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انتشار مسح  تقريرأن تقدم دائرة اإلحصاءات العامة وزارة االقتصاد الرقمي والرايدة ابلتعاون مع يسر 
يتم يهدف املسح الذي حيث  2018للعام  تكنولوجيا املعلومات يف املنازلاالتصاالت و استخدام و 

بني  يف املنازل سنوايً إىل توفري قاعدة بياانت خاصة ابستخدام اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتاعداده 
  .وافرادها ردنيةسر األاأل
ملتخذي القرار ورامسي السياسات يف قطاع كبرية خاصة سح ذات أمهية  امل يوفرهارب البياانت اليت تتع

 التعرف على واقع إستخدام وانتشار يف حيث تساهم هذه البياانت  ،اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 تكنولوجيا املعلومات داخل املنازل  واملعوقات اليت حتول دون انتشارها. و االتصاالت 
 بصورة تضمن التمثيل على مستوى اململكة أسرة 4140سر بلغ حجمها غطى املسح عينة من األو  
العام للسكان واملساكن وفرته نتائج التعداد اإلطار الذي إىل استندت هذه العينة األقاليم واحلضر والريف، و و 

 .2015لعام 
لدميوغرافية اخلصائص اك  للنتائج نهجية املسح واجلداول التفصيليةملحًقا خاصًا مللتقرير اهذا  يتضمنو 

خصائص األفراد املستخدمني لتكنولوجيا املعلومات وتوافر  إىل، ابإلضافة لألفرادقتصادية جتماعية واإلواإل
 بعض األجهزة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات لدى األسرة.

اءات عطوفة املدير العام لدائرة االحصإىل  شكرهاعميق تعرب عن وزارة االقتصاد الرقمي والرايدة ان  تودو 
، وإىل مجيع هذا املسحالذين كان هلم الدور األساسي يف إجناح  الدائرةيف والعاملني مجيع املختصني العامة و 

ميع أسر العينة اليت كان لتجاوهبا وتعاوهنا األثر املختصني الذين متت استشارهتم حول املوضوع، والشكر جل
بقضااي تكنولوجيا  ردة يف هذا التقرير مجيع املهتمنيتفيد املعلومات الوا أن . آملنييف إجناح املسحالبالغ 

 .أو الباحثنيخططني و املأاملعلومات سواء من متخذي القرار 
 

 مثىن محدان الغرايبة                                                               
االقتصاد الرقمي والرايدة   وزير 
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، 2018املعلومات واإلتصاالت داخل املنازل خالل الربع الرابع من عام  استخدام تكنولوجيا مسح مت تنفيذ
آالف أسرة ممثلة على املستوى  4على عينة بلغت حوايل  2007املسح ألول مرة يف عام  مت تنفيذحيث 

 من نوعه، وفيما يلي عرض ألهم النتائج: عشر الثاينويعترب هذا التقرير الوطين واحلضر والريف واألقاليم، 

 ( 98.4%)مقابل  (98.9%) 2018 بلغت نسبة توافر اهلاتف اخللوي العادي/ الذكي لدى األسر يف عام
 (. %4إىل  % 10.2يف توافر اهلاتف الثابت )من  تناقصاً . وأظهرت النتائج 2017يف عام 

 89.7%  ًيف عام %90.3مقابل  2018 يف عام من األسر يتوافر لدى أحد أفرادها هاتفًا خلواًي ذكيا 
 عام  %29.6 األسر يتوافر لدى أحد أفرادها هاتفاً خلوايً عادايً  يف الوقت الذي سجلت نسبة ، 2017

 .2017يف عام  %32.5مقابل   2018

 49.7% يف  %51.3مقابل  من األسر اليت ال يتوافر لديها حاسوب كان بسبب عدم احلاجة للحاسوب
 .2018لعام  ملاليةمنها كان بسبب عدم القدرة ا %32حوايل و ، 2017عام 

  سنوات فأكثر يستخدمون احلاسوب، والنسبة  5من األفراد الذين أعمارهم  %24.3 كان  2018يف عام
 ، يف حني كانت نسبة%48.3بنسبة بلغت  (19 -15األعلى منهم لألفراد يف الفئة العمرية  )

 .%35 حوايل 2017عام استخدام احلاسوب يف 

  كثر للحاسوب هو ألغراض البحث العلمي والتدريب بنسبة بلغت كان االستخدام اال    2018يف عام
60.3%. 

  40.6% 46.5بينما بلغت  من األفراد الذين ال يستخدمون احلاسوب يعزون ذلك إىل عدم احلاجة له% 
يف  ةال يستخدمونه بسبب عدم توافر جهاز حاسوب، فيما كانت النسب %25.2، و 2017يف عام 

 .   %20.4العام املاضي 

 سنوات فأكثر بغض النظر عن املكان  5نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت وأعمارهم  رتفعتا
 ( ومعظمهم من الذكور.2018و 2017بني عامي  %65.2 إىل %64.5 والوقت )من

  للعام  %89.6بنسبة بلغت  سنة (20-24األفراد يف الفئة العمرية )األكثر استخداماً لإلنرتنت هم الفئات
 .2017يف عام  %90.6ابل مق 2018

 امللخص التنفيذي
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 اهلاتف الذكيفأكثر يستخدمون اإلنرتنت بواسطة  سنوات 5ممن أعمارهم  من األفراد النسبة األعلى 
 %88.9يف املنازل بنسبة ستخدام اإلنرتنت ا تالها ،%99أي مكان بنسبة بلغت  من Tabletsأو ألـ 
 .2017العام يف  %48.7ملقارنة مع اب 2018للعام 

  مواقع مع األصدقاء عرب  التواصل لغاايت 2018يف عام  نرتنتاإلستخدام ااألكرب من سجلت احلصة
كل من احلصول على  يف حني كانت الغاية األقل استخدامًا هي (، 95.3%جتماعي )التواصل اإل

 (.0.4%) حمفظة اهلاتف وبطاقات شركة الربيد األردين املدفوعة مسبقاً 

  واتس أبالني مواقع التواصل اإلجتماعي ستخدامًا من بااألكثر  2018يف عامWhatsapp  تاله ،
 على التوايل. %83.4و %89.8بنسب  Facebook لفيس بوكا

 من األفراد الذين حصلوا على اخلدمة كان عن طريق خدمات بوابة احلكومة اإللكرتونية  %42 حوايل
www.jordan.gov.jo (45.2%  ،37.7للذكور% .)لإلانث 

 57.3% 52.1ذكور،  %61.3ربوا أن خدمات احلكومة اإللكرتونية سهلة اإلستخدام )من األسر إعت% 
 .(إانث

 لكل منهما. اً دينار  20.4 واإلنرتنت بلغ متوسط إنفاق األسرة الشهري على اهلاتف اخللوي  

 34.1%  سنوات فأكثر يستخدمون االنرتنت إلرسال واستقبال الربيد  5من األفراد الذين أعمارهم
 األلكرتوين.

 احلكومة بوابة استخدموا املؤسسات قبل من خدمات علىاألفراد الذين حصلوا  من% 42 حوايل 
 .اإللكرتونية

 اإلنرتنت شبكة عن اإلابحية املواقع حجب مع تتفق األسر مجيع. 
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 قائمة اجلداول
الصفحة   

 Error! Bookmark not . 2018، لعام واحملافظة اإلقليم حسب وتوزيعها العينة حجم: 1. 1.4.1 جدول

defined.  

 !Error .............. 2018، لعام الزايرة ونتيجة واحملافظة اإلقليم سبح* املقابالت توزيع: 1. 2.4.1 جدول

Bookmark not defined.  

 !Error ............... 2018، واإلقليم اإلقامة مكان حسب* العينة يف لألسر النسيب التوزيع: 1. 1.4 جدول

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark 2018، األساسية اخلصائص حسب العينة يف لألفراد النسيب التوزيع: 1. 2.4 جدول

not defined. 

          ،األساسية اخلصائص سبح فأكثر سنة 15 أعمارهم الذين لألفراد النسيب التوزيع: 2. 2.4 جدول

2018............................................................ Error! Bookmark not defined.  

     اإلقامة مكان حسب اثبتة أو خلوية هواتف لديها يتوافر اليت لألسر  املئوية النسبة: 1. 5 جدول
 17 ............................................................................................. 2018، واإلقليم

  جنس حسب ذكي /عادي خلوي هاتف لديها يتوافر اليت لألسر النسيب التوزيع: 2. 5 جدول
 19 ....................................................................................... 2018، املستخدمني

 

         مــكان حسب وملحقاته الكمبيوتر أجهزة لديها يتوافر اليت لألسر املئوية النسبة: 1. 6 جدول

 22 .................................................................................... 2018، واإلقليم اإلقامة

        ،اجلهاز نوع حسب وملحقاته كمبيوتر أجهزة لديها يتوافر اليت لألسر النسيب التوزيع: 2. 6 جدول

 23 ..................................................................... 2018، األجهزة وعدد األفراد عدد

         مكان ،التوافر عدم سبب حسب كمبيوتر لديها يتوافر ال اليت لألسر املئوية النسبة: 3. 6 جدول

 24 .................................................................................... 2018، واإلقليم اإلقامة

            أعمارهم ممن السابقة شهراً  12 ألــ خالل احلاسوب مستخدمي لألفراد  املئوية النسبة: 4. 6 جدول

 28 ................... 2018، واإلقليم اإلقامة مكان، اإلستعمال سبب حسب فأكثر سنوات 5

      فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب يستخدمون ال الذين لألفراد النسيب توزيعال: 5. 6 جدول

 31 .................................. 2018، واإلقليم اإلقامة مكان، اإلستخدام عدم سبب حسب
 

             حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت ستخدميم لألفراد املئوية النسبة: 1. 7 جدول

 41 .................................................. 2018، واإلقليم اإلقامة مكان، االستخدام أماكن

          خالل اإلنرتنت استخدموا ممن فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن لألفراد* املئوية النسبة: 2. 7 جدول
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       ،واإلقليم اإلقامة مكان، عليها حصلوا اليت اخلدمات نوع حسب السابقة شهراً  12 ألـ

2018 ......................................................................................................... 43 

        نوع حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 3. 7 جدول

 46 ........................................ 2018، واإلقليم اإلقامة مكان اإلجتماعي التواصل قعموا

 

 قبل من خدمات على وحصلوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة: 1. 8 جدول

، واإلقليم اإلقامة مكان، احلصول طريقة حسب (e-government) احلكومية املؤسسات

2018 ............................................................................................................ 48 

 قبل من خدمات على وحصلوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة: 2. 8 جدول

         إلقامةا مكان، الرضى مستوى حسب( e-government) احلكومية املؤسسات
 49 ................................................................................................ 2018، واإلقليم

 

         السابقة شهراً  12 ألــ خالل لألسر واملستلمة املرسلة والطرود الرسائل عدد متوسط: 1. 9 جدول

 53 .................................................................... 2018، واإلقليم اإلقامة مكان حسب
 

          األسرة دخل فئات حسب اإلتصاالت أجهزة متتلك اليت لألسر املئوية النسبة :1. 10 جدول

 57 .................................................... 2018، اإلقامة ومكان( األردين ابلدينار) الشهري

      دخل فئات حسب اإلتصاالت خدمات على شهرايً  املدفوع األسرة إنفاق متوسط :2. 10 جدول

 58 ........................................... 2018، اإلقامة ومكان( األردين ابلدينار) الشهري األسرة
 

          حسب( األردين ابلدينار) اإلتصال خدمات على لألسر الشهري اإلنفاق متوسط: 1. 11 جدول

 59 .............................................................. 2018، واإلقليم اإلقامة مكان، اخلدمة نوع

       اإلتصاالت خدمات على هرايً ش مدفوعة نفقات لديها اليت لألسر النسيب التوزيع :2. 11 جدول
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 60 ................................................................................................ 2018، اإلقامة
 

      احلجب أسلوب حسب اإلابحية املواقع حجب مع تتفق اليت لألسر املئوية النسبة: 1. 12 جدول

 61 .................................................................................... 2018، اإلقامة   ومكان
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 64 .................................................................. 2018، واإلقليم اإلقامة مكان، خالهلا

 

                 لعامي اإلقامة  مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية املؤشرات: 1. 14 جدول

 70 ................................................................................... اململكة    /2017-2018

          املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2. 14 جدول



 

 ك

 

 73 ..................................... اململكة /2018-2017 لعامي واجلنس اإلقامة مكان حسب

                   املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 3. 14 جدول

 83 ........................................................................... اململكة /2018 -2017 لعامي
   

         احلاسوب إستخدام حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 1. 1.2.15 جدول

 103 ......................... 2018  (، نسيب توزيع) والريف واحلضر العمرية والفئات واجلنس

 

 واجلنس يالتعليم املستوى حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 2. 1.2.15 جدول

 106 .............................. 2018 (، نسيب توزيع) والريف واحلضر احلاسوب وإستخدام

        احلاسوب يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع :3. 1.2.15 جدول

      العمرية والفئات واجلنس ةالسابق شهراً  12 الــ خالل اإلستخدام سبب حسب

 109 .......................................................... 2018 (، مئوية نسبة) والريف واحلضر
 

            اإلنرتنت إستخدام حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 1. 2.2.15 جدول

 111 ......................... 2018 (، نسيب توزيع) والريف واحلضر العمرية والفئات نسواجل

 واجلنس التعليمي املستوى حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 2. 2.2.15 جدول

 112 .............................. 2018 (، نسيب توزيع) والريف واحلضر اإلنرتنت وإستخدام

         اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5  أعمارهم الذين األفراد توزيع: 3. 2.2.15 جدول
                اجلنس و اإلستخدام طرق و الريف و احلضر و العمرية الفئات حسب

 113 ............................................................................. 2018 (، نسيب توزيع)

          اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5  أعمارهم الذين األفراد توزيع:4. 2.2.15 جدول

        السابقة شهرا 12 ألــ خالل اإلنرتنت فيها يستخدمون اليت األماكن حسب

 115 .................................................2018 (نسييب توزيع) والريف واحلضر واجلنس

        اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 5. 2.2.15 جدول

          واجلنس العمرية والفئات اخلدمة نوع حسب اإلتصال خدمات للحصول

 117 .............................................................................. 2018(، مئوية نسبة)

        اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 6. 2.2.15 جدول
              والفئات اخلدمة نوع حسب االلكرتونية التجارة خدمات على للحصول

