاق �ل�صنوي للأ�صر 

على �الأجهزة و�الألعاب �الإلكترونية، حيث تبلغ قيمة �لمتو�صط 36 ريااًل 

�صمال  محافظة  في  �لمتو�صط  قيمة  �صعف  وهو  ظفار،  محافظة  في 

�لباطنة.

1-3 إنفاق األسر على األلعاب اإللكترونية 
تم �شوؤ�ل �لم�شتركين بال�شتطالع عما �أنفقته �أ�شرهم �لمعي�شية على �شر�ء �لأجهزة و�لألعاب �لإلكترونية خالل �لثني 

ع�شر �شهًر� �ل�شابقة لال�شتطالع، ويبين �ل�شكل )1-2( متو�شط هذ� �لإنفاق بين �لمحافظات �لمختلفة، ونالحظ من 

�ل�شكل ما يلي:
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22%

من الُعمانيين 

)18 �شنة فاأكثر( 

يمار�شون �لألعاب 

�لإلكترونية، و�أكثر 

�لأجهزة ��شتخد�ًما: 

�لهاتف �لنقال، 

بالي �شتي�شن، 

و�لأجهزة �للوحية.

و�حد من كل خم�صة ُعمانيين )18 �صنة فاأكثر( تقريًبا )%22( قد مار�ض 

على  �ل�صابقة  �أ�صهر  �لثلث  خلل  �الإلكترونية  �الألعاب  من  �أكثر  �أو  و�حدة 

�ال�صتطلع. 

�لنقال  �لهاتف  �الإلكترونية هي:  �الألعاب  لممار�صة  ��صتخد�ًما  �الأجهزة  �أكثر 

باد  �آي  تابلت/  �للوحية:  و�الأجهزة   ،)39%( �صتي�صن  بلي  ثم   ،)82%(

.)8%(

هي:  �الإلكترونية  �الألعاب  لممار�صة  ��صتخد�ًما  �الأجهزة  �أقل  �لمقابل،  في 

 .)0.2%( وي  ونينتندو   ،)2%( بوك�ض  و�إك�ض   ،)5%( �آلي  �لحا�صب 

ممارسة األلعاب اإللكترونية  2
يبين �ل�شكل )2-1( ن�شب �لُعمانيين )18 �شنة فاأكثر( �لذين مار�شو� �لألعاب �لإلكترونية خالل �لثالثة �أ�شهر �ل�شابقة 

على �ل�شتطالع، بالإ�شافة �إلى ن�شب من ��شتخدمو� �لأجهزة �لمختلفة. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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28%

من �لذكور 

يمار�شون �لألعاب 

�لإلكترونية، 

مقابل %16 فقط 

للإناث.

ملحوظ  ب�صكل  �الإناث  من  �أكبر  بن�صبة  �الإلكترونية  �الألعاب  �لذكور  يمار�ض 

�لترتيب(. على   16% مقابل   28%(

�صتي�صن  بلي  ي�صتخدمون  �الإلكترونية  للألعاب  �لممار�صين  �لذكور  ن�صف  من  �أكثر 

�أكثر من ثلثة �أ�صعاف ن�صبة �ال�صتخد�م بين �الإناث. كذلك تزيد  )%51(، وهي 

ن�صب ��صتخد�م �لحا�صب �آلي، و�إك�ض بوك�ض، ونينتندو وي قليًل بني �لذكور عن �الإناث.

في �لمقابل، تزيد ن�صب ��صتخد�م �الإناث عن �لذكور لكل من �لهاتف �لنقال 

و�الأجهزة �للوحية. 

2-1 ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب الجنس
يعر�س �ل�شكل )2-2( ن�شب ��شتخد�م �لُعمانيين )18 �شنة فاأكثر( �لممار�شين لالألعاب �لإلكترونية لأجهزة �لألعاب 

�لمختلفة ح�شب �لجن�س، ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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ن�شب �لممار�شين 

لالألعاب �لإلكترونية: 

%11 بين 
�لحا�شلين على تعليم 

�قل من �لدبلوم 

�لعام مقابل 25% 

للحا�شلين على دبلوم 

�لتعليم �لعام �أو �أعلى.

�رتفاع  مع  �الإلكترونية  للألعاب  �لممار�صين  ن�صبة  تزيد  عام،  ب�صكل 

�لم�صتوى �لتعليمي، حيث ترتفع �لن�صبة من %11 فقط بين �لحا�صلين 

دبلوم  على  للحا�صلين   25% �إلى  �لعام  �لدبلوم  من  �أقل  تعليم  على 

�أعلى. �أو  �لعام  �لتعليم 

للألعاب  �لم�صتخدمة  �الأجهزة  �أنو�ع  في  كبيرة  فو�رق  توجد  ال 

ن�صبة  �نخفا�ض  يلحظ  لكن  �لتعليم،  م�صتوى  ح�صب  �الإلكترونية 

�لدبلوم  �أعلى من  تعليم  �لحا�صلين على  بين  �صتي�صن  ��صتخد�م بلي 

�لتعليمية. �لم�صتويات  باقي  عن  �لعام 

2-2 ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب المستوى التعليمي
�لألعاب  لأجهزة  �لإلكترونية  لالألعاب  �لممار�شين  فاأكثر(  �شنة   18( �لُعمانيين  ��شتخد�م  ن�شب   )3-2( �ل�شكل  يبين 

يلي: ما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �لتعليمي،  �لم�شتوى  ح�شب  �لمختلفة 
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ن�شب �لممار�شين 

للألعاب 

�لإلكترونية: 33% 

في فئة �لعمر )18-

29 �شنة(، مقابل 
%7 فقط في �لفئة 

)50 �شنة فاأكثر(.