 118 ........................................................... 2018(، مئوية نسبة) واجلنس العمرية

          اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات  أعمارهم الذين األفراد توزيع: 7. 2.2.15 جدول



 

 ل

 

           اخلدمة نوع حسب احلكومية املؤسسات قبل من خدمات على للحصول

 119 ............................................... 2018 (، مئوية نسبة) واجلنس العمرية والفئات

         اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 8. 2.2.15 جدول

          واجلنس العمرية والفئات اخلدمة نوع حسب ترفيهية  خدمات على للحصول

 120 ............................................................................... 2018 (، مئوية نسبة)

        اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 9. 2.2.15 جدول

         واجلنس العمرية والفئات اخلدمة نوع حسب الدفع خدمات على للحصول
 121 .................................................................................. 2018(مئوية نسبة)

 املستخدمة االتصال طرق حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع: 10. 2.2.15 جدول

 122 ................... 2018(، نسيب توزيع) والريف واحلضر اإلنرتنت خدمة على للحصول

        اإلنرتنت يستخدمون الذين فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين األفراد توزيع:11. 2.2.15 دولج

         العمرية والفئات اخلدمة نوع حسب وثقافية تعليمية خدمات على للحصول

 123 ..................................................................... 2018(، مئوية نسبة) واجلنس
 

                           والريف واحلضر الكمبيوتر أو اهلاتف توافر حسب األسر توزيع: 1. 3.2.15 جدول

 125 ............................................................................. 2018  (،نسيب توزيع)

     واالتصال اجملانية الرتاسل تطبيقات استخدام أبثر االعتقاد حسب األسر توزيع: 2. 3.2.15 جدول

            االتصاالت خدمة على الشهري األسرة انفاق على االنرتنت عرب الصويت

 126 .......................................................... 2018( نسيب توزيع)   والريف احلضر



 

 

 



 

 س

 

 قائمة األشكال

 الصفحة
          ،اإلقامة مكان حسب اثبتة أو خلوية هـــواتف لديها يتوافر اليت لألسر املئوية النسبة: 1. 5 شكل

2018 ............................................................................................................ 17 

 18 ........ 2018، اخللوي هلاتفا نوع حسب خلوايً  هـــاتفاً  لديها يتوافر اليت لألسر املئوية النسبة: 2. 5 شكل

    عدد حسب ذكي /عادي خلوي هاتف خط لديها يتوافر اليت لألسر النسيب التوزيع: 3. 5 شكل 

 18 ................................................................................................2018، اخلطوط

        املكتوبة اجملانية الرتاسل تطبيقات استخدام أبن تعتقد اليت لألسر النسيب لتوزيعا: 4. 5 شكل 
       ،اإلتصاالت خدمة على الشهري إنفاقها على أثر قد اإلنرتنت عرب الصويت واإلتصال

2018 ............................................................................................................ 20 

 

           احلضر حسب وملحقاته الكمبيوتر أجهزة لديها يتوافر اليت لألسر املئوية النسبة: 1. 6 شكل

 21 ............................................................................................... 2018، والريف

                     توافر عدم سبب حسب حاسوب لديها يتوافر ال اليت لألسر املئوية النسبة: 2. 6 شكل

 24 ............................................................................................. 2018، الكمبيوتر

         حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب مستخدمي لألفراد النسيب التوزيع: 3. 6 شكل

 25 ................................................................................................. 2018، اجلنس

         حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 4. 6 شكل 

 25 ...................................................................................... 2018، العمرية الفــئات

           بحس فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 5. 6 شكل 

 26 ............................................................................ 2018، واجلنس العمرية الفئات

           حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن احلاسوب مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 6. 6 شكل 

 27 .............................................................................. 2018، التعليمي      املســتوى

           حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن احلاسوب مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 7. 6 شكل 

 27 ......................................................................... 2018، واجلنس التعليمي املستوى

            أعمارهم ممن السابقة شهراً  12 ألــ خالل حلاسوبا مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 8. 6 شكل

 28 ....................................... 2018، احلاسوب استعمال أسباب حسب فأكثر سنوات 5

            أعمارهم ممن السابقة شهراً  12 ألــ خالل احلاسوب مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 9. 6 شكل 

 29 .................................................... 2018، اإلستعمال أسباب حسب فأكثر سنة 15



 

 ع

 

 

 

       فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب يستخدمون ال الذين لألفراد النسيب التوزيع: 10. 6 شكل

 30 ................................................................... 2018، اإلستخدام عدم سبب حسب

       فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن احلاسوب يستخدمون ال الذين لألفراد النسيب التوزيع: 11. 6 شكل

 30 ..........................................................2018، واجلنس اإلستخدام عدم سبب حسب

  حسب احلاسوب استخدام مهارات أفرادها أحد أو لديها يتوافر اليت لألسر ئويةامل النسبة: 12. 6 شكل
 32 .............................................................................................. 2018، املهارة نوع

 

           ،اإلنرتنت داماستخ  حالة حــسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن لألفراد املئوية النسبة: 1. 7 شكل

2018   ……………………………………………………………………. 33 

                          فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد النسيب التوزيع: 2. 7 شكل

 34 ……………………………………………………… 2018، اجلنس حسب

        العالقات على اإلنرتنت استخدام بتأثري إعتقادها حسب لألسر النسيب التوزيع: 3. 7 شكل

 34 ……………..…………………………… 2018، األسرة أفراد بني اإلجتماعية

            ،اإللكرتونية اجلرائم عن معلوماهتم حسب اإلنرتنت تستخدم اليت لألسر املئوية النسبة: 4. 7 شكل

2018……………………………………………………………………. 35 

      العمر حــسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 5. 7 شكل

 36 .……………………………………………………………2018، واجلنس

              حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 6. 7 شكل
 37  ………………………………………  2018، واجلنس اإلقتصادي طالنشا حالة

         حسب فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 7. 7 شكل 

 38 .. .. .. ............................................................. 2018، واجلنس التعليمي املستوى

          فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي املشتــغلني لألفراد املئوية النسبة: 8 7 شكل

 38 …………………………………………………………2018، املهنة حسب

          حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 9. 7 شكل
 39 ........................................................................................2018، اإلتصال وسيلة

             حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 10. 7 شكل 

 40 ..……………………………………………2018، اإلستخدام أماكن



 

 ف

 

           حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 11 .7 شكل

 40 ……………………………………………2018، واجلنس اإلستخدام أماكن

 

                  اإلنرتنت استخدموا ممن فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن لألفراد املئوية النسبة: 12. 7 شكل

، عليها حصلوا اليت اخلدمات نوع حسب السابقة شهراً  12 ألــ خالل

2018…………………………………………………………………… 42 

          حسب فأكثر سنوات 5 مأعماره ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد النسيب التوزيع :13. 7 شكل

، اإلنرتنت خالل من بضاعة أو خدمة على للحصول اإلنفاق متوسط فئات

2018………..……….……….……….……….……….……….………. 44 

           حسب فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد النسيب التوزيع: 14. 7 شكل

 44 .......................................................2018، اإللكرتونية للتجارة إستخدامهم عدم

           حسب فأكثر تسنوا 5 أعمارهم ممن اإلنرتنت مستخدمي لألفراد املئوية النسبة: 15. 7 شكل
 45 …………………………………2018، واجلنس اإلجتماعي التواصل مواقع نوع

 قبل من خدمات على وحصلوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة:  1. 8 شكل

 47 ............. 2018، واإلقليم اإلقامة مكان حسب (e-government) احلكومية سساتاملؤ 

 قبل من خدمات على وحصلوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة :2. 8 شكل 

 48 ............... 2018، واجلنس صولاحل طريقة حسب (e-government) احلكومية املؤسسات

 قبل من خدمات على وحصلوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة :3. 8 شكل

 49 .............. 2018، واجلنس الرضى مستوى حسب (e-government) احلكومية املؤسسات

 املفتوحة احلكومة بياانت عن ومسعوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين لألفراد املئوية النسبة :4. 8 شكل

 50 ..................................................................... 2018، واإلقليم اإلقامة مكان حسب

 املفتوحة احلكومة بياانت عن ومسعوا فأكثر سنوات 5 أعمارهم الذين رادلألف املئوية النسبة:5. 8 شكل

 50 ......................................................................................... 2018، اجلنس حسب
 

      قامةاإل مــكان، الربيد قطاع حسب الربيد خدمات تستخدم اليت لألسر املئوية النسبة: 1. 9 شكل

 51 ................................................................................................ 2018، واإلقليم

      ،اخلدمة نوع حسب األردين الربيد شركة خدمات مع تتعامل اليت لألسر املئوية النسبة :2. 9 شكل 

2018 ............................................................................................................ 52 

           حسب األردين الربيد شركة خدمات مع األسر تعامل عدم ألسباب املئوية النسبة :3. 9 لشك 

 52 ........................................................................................... 2018، اخلدمة نوع



 

 ص

 

               اخلاص والقطاع األردين الربيد خدمات على لألسر الشهري اإلنفاق متوسط :4. 9 شكل 

 53 ................................................................................... 2018(، األردين ابلدينار)
 

                (، األردين ابلدينار) الشهري األسرة دخل فئات حسب لألسر النسيب التوزيع: 1. 10 شكل

2018 ............................................................................................................................. 55  

            حسب( األردين ابلدينار) اإلتــصال خدمات على لألسر الشهري اإلنفاق متوسط: 1. 11 شكل

 59 ...................................................................................... 2018، اخلدمة       نوع
   

 63 ............................ 2018، األردنية املعرفة حمطات عن مسعت اليت لألسر النسيب التوزيع: 1. 13 شكل

 64 ............... 2018، األردنية املعرفة حمطات خدمات استخدمت اليت لألسر النسيب التوزيع: 2. 13 شكل

                           ،املعرفة حمطات األسر ألجلها استخدمت اليت للمجاالت املئوية النسبة :3. 13 شكل

 65 ...................................................................................... 2018، اإلقامة ومكان

             ،األردنية املعرفة حمطات خلدمات األسر استخدام عدم ألسباب املئوية النسبة :4. 13 شكل 

 66 ...................................................................................... 2018، اإلقامة ومكان

                تدريب على أفرادها أحد أو األسر فيها حصلت اليت للمجاالت املئوية النسبة :5. 13 شكل 

 66 ................................................................2018، املعرفة حمطات خالل من خاص

             تدريب على أفرادها أحد أو األسر فيها ترغب اليت للمجاالت املئوية النسبة :6 .13 شكل

 67 .............................................................. 2018، املعرفة حمطات خالل من خاص
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 98.9%  2017يف عام  %98.4مقابل الذكي  /عادي هاتف خلوييتوافر لديها  2018من األسر يف عام  
 .ما بني العامني يف توافر اهلاتف الثابت إخنفاضو 

ئج املسح إىل أن تشري نتاو  ،لدى األسرة العادي/ الذكي يف توافر اهلاتف اخللوي ارتفاع 2018شهد عام 
حيث بلغت النسبة  ،النسبة األعلى من األسر يتوافر لدى أحد أفرادها خط هاتف خلوي واحد أو أكثر

 2.5و 1.5ن الشكال) ،%4 نسبة األسر اليت يتوافر لديها هاتفًا اثبتاً  بلغتيف حني من األسر.  98.9%
 (.1.5 اجلدولو 

 2018ملئوية لألسر اليت يتوافر لديها هـــواتف خلوية أو اثبتة حسب مكان اإلقامة، النسبة ا :1. 5شكل 

 
 

         : النسبة املئوية  لألسر اليت يتوافر لديها هواتف خلوية أو اثبتة حسب مكان اإلقامة 1. 5جدول 
 2018واإلقليم، 

 نوع اخلطوط
 اإلقليم مكان اإلقامة

 كةاململ
 اجلنوب الشمال الوسط الريف احلضر

 4.0 2.8 1.7 5.1 0.5 4.4 هاتف اثبت

 98.9 98.9 99.2 98.7 98.3 98.9 عادي/ ذكي هاتف خلوي

 3823 332 973 2519 391 3432 جمموع األسر يف العينة 
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 حوايل  ذكياً، حيث أن أشارت النتائج إىل أن نسبة كبرية من األسر يتوافر لدى أحد أفرادها هاتفاً خلوايً 

 النتائجمن األسر يتوافر لدى أحد أفرادها هاتفاً ذكياً. وعلى مستوى احلضر والريف، فقد أوضحت  90%
أعلى من تلك األسر اليت تقيم يف احلضر أن نسبة األسر اليت يتوافر لدى أحد أفرادها هاتفًا ذكيًا يف 

 .(2.5الشكل ) ،همئوي اطنق 3 ، بفارق بلغ حوايلالريف

 2018النسبة املئوية لألسر اليت يتوافر لديها هـــاتفاً خلوايً حسب نوع اهلاتف اخللوي،  :2. 5شكل 

  ثالثة أرابع األسر اليت لديها هاتف عادي متتلك خط واحد فقط بينما أربع من كل مخس أسر حوايل
 لديها هاتف خلوي ذكي متتلك خطني أو أكثر. 