تنخف�ض ن�صبة �لممار�صين للألعاب �الإلكترونية ب�صكل كبير مع �لتقدم 

�لعمرية  �لفئة  في  �الأفر�د  بين   33% �لن�صبة  تبلغ  حيث  �لعمر،  في 

)18-29 �صنة(، �أي ما يقارب خم�صة �أ�صعاف �لن�صبة بين �الأفر�د في 

�لعمرية )50 �صنة فاأكثر(. �لفئة 

يزيد ��صتخد�م �لهاتف �لنقال وبلي �صتي�صن في �الألعاب �الإلكترونية 

�للوحي  �لجهاز  ��صتخد�م  يزيد  بينما  �صًنا،  �الأ�صغر  �ل�صباب  بين 

�الأعلى. �لعمر  فئات  بين  �الإلكترونية  �الألعاب  �آلي  و�لحا�صب 

2-3 ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب العمر
يبين �شكل )2-4( ن�شب �لُعمانيين )18 �شنة فاأكثر( �لذين ي�شتخدمون �لألعاب �لإلكترونية ح�شب �لفئات �لعمرية، 

ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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ن�شب �لممار�شين 

للألعاب 

�لإلكترونية: 

%28.6 في 
�لبريمي، مقابل 

%14.4 في �شمال 
�ل�شرقية.

�الإلكترونية  للألعاب  فاأكثر(  �صنة  �لممار�صين )18  ن�صب  �أعلى  توجد 

ثم   ،)27.9%( �لد�خلية  تليها   ،)28.6%( �لبريمي  محافظة  في 

.)27.7%( �لباطنة  جنوب 

في �لمقابل، توجد �أقل ن�صب ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية في محافظتي 

�صمال �ل�صرقية )%14.4(، و�لو�صطى )17%(.

2-4 ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب المحافظة
لالألعاب  فاأكثر(  �شنة   18( �لُعمانيين  ممار�شة  ن�شب  في  �لتباين  بع�س  هناك  �أن   )1-2( �لجدول  من  نالحظ 

�لمثال: �شبيل  فعلى  �لمحافظات،  بين  �لمختلفة  �لألعاب  �أجهزة  ��شتخد�م  ون�شب  �لإلكترونية، 

جدول )2-1(: نسب استخدام الُعمانيين )18 سنة فأكثر( - الممارسين لأللعاب اإللكترونية - لألجهزة 
المختلفة حسب المحافظة.

�أجهزة �الألعاب �الإلكرتونية
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78.789.283.577.774.984.882.490.483.891.893.7هاتف نقال
37.540.228.928.248.137.640.736.433.328.540.3بلي �صتي�صن

15.80.010.37.84.43.67.613.40.013.16.3جهاز لوحي: تابلت/�أي باد
15.30.00.00.04.23.13.50.00.00.07.0حا�صب �آيل )مكتبي/البتوب(

3.40.04.15.10.04.30.00.08.50.00.0�إك�ض بوك�ض
0.00.00.00.00.01.20.00.00.00.00.0نينتندو وي

مار�ض �أي لعبة �إلكرتونية خلل 

�لثلثة �أ�صهر �ل�صابقة لل�صتطلع
21.2 22.8 22.4 28.6  27.922.0 24.7 17.9 14.4  17.8 17.0
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�لألعاب �لتي 

يف�شلها �لُعمانيون: 

�لألعاب �لريا�شية، 

و�ألعاب �لقتال 

�لجماعية عبر 

�لإنترنت، و�لألعاب 

�ل�شتر�تيجية.

�الأول  �لمف�صل  �لنوع  هي  فيفا(  لعبة  )مثل  �لريا�صية  �الألعاب  تعتبر 

للألعاب �الإلكترونية، حيث يف�صلها %36 من �لُعمانيين، ويتميز هذ� 

�لقدم  كرة  مثل:  �لمختلفة  �لريا�صات  يحاكي  باأنه  �الألعاب  من  �لنوع 

و�لجولف. و�لبي�صبول  �ل�صلة  وكرة 

بابجي  لعبتي  )مثل  �النترنت  عبر  �لجماعية  �لقتال  �ألعاب  تاأتي 

�ألعاب  تاأتي  بينما   ،)35% �لثاني )بن�صبة  �لمركز  نايت( في  وفورت 

�إلى  باالإ�صافة   ،)30% )بن�صبة  �لثالث  �لمركز  في  �ال�صتر�تيجية 

�أقل. بن�صب  �الأخرى  �الأنو�ع  من  �لعديد 

طبيعة األلعاب اإللكترونية المفضلة  3
يبين �ل�شكل )3-1( طبيعة �لألعاب2 �لمف�شلة للُعمانيين )18 �شنة فاأكثر( �لذين مار�شو� �لألعاب �لإلكترونية خالل 

�لثالثة �أ�شهر �ل�شابقة على �ل�شتطالع. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:

https://www.idtech.com/blog/different-types-of-video-game-genres   يمكن التعرف على التصنيفات المختلفة لأللعاب اإللكترونية من الرابط التالي: 
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�لألعاب �لتي 

يف�شلها �لذكور 

ب�شكل �أكبر: 

�لألعاب �لريا�شية، 

بينما تف�شل 

الإناث الألعاب 

�ل�شتر�تيجية.

يزيد تف�صيل �لذكور عن �الإناث ب�صكل ملحوظ للألعاب �لتالية: �الألعاب 

�النترنت  عبر  �لجماعية  �لقتال  و�ألعاب  فيفا(،  لعبة  )مثل  �لريا�صية 

�لقتال  و�ألعاب  �ل�صباق،  و�ألعاب  نايت(،  وفورت  بابجي  لعبتي  )مثل 

)تكون بين �صخ�صيتين عادة(. · 

�لذكور:  من  �أكبر  ب�صكل  �لتالية  �الألعاب  �الإناث  تف�صل  �لمقابل  في 

و�لحركة. و�لمغامرة،  �ال�صتر�تيجية،  �الألعاب 

3-1 طبيعة األلعاب اإللكترونية المفضلة حسب الجنس
يعر�س �ل�شكل )3-2( طبيعة �لألعاب �لمف�شلة للُعمانيين )18 �شنة فاأكثر( �لذين مار�شو� �لألعاب �لإلكترونية خالل 

�لثالثة �أ�شهر �ل�شابقة على �ل�شتطالع ح�شب �لجن�س. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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87

دقيقة هو متو�شط 

وقت ممار�شة 

الُعمانيين للألعاب 

�لإلكترونية يومًيا: 

94 دقيقة للذكور 
مقابل 71 دقيقة 

للإناث.