يف األسرة الواحدة، إذ تعدد استخدامه  بسببوذلك  العادي/ الذكي اهلاتف اخللويح انتشار استخدام يتض
حيث  يتوفر لديها خط واحد فقطمن األسر اليت متتلك اهلاتف اخللوي العادي  األكربنسبة البينت النتائج أن 

حيث  اتف اخللوي الذكي لديها خطنيمن األسر اليت متتلك اهلالنسبة األكرب بينت النتائج أن و  ،%72.3بلغت 
 . (3.5الشكل ) ،%43.4بلغت 

 2018 : التوزيع النسيب لألسر اليت يتوافر لديها خط هاتف خلوي عادي/ ذكي حسب عدد اخلطوط،3. 5شكل  

  
 

0

20

40

60

80

100

هاتف خلوي عادي هاتف خلوي ذكي

28.5

90.1

39.1

86.8

29.6

89.7

%

احلضر الريف مملكة

72.3

24.3

2.5 1.0 0.0

21.9

43.4

14.5
10.3 9.9

خط واحد خطني ثالثة خطوط أربعة خطوط مخسة فأكثر
0

20

40

60

80

%

خط هاتف خلوي عادي خط هاتف خلوي ذكي



 

19 

 

يقات الرتاسل اجملانية لديهم هاتفًا خلوايً ذكيًا يستخدمون تطب اليت األسر من %99.5 أشارت النتائج أن
يستخدمون اإلتصال الصويت عرب اإلنرتنت مثل  %68.7و،...(، WhatsApp، Massangerاملكتوبة )

(Skype،  Imo ،Viber).... ، ، لديها أنثى  اليت يتوافر لديها هاتفاً خلوايً ذكياً  من األسر %72.5أن و
هاتف عادي لديها أنثى واحدة  من األسر اليت لديها %94.1وواحدة تستخدم هاتف خلوي ذكي، 

لديها ذكر واحد  اليت يتوفر لديها هاتف ذكي من األسر %65.1، وإن تستخدم هاتف خلوي عادي
 (2.5 يستخدم هاتف خلوي عادي، )اجلدول %92.7يستخدم هاتف خلوي ذكي و

 2018 ،املستخدمني جنسخلوي عادي/ ذكي حسب التوزيع النسيب لألسر اليت يتوافر لديها هاتف : 2. 5جدول 

 هاتف عادي هاتف ذكي عدد املستخدمني

 أنثى ذكر أنثى ذكر
1 65.1 72.5 92.7 94.1 

2 20.3 19.0 6.5 5.2 

3 10.0 6.4 0.7 0.5 

4 3.2 1.5 0.2 0.3 

5

  

1.4 0.6 0.0 0.0 

 647 774 2809 3069 اجملموع

 

استخدام تطبيقات الرتاسل اجملانية املكتوبة واإلتصال الصويت عرب اإلنرتنت أما ابلنسبة إلعتقاد األسر أبن 
أبن  تعتقد األسر من %41.1 أنقد أثر على اإلنفاق الشهري على خدمة اإلتصاالت، فقد بينت النتائج 

من األسر  %47.2نفاق على خدمة اإلتصاالت، بينما يعتقد استخدام هذه التطبيقات مل يؤثر على اإل
 (. 4.5ناك أتثري ابلزايدة على اإلنفاق الشهري على خدمة اإلتصاالت، الشكل )أبن ه
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تعتقد أبن استخدام تطبيقات الرتاسل اجملانية املكتوبة واإلتصال الصويت عرب : التوزيع النسيب لألسر اليت 4 .5شكل  
 2018 ،تصاالتاإلنرتنت قد أثر على إنفاقها الشهري على خدمة اإل

 

47.2

8.2

41.1

3.5

نعم ابلزايدة

نعم ابإلخنفاض

ال مل يؤثر

ال أعرف



 

21 

 

 
 

  وملحقاته الكمبيوتر أجهزةيتوفر لديها األسر  من %35حوايل. 

اختالفات وهناك  وملحقاته، الكمبيوترأجهزة لديها يتوفر من األسر يف العينة  %34.6أظهرت النتائج أن 
 ،لدى األسر يف كل من احلضر والريف ) كمبيوتر شخصي، لوحي، حممول( الكمبيوتريف توافر أجهزة 

 مع تقريباً  متقاربةيف مناطق احلضر الشخصية  الكمبيوترحيث أن نسبة األسر اليت يتوافر لديها أجهزة 
 الكمبيوترتفاوتت نسبة توافر و ، يف الريف( %10.2 يف احلضر مقابل %9.8نسبة يف مناطق الريف، )ال

يف  %12.4 تيف حني بلغ، %22.5احملمول لدى األسر حسب احلضر والريف، حيث بلغت يف احلضر 
   .(1.6الشكل )الريف، 

 2018 حسب احلضر والريف، وملحقاته الكمبيوتر: النسبة املئوية لألسر اليت يتوافر لديها أجهزة 1 .6شكل 

أجهزة من حيث توافر  اجلنوبإقليم  يف ، حيث كانت النسبة األعلىاألقاليموتباينت هذه النسب بني 
من  %9.8يف املرتبة الثانية حيث أن  الوسطوجاء إقليم  ،%10حيث بلغت النسبه  الشخصية الكمبيوتر

من أسر إقليم  %9.6الشخصي لدى  الكمبيوترشخصياً، كما ويتوافر  كمبيوتراً األسر يف هذا اإلقليم لديها  
 .(1.6، )اجلدول الشمال

 

 

 

 توافر أجهزة الكمبيوتر وملحقاته. 6
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     حسب مــكان اإلقامة وملحقاته الكمبيوترسر اليت يتوافر لديها أجهزة : النسبة املئوية لأل1 .6جدول 
 2018 واإلقليم،

 نوع األجهزة
 اململكة اإلقليم قامةإلمكان ا

 اجلنوب الشمال الوسط ريف حضر

 9.8 10.0 9.6 9.8 10.2 9.8 شخصي  كمبيوتر

 21.4 20.6 17.5 23.0 12.4 22.5 حممول كمبيوتر

 14.5 17.9 17.2 13.1 10.7 15.0 لوحي كمبيوتر

 1.0 0.3 0.9 1.2 0.5 1.1 طابعة

 0.5 0.0 0.5 0.6 0.2 0.5 ماسحة ضوئية

 3823 332 973 2519 391 3432 جمموع األسر يف العينة 

، يتوافر شخصي كمبيوترأما من حيث عدد األجهزة، فإن النسبة األكرب من األسر اليت يتوافر لديها أجهزة  
، الكمبيوترحيث استخدام ذلك  وأما من. %95شخصي واحد بنسبة بلغت حوايل  كمبيوتر  لديها جهاز

فيها من قبل فرد واحد،  الكمبيوترمن هذه األسر يتم استخدام  %47.6إىل أن  اظهرت النتائجفقد 
الكمبيوتر من هذه األسر بلغ عدد مستخدمي  %3.4النتائج إىل أن  اظهرتمن قبل فردين. كما  %17.6و
كمبيوتر حممول األسر اليت لديها   نصف حوايلفإن احملمول  للكمبيوترأفراد فأكثر. أما ابلنسبة  6ها في
احملمول من قبل الكمبيوتر حد يتم استخدامه من قبل فرد واحد فقط، وحوايل ربع األسر يستخدم فيها وا

لوحي واحد  كمبيوترلك  األسر اليت متت من %78لوحي فإن كمبيوتر فردين. ومن حيث األسر اليت لديها  
لوحي  كمبيوترمن هذه األسر فيها فردين على األقل يسخدمون   %22وستخدامه من قبل فرد واحد، ايتم 

اليت لديها أكثر من جهاز لوحي فيها أكثر من فرد يف األسرة من األسر  %96واحد. يف حني أن 
 (.2.6)اجلـــدول  يستخدمون هذه األجهزة،
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حسب نوع اجلهاز، عدد األفراد  وملحقاته كمبيوتر: التوزيع النسيب لألسر اليت يتوافر لديها أجهزة  2. 6جدول 
 2018وعدد األجهزة، 

 وعدد األفراد نوع اجلهاز
 األجهزةعدد 

 اجملموع
1 2+ 

 375 20 355 100 = شخصي كمبيوتر

1 47.6 - 169 

2 16.7 66.2 72 

3 16.2 - 58 

4 10.2 20.2 40 

5 5.8 13.6 23 

+6 3.4 - 12 

 819 74 745 100 حممول = كمبيوتر

1 49.6 1.5 370 

2 23.3 45.4 207 

3 10.8 14.4 91 

4 9.3 17.6 83 

5 3.7 15.3 39 

+6 3.2 5.8 29 

 556 59 497 100 = لوحي كمبيوتر

1 78.0 4.0 390 

2+ 22.0 96.0 166 

 39 1 38 100 = طابعة

1 36.4 - 14 

2  42.8 100.0 17 

3 12.4 - 5 

4 - - - 

5 - - - 

+6  8.5 - 3 

 مالحظة: يوجد اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. *  
     .ال يوجد حاالت :(-)  

 تعزو  %32.1و، هاجة لاحلعدم  تعزو ذلك إىل كمبيوتراليت ال يتوافر لديها  األسر  نصف حوايل
  القدرة املالية.عدم  السبب إىل

 كمبيوتر) الكمبيوترأي من أجهزة  لديها يتوافر ال اليت حوايل نصف األسر أن املسح نتائج أظهرت
 %32بنسبه حوايل  القدره املاليهعدم سبب  هتال ،هل احلاجة عدم بسبب كان  لوحي( شخصي، حممول،

 (.2.6)الشكل  ،من األسر
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                    : النسبة املئوية لألسر اليت ال يتوافر لديها حاسوب حسب سبب عدم توافر 2 .6شكل 
 2018 ،الكمبيوتر

 %50.2 تبني أن كمبيوتراً ، فمن بني األسر اليت ال متتلك  بني األسر يف احلضر والريف وكان هناك تفاوتً 
 حوايل مقارنة مع عدم احلاجةيف املنزل بسبب  كمبيوترمل تستطع توفري   يةضر احلاألسر يف املناطق هذه من 
فكانت عدم املعرفة بكيفية استخدام  ،أخرى. أما النسبة األقل بعد استثناء الريف من األسر يف 46%

. ويعطي هذا مؤشراً (ريف %13.9، ضرح14.8%) على مستوى اململكة %15بلغت حوايل  الكمبيوتر
تدرس ضمن  الكمبيوترن تعليم أساسيات أاملعرفة بتكنولوجيا املعلومات جيدة خاصة و  على أن نسبة

حسب بسبب عدم احلاجة له  الكمبيوترعدم توافر  نسبة وتباينتمناهج التعليم األساسي يف األردن. 
يف إقليم  %47.5 يف حني كانت يف إقليم الشمال %39.1يف إقليم الوسط و %54 بلغت اإلقليم، حيث 

  .(3.6اجلدول )، نوباجل

مكان اإلقامة  حسب سبب عدم التوافر، كمبيوتر: النسبة املئوية لألسر اليت ال يتوافر لديها  3. 6 جدول
 2018واإلقليم، 

 السبب
 اإلقليم مكان اإلقامة

 اململكة
 اجلنوب الشمال الوسط ريف حضر

 32.1 21.2 29.9 34.4 31.5 32.1 عدم القدرة املالية

 الكمبيوترعدم املعرفة بكيفية استخدام 
14.8 13.9 15.0 14.8 11.5 14.7 

 49.7 47.5 39.1 54.0 46.2 50.2 للكمبيوترعدم احلاجة 

 smartوجود بدائل أخرى مثل 

phones 
26.5 33.4 23.5 35.9 30.5 27.3 

 2497 207 635 1655 284 2212 جمموع األسر يف العينة 

49.7

32.1

14.7

27.3
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 يف  األعلى منهم النسبةو  احلاسوب، يستخدمونسنوات فأكثر  5األفراد ممن أعمارهم  من %24يل حوا
 سنة. 19 -15 الفئة العمرية

سنوات فأكثر،  5من جمموع األفراد ممن أعمارهم  %24.3يستخدمون احلاسوب  الذينبلغت نسبة األفراد 
، %45 يف حني بلغت نسبة اإلانثلذكور من مستخدمي احلاسوب كانوا من ا %55وجتدر اإلشارة إىل أن 

 (.3.6)الشكل 

     2018 سنوات فأكثر حسب اجلنس، 5: التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن أعمارهم 3. 6شكل  

 

 

 

 

يف ألفراد من انسبة كبرية أن  جند، اإلعتباربعني  األفراد الذين يستخدمون احلاسوب أعمار إذا اخذانو 
األفراد يف الفئة  م، تالهكانوا من الذين يستخدمون احلاسوب  %48 حوايل سنة (19 -15)الفئة العمرية 

استخدام  يتناقصو سنة.  (24-20)ألفراد يف الفئة العمرية من ا 33.5%مث  ،39%سنة  (14 -10) العمرية
 (. 4.6، )الشـــكل %3.8ليصل إىل  فأكثر سنة 65العمرية  الفئةاحلاسوب لألفراد يف 

 
     سنوات فأكثر حسب الفــئات  5النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن أعمارهم  :4. 6شكل  

 2018 العمرية،
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إبستخدام  تفاوتهناك  يالحظ أن ومبقارنة كال اجلنسني من حيث األكثر استخدامًا للحاسوب،
، ويالحظ اإلانثلصاحل  (15-19)بلغ أعاله يف الفئة العمرية  ،العمريةابلفئات إلانث وا ذكورلل احلاسوب
يف حني أن الفارق ، الكبرية عمريةالفئات ال معظمحاسوب أكثر من اإلانث يف ستخدم الذكور للإ أيضاً أن

  .(5.6)الشكل ، (15-24) ةالعمري ةكان لصاحل اإلانث يف الفئ
سنوات فأكثر حسب الفئات العمرية  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن أعمارهم 5. 6شكل  

  2018 واجلنس،

، حبسب املستوى التعليمي سنة فأكثر 15أعمارهم  ممن الذين يستخدمون احلاسوب عند حتليل األفرادو 
لألفراد الذين حيملون درجة البكالوريس  جند أن النسبة األكرب لألفراد الذين يستخدمون احلاسوب كانت

 مث ،%34.8بلغت  بنسبةاثنوي الذين مستواهم التعليمي األفراد  متاله ، %50.6فأعلى حيث بلغت 
قل من التعليمي أ املؤهل ملةوالنسبة األقل كانت حل، دبلوم متوسطمن محلة املستوى التعليمي  20.2%
 (.6.6)الشكل   ،%13 اثنوي
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      سنة فأكثر حسب املســتوى 15النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن أعمارهم : 6. 6 شكل 
 2018 التعليمي،

 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي 15أما ابلنسبة لتوزيع األفراد الذين يستخدمون احلاسوب ممن أعمارهم 
نسبتهم  بلغتكان لصاحل الذكور حيث بكالوريوس فأعلى  ية الفارق يف املستوايت التعليم فإنواجلنس، 

حيث بلغت نسبتهن الثانوية العامة  ةملحلوتفوقت اإلانث يف النسبة  من اإلانث، %45.8، مقابل 55.7%
 %20.4حيث بلغت النسبة  الدبلوم املتوسط ةملوأيضاً تفوقت نسبتهن حل، للذكور %34.5مقابل  35.2%
 .(7.6)الشكل ، كورللذ  %19.9مقابل  لإلانث

سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي  15: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب ممن أعمارهم 7. 6شكل  
 2018 واجلنس،
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 والتدريب البحث العلمياألكثر للحاسوب هو ألغراض  اإلستخدام 

احلاسوب خالل  قد استخدمواسنوات فأكثر  5 مارهمممن أع من األفراد %60.3نتائج املسح أن  ظهرتأ
وتفاوتت هذه النسبة بني احلضر والريف  ،والتدريب ألغراض البحث العلميشهراً السابقة للمسح  12لـ أ

للريف(. فيما ظهر العكس يف استخدام  %58.5 للحضر مقابل 60.5%) احلضرالتفاوت لصاحل  وكان
 مقابل هلذا الغرض احلاسوبيف احلضر من األفراد  %34.3حيث يستخدم ، العملاحلاسوب ألغراض 

 .(4.6واجلدول  8.6)الشكل ، للريف 42%

سنوات فأكثر  5شهراً السابقة ممن أعمارهم  12: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب خالل ألــ 8. 6 شكل
  2018 حسب أسباب استعمال احلاسوب،

.سنة فأكثر 15راد الذين أعمارهم * لألف     

 
سنوات  5شهراً السابقة ممن أعمارهم  12: النسبة املئوية  لألفراد مستخدمي احلاسوب خالل ألــ 4. 6جدول 

 2018، مكان اإلقامة واإلقليم، اإلستعمالفأكثر حسب سبب 

  
.فأكثرسنة  15* لألفراد الذين أعمارهم      

 اململكة
 قامةإلمكان ا اإلقليم

 السبب
 حضر ريف الوسط لشمالا اجلنوب

 العمل* 34.3 42.0 36.5 31.9 36.0 35.1
 للرتفيه والتسلية 58.1 52.5 62.2 45.2 64.5 57.5

 ألغراض البحث العلمي والتدريب 60.5 58.5 59.6 65.4 49.7 60.3

 جمموع األفراد يف العينة 3219 384 2110 1103 390 3603
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أن غالبيتهم  ظهرت النتائجأسنة فأكثر، فقد  15أما استخدامات احلاسوب من قبل األفراد الذين أعمارهم 
 %56.5ما نسبته ، كما وأن %57.2بنسبة بلغت  ألغراض البحث والتعليم والتدريبيستخدمونه 

 (. 9.6، )الشكل لغاايت العمل %35.1و التسليةالرتفيه و يستخدمونه لغاايت 
 

سنة فأكثر  15شهراً السابقة ممن أعمارهم  12: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي احلاسوب خالل ألــ 9. 6شكل  
 2018 ،اإلستعمالحسب أسباب 

  25حوايل ، و احلاجة لهعدم بسبب كان الذين ال يستخدمون احلاسوب   األفرادمن  %41حوايل% 
 يهملد فر جهازاعدم تو بسبب 

أما حسب اجلنس فقد  ،%40.6 احلاجة لهعدم ب بسبب و بلغت نسبة األفراد الذين ال يستخدمون احلاس
فيما بلغت نسبة لإلانث،  %39.2للذكور و %41.9حيث بلغت  انثاإلو ذكور ال بني النسبة تقاربت

ابستخدامه ، وبسبب عدم املعرفة %25.2 حاسوب توفرعدم األفراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب 
وكانت  ،%3.7 أما األمية فكانت أحد األسباب اليت كانت عائقا أمام استخدام احلاسوب، %18حوايل 

 ،لذكورل %2حوايل مقارنة مع  %5حوايل  الاليت ال يستخدمن احلاسوب بسبب األميةنسبة اإلانث 
 .(11.6و 10.6الشكالن )
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 النسيب لألفراد الذين ال يستخدمون احلاسوب حسب سبب عدم اإلستخدام،: التوزيع 10. 6 شكل
2018 

 

 

 

 
 
 
 

 2018 : التوزيع النسيب لألفراد الذين ال يستخدمون احلاسوب حسب سبب عدم اإلستخدام واجلنس،11. 6شكل 

 

عدم و  عدم احلاجة لهأسباب  د شكلتوقيف النسب بني الريف واحلضر،  أن هناك تفاوتً  أيضاً  ويالحظ
على الريف احلضر و  يفمن بني األسباب النسبة األعلى وعدم املعرفة ابستخدام احلاسوب  توفر احلاسوب

  (.5.6اجلدول )حد سواء كسبب لعدم استخدام احلاسوب، 
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حلاسوب حسب سبب عدم اإلستخدام، مكان : التوزيع النسيب لألفراد الذين ال يستخدمون ا5. 6جدول  
 2018اإلقامة واإلقليم، 

 اململكة
 قامةإلمكان ا اإلقليم

 السبب
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

 عدم املعرفة ابستخدامه 17.0 22.0 14.2 25.0 19.6 17.6

  عدم توفر حاسوب 25.7 21.6 27.3 22.0 19.7 25.2

 ميالفرد أ 3.3 6.7 3.3 3.4 8.0 3.7

 عدم احلاجة له 41.2 35.5 44.3 35.2 28.1 40.6

 الستخدامه عدم توفر الوقت   0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.7

 واهلواتف الذكية Tabletsتوفر بدائل أخرى مثل  12.0 13.7 10.0 13.8 24.0 12.2

  100=  جمموع األفراد يف العينة 9975 1250 3061 3016 920 11225
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 تاله تتوافر لديها مهارت استخدام النسخ واللصق يف احلاسوب، من األسر %92أن  املسح نتائج أظهرت
من األسر، وكانت النسبة األدىن ملهارة استخدام لغة الربجمة  %82مهارة نسخ ونقل امللفات بنسبه حوايل 

 (.12.6، )الشكل %28.5يف إعداد الربامج بنسبة بلغت 

حسب نوع  أو أحد أفرادها مهارات استخدام احلاسوبالنسبة املئوية لألسر اليت يتوافر لديها  :12. 6شكل 
 2018، املهارة
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تزداد أمهية اإلنرتنت على املستوى الدويل مع تنوع استخداماته وازدايد أعداد املستخدمني، وميكن القول أن 
إضافة إىل الدور  وثقافيةً  واجتماعيةً  اقتصاديةً  ؤدي أدواراً ي بلمات، أمهيته ال تنحصر فقط يف جمال تبادل املعلو 

% من األسر لديها فرد واحد على األقل يستخدم 88.6، وقد أظهرت نتائج املسح أنه السياسي واإلعالمي.
  اإلنرتنت.

  اإلنرتنتيستخدمون سنوات فأكثر  5من األفراد الذين أعمارهم  %65حوايل. 

 للمسح شهرًا السابقة 12ألـ سنوات فأكثر خالل  5مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم  األفرادبلغت نسبة 
مقابل  %54.6 ستخدام، حيث شكل الذكور ما نسبتهبغض النظر عن عدد مرات أو مكان اإل 65.2%
، يف حني الذكييستخدم اإلنرتنت عن طريق اهلاتف اخللوي من األفراد  %63.3ن علمًا أب ،لإلانث 45.4%
يستخدمون اإلنرتنت  %1.7، و%8نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت عن طريق الكمبيوتر حوايل  بلغت

 (.2.7و 1.7، )الشكالن Tabletsعن طريق 

                               حالة  سنوات فأكثر حــسب  5: النسبة املئوية لألفراد ممن أعمارهم 1. 7شكل 
 2018 ،ستخدام اإلنرتنتا
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                         سنوات فأكثر  5: التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 2. 7شكل 
 2018حسب اجلنس، 

 

 

 
  

 

 
رة، فقد بينت أما ابلنسبة إلعتقاد األسر أبن استخدام اإلنرتنت قد أثر على العالقات بني أفراد األس

أبن استخدام اإلنرتنت قد أثر إجيابيًا على العالقات بني أفراد تعتقد من األسر  %18النتائج أبن حوايل 
 (.3.7من األسر أبن له أتثري سليب، الشكل ) %40األسرة، بينما تعتقد 

دام اإلنرتنت على العالقات اإلجتماعية بني أفراد حسب إعتقادها بتأثري استخلألسر  التوزيع النسيب: 3. 7شكل 
 2018 ،األسرة

 
، وأن 2015( لسنة 27من األسر لديها معرفة بقانون اجلرائم اإللكرتونية رقم ) %68.1أظهرت النتائج أن 

من األسر أو  %5.4يعرفون عن وحدة اجلرائم اإللكرتونية التابعة للبحث اجلنائي، يف حني تعرض  67.6%
ادها لعمليات االبتزاز أو االستغالل أو االحتيال أو الرسائل املضللة من أي نوع عرب وسائل أحد أفر 
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 ( 4.7نرتنت سواء عن طريق الشبكة العنكبوتية أو مواقع التواصل االجتماعي، )الشكل اإلتصال ابإل

 
 2018سب معلوماهتم عن اجلرائم اإللكرتونية، النسبة املئوية لألسر اليت تستخدم اإلنرتنت ح :4 .7شكل 

 

  واإلانث املتعطالت األكثر سنة،  24-20األفراد يف الفئة العمرية األكثر استخدامًا لإلنرتنت هم
 استخدامًا.

 يف الفئة العمرية %89.6 النسبة حيث بلغتسنة،  (39 -15)نرتنت يف فئة الشباب يرتكز معظم مستخدمي اإل
 %93.2مقابل  %85.3 هذه الفئة العمرية يف اإلنرتنتيستخدمن  اللوايت اإلانثت نسبة ، وبلغسنة( 20-24)

يف حني تفاوتت ابقي النسب  ،%87.8 سنة (39-25)لفئة العمرية بلغت النسبة يف ا وبشكل عام .للذكور
يع الفئات حسب اجلنس يف الفئات العمرية األكرب واألصغر، وفاقت نسب الذكور نظريهتا ابلنسبة لإلانث جلم

 (.5.7العمرية، )الشكل 
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     سنوات فأكثر حــسب العمر  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 5. 7شكل 
 2018 واجلنس،

ط حالة النشا)حسب  سنة فأكثر 15 الذين أعمارهم استخدام اإلنرتنت بني األفرادأن  النتائج بينتكما 
وأيضاً كانت ، %85لذكور حوايل اب مقارنة، و %96املتعطالت حوايل  انثاإلكان بني    (اإلقتصادي واجلنس

للذكور(،  %88.9، لإلانث% 94.7حيث بلغت ) املشتغلني أكثر من الذكور اإلانث املشتغالتما بني نسبة ال
الذكور غري النشيطني حيث بلغت  داً معة جبمتقار وأيضاً كانت النسبة ما بني غري النشيطني إقتصادايً اإلانث 

 (.6.7)الشكل  للذكور(، %65.6لإلانث، % 66.7)
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سنة فأكثر حسب حالة النشاط  15النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم : 6. 7شكل 
 2018 ،اإلقتصادي واجلنس

بكالوريوس محلة املؤهل التعليمي من و سنة فأكثر  15الذين أعمارهم من األفراد  %96حوايل  أنالنتائج  بينت
التعليمي اثنوي، لألفراد من محلة املؤهل  %90 بلغت النسبة حوايلبينما  لإلنرتنت،ن و مستخدمهم فأعلى 

، كما %64األقل من اثنوي حيث بلغت النسبة التعليمي  بني محلة املؤهلويالحظ أن النسبة األقل كانت 
أن الذكور يف مجيع املستوايت التعليمية كانوا أكثر استخدامًا لإلنرتنت من اإلانث ابستثناء املستوى يالحظ 

 (.7.7، )الشكل واملستوى التعليمي دبلوم متوسط التعليمي بكالوريوس فأعلى
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سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي  15: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 7. 7شكل  
 2018واجلنس، 

 يليهم ،إلنرتنتيستخدمون ا واملديرون  وكبار املوظفنينياملشرع مجيع أن (8.7) يبني الشكلفأما حسب املهنة 

 كانتو  ،%97حوايل  بنسبة بلغت الفنيون ومساعدوا اإلختصاصمث  ،%99بنسبة بلغت حوايل  اإلختصاصيون
 .%67ملهرة يف الزراعة والغاابت وصيد األمساك حيث بلغت للعمال اقل األ النسبة

 
 سنة فأكثر حسب املهنة، 15: النسبة املئوية لألفراد املشتــغلني مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 8 .7 شكل

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عريض النطاق( هي األكثر إنتشاراً، حيث  نرتنت املتنقلوتعترب وسيلة اإلتصال ابإلنرتنت عرب املوابيل )اإل
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، %96.4ومن اإلانث  %97.2 الذكور بلغت نسبة املستخدمني منحيث  %96.8مستخدميها  ةبلغت نسب
، واألقل إستخداماً وسيلة اإلنرتنت ADSLاإلتصال عرب اإلنرتنت الثابت  ةوجاء يف املرتبة الثانية استخدام وسيل

  (.9.7)الشكل ، %5.6  الثابت عرب الفايرب بنسبة
 

 ،وسيلة اإلتصال حسبسنوات فأكثر  5ممن أعمارهم : النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت 9. 7 شكل
2018 

 
 النسبة األعلى. اهلاتف الذكي يف أي مكاناستخدام  حيتل اإلنرتنت كأماكن الستخدام 
ماكن اليت األ من بني املرتبة األوىل أي مكان من Tabletsلذكي أو ألــ اهلاتف ا االنرتنت عرب استخدام حتلإ

بنسبة بلغت  املنازلاالستخدام من  ا، تاله%99.1بنسبة بلغت  حيصل الفرد فيها على خدمة اإلنرتنت
، %23 بنسبة حوايل العمليليها ، %29.5اجملاين بنسبة  WIFIاألماكن العامة إبستخدام خدمة ، مث 88.9%

يستخدمون حمطات املعرفة للحصول على خدمة الذين فراد األكانت بني   األقل ةنسبال يالحظ أن يف حني
 (.10.7، )الشكل %1بنسب  نرتنتإلا
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سنوات فأكثر حسب أماكن  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 10. 7 شكل 
 2018 اإلستخدام،

.  سنة فأكثر 15* لألفراد الذين أعمارهم          

اجلامعات يف  حسب أماكن االستخدام كانت بني اجلنسني يف استخدام اإلنرتنت أن الفجوةالنتائج  وتشري
 20حوايل ) مكان العمللصاحل الذكور يف  األكرب (، يف حني كانت الفجوةنقطة مئويةحوايل ) لصاحل اإلانث

 .(11.7مئوية(، )الشكل  ةنقط

سنوات فأكثر حسب أماكن اإلستخدام  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 11. 7شكل 
 2018 واجلنس،

. سنة فأكثر 15* لألفراد الذين أعمارهم                                                  
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 بينت النتائج حيث ،بني الريف واحلضر يف أماكن استخدام اإلنرتنت واضحاً  ختالفاإل أظهرت النتائج أن
 مئوية( نقطة 11حوايل ) املنزل يف الريف منخفضة نسبياً  داخل مون اإلنرتنتيستخداألفراد الذين أن نسبة 

منها  يف املناطق الريفية أعلى العملالذين حيصلون على اخلدمة يف  فراداألن نسبة فإ ملقابلوابرنة ابحلضر. مقا
 . (1.7)اجلدول  يف احلضر،

سنوات فأكثر حسب أماكن االستخدام،  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 1. 7جدول 
 2018 مكان اإلقامة واإلقليم،

 أماكن االستخدام
 اإلقليم مكان اإلقامة

 اململكة
 باجلنو  الشمال الوسط ريف حضر

 88.9 56.7 96.3 90.6 78.6 90.0 املنزل

 22.7 20.5 23.7 22.7 25.9 22.4 *العمل

 8.5 5.6 6.8 9.7 7.2 8.7 اإلنرتنتمقاهي 

 6.8 7.6 6.6 6.9 5.8 7.0 املدارس 

 7.1 6.3 7.3 7.1 5.8 7.2 اجلامعات

 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 األردنيةحمطات املعرفة 

 29.5 10.8 19.0 36.6 20.5 30.5 اجملاين WIFIدام خدمة األماكن العامة إبستخ

يف أي  Tabletsأو ألـاستخدام اهلاتف الذكي 
 مكان

99.1 99.1 99.5 98.6 97.5 99.1 

 0.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 **ماكن أخرىأ

 9652 913 2557 6183 929 8723 جمموع األفراد يف العينة

 .* تشمل األصدقاء، األهل واألقارب*
  .سنة فأكثر 15لألفراد الذين أعمارهم  *
 يوجد اختالفات طفيفة يف بعض اجملاميع بسبب عملية التثقيل )الرتجيح(. -

 للتواصل مع األصدقاء عرب استخدام مواقع التواصل االجتماعير لإلنرتنت هو ثستخدام األكاإل. 