يمار�ض �لُعمانيون )18 �صنة فاأكثر( �الألعاب �الإلكترونية لمدة 87 دقيقة في 

دقيقة   94 �إلى  �لمتو�صط  ويرتفع  تقريًبا(،  ون�صف  )�صاعة  يومًيا  �لمتو�صط 

71 دقيقة فقط للإناث. للذكور مقابل 

ينخف�ض متو�صط وقت ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية ب�صكل ملحوظ مع �رتفاع م�صتوى 

�لتعليم، حيث يبلغ �لمتو�صط 98 دقيقة يومًيا بين �لحا�صلين على تعليم �أقل من دبلوم 

�لتعليم �لعام مقابل 74 دقيقة بين �لحا�صلين على تعليم �أعلى من �لدبلوم �لعام.

ينخف�ض متو�صط وقت ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية ب�صكل كبير مع �لتقدم في �لعمر، 

�لعمرية )18-29(، بما  �لفئة  يومًيا للأفر�د في  100 دقيقة  �لمتو�صط  يبلغ  حيث 

يقترب من خم�صة �أمثال قيمته للأفر�د في �لفئة �لعمرية )50 �صنة فاأكثر(.

الوقت المستغرق في ممارسة األلعاب اإللكترونية   4
يبين �ل�شكل )4-1( متو�شط �لوقت �لذي يق�شيه �لُعمانيون )18 �شنة فاأكثر( �لممار�شين لالألعاب �لإلكترونية في 

ممار�شة تلك �لألعاب يومًيا ح�شب بع�س �لخ�شائ�س �لديموغر�فية و�لجتماعية لالأفر�د. ونالحظ من �ل�شكل ما 

يلي:
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108

دقيقة هو متو�شط 

وقت �ل�شتخد�م 

�ليومي لالألعاب 

�لإلكترونية بين 

�لباحثين عن عمل، 

مقابل 80 دقيقة 

للم�شتغلين.

يزيد متو�صط وقت ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية ب�صكل ملحوظ بين عن 

�لباحثين عمل )108 دقيقة يومًيا( مقارنة بالم�صتغلين )80 دقيقة( 

ربات  �الأخيرة  �لفئة  وت�صمل  دقيقة(،  �لعمل )88  قوة  و�الأفر�د خارج 

�أو  �لعمل  عن  و�لعاجزين  و�لمتقاعدين  �لمتفرغين  و�لطلب  �لبيوت 

�لز�هدين وغير �لر�غبين فيه.

ال يوجد �ختلف ملحوظ في متو�صط وقت ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية 

للم�صتغلين  يومًيا  81 دقيقة  �لمتو�صط  يبلغ  �لعمل، حيث  ح�صب قطاع 

�أو  �لخا�ض  بالقطاع  للم�صتغلين  دقيقة   79 مقابل  �لحكومي  بالقطاع 

�لعائلي. �لقطاع 

4-1 الوقت المستغرق في األلعاب اإللكترونية حسب الحالة العملية وقطاع العمل
يعر�س �ل�شكل )4-2( متو�شط �لوقت �لذي يق�شيه �لُعمانيون )18 �شنة فاأكثر( �لممار�شين لالألعاب �لإلكترونية في 

ممار�شة تلك �لألعاب يومًيا ح�شب �لحالة �لعملية وقطاع �لعمل لالأفر�د. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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�أكثر �لأوقات 

��شتخد�ًما لو�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي 

هي �لفترة من 8:00 

�إلى 12:00 م�شاًء.

�لثامنة  بين  �لفترة  هي  �الإلكترونية  �الألعاب  ممار�صة  �أوقات  �أكثر 

و�لثانية ع�صرة م�صاًء )%39(، تليها بفارق كبير �لفترة بين �لر�بعة 

.)13%( م�صاًء  و�لثامنة  ع�صًر� 

�الألعاب  لممار�صة  معينة  �أوقات  توجد  ال  �أنه  ذكرو�  �الأفر�د  من 

وقت. �أي  في  يمار�صونها  قد  و�أنهم  �الإلكترونية 
40%

4-2 أوقات ممارسة األلعاب اإللكترونية 
من  ونالحظ  فاأكثر(.  �شنة   18( للُعمانيين  �لإلكترونية  �لألعاب  لممار�شة  �لمف�شلة  �لأوقات   )3-4( �شكل  يعر�س 

يلي: ما  �ل�شكل 



استطالع رأي الُعمانيين حول ممارسة األلعاب اإللكترونية18
النتائج الرئيسية

68%

من الُعمانيين 

يعتقدون �أن هناك 

�أثًر� �شلبًيا لممار�شة 

�لألعاب �لإلكترونية 

على حياة �لفرد 

�لجتماعية 

و�لعملية.