التواصل  خدمةت النتائج أن نرتنت، فقد أظهر إلتنوعت اخلدمات اليت حيصل عليها األفراد عن طريق ا
بلغت  سنوات فأكثر بنسبة 5جاءت يف مقدمة اخلدمات اليت يستفيد منها األفراد الذين أعمارهم االجتماعي 

اإلستماع للموسيقى ومشاهدة األفالم والربامج تالها خدمة  ،الريفو احلضر  بني قارب، ويوجد ت95.5%
 .(%91.4النسبة  حيث بلغت اجلنوبإقليم ى نسبة يف )وكانت أعل %82بلغت ما يقارب  بنسبة واألخبار

 شهرًا السابقة 12ألــ خالل فبلغت نسبة األفراد الذين حصلوا عليها عن طريق اإلنرتنت  احملادثةخدمة أما 
  .(2.7 واجلدول 12.7 الشكل) ،%60حوايل  واأللعاب االلكرتونية ،74.2%
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شهراً  12سنوات فأكثر ممن استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ  5ملئوية لألفراد ممن أعمارهم : النسبة ا12. 7شكل 
 2018 السابقة حسب نوع اخلدمات اليت حصلوا عليها،
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شهراً  12ل ألـ سنوات فأكثر ممن استخدموا اإلنرتنت خال 5: النسبة املئوية* لألفراد ممن أعمارهم 2. 7جدول 
 2018 السابقة حسب نوع اخلدمات اليت حصلوا عليها، مكان اإلقامة واإلقليم،

 كون األفراد حصلوا على أكثر من خدمة.  %100وي جماميع النسب الفرعية ال تسا *
 يوجد اختالفات طفيفة يف بعض اجملاميع بسبب عملية التثقيل )الرتجيح(. -

 اململكة
 مكان اإلقامة اإلقليم

 نوع اخلدمة
 احلضر الريف الوسط الشمال اجلنوب

 التواصل اإلجتماعيمواقع  95.7 94.2 96.8 95.0 88.5 95.5

82.8 91.4 81.6 82.1 85.8 82.5 
لموسيقى ومشاهدة األفالم اإلستماع ل

 والربامج واألخبار
 احملادثة )كتابة، صوت، صورة( 74.1 75.5 72.4 81.7 65.8 74.2

 ألعاب إلكرتونية 59.9 64.1 60.8 54.6 72.9 60.3
 احلصول على أي معلومات 55.3 57.1 53.0 60.2 58.9 55.5

 لكرتوينإرسال/إستقبال الربيد اإل 34.1 35.0 34.3 35.6 28.9 34.1

 خدمات متنوعة البضائع واخلدمات 19.4 17.6 20.9 12.1 27.0 19.2
 الوظائف 17.0 13.8 18.8 12.8 14.0 16.7
 استخدام خدمات احلكومة االلكرتونية 10.3 8.1 10.0 11.6 5.9 10.0
 E-BOOK املطالعة والقراءة االلكرتونية 9.1 7.4 10.8 6.5 2.8 8.9
 بطاقات مدفوعة مسبقاً  5.5 14.3 1.9 10.6 24.3 6.3
 البحث العلمي 6.4 4.4 7.6 4.1 3.1 6.2
 شراء / بيع البضائع /اخلدمات 4.1 3.7 3.7 3.5 7.5 4.0
 ألغراض التدريب 4.8 3.5 5.8 2.7 3.0 4.7
 خدمات بنكية عرب اإلنرتنت 3.3 4.7 2.3 7.3 0.6 3.5

 نقداً عند اإلستالم 3.7 3.3 4.1 2.4 3.9 3.6

 E-LEARNINGالتعليم اإللكرتوين  2.9 2.4 3.3 1.9 2.4 2.8

0.4 0.6 0.2 0.6 0.1 0.5 
 MOBILE)حمفظة اهلاتف 

WALLET) 
 بطاقات شركة الربيد األردين املدفوعة مسبقاً  0.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.4

 يف العينة األفرادجمموع  8723 929 6183 2557 913 9652
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( أن نسبة الذين متوسط إنفاقهم للحصول على خدمة أو بضاعة من خالل اإلنرتنت 13.7يوضح )الشكل 
 100أقل من -50من   وسط إنفاقهم، تالها الذين مت%55دينار كانت األعلى حيث بلغت  50أقل من 

 .%1دينار فأكثر حيث بلغت  500دينار، وكانت النسبة األدىن للذين متوسط إنفاقهم 

سنوات فأكثر حسب فئات  5التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم : 13. 7 شكل
 2018 ،من خالل اإلنرتنت متوسط اإلنفاق للحصول على خدمة أو بضاعة

، تاله %61.4 السبب األبرز لعدم استخدام األفراد للتجارة اإللكرتونية هو عدم إهتمامهم هبا بنسبةويعود 
ة األفراد الذين ال يستخدمون ، وبلغت نسب%26.2تفضيلهم للتسوق الشخصي من األماكن التجارية بنسبة 

 (. 14.7، )الشكل %10.9لبضائع عدم الثقة جبودة ا التجارة االلكرتونية بسبب

عدم سنوات فأكثر حسب  5التوزيع النسيب لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم : 14. 7 شكل
 2018 ،إستخدامهم للتجارة اإللكرتونية
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نها األفراد جاءت يف مقدمة اخلدمات اليت يستفيد مالتواصل االجتماعي  خدمةأظهرت النتائج أن كما و 
التواصل اإلجتماعي،  مواقع ومن خالل توزيع أنواع، %95.5بلغت  سنوات فأكثر بنسبة 5الذين أعمارهم 

 %89.9) ،%89.8على مستوى اململكة  حيث بلغت النسبةإستخداماً  أكثر Whatsappتبني أن الواتس أب 
على مستوى احلضر  Whatsappوكانت النسب املئوية إلستخدام الواتس أب  (،لإلانث %89.7، للذكور
حيث بلغت  الوسط، وعلى مستوى األقاليم كانت النسبة األعلى إلقليم %89.4 الريفمستوى و 89.9%
، %86.7) ،%83.4 على مستوى اململكة حيث بلغت النسبة Facebookتال ذلك الفيس بوك  ،90.7%
 %83.6حيث بلغت بني احلضر والريف النسب  تباينتفيما   ،ل من الذكور واإلانث على التوايل(لك 79.3%

، وتفاوتت ابقي %84.6النسبة  حيث بلغت الوسطإقليم كانت أعلى نسبة يف و  للريف،% 81.6و للحضر
 واجلدول 15.7 الشكل) النسب إلستخدام خدمات التواصل اإلجتماعي املتنوعة بني احلضر والريف واألقاليم،

3.7).  
 
 

نوع مواقع سنوات فأكثر حسب  5: النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم 15. 7شكل 
 2018 واجلنس، التواصل اإلجتماعي
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نوع مواقع سنوات فأكثر حسب  5النسبة املئوية لألفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم : 3. 7جدول          
 2018 ،مكان اإلقامة واإلقليم التواصل اإلجتماعي

 اململكة
 مكان اإلقامة اإلقليم

 مواقع التواصل اإلجتماعي
 احلضر الريف الوسط الشمال اجلنوب

 Facebook  الفيس بوك 83.6 81.6 84.6 81.5 79.6 83.4

 Whatsapp  واتس أب 89.9 89.4 90.7 88.5 87.2 89.8

 Twitter  تويرت 10.0 5.0 10.5 8.3 6.9 9.6
 لينكد إن  2.7 1.5 2.8 2.1 2.6 2.6

 Yuotube  يوتيوب 72.7 73.2 69.6 81.9 68.9 72.8

 Instagram  انستغرام 21.7 17.9 21.0 23.5 18.0 21.4

 Snapchat  سناب شات 16.3 12.7 15.8 17.1 14.4 16.0

 Google  جوجل 61.4 70.0 56.2 77.4 61.2 62.2

 أخرى 1.4 1.4 0.4 4.1 1.1 1.4
 يف العينة األفرادجمموع  8346 876 5985 2430 807 9222
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 10 % حصلوا على خدمات من قبل املؤسسات احلكومية فأكثر  واتسن 5من األفراد الذين أعمارهم

(e-government)  

 
حصلوا على خدمات من قبل املؤسسات كثر أف واتسن 5 عمارهمأمن األفراد الذين  %10 أظهرت النتائج أن

حوايل  الشماللريف( وكانت النسبة األعلى يف إقليم ل %8.1للحضر و 10.3%) ،(e-government)احلكومية 
 . (1.8، )الشكل 12%

ى خدمات من قبل املؤسسات حصلوا علو فأكثر  واتسن 5النسبة املئوية لألفراد الذين أعمارهم  : 1. 8شكل 
 2018حسب مكان اإلقامة واإلقليم، ( e-government)احلكومية 

 
واجلنس، فقد ( e-government) على خدمات من قبل املؤسسات احلكوميةطريقة احلصول وحبسب 

الذين حصلوا على اخلدمة كان عن طريق خدمات بوابة احلكومة من األفراد  %42أن حوايل  ظهرت النتائجأ
حصلوا  %20.8إلانث(. كما يتضح أن ل %37.7للذكور،  45.2%) www.jordan.gov.joإللكرتونية ا

 %4.4 . ويالحظ أنلإلانث( %17.7للذكور،  23.2%)على اخلدمة عن طريق تطبيقات اهلواتف الذكية 
 .(2.8 الشكل)، حصلوا على اخلدمة من قبل مكاتب الربيد

 احلكومة اإللكرتونية .8
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وحصلوا على خدمات من قبل املؤسسات فأكثر وات سن 5أعمارهم النسبة املئوية لألفراد الذين  :2. 8شكل  
 2018واجلنس،  طريقة احلصولحسب  (e-governmentاحلكومية )

 

ومكان اإلقامة ( e-government) على خدمات من قبل املؤسسات احلكوميةوحبسب طريقة احلصول 
حصلوا على اخلدمة كان عن الذين من األفراد يف الريف  %40وايل واإلقليم، فقد أظهرت النتائج أن ح

حصلوا على  %22.6، كما يتضح أن www.jordan.gov.joطريق خدمات بوابة احلكومة اإللكرتونية 
حصلوا على اخلدمة  %4حوايل  اخلدمة عن طريق تطبيقات اهلواتف الذكية يف إقليم الوسط. ويالحظ أن

 .(1.8 اجلدول)احلضر، من قبل مكاتب الربيد يف 

وحصلوا على خدمات من قبل املؤسسات فأكثر  واتسن 5النسبة املئوية لألفراد الذين أعمارهم : 1. 8جدول 
 2018مكان اإلقامة واإلقليم،  طريقة احلصول،حسب ( e-governmentاحلكومية )

 اململكة
 قامةإلمكان ا اإلقليم

 الطرق
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

خدمات بوابة احلكومة اإللكرتونية  42.0 40.2 41.3 47.7 16.7 41.9
www.jordan.gov.jo 

 
 تطبيقات اهلواتف الذكية 21.1 17.4 22.6 18.7 11.1 20.8

 
 مكاتب الربيد األردين 4.3 5.6 5.2 3.0 2.8 4.4

 
 حمطات املعرفة 2.0 2.5 2.3 1.9 0.0 2.0

 
 األكشاك اإللكرتونية 1.3 0.7 1.3 1.5 0.0 1.3

 
موظف خدمة اجلمهور يف اجلهة  3.8 6.8 4.7 3.0 1.6 4.0

 احلكومية نفسها

 

 يف العينة  األفرادجمموع  897 75 622 296 53 972
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إعتربوا أن اخلدمة سهلة  األفرادمن  %57.3وبقياس مستوى الرضى عن خدمات احلكومة اإللكرتونية فإن 
يف حني بلغت يف احلضر  %74.8 الشمالإانث( وبلغت يف إقليم  %52.1ذكور،  61.3%اإلستخدام )

يف  %51.3إانث( وبلغت  %50.1ذكور،  59.3%) %55.2، وحازت سرعة اخلدمة على نسبة 57.6%
 ( 2.8( )اجلدول 3.8الريف، )الشكل 

وحصلوا على خدمات من قبل املؤسسات سنوات فأكثر  5هم النسبة املئوية لألفراد الذين أعمار  :3. 8شكل 
 2018حسب مستوى الرضى واجلنس،  (e-governmentاحلكومية )

 
سنوات فأكثر وحصلوا على خدمات من قبل املؤسسات  5النسبة املئوية لألفراد الذين أعمارهم  :2. 8جدول 

 2018وى الرضى، مكان اإلقامة واإلقليم، ( حسب مستe-governmentاحلكومية )

 