�الألعاب  ممار�صة  �أن  يعتقدون   )68%( �لُعمانيين  ثلثي  من  �أكثر 

�لفرد  حياة  على  جًد�  �صلبي  �أو  ما  حٍد  �إلى  �صلبي  �أثر  له  �الإلكترونية 

و�لعملية. �الجتماعية 

�إيجابًيا،  �أثًر�  �أن هناك  �لُعمانيين  %5 فقط من  يعتقد  �لمقابل،  في 

 21% يرى  بينما  �الإلكترونية،  �الألعاب  لممار�صة  باأخرى،  �أو  بدرجة 

طبيعة  ح�صب  على  يتوقف  �الإلكترونية  �الألعاب  ممار�صة  �أثر  �أن  منهم 

لها. �لفرد  ��صتخد�م 

أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية   5
تم �شوؤ�ل جميع �لم�شتركين بال�شتطالع عن ر�أيهم حول �أثر �لألعاب �لإلكترونية على حياة �لفرد )�أكبر من 13 �شنة( 

�لجتماعية و�لعملية. ويلخ�س �ل�شكل )5-1( �لنتائج �لخا�شة بذلك، ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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يزيد �لعتقاد 

بوجود �أثر �شلبي 

لممار�شة �لألعاب 

�لإلكترونية مع 

�نخفا�س م�شتوى 

�لتعليم، ويزيد مع 

�لتقدم في �لعمر.

ب�صكل  �الإلكترونية  �الألعاب  لممار�صة  �صلبي  �أثر  بوجود  �العتقاد  ن�صبة  تزيد 

�لترتيب(. على   67% مقابل   68%( �لذكور  عن  �الإناث  بين  طفيف 

ترتفع ن�صبة �العتقاد بوجود �أثر �صلبي لممار�صة �الألعاب �الإلكترونية ب�صكل كبير 

مع �لتقدم في �لعمر، حيث ترتفع �لن�صبة من %59 لل�صباب في �لفئة �لعمرية 

)18-29( �صنة �إلى %87 للأفر�د �الأكبر في �لفئة )50 �صنة فاأكثر(.

�الألعاب  لممار�صة  �صلبي  �أثر  بوجود  �العتقاد  ن�صبة  تنخف�ض  متوقع،  هو  كما 

 ،)49%( �الإلكترونية  للألعاب  �لممار�صين  بين  كبير  ب�صكل  �الإلكترونية 

.)72%( لها  �لممار�صين  بغير  مقارنة 

 5-1 أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية حسب الخصائص الديموغرافية

�لإلكترونية بين  �لألعاب  ��شتخد�م  �أثر  �لر�أي حول  �ل�شكل )5-2(، ل توجد �ختالفات كبيرة في  كما هو مبين في 

يلي: ما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �لمختلفة،  و�لجتماعية  �لديموغر�فية  �لفئات  من  �لأفر�د 

تنخف�ض ن�صبة �العتقاد بوجود �أثر �صلبي لممار�صة �الألعاب �الإلكترونية ب�صكل ملحوظ مع 

�رتفاع م�صتوى �لتعليم، حيث ت�صل �لن�صبة �إلى %64 بين �لحا�صلين على تعليم �أعلى 

من دبلوم �لتعليم �لعام، مقابل %78 بين �لحا�صلين على تعليم �أقل من �لدبلوم �لعام.
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يرتفع متو�شط وقت 

ممار�شة �لقر�ءة 

و�لريا�شة بين 

�لممار�شين لالألعاب 

�لإلكترونية عن 

غيرهم.

36 دقيقة في �لمتو�صط  �لُعمانيون )18 �صنة فاأكثر( �لقر�ءة لمدة  يمار�ض 

يومًيا. دقيقة   50 بمتو�صط  �لريا�صة  ويمار�صون  يومًيا، 

ب�صكل  يومًيا  �لقر�ءة  ممار�صة  وقت  متو�صط  يرتفع  �لمتوقع،  غير  على  ربما 

 34 مقابل  �الإلكترونية  �الألعاب  يمار�ض  لمن  يوميًا  دقيقة   45 �إلى  ملحوظ 

يمار�صها  ال  لمن  فقط  دقيقة 

بالمثل، يرتفع متو�صط وقت ممار�صة �لريا�صة يومًيا �إلى 59 دقيقة يوميًا لمن 

يمار�ض �الألعاب �الإلكترونية مقابل 48 دقيقة فقط لمن ال يمار�صها.

من  بين  و�لريا�صة  �لقر�ءة  ممار�صة  وقت  متو�صط  �رتفاع  في  �ل�صبب  يعود  ربما 

يمار�صون �الألعاب �الإلكترونية �إلى �أنهم قد يكون لديهم من وقت �لفر�غ ما يمكنهم 

من ممار�صة �أن�صطة �أخرى مثل �لقر�ء و�لريا�صة باالإ�صافة �إلى �الألعاب �الإلكترونية.

ياضية والثقافية  5-2 أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على ممارسة األنشطة الر

يبين �ل�شكل )5-3( متو�شط �لوقت �لذي يق�شيه �لُعمانيون )18 �شنة فاأكثر( في ممار�شة �لقر�ءة و�لريا�شة ح�شب 

ممار�شة �لألعاب �لإلكترونية. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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متو�شط �ل�شن 

�لمنا�شب لممار�شة 

�لألعاب �لإلكترونية 

هو 13 �شنة.

متو�صط �ل�صن �لمنا�صب �لذي يمكن �أن ي�صمح عنده بممار�صة �الألعاب 

�الإلكترونية هو 13 �صنة.

من �لُعمانيين يعتقدون �أنه يمكن �ل�صماح بممار�صة �الأطفال و�لمر�هقين 

للألعاب �الإلكترونية بد�ية من 15 �صنة، بينما يرى %7 منهم �أن �ل�صن 

�لمنا�صب لذلك هو 3-6 �صنو�ت. في �لمقابل يرى %15 �أنه ال يجب 

�ل�صماح بممار�صة �الألعاب �الإلكترونية على �الإطلق.

39%

المراقبة األسرية الستخدام األطفال والمراهقين لأللعاب اإللكترونية   6
�لأطفال  على  ا  خ�شو�شً �لإلكترونية  �لألعاب  لممار�شة  �ل�شلبية  �لآثار  بع�س  وجود  �إلى  �لدر��شات  بع�س  ت�شير 

و�لمر�هقين  لالأطفال  لل�شماح  ر�أيهم،  في  �لمنا�شب،  �ل�شن  عن  بال�شتطالع  �لم�شتركين  �شوؤ�ل  تم  و�لمر�هقين، 

بذلك. �لمتعلقة  �لنتائج   )1-6( �ل�شكل  ويلخ�س  �لألعاب.  تلك  بممار�شة 
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�الإلكترونية،  �الألعاب  يمار�صون   )35%( �لُعمانيين  ثلث  من  �أكثر 

للإناث.  26% مقابل  للذكور   44% �إلى  �لن�صبة  وترتفع 

�أكثر من ن�صف �الأطفال �لُعمانيين �أقل من 13 �صنة )%51( يمار�صون 

 56%( �الإناث  عن  �لذكور  بين  �لن�صبة  وترتفع  �الإلكترونية،  �الألعاب 

مقابل %46 على �لترتيب(.

 6-1 ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية 

يتم تعريف �لطفل في هذ� �ل�شتطالع باأنه �أي فرد عمره �أقل من 13 �شنة، وتم �عتماد هذ� �لتعريف ل�شببين: �أولهما 

�أن �لكثير من �لألعاب �لإلكترونية وو�شائل �لتو��شل �لجتماعي تتطلب �أن يكون عمر �لفرد 13 �شنة على �لأقل حتى 

يمكنه ��شتخد�مها، مثل: في�شبوك، تويتر، �شناب �شات، �إن�شتجر�م، ويوتيوب، وثانيهما �أن �أغلب �لدر��شات �لتي تمت 

حول �لألعاب �لإلكترونية تفرق بين �لطفل )�أقل من 13 �شنة( و�لمر�هق )13-17 �شنة(، ومن �لمفيد �أن تكون نتائج 

هذ� �ل�شتطالع قابلة للمقارنة مع �لدر��شات �لأخرى محلًيا وعالمًيا. 

يعر�س �ل�شكل )6-2( ن�شب ممار�شة �لأفر�د �لُعمانيين بالأ�شر �لمعي�شية لالألعاب �لإلكترونية ح�شب �لعمر و�لجن�س، 

ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:

51%

من �لأطفال 

�أقل من 13 �شنة 

يمار�شون �لألعاب 

�لإلكترونية، 56% 

للذكور مقابل 46% 

للإناث.
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�الإلكترونية توجد في محافظة  �الأطفال للألعاب  ن�صب ممار�صة  �أعلى 

لكل   56%( وظفار  و�لظاهرة  �لبريمي  تليها   ،)58%( م�صندم 

منها(.

في �لمقابل، �ُصجلت �أقل �لن�صب في محافظتي �صمال �ل�صرقية )38%( 

وجنوب �ل�صرقية )43%(.

6-2 استخدام األطفال لأللعاب اإللكترونية حسب المحافظة
بين  �لإلكترونية  لالألعاب  �شنة   13 من  �أقل  �لأطفال  ممار�شة  ن�شب  في  �لتفاوت  بع�س  وجود   )3-6( �ل�شكل  يبين 

يلي: كما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �لمختلفة،  �لمحافظات 

�أكبر ن�شب ممار�شة 

�لأطفال لالألعاب 

�لإلكترونية توجد 

في م�شندم، و�أقلها 

في �شمال �ل�شرقية.
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�لهاتف �لنقال هو �أكثر �الأجهزة ��صتخد�ًما لممار�صة �الأطفال للألعاب 

�الأجهزة  يليه  �الألعاب،  %71 منهم في  ي�صتخدمه  �الإلكترونية، حيث 

�للوحية )59%(.

من �الأطفال ي�صتخدمون جهاز بلي �صتي�صن في �الألعاب �الإلكترونية، 

%7 ي�صتخدمون �لحا�صب �آلي، %2 ي�صتخدمون �إك�ض بوك�ض. 38%

6-3 أجهزة األلعاب اإللكترونية المفضلة لألطفال الُعمانيين
�لألعاب  ممار�شة  في  �شنة(   13 من  )�أقل  �لُعمانيون  �لأطفال  ��شتخدمها  �لتي  �لألعاب  �أجهزة   )4-6( �ل�شكل  يبين 

يلي: ما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �ل�شتطالع.  على  �ل�شابقة  �أ�شهر  �لثالثة  خالل  �لإلكترونية 

�أجهزة �لألعاب �لتي 

ي�شتخدمها �لأطفال 

ب�شكل �أكبر: �لهاتف 

�لنقال، و�لأجهزة 

�للوحية، وبالي 

�شتي�شن.
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حيث  �لُعمانيين،  للأطفال  �الأول  �لمف�صل  �لنوع  هي  �ل�صباق  �ألعاب  تعتبر 

منهم.  35% يف�صلها 

تاأتي �الألعاب �لريا�صية )مثل لعبة فيفا( في �لمركز �لثاني )بن�صبة 28%(، 

بينما تاأتي �ألعاب �لمغامرة في �لمركز �لثالث )بن�صبة %25(، باالإ�صافة �إلى 

�لعديد من �الأنو�ع �الأخرى بن�صب �أقل.

على غير �لمتوقع، يف�صل %3 فقط من �الأطفال �الألعاب �لتعليمية.

6-4 طبيعة األلعاب اإللكترونية المفضلة لألطفال الُعمانيين
�لألعاب  مار�شو�  �لذين  �شنة(   13 من  )�أقل  �لُعمانيين  لالأطفال  �لمف�شلة  �لألعاب  طبيعة   )5-6( �ل�شكل  يبين 

يلي: ما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �ل�شتطالع.  على  �ل�شابقة  �أ�شهر  �لثالثة  خالل  �لإلكترونية 

�لألعاب �لتي 

يف�شلها �لأطفال 

�لُعمانيون ب�شكل 

�أكبر: �ألعاب �ل�شباق، 

و�لألعاب �لريا�شية، 

و�ألعاب �لمغامرة.