 اململكة
 قامةإلمكان ا اإلقليم

 مستوى الرضى
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

 مكتملة الكرتونياً  اخلدمة 54.1 50.3 47.3 71.2 32.1 53.8

 
 اخلدمة سريعة 55.6 51.3 47.8 74.6 34.8 55.2

 
 الستخداماخلدمة سهلة ا 57.6 53.8 50.7 74.8 36.2 57.3

 
 الكلفة منطقية 47.0 47.3 39.7 65.0 32.0 47.0

 
استخدام تطبيقات الشكاوي  8.9 7.1 8.1 10.8 5.9 8.8

 اخلاص ابحلكومة

 
 يف العينة  األفرادجمموع  897 75 622 296 53 972
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 %19.6 احلضر ، حيث بلغت نسبتهم يف%19.6عن البياانت احلكومية املفتوحة  وامسع ذينال األفرادبلغت نسبة 
، وإقليم %23، وإقليم الشمال %17.9، وبلغت نسبتهم يف إقليم الوسط %19.7يف حني بلغت يف الريف 

يف حني بلغت نسبة اإلانث  %19.6، وبلغت نسبة الذكور الذين مسعوا عن تلك البياانت %21.3اجلنوب 
املفتوحة قد إستعملوا املنصة اخلاصة  من الذين مسعوا عن البياانت احلكومية %36، وجتدر اإلشارة أن 19.7%

 (.8.5( )الشكل 8.4)الشكل  ،https://data.jordan.gov.joابلبياانت احلكومية املفتوحة 
حسب بياانت احلكومة املفتوحة  ومسعوا عنسنوات فأكثر  5النسبة املئوية لألفراد الذين أعمارهم  :4. 8شكل 

 2018مكان اإلقامة واإلقليم، 

حسب ومسعوا عن بياانت احلكومة املفتوحة سنوات فأكثر  5النسبة املئوية لألفراد الذين أعمارهم :5. 8شكل 
 2018اجلنس، 
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القطاع  الربيدية الصادرة عن اخلدماتمع  %3.3من األسر يتعاملوا مع خدمات الربيد األردين، و 15%
 اخلاص

تتعامل مع  %3.3 الربيد األردين مقابلخدمات من األسر تتعامل مع  %15 أظهرت نتائج املسح أن
النسبة األعلى لألسر اليت تتعامل مع الربيد األردين يف إقليم الشمال وكانت  القطاع اخلاص.شركات 

مقارنة ابلربيد  اخنفاض نسبتهاالحظ ت القطاع اخلاص، في. أما ابلنسبة لتعامل األسر مع شركا28%
 .  (1.9، )الشكل يف القطاع اخلاصتكلفة خدمات الربيد إىل ارتفاع يف ذلك ويعود السبب  األردين

 واإلقليم، النسبة املئوية لألسر اليت تستخدم خدمات الربيد حسب قطاع الربيد، مــكان اإلقامة :1. 9شكل 
2018 

وابلنظر إىل األسر اليت تتعامل مع خدمات شركة الربيد األردين حسب نوع اخلدمة، يالحظ أن غالبية 
 خدمات لفواتري"، تال ذلك قد تعاملت مع شركة الربيد األردين من أجل خدمة "دفع ا %83.1األسر 

متثيل األسر اليت تتعامل مع شركات  ومن اجلدير ابلذكر أنه مل يتم .%9.8بلغت  ة" بنسبإستالم املعونة"
 (.2.9القطاع اخلــاص حسب نوع اخلدمة لقلة عددها، )الشكل 
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 2018، النسبة املئوية لألسر اليت تتعامل مع خدمات شركة الربيد األردين حسب نوع اخلدمة :2. 9شكل  

األردين، يالحظ أن السبب األبرز لعدم التعامل كان  أسباب عدم تعامل األسر مع خدمات شركة الربيدأما 
 (.3.9، )الشكل %98.4عدم احلاجة لتلك اخلدمات بنسبة بلغت 

، اخلدمة ألسر مع خدمات شركة الربيد األردين حسب نوعاتعامل ألسباب عدم النسبة املئوية  :3. 9شكل  
2018 
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بلغ متوسط عدد وقد ، رسائل 4 شهرًا السابقة 12ألـ خالل  واملرسلة تلمةالرسائل املسبلغ متوسط عدد 
 (. 1.9)اجلدول  ،املرسلة طردين متوسط عدد الطرودو ، طرود 8 املستلمةالطرود 

ب مكان شهراً السابقة حس 12خالل ألــ ألسر ل الرسائل والطرود املرسلة واملستلمة دمتوسط عد: 1. 9جدول 
 2018اإلقامة واإلقليم، 

اخلدمة أوالزايرة   
قامةإلمكان ا  اإلقليم 

 اململكة
 اجلنوب الشمال الوسط ريف حضر

عدد الرسائل املستلمةمتوسط   3.1 8.7 3.8 3.0 6.4 3.9 

عدد الرسائل املرسلةمتوسط   3.6 8.0 3.6 0.0 8.0 4.2 

عدد الطرود املستلمةمتوسط   7.3 10.3 1.9 24.0 12.9 7.8 

عدد الطرود املرسلةمتوسط   1.8 0.0 2.1 0.0 1.0 1.8 

 

إنفاق األسر الشهري على اخلدمات الربيدية، أظهرت النتائج أبن متوسط إنفاق األسر على متوسط أما 
، القطاع اخلاصعلى خدمات ديناراً  35، ابملقابل بلغ حوايل دينار 14بلغ حوايل الربيد األردين خدمات 
 (.4.9)الشكل 

 
               متوسط اإلنفاق الشهري لألسر على خدمات الربيد األردين والقطاع اخلاص :4. 9شكل  

 2018، (ابلدينار األردين)
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 من األسر %21دينار. وحوايل  400أقل من  متوسط دخلها الشهري بلغ من نصف األسر بقليل  أكثر
 .فأكثر دينار 600 دخلها الشهري

 %14.9دينار أردين، و 400أقل من  1األسر بلغ متوسط دخلها الشهري من %57حوايل أظهرت النتائج أن 
دخلها  بلغ متوسطمن األسر  %21حوايل  وأندينار.  200متوسط دخلها الشهري أقل من  بلغمن األسر 
 (.1.10دينار فأكثر، )الشكل  600 الشهري

 2018: التوزيع النسيب لألسر حسب فئات دخل األسرة الشهري )ابلدينار األردين(، 1. 10شكل 

يًا وتزايدت ذكمن األسر يف العينة يتوافر لديها هاتفًا خلواًي  %90 نتائج املسح إىل أن حوايل ظهرتأكما 
در اإلشارة إىل أن نسب يف حني جت ،يف معظم فئات الدخل جلميع األسرهذه النسبة بتزايد دخل األسرة 
النتائج أن هذه األسر  بينتحيث  بتزايد دخل األسرة، بشكل عام تناقصتتوافر اهلاتف اخللوي العادي 

ازدادت نسب امتالكها للهاتف الذكي وهذا ما يفسر تناقص نسبة امتالك اهلاتف اخللوي العادي لدى هذه 
 1000كره أن مجيع أسر احلضر اليت متوسط دخلها ، ومن اجلدير ذ يف أغلب فئات الدخل الفئات من األسر

 دينار فأكثر متتلك هاتفاً ذكياً. 

                                                           
 . شهرايً  الدخل اجلاري لكل فرد من أفراد األسرة جمموع ار، وهودخل األسرة الشهري: كافة الدخول النقدية والعينية اليت هلا صفة التكر  1
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دينار وأقل  600من األسر يف احلضر واليت متوسط دخلها الشهري  %7أما ابلنسبة للهاتف الثابت، فحوايل 
اك تفاوتً واضحاً لألسر يف الريف. كما يالحظ أن هن %0.7 اثبتاً، مقابل اً دينار يتوافر لديها هاتف 1000من 

الشخصي واحملمول بني احلضر والريف يف كافة مستوايت الدخل، حيث بينت النتائج  الكمبيوترابلنسبة لتوافر 
، شخصياً  كمبيوتراً لديها  دينارًا شهراًي يتوافر  200من أسر احلضر واليت متوسط دخلها أقل من % 4.5أن 

للكمبيوتر دينار  200 أقل من من ذوات الدخل للريف( %1.1للحضر و %0.5) متالك األسرإ ويالحظ أيضاً 
لديها فأكثر دينار  1000 السنويدخلها  متوسطمن أسر اململكة اليت  %15أن حوايل  ويالحظلوحي، ال

 (.1.10لوحياً، )اجلدول  تراً و كمبي
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     أجهزة اإلتصاالت حسب فئات دخل األسرة الشهري املئوية لألسر اليت متتلك  النسبة :1. 10جدول 
 2018)ابلدينار األردين( ومكان اإلقامة، 

 األجهزةمكان اإلقامة/ 
 اجملموع )بالدينار األردني( متوسط دخل األسرة الشهري

 1000+ 999-600 599-400 399-300 299-200 200أقل من 

 3823 203 585 868 878 721 568 اململكة

 4.0 11.0 6.4 3.5 2.6 1.2 5.6 اثبتهاتف 

 89.7 99.8 98.0 97.4 92.4 84.7 68.3 هاتف ذكي

 خلويهاتف 
 عادي

44.4 37.4 27.7 21.6 24.6 17.2 29.6 

 9.8 22.9 15.6 11.8 7.6 6.1 4.3 كمبيوتر شخصي 

 21.4 26.0 40.5 27.0 13.4 6.4 10.4 كمبيوتر حممول

 5.2 14.8 9.9 6.8 4.0 1.8 0.6 كمبيوتر لوحي

 1.0 8.3 1.5 0.7 0.3 0.2 0.5 طابعة

 0.5 2.0 1.5 0.4 0.0 0.2 0.2 ماسحة ضوئية

 3432 178 501 774 794 664 519 حضر

 4.4 12.3 7.4 3.9 2.9 1.3 6.0 هاتف اثبت

.100 97.8 97.7 92.3 85.7 70.0 هاتف ذكي

0 

90.1 

 خلويهاتف 
 عادي

43.4 35.6 27.0 20.1 23.0 17.1 28.5 

 9.8 22.5 15.6 12.1 7.4 6.2 4.5 كمبيوتر شخصي 

 22.5 64.5 43.8 28.6 14.0 6.8 11.1 كمبيوتر حممول

 5.1 14.3 9.6 6.9 4.2 1.9 0.5 كمبيوتر لوحي

 1.1 9.0 1.7 0.8 0.3 0.2 0.5 طابعة

 0.5 1.8 1.8 0.5 0.0 0.2 0.2 ماسحة ضوئية

 391 26 84 93 81 57 50 ريف

 0.5 2.0 0.7 0.2 0.0 0.0 1.5 هاتف اثبت

 86.8 98.2 98.8 95.3 93.0 72.4 51.1 هاتف ذكي

 خلويهاتف 
 عادي

54.1 58.4 35.3 33.5 33.6 18.2 39.1 

 10.2 25.7 15.9 9.1 9.4 4.9 2.2 كمبيوتر شخصي 

 12.4 44.5 20.5 13.4 6.7 0.8 2.6 كمبيوتر حممول

 5.8 18.5 11.8 5.7 1.5 1.4 1.1 كمبيوتر لوحي

 0.5 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 1.1 طابعة

 0.2 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ماسحة ضوئية

 يوجد اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة:
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دمات أظهرت نتائج املسح أن هناك تناسباً طردايً بني دخل األسرة الشهري وإنفاقها الشهري على خكما و 
متوسط إنفاق األسر اليت دخلها الشهري أقل من  بلغ، حيث يف معظم فئات الدخل تصاالت املختلفةاإل

أما األسر اليت ، ديناراً  15 حوايل اهلاتف األرضيو  ديناراً  13 حوايل اهلاتف اخللويدينار على اتصاالت  200
، اً دينار  28 حوايل ى اهلاتف اخللويفقد كان متوسط إنفاقها عل ،دينار (999-600)متوسط دخلها الشهري 

، فقد بلغت احلضر والريف . أما على مستوىعلى مستوى اململكة ككل اً دينار  11 حوايل واهلاتف األرضي
 .على التوايل( اً دينار  26.5و 27.7)على اهلاتف اخللوي إنفاقها  اتمتوسط

 ويف الريف ديناراً  21 حوايل يف احلضر عليه األسرمتوسط إنفاق  أنيالحظ ف اإلنرتنت،أما ابلنسبة خلدمات 
، مستوايت الدخل جلميعت اإلنفاق على خدمة اإلنرتنت بني احلضر والريف و تفا وقد ديناراً، 16 حوايل

  .(2.10)اجلدول 

ة متوسط إنفاق األسرة املدفوع شهرايً على خدمات اإلتصاالت حسب فئات دخل األسر  :2. 10جدول 
 2018 ( ومكان اإلقامة،ابلدينار األردينالشهري )

  يوجد اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة:

 
 

 اخلدمات
 ومكان اإلقامة

     دخل األسرة الشهري )ابلدينار األردين(
 اجملموع

 1000+ 999-600 599-400 399-300 299-200 200أقل من 

 3823 203 585 868 878 721 568 اململكة

 12.9 13.1 10.9 15.5 10.5 12.2 15.4 رضياألاتف اهلاتصاالت 

 20.4 35.2 27.5 23.6 18.1 14.9 12.5 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 16.2 18.1 16.8 نرتنتاإلخدمات 

2 

19.8 21.1 27.5 20.4 

 3432 178 501 774 796 664 519 حضر

 13.0 13.3 11.0 15.6 10.5 12.2 15.3 رضياألاتف اهلاتصاالت 

 20.4 34.8 27.7 24.0 18.1 15.1 12.6 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 20.6 28.2 21.3 20.0 16.5 18.5 16.7 نرتنتاإلخدمات 

 391 26 84 93 81 57 50 ريف

 10.7 5.0 5.0 5.0 0.0 0.0 20.0 رضياألاتف اهلاتصاالت 

 20.1 37.6 26.5 20.4 17.3 13.1 11.3 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 16.1 19.1 17.3 15.7 10.8 13.7 18.9 نرتنتاإلخدمات 
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  لكل خدمة  اً دينار  20 حوايل واإلنرتنت على اهلاتف اخللوي لألسرة متوسط اإلنفاق الشهريبلغ 

ام املاضي، حيث ت عن العتصاالألسرة على خدمات اإلاإلنفاق الشهري ل متوسط اخنفاضأظهرت النتائج 
وبذلك يكون ، دينار عن العام املاضي 21.2مقارنة حبوايل  ديناراً  20.4اإلنرتنت  على بلغ متوسط اإلنفاق