استطالع رأي الُعمانيين حول ممارسة األلعاب اإللكترونية26
النتائج الرئيسية

40

دقيقة هو متو�شط 

وقت ممار�شة 

�لأطفال لالألعاب 

�لإلكترونية يومًيا 

خالل �شهور 

�لدر��شة، ويرتفع �إلى 

173 دقيقة خالل 
�لإجاز�ت �ل�شيفية.

في  دقيقة   40 لمدة  �الإلكترونية  �الألعاب  �لُعمانيون  �الأطفال  يمار�ض 

كبير  ب�صكل  �لمتو�صط  ويرتفع  �لدر��صة،  �صهور  يومًيا خلل  �لمتو�صط 

�الإجاز�ت  خلل  يومًيا  �صاعات(   3 يقارب  ما  )�أي  دقيقة   173 �إلى 

�ل�صيفية.

يرتفع متو�صط وقت ممار�صة �الألعاب �الإلكترونية خلل �صهور �لدر��صة 

�لترتيب(،  على  دقيقة   38 مقابل  �لذكور )42  �الإناث عن  بين  قليًل 

 178 مقابل   168( �ل�صيفية  �الإجاز�ت  خلل  عنه  ينخف�ض  ولكن 

�لترتيب(. على  دقيقة 

6-5 الوقت المستغرق في ممارسة األطفال لأللعاب اإللكترونية 
يبين �ل�شكل )6-6( متو�شط �لوقت �لذي يق�شيه �لأطفال �لُعمانيون )�قل من 13 �شنة( �لممار�شين لالألعاب �لإلكترونية 

في ممار�شة تلك �لألعاب يومًيا خالل �شهور �لدر��شة وخالل �لإجازة �ل�شيفية. ونالحظ من �ل�شكل ما يلي:
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74%

من �لأطفال توجد 

متابعة �أ�شرية 

لممار�شتهم �لألعاب 

�لإلكترونية ب�شكل 

يومي، مقابل 7% 

ل توجد �أية متابعة 

�أ�شرية لهم.

متابعة  يتم   )74%( تقريًبا  �صنة   13 من  �أقل  �الأطفال  �أرباع  ثلثة 

ممار�صتهم للألعاب �الإلكترونية ب�صكل يومي من قبل فرد كبير باالأ�صرة.

من �الأطفال يتم متابعة ممار�صتهم للألعاب �الإلكترونية مرة على �الأقل 

�صهرًيا،  مرة  �أقل من  و2%  �صهرًيا،  �الأقل  على  مرة  و3%  �أ�صبوعًيا، 

بينما هناك %7 من �الأطفال ال توجد �أية متابعة لهم على �الإطلق. 

14%

6-6 متابعة حسابات األطفال على األلعاب اإللكترونية 
وما  �لإلكترونية،  �لألعاب  على  �شنة   13 من  �أقل  �لأطفال  ل�شتخد�م  �لأ�شر  متابعة  مدى   )7-6( �ل�شكل  يعر�س 

يلي: كما  �ل�شكل  من  ونالحظ  �لآخرين،  مع  ي�شاركونه  �أو  ي�شاهدونه، 
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من �لُعمانيين يعتقدون �أن ممار�صة �أطفالهم للألعاب �الإلكترونية يمكن 

�أن يكون له �أثر �صلبي جًد� �أو �صلبي �إلى حٍد ما على حياتهم �الجتماعية 

و�لدر��صية.

68%

�إيجابًيا،  �أثًر�  �أن هناك  �لُعمانيين  %5 فقط من  يعتقد  �لمقابل،  في 

بدرجة �أو باأخرى، على �أطفالهم من ��صتخد�مهم للألعاب �الإلكترونية، 

�الأطفال  على  �الإلكترونية  �الألعاب  تاأثير  �أن  منهم   20% يرى  بينما 

��صتخد�مها. �الألعاب وطبيعة  تلك  يتوقف على طبيعة 

6-7 أثر ممارسة األلعاب اإللكترونية على األطفال
�لأطفال  هوؤلء  �أثر ممار�شة  �شنة، عن   13 �أقل من  �أطفال  �أ�شرهم  لدى  �لذين  بال�شتطالع،  �لم�شتركين  �شوؤ�ل  تم 

لالألعاب �لإلكترونية على حياتهم �لجتماعية و�لدر��شية. ويلخ�س �ل�شكل )6-8( �لنتائج �لخا�شة بذلك، ونالحظ 

من �ل�شكل ما يلي:

68%

من الُعمانيين 

يعتقدون �أن هناك 

�أثًر� �شلبًيا لممار�شة 

�أطفالهم �أقل من 

13 �شنة لالألعاب 
�لإلكترونية.
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   __________________  ذكور:
  __________________ إناث: 

 

  
 
 
 

)بما فيهم سنة فأكثر  13عمره  كم عدد أفراد أسرتك المعيشية  204
 ؟أنت(

 كم عدد الذكور؟ 
 كم عدد اإلناث؟ 

  _______________ األفراد:عدد 
   __________________  ذكور:
  __________________ إناث: 

 

  

 )بما فيهم أنت(؟ األلعاب اإللكترونيةكم منهم يستخدم   205
 كم عدد الذكور؟ 

 كم عدد اإلناث؟ 

  _______________ عدد األفراد:
   __________________  ذكور:
  __________________ إناث: 

  

 501 السؤال إذا كان ال يوجد باألسرة أي فرد يمارس األلعاب اإللكترونية انتقل إلى  206
 ؟ األجهزة التاليةأًيا من أسرتك تمتلك هل   207

 ال يعرف/لم يحدد ال نعم أجهزة األلعاب اإللكترونية 

 8 2 1  ...................................................................... بالي ستيشن   .1

 8 2 1  ....................................................................... اكس بوكس   .2

 Nintendo wii ......................................................  1 2 8وي نينتيندو   .3

 8 2 1  ........................................................... )مكتبي/البتوب( كمبيوتر  .4

 8 2 1  ......................................................... ي بادآجهاز لوحي: تابلت/  .5

 8 2 1  ................................. أي أجهزة أخرى لأللعاب اإللكترونية )حدد ____(   .6
تقريبًا على شراء األجهزة واأللعاب اإللكترونية  تكأسر أنفقت كم   208

 ؟شهًرا الماضية 12خالل الـ 
 

 (عند الضرورة اقرأ الخيارات للمبحوث)

  .......................................... تنفق شيًئا لم
  ...................................... ريال 20أقل من 

  ......................................... ريال 20-39
  ......................................... ريال 40-59
  ......................................... ريال 60-79
  ......................................... ريال 80-99

  .................................... ريال أو أكثر 100
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
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 لأللعاب اإللكترونيةألطفال االستخدام المراقبة األسرية 
 401 السؤال انتقل إلى يستخدمون األلعاب اإللكترونيةسنة  13أطفال أقل من إذا كان ال يوجد باألسرة أي   301
 ؟ اإللكترونية )خالل الثالثة أشهر الماضية(أًيا من األجهزة التالية في األلعاب سنة( باألسرة  13األطفال )أقل من ستخدم اهل   302
 ال يعرف/لم يحدد ال نعم أجهزة األلعاب اإللكترونية 

 8 2 1  ...................................................................... بالي ستيشن   .1
 8 2 1  ....................................................................... اكس بوكس   .2
 Nintendo wii ......................................................  1 2 8وي نينتيندو   .3
 8 2 1  ........................................................... )مكتبي/البتوب( كمبيوتر  .4

 8 2 1  ........................................................ بادي آ جهاز لوحي: تابلت/  .5
 8 2 1  ............................................................................ موبايل   .6
 8 2 1  ................................. أي أجهزة أخرى لأللعاب اإللكترونية )حدد ____(   .7

ما هي طبيعة األلعاب اإللكترونية التي يلعبها األطفال )أقل من   303
 سنة( باألسرة؟ 13

 
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  ...................................... Actionالحركة 
  ........................  Shooterالتصويب باألسلحة 

  ......  Role Playing Games, RPGلعب األدوار 
  ................  Sport كرة القدم "فيفا"(الرياضة )مثل 

  ...............................  Adventureالمغامرة 
  .............. Fightingالقتال )بين شخصيتين عادة( 

  .....................................  Racingالسباق 
  ............................... Strategyاالستراتيجية 

 Battle Royaleألعاب قتال جماعية عبر اإلنترنت 
Games (PUBG and Fortnite)   ................  

  ........................................ ألعاب تعليمية 
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

  ......................  أخرى )حدد _______(ألعاب 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 
I 
J 
Z 
X 

 

سنة(  13األطفال )أقل من ما هو متوسط الوقت الذي يقضيه   304
 ؟)يومًيا أو أسبوعًيا( في األلعاب اإللكترونية تقريباً  باألسرة
 خالل شهور الدراسة؟ -
 خالل اإلجازات الصيفية؟ -

 
 (اقرأ الخيارات للمبحوث عند الضرورة)

  .............................. على اإلطالق  يلعبون ال 
  .................................... دقيقة  30أقل من 

  ....................................... دقيقة  30-59
  ......................................... ساعة  2 -1
  ........................................ ساعات  3-4
  ........................................ ساعات  5-6

  .................................. ساعات  6أكثر من 
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

 

لأللعاب استخدام هؤالء األطفال اختيار و هل يتم متابعة   305
من قبل فرد كبير باألسرة بشكل متكرر )يومًيا، أو اإللكترونية 

 أم ال؟أسبوعًيا، أو شهرًيا(، 

  ...................................مرة على األقل يومًيا
  ................................ مرة على األقل أسبوعًيا
  .................................. مرة على األقل شهرًيا

  .......................................... أقل من ذلك 
  ........................................ ال تتم المتابعة 

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

1 
2 
3 
4 
5 
8 
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سنة(  13األطفال )اقل من  ممارسةإلى أي مدى تعتقد أن   306
يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على  لأللعاب اإللكترونية، يمكن أن
 حياتهم االجتماعية والدراسية؟

 
 
 
 

  ........................................... إيجابي جًدا
  .................................... حٍد ما إلى إيجابي 

  .................................. محايد/ ليس له تأثير
  ...................................... ماحٍد سلبي إلى 
  ............................................ سلبي جًدا 

  ................................. على حسب االستخدام
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 

 
 
 
 
 

 

 استخدام المستجيب لأللعاب اإللكترونية
 501 السؤال انتقل إلى يستخدمون األلعاب اإللكترونيةسنة  13أفراد أكبر من إذا كان ال يوجد باألسرة أي   401
هل استخدمت األلعاب اإللكترونية )على البالي ستيشن، أو اكس   402

بوكس، أو الكمبيوتر، أو الموبايل، أو غيرها( خالل الثالثة أشهر 
 الماضية؟ 

 

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

1 
2 

 
501 

 ؟ استخدمت أًيا من األجهزة التالية في األلعاب اإللكترونية، خالل الثالثة أشهر الماضيةهل   403

 ال يعرف/لم يحدد ال نعم أجهزة األلعاب اإللكترونية 

 8 2 1  ...................................................................... بالي ستيشن   .1

 8 2 1  ....................................................................... اكس بوكس   .2

 Nintendo wii ......................................................  1 2 8وي نينتيندو   .3

 8 2 1  ........................................................... )مكتبي/البتوب( كمبيوتر  .4

 8 2 1  ........................................................ بادي آ تابلت/جهاز لوحي:   .5

 8 2 1  ............................................................................ موبايل   .6

 8 2 1  ................................. أي أجهزة أخرى لأللعاب اإللكترونية )حدد ____(   .7
 وما هي طبيعة األلعاب التي تلعبها بشكل أكبر؟  404

 
 

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...................................... Actionالحركة 
  ........................  Shooterالتصويب باألسلحة 

  ......  Role Playing Games, RPGلعب األدوار 
  ................  Sport الرياضة )مثل كرة القدم "فيفا"(

  ...............................  Adventureالمغامرة 
  .............. Fightingالقتال )بين شخصيتين عادة( 

  .....................................  Racingالسباق 
  ............................... Strategyاالستراتيجية 

 Battle Royaleألعاب قتال جماعية عبر اإلنترنت 
Games (PUBG and Fortnite)   ................  