، بينما بلغ متوسط اإلنفاق على اهلاتف اً دينار  20.4مبتوسط  اهلاتف اخللوياإلنفاق على خدمات  مع متساوايً 
 (.1.11ل ، واجلدو 1.11، )الشكل ديناراً  13 حوايل األرضي

      ( حسب نوع ابلدينار األردين: متوسط اإلنفاق الشهري لألسر على خدمات اإلتــصال )1. 11شكل 
 2018 اخلدمة،

 
مة، ( حسب نوع اخلدابلدينار األردين: متوسط اإلنفاق الشهري لألسر على خدمات اإلتصال )1. 11جدول 

 2018مكان اإلقامة واإلقليم، 

 اخلدمات قامةإلمكان ا قليمإلا اململكة
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

 رضياألاتف اهلتصاالت إ 13.0 10.7 13.6 10.6 8.2 12.9

 لوياخلاتف اهلصاالت إت 20.4 20.1 20.6 19.2 22.5 20.4

 اإلنرتنتخدمات  20.6 16.1 20.5 19.9 20.2 20.4

من   %39 حوايل أنتصاالت حسب فئات اإلنفاق الشهري، يالحظ خدمات اإلعلى األسر إنفاق أما 
من األسر تنفق شهرايً  %37وحوايل  ،اهلاتف األرضيتصاالت إعلى داننري  10أقل من  تنفق شهرايً األسر 

 إنفاق األسرة .11
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بني احلضر تفاوت متوسط اإلنفاق و  .اخللوياهلاتف  تصاالتدينار شهرايً على إ 20وأقل من  10ما بني 
دينار شهراًي على اهلاتف اخللوي  50وأقل من  20والريف، حيث بلغت نسبة األسر اليت تنفق ما بني 

  يف الريف. %42يف احلضر  44.1%

 50وأقل من  20ما بني فكانت النسبة األعلى لألسر اليت تنفق  ،نرتنتإلاخدمات إنفاق األسر على  أما
 دينار شهرايً  20وأقل من  10اليت تنفق ما بني  األسر تالها ،%57يل حيث بلغت النسبة حوا دينار شهرايً،
 .(2.11، )اجلدول %31حوايل  مبا نسبته

 
التوزيع النسيب لألسر اليت لديها نفقات مدفوعة شهرايً على خدمات اإلتصاالت اهلاتفية  :2. 11جدول 

 2018، ومكان اإلقامة (، نوع اخلدمةابلدينار األردينحسب اإلنفاق الشهري )واإلنرتنت 

 يع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب.مالحظة: يوجد اختالف طفيف يف جمام
 ال يشمل األسر اليت لديها إنفاق جماين على خدمات اإلتصاالت اهلاتفية.*

  خدمات اإلتصاالت اهلاتفية
  الشهري اإلنفاق

 األردين( ابلدينار)
 

 رضيأهاتف  هاتف خلوي اإلنرتنت

 اململكة احلضر الريف اململكة احلضر الريف اململكة احلضر الريف

 10 أقل من 38.8 38.5 62.0 13.1 13.0 14.7 8.6 8.4 12.5

47.2 30.1 31.1 38.0 37.1 37.2 0.0 40.8 40.2 
 20 أقل من -10

 50 أقل من -20 19.3 19.0 38.0 43.9 44.1 42.0 57.1 58.1 40.3

0.0 3.4 3.2 5.3 5.8 5.7 0.0 1.8 1.7 50+ 

29 462 491 383 3345 3728 2 140 142 
 األسر يف العينة جمموع*

 =100 
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  األسر تتفق مع حجب املواقع اإلابحية عن شبكة اإلنرتنت مجيع 

من  للمواقع اإلابحية اشريفضلون أسلوب احلجب املبيف اململكة من األسر  %95.6وأظهرت النتائج أبن 
يف من األسر  %76 حوايل يف حني أن ،%94.8وبلغت النسبة يف الريف  قبل مزودي خدمات اإلنرتنت

لتحديد املواقع املراد حجبها وأعالها كانت يف إقليم توفري برجميات خاصة للحجب تفضل أسلوب اململكة 
 (.1.12 دول)اجل، %92بنسبة حوايل  اجلنوب

 
  : النسبة املئوية لألسر اليت تتفق مع حجب املواقع اإلابحية حسب أسلوب احلجب ومكان 1. 12جدول 

 2018 اإلقامة،

 أسلوب احلجب قامةإلمكان ا قليمإلا اململكة
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

 نرتنتاإل املباشر من قبل مزودي خدماتاحلجب  95.7 94.8 96.4 93.4 96.2 95.6

 توفري برجميات خاصة للحجب  76.0 78.6 75.9 71.8 92.1 76.3

 جمموع األسر يف العينة 3432 391 2519 973 331 3823

 املواقع اإلابحية .12
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   حمطات املعرفة األردنيةمسعوا عن أو أحد أفرادها من األسر  %11حوايل. 

 %89.2يف حني أن  ،ملعرفة األردنيةقد مسعت مبحطات امن األسر  %10.8أظهرت نتائج املسح أن 
 .  (1.13)الشكل  مل يسمعوا هبا،

 2018 ،مسعت عن حمطات املعرفة األردنيةلألسر اليت  التوزيع النسيب :1. 13شكل 

 

 

 

 

 

 

املرئي واملسموع  أبن اإلعالم النتائجأظهرت  ،حمطات املعرفةوفيما يتعلق ابلوسائل اليت مسعوا من خالهلا عن 
يف حني أن  ،%77.3 حمطات املعرفةعن  هاأفراداألسرة أو أحد كانت أهم الوسائل اليت مسع من خالهلا 

موقع حمطة عن طريق  %9، وحوايل األصدقاء واألقاربعن طريق  سر مسعوا  مبحطات املعرفةمن األ 27.7%
 (.1.13، )اجلدول املعرفة

 

 
 
 
 
 

10.8

89.2

مسعوا عن حمطات املعرفة مل يسمعوا مبحطات املعرفة

 حمطات املعرفة .13
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حسب الوسائل اليت مسعوا من خالهلا، مكان  حمطات املعرفةعن  تمسعسر اليت : النسبة املئوية لأل1. 13جدول 
 2018اإلقامة واإلقليم، 

من % 7.5أبن  النتائجأظهرت  ،حمطات املعرفةخدمات يتعلق ابستخدام األسرة أو أحد أفرادها  أما ما
األسر مل يستخدموا حمطات  من %92.5يف حني أن  ،األسر قد استخدموا خدمات حمطات املعرفة

 (.2.13املعرفة، )الشكل 

 

 2018 ،استخدمت خدمات حمطات املعرفة األردنية لألسر اليت التوزيع النسيب :2. 13شكل 

 

 اململكة
 قامةإلمكان ا اإلقليم

 الوسائل
 حضر ريف الوسط الشمال اجلنوب

 اإلعالم املرئي واملسموع 79.7 66.1 88.5 62.1 74.4 77.3

 اجلهة املستضيفة حملطة املعرفة 3.5 9.9 0.9 10.0 5.4 4.7

 موقع الوزارة اإللكرتوين 3.4 10.1 3.9 6.4 3.1 4.6

 موقع مركز تكنولوجيا املعلومات الوطين 2.4 5.1 3.3 2.8 2.0 2.9

 موقع حمطة املعرفة 7.2 18.0 2.6 11.1 22.0 9.1

 األصدقاء واألقارب 26.7 32.3 23.2 24.2 45.2 27.7

 أخرى 0.3 4.0 0.0 0.3 4.5 1.0

 ال أعرف 0.0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.2

 يف العينة  سراألجمموع  340 73 200 133 79 413

7.5

92.5

استخدموا خدمات حمطات املعرفة مل يستخدموا خدمات حمطات املعرفة
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 التدريبفقد أظهرت البياانت أبن  استخدمت األسر من أجلها حمطات املعرفةاليت  جملاالتوفيما يتعلق اب
من أجل حمطات املعرفة   استخدموامن األسر  %17يف حني أن حوايل  ،% 60حوايل اجملاالت أهم  من كان

 وجيدر اإلشارة إىل أنه مل تستخدم أسر احلضر حمطات املعرفة إلستخدامات احلكومة اإللكرتونية، ،اإلنرتنت
 (.3.13 لشكل)ا

 2018 ،مكان اإلقامةو ، مجاالت اليت استخدمت ألجلها األسر حمطات املعرفةللالنسبة املئوية  :3. 13شكل  

، يالحظ أن السبب األبرز لعدم التعامل حمطات املعرفةيتعلق أبسباب عدم تعامل األسر مع خدمات  فيما
البعد عن مكان ، تال ذلك %54.5بنسبة بلغت اخلدمات من أماكن أخرى تلك إمكانية احلصول على كان 
 (.4.13، )الشكل %28.3بنسبة بلغت  السكن
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     مكان و  ،حمطات املعرفة األردنيةدمات خلألسر ا استخدامألسباب عدم النسبة املئوية  :4. 13 شكل 
 2018 ،اإلقامة

 ،رفةيتعلق ابجملاالت اليت حصلت فيها األسر أو أحد أفرادها على تدريب خاص من خالل حمطات املع فيما
 قد للتدريب حمطات املعرفةاستخدمت اليت  من األسر أو أحد أفرادها  %54.9نسبة  أظهرت النتائج أبن

أو أحد  سراألمن  %18.7نسبة  يف حني أن ،ICT حصلوا على دورات متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات
 (.5.13)الشكل  ،على دورات يف التنمية الذاتية واملهارات احلياتية حصلوا أفرادها

للمجاالت اليت حصلت فيها األسر أو أحد أفرادها على تدريب خاص من خالل النسبة املئوية  :5. 13شكل  
 2018، حمطات املعرفة

تدريب يف احلصول على اليت مسعت عن حمطات املعرفة إىل وجود رغبة لدى األسر  النتائجأشارت كما و 
رغبة يف احلصول على دورات  أن لديهااألسر من  %48.5حيث أوضح  ،ملعرفةخاص من خالل حمطات ا
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يف احلصول  هذه األسر أبن لديهم رغبةمن  %33.5ما نسبته  بنّي يف حني  ،متخصصة يف تكنولوجيا املعلومات
غب من هذه األسر تر  %26.4ومن املالحظ أن ما نسبته دورات يف التنمية الذاتية واملهارات احلياتية،  على

 (.6.13، )الشكل يف احلصول على دورات متعلقة ابحلرف اليدوية

للمجاالت اليت ترغب فيها األسر أو أحد أفرادها على تدريب خاص من خالل النسبة املئوية  :6 .13شكل  
 2018، حمطات املعرفة
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، كما يعرض نسبة التغري 2018و 2017يعرض هذا القسم مؤشرات تكنولوجيا املعلومات يف املنازل للعامني 
 اليت حدثت على املؤشر سواء كان تغرياً إجيابياً أم سلبياً بني العامني لغاايت املقارنة.

اليت يتوافر لديها هاتفاً  يف نسبة األسر إخنفاضومن خالل استعراض املؤشرات الرئيسية للمسح، يالحظ 
نسبة األسر اليت يتوافر لديها حاسوابً  إخنفاض، ومن املالحظ أيضا %60.8اثبتاً بنسبة تغري بلغت حوايل 

 .%13.1بنسبة تغري بلغت حوايل شخصياً أو حممواًل، 

حيث  يذك /هاتف خلوي )نقال( أفرادها يستخدم اليت األسرنسبة  إرتفاعوأظهرت املؤشرات الرئيسية 
 نصف نقطةوصل إىل  إبرتفاع، وذلك 2017خالل عام  %98.4، ابملقارنة مع %98.9وصلت نسبتهم 

 . ةمئوي

سنوات فأكثر بنسبة تغري بلغت  5نسبة األفراد مستخدمي اإلنرتنت ممن أعمارهم  إرتفاعوتشري النتائج إىل 
 .انثإلل %2.3 اإلرتفاع ابلمق %0.6بلغت  لذكورل االخنفاضيتبني أن نسبة  ، وبنظرة جندرية1.1%

 2018 -2017مؤشرات  .14
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 اململكة /2018-2017اإلقامة لعامي   املؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات حسب مكان: 1. 14جدول 

   * من خالل التعامل مع الربيد األردين فقط.
 ...يتبع/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل
    ا:فر لديهاسر اليت يتو نسبة األ

 60.8- 4.0 10.2 هاتف اثبت )أرضي(

 0.5 98.9 98.4 ، ذكينقال(هاتف خلوي )

 13.1- 28.5 32.8 كمبيوتر شخصي أو حممول

 5.8 14.5 13.7 لوحيكمبيوتر 

حممول  أوفر لديها كمبيوتر شخصي اسر اليت ال يتو نسبة األ
    :بسبب

   

 47.9 32.1 21.7 عدم القدرة املالية

 15.7 14.7 12.7 عدم املعرفة بكيفية استخدام الكمبيوتر

 3.1- 49.7 51.3 جة للكمبيوترعدم احلا

 1.8- 27.3 27.8 توفر بدائل أخرى

 -100.0 0.0 0.8 أخرى ألسباب

    :على خدمات األردينسرة شهرايً ابلدينار األ إنفاقمتوسط 

 1.5- 12.9 13.1 األرضياتف اهلاتصاالت  

 1.9- 20.4 20.8 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 3.8- 20.4 21.2 اإلنرتنت

     : *ددمتوسط ع

شهراً  12 ألـ سرة خاللالرسائل الربيدية اليت استلمتها األ
 السابقة 

7.0 3.9 -44.3 

شهراً  12 ألـ سرة خاللاأل أرسلتهاالرسائل الربيدية اليت 
 السابقة 

3.2 4.2 31.3 

 44.4 7.8 5.4 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللالطرود اليت استلمتها األ

 25.0- 1.8 2.4 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللاأل هاأرسلتالطرود  اليت 
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 /2018-2017شرات الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات حسب مكان اإلقامة لعامي املؤ: 1.14 اتبع/ جدول
 حلضرا

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل
    ا:فر لديهااليت يتو  سرنسبة األ