  ........................................  ألعاب تعليمية
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

  .............................  _______(أخرى )حدد 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
 
I 
J 
Z 
X 
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 ما هو متوسط الوقت الذي تقضيه في األلعاب اإللكترونية تقريباً   405
 ؟)يومًيا أو أسبوعًيا(

 
 (اقرأ الخيارات للمبحوث عند الضرورة)

 
 

  .................................... دقيقة  30أقل من 
  ....................................... دقيقة  30-59
  ......................................... ساعة  2 -1
  ........................................ ساعات  3-4
  ........................................ ساعات  5-6

  .................................. ساعات  6أكثر من 
  .....................................  يحدد ال يعرف/لم

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

 

 ؟األلعاب اإللكترونيةما هي األوقات التي تستخدم فيها   406
 

 (اذكر الخيارات للمبحوث)
 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

  ......................................... صباًحا 8قبل 
  ................................ ظهًرا  12-صباًحا  8

  ................................ عصًرا  4 –ظهرًا  12
  ................................. مساًء  8 –عصرًا  4
  ....................................... مساًء  12 – 8

  ........................................ مساًء  12بعد 
  .......................................... كل األوقات 

  ................................  أوقات محددة ال توجد
  .....................................  ال يعرف/لم يحدد

  .............................  )حدد _______(أخرى 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
Y 
Z 
X 

 

 أثر األلعاب اإللكترونية 
العامة )كتب، ما هو متوسط الوقت الذي تقضيه في القراءة   501

 ؟)يومًيا أو أسبوعًيا( تقريباً صحف، مجالت، وغيرها( 
 

 (اقرأ الخيارات للمبحوث عند الضرورة)

  ..................................... ال يمارس القراءة 
  .................................... دقيقة  30أقل من 

  ....................................... دقيقة  30-59
  ......................................... ساعة  2 -1
  ........................................ ساعات  3-4
  ........................................ ساعات  5-6

  .................................. ساعات  6أكثر من 
 9998 .....................................  ال يعرف/لم يحدد

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

 

 تقريباً ما هو متوسط الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة   502
 ؟)يومًيا أو أسبوعًيا(

 
 (الضرورةاقرأ الخيارات للمبحوث عند )

  .................................... ال يمارس الرياضة
  .................................... دقيقة  30أقل من 

  ....................................... دقيقة  30-59
  ......................................... ساعة  2 -1
  ........................................ ساعات  3-4
  ........................................ ساعات  5-6

  .................................. ساعات  6أكثر من 
 9998 .....................................  ال يعرف/لم يحدد

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

 

إلى أي مدى تعتقد أن استخدام األلعاب اإللكترونية، يمكن أن   503
سنة(  13)أكبر من يؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على حياة الفرد 

 االجتماعية والعملية )أو الدراسية(؟
 (اقرأ الخيارات للمبحوث عند الضرورة)

  ........................................... إيجابي جًدا
  .................................... إيجابي إلى حٍد ما 

  .................................. محايد/ ليس له تأثير
  ...................................... ما سلبي إلى حدٍ 

  ............................................ سلبي جًدا 
  ................................. على حسب االستخدام

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

1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
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 البيانات الشخصية للمستجيب

 ما هو المؤهل الدراسي الذي حصلت عليه؟   801

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

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

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

 7 ....... (ثانيةتعليم أساسي )حلقة 
 8 ............... دبلوم التعليم العام
 9 ............... دبلوم بعد الثانوية

 10 ............ بكالوريوس/ ليسانس
 11 ....................... ماجستير

 12 ......................... دكتوراه

  .......................................................................................................................... نعم  هل تعمل حاليًا؟  802
  ........................................................................................................................... ال 

1 
2 

 
804 

 ما هو القطاع الذي تعمل به؟  803

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

1 
2 
3 
6 

 805انتقل إلى 

 لماذا ال تعمل؟  804
 1 ................ باحث عن عمل

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

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

 6 .... غير راغب )زاهد( في العمل
  ....................................................................................................... قبللم يتزوج من أعزب/ ما هي حالتك االجتماعية/الزواجية؟  805

  ........................................................................................................................ متزوج
  .........................................................................................................................مطلق
  .......................................................................................................................... أرمل

1 
2 
3 
4 

 

806  
 )بالريالاألنفاق الشهري لألسرة تقريبًا كم يبلغ متوسط 

 (العماني
 )اقرأ الخيارات للمبحوث عند الضرورة(

 1 .................  300أقل من 
300-599 ................... 2 
600-899 ................... 3 
900-1199 .................. 4 

1200-1499 ................ 5 
1500-1999 ................ 6 
 7 .................. فأكثر 2000

 98 ............ ال يعرف / لم يحدد
 

 املقابلة: نشكرك على املشاركة معنا يف هذا االستطالع اشكر املبحوث وانِه

 
= 

 الباحثمالحظات 
  ................................................ ممتازة سجل درجة تعاون المبحوث:  901

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

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

1 
2 
3 
4 

 

  ................................................ ممتازة سجل درجة فهم المبحوث لألسئلة:  902
  .................................................. جيدة

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

1 
2 
3 
4 

 

 ................................................... سجل أية مالحظات بخصوص المقابلة:  903
................................................... 

  