 59.6- 4.4 10.9 خط هاتف اثبت )أرضي(

 0.5 98.9 98.4 خط هاتف خلوي )نقال(

 13.6- 29.3 33.9 كمبيوتر شخصي أو حممول

 7.1 15.0 14.0 لوحيكمبيوتر 

      :حممول بسبب أوفر لديها كمبيوتر شخصي اسر اليت ال يتو نسبة األ

 55.8 32.1 20.6 عدم القدرة املالية

 18.4 14.8 12.5 عدم املعرفة بكيفية استخدام الكمبيوتر

 4.2- 50.2 52.4 عدم احلاجة للكمبيوتر

 3.6- 26.5 27.5 توفر بدائل أخرى

 100.0- 0.0 0.8 أخرىسباب أل

      :على خدمات األردينسرة شهرايً ابلدينار األ أنفاقمتوسط 

 1.5- 13.0 13.2 األرضياتف اهلاتصاالت  

 2.4- 20.4 20.9 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 3.3- 20.6 21.3 نرتنتاإل

     : *متوسط عدد

 55.1- 3.1 6.9 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللالرسائل الربيدية اليت استلمتها األ

 12.5 3.6 3.2 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللاأل أرسلتهاالرسائل الربيدية اليت 

 40.4 7.3 5.2 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللتها األالطرود اليت استلم

 14.3- 1.8 2.1 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللاأل أرسلتهاالطرود  اليت 

 من خالل التعامل مع الربيد األردين فقط.  * 
 ...يتبع/  
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 الريف /2018-2017 لعامي امةاإلق مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية املؤشرات: 1.14 اتبع/ جدول
 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

    ا: سر اليت يتوفر لديهنسبة األ

 85.3- 0.5 3.4 خط هاتف اثبت )أرضي(

 0.4- 98.3 98.7 خط هاتف خلوي )نقال(

 3.1- 21.8 22.5 كمبيوتر شخصي أو حممول

 0.0 10.7 10.7 لوحيكمبيوتر 

      :حممول بسبب أوها كمبيوتر شخصي سر اليت ال يتوفر لدينسبة األ

 5.0 31.5 30.0 عدم القدرة املالية

 2.1- 13.9 14.2 عدم املعرفة بكيفية استخدام الكمبيوتر

 7.9 46.2 42.8 عدم احلاجة للكمبيوتر

 11.7 33.4 29.9 توفر بدائل أخرى

 100.0- 0.0 0.7 أخرى ألسباب

      :على خدمات ألرديناسرة شهرايً ابلدينار األ أنفاقمتوسط 

 20.2 10.7 8.9 األرضياتف اهلاتصاالت  

 0.5- 20.1 20.2 لوياخلاتف اهلاتصاالت 

 16.1- 16.1 19.2 نرتنتاإل

     : *متوسط عدد

 7.4- 8.7 9.4 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللالرسائل الربيدية اليت استلمتها األ

 128.6 8.0 3.5 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللاأل أرسلتهاالرسائل الربيدية اليت 

 60.9 10.3 6.4 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللالطرود اليت استلمتها األ

 100.0- 0.0 5.0 شهراً السابقة  12 ألـ سرة خاللاأل أرسلتهاالطرود اليت 

 من خالل التعامل مع الربيد األردين فقط.  * 
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سنوات فأكثر الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات حسب مكان  5مؤشرات األفراد ممن أعمارهم  :2. 14جدول 
 اململكة /2018-2017اإلقامة واجلنس لعامي 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم    

 يتبع/...

 

 

 

 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 -30.2 24.3 34.8 فراد الذين يستخدمون احلاسوب: نسبة األ

 ن احلاسوب حسب الفئات العمرية:فراد الذين يستخدمو نسبة األ
5-9 22.3 14.4 35.4- 

10-14 49.0 39.0 20.4- 

15-19 53.8 48.3 10.2- 

20-24 48.4 33.5 30.8- 

25-39 35.5 22.1 37.7- 

40-54 25.5 14.9 41.6- 

47.9- 55-64 21.3 11.1 47.9- 

65+ 8.9 3.8 57.3- 

    شهراً السابقة: 12ألــ فراد الذين استخدموا احلاسوب خالل نسبة األ

 1.2 35.1 34.7 للعمل*

 - 57.5 - الرتفيه والتسلية

 22.3 60.3 49.3 للتعليم والتدريب

 فراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب:نسبة األ
 21.4 17.6 14.5 عدم املعرفة ابستخدامه

 23.5 25.2 20.4 عدم توافر جهاز حاسوب

 0.0 3.7 3.7 الفرد أمي

 12.7- 40.6 46.5  احلاجة له عدم

 -12.5 0.7 0.8 عدم توفر الوقت الستخدامه

 -Tablets 13.8 12.2 11.6وجود بدائل أخرى مثل 

 100.0- 0.0 0.4   أسباب أخرى

 1.1 65.2 64.5  فراد الذين استخدموا اإلنرتنت نسبة األ
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سنوات فأكثر الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات حسب مكان  5: مؤشرات األفراد ممن أعمارهم 2.14جدول  اتبع/
 اململكة /2018-2017اإلقامة واجلنس لعامي 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 شهراً السابقة يف: 12فراد الذين استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 82.5 88.9 48.7 املنزل

 49.3 22.7 15.2 *عملال

 1600.0 8.5 0.5 مقاهي اإلنرتنت

 18.8 13.9 11.7 املدارس واجلامعات

 900.0 1.0 0.1 حمطات املعرفة األردنية

 - 29.5 - اجملاين WIFIاألماكن العامة استخدام 

 Tabletاهلاتف الذكي أو أل 

 
98.5 99.1 0.6 

 57.1- 0.3 0.7 أي مكان آخر

 شهراً السابقة حول: 12 ــن حصلوا على معلومات أو خدمات عن طريق اإلنرتنت خالل ألفراد الذينسبة األ

 -4.0 19.2 20.0 البضائع واخلدمات 

 23.7 16.7 13.5 الوظائف

 -14.8 34.1 40.0 خدمات إرسال واستقبال الربيد اإللكرتوين

 -13.2 74.2 85.5 خدمات احملادثة

 75.0 2.8 1.6 التعليم اإللكرتوين

 4.4 4.7 4.5   أغراض التدريب

 -16.7 4.0 4.8 شراء وبيع البضائع واخلدمات 

 -47.8 3.5 6.7 خدمات بنكية

 2.1 95.5 93.5 مواقع وسائل إعالم اجتماعية فيس بوك، تويرت

 -20.7 60.3 76.0 نيةرتو خدمات ألعاب الك

خدمات االستماع للموسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج 
 التلفزيون

56.2 82.8 47.3 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم       

 يتبع/...
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 مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 اتبع/ جدول

 احلضر /2018-2017 لعامي واجلنس اإلقامة

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم     

 يتبع/...
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 32.4- 24.0 35.5 ستخدمون احلاسوب: فراد الذين ينسبة األ

    شهراً السابقة: 12فراد الذين استخدموا احلاسوب خالل ألــ نسبة األ

 -0.9 34.3 34.6 للعمل*

 - 58.1 - الرتفيه والتسلية

 23.0 60.5 49.2 للتعليم والتدريب

 فراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب:نسبة األ
 23.2 17.0 13.8 عدم املعرفة ابستخدامه

 33.2 25.7 19.3 عدم توفر جهاز حاسوب

 0.0 3.3 3.3 الفرد أمي

 15.4- 41.2 48.7 عدم احلاجة له

 0.0 0.8 0.8 عدم توفر الوقت الستخدامه

 -Tablets 13.7 12.0 12.4وجود بدائل أخرى مثل 

 100.0- 0.0 0.4   أسباب أخرى

 0.8 66.2 65.7  فراد الذين استخدموا اإلنرتنت نسبة األ
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سنوات فأكثر الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات حسب مكان  5: مؤشرات األفراد ممن أعمارهم 2.14اتبع/ جدول 

 احلضر /2018-2017اإلقامة واجلنس لعامي 
 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 شهراً السابقة يف: 12د الذين استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ فرانسبة األ

 80.0 90.0 50.0 املنزل

 45.5 22.4 15.4 *العمل

 1640.0 8.7 0.5 مقاهي اإلنرتنت

 21.4 14.2 11.7 املدارس واجلامعات

 900.0 1.0 0.1 حمطات املعرفة األردنية

 - 30.5 - اجملاين WIFIاألماكن العامة استخدام 

 Tabletاتف الذكي أو أل اهل

 
98.5 99.1 0.6 

 71.4- 0.2 0.7 أي مكان آخر

 شهراً السابقة حول: 12فراد الذين حصلوا على معلومات أو خدمات عن طريق اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 3.5- 19.4 20.1 البضائع واخلدمات 

 25.9 17.0 13.5 الوظائف

 17.0- 34.1 41.1 ينخدمات إرسال واستقبال الربيد اإللكرتو 

 13.9- 74.1 86.1 خدمات احملادثة

 107.1 2.9 1.4 التعليم اإللكرتوين

 11.6 4.8 4.3   أغراض التدريب

 14.6- 4.1 4.8 شراء وبيع البضائع واخلدمات 

 50.7- 3.3 6.7 خدمات بنكية

 2.0 95.7 93.8 مواقع وسائل إعالم اجتماعية فيس بوك، تويرت

 4.9 59.9 57.1 لكرتونيةخدمات ألعاب ا

خدمات االستماع للموسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج 
 التلفزيون

76.1 82.5 8.4 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم          

 يتبع/...     
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 كانم حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 اتبع/ جدول
 الريف /2018-2017 لعامي واجلنس اإلقامة

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 20.0- 23.2 29.0 فراد الذين يستخدمون احلاسوب: نسبة األ

    شهراً السابقة: 12فراد الذين استخدموا احلاسوب خالل ألــ نسبة األ
 16.7 42.0 36.0 للعمل*

 - 52.5 - الرتفية والتسلية

 15.2 58.5 50.8 تدريبللتعليم وال

 فراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب:نسبة األ

 14.6 22.0 19.2 عدم املعرفة ابستخدامه

 25.0- 21.6 28.8 عدم توفر جهاز حاسوب

 3.1 6.7 6.5 الفرد أمي

 18.7 35.5 29.9 عدم احلاجة له

 16.7- 0.5 0.6 عدم توفر الوقت الستخدامه

 -Tablets 14.6 13.7 6.2وجود بدائل أخرى مثل 

 100.0- 0.0 0.3   أسباب أخرى

 4.0 56.9 54.7  فراد الذين استخدموا اإلنرتنت نسبة األ

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم    

 يتبع/...
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مكان ات حسب الرئيسية لتكنولوجيا املعلومسنوات فأكثر  5فراد ممن أعمارهم : مؤشرات األ2.14اتبع/ جدول 
 الريف /2018-2017لعامي  واجلنس اإلقامة

 نسبة التغري 2018  2017 ؤشرامل

 شهراً السابقة يف: 12فراد الذين استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 118.9 78.6 35.9 املنزل

 108.9 25.9 12.4 *العمل

 1700.0 7.2 0.4 مقاهي اإلنرتنت

 -10.1 11.6 12.9 املدارس واجلامعات

 233.3 1.0 0.3 حمطات املعرفة األردنية

 - 20.5 - اجملاين WIFIاألماكن العامة استخدام 

 Tablet 98.4 99.1 0.7اهلاتف الذكي أو أل 

 - 0.6 0.0 أي مكان آخر

 شهراً السابقة حول: 12فراد الذين حصلوا على معلومات أو خدمات عن طريق اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ
 5.4- 17.6 18.6 ائع واخلدمات البض

 5.3 13.8 13.1 الوظائف

 19.5 35.0 29.3 خدمات إرسال واستقبال الربيد اإللكرتوين

 5.9- 75.5 80.2 خدمات احملادثة

 17.2- 2.4 2.9 التعليم اإللكرتوين

 46.2- 3.5 6.5   أغراض التدريب

 22.9- 3.7 4.8 شراء وبيع البضائع واخلدمات 

 32.9- 4.7 7.0 يةخدمات بنك

 4.2 94.2 90.4 مواقع وسائل إعالم اجتماعية فيس بوك، تويرت

 7.9 64.1 59.4 خدمات ألعاب الكرتونية

خدمات االستماع للموسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج 
 التلفزيون

75.3 85.8 13.9 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم       

 يتبع/...   
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 اإلقامة مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 لاتبع/ جدو 
 الذكور /2018-2017 لعامي واجلنس

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل
 31.9- 25.6 37.6 فراد الذين يستخدمون احلاسوب: نسبة األ

 ئات العمرية:حسب الف  فراد الذين يستخدمون احلاسوبنسبة األ
5-9 25.1 14.6 -41.8 

10-14 47.3 41.6 -12.1 

15-19 51.2 45.2 -11.7 

20-24 48.5 30.9 -36.3 

25-39 41.5 23.7 -42.9 

40-54 29.7 16.4 -44.8 

55-64 31.0 17.1 -44.8 

65+ 13.8 4.8 -65.2 

    شهراً السابقة: 12فراد الذين استخدموا احلاسوب خالل ألــ نسبة األ
 -8.7 38.7 42.4 للعمل*

 - 58.9 - الرتفية والتسلية

 29.8 58.0 44.7 للتعليم والتدريب

 نسبة األفراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب:
 19.0 16.3 13.7 عدم املعرفة ابستخدامه

 21.1 25.8 21.3 عدم توفر جهاز حاسوب

 14.3 2.4 2.1 الفرد أمي

 -10.1       41.9 46.6 عدم احلاجة له

 14.3- 0.6 0.7 عدم توفر الوقت الستخدامه

 -Tablets 15.1 13.0 13.9وجود بدائل أخرى مثل 

 100.0- 0.0 0.4   أسباب أخرى

 -0.6 68.1 68.5  فراد الذين استخدموا اإلنرتنت نسبة األ

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم       

 يتبع/...    
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 مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 لاتبع/ جدو 
 الذكور /2018-2017 لعامي واجلنس اإلقامة

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 شهراً السابقة يف: 12فراد الذين استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 86.2 89.0 47.8 املنزل

 61.4 31.8 19.7 *العمل

 1411.1 13.6 0.9 مقاهي اإلنرتنت

 18.8 13.3 11.2 املدارس واجلامعات

 1000.0 1.1 0.1 حمطات املعرفة األردنية

 - 32.4 - اجملاين WIFIاألماكن العامة استخدام 

 Tablet 98.7 99.1 0.4اهلاتف الذكي أو أل 

 57.1- 0.3 0.7 أي مكان أخر

 شهراً السابقة حول: 12لوا على معلومات أو خدمات عن طريق اإلنرتنت خالل ألــ فراد الذين حصنسبة األ

 1.1 18.2 18.0 البضائع واخلدمات 

 34.3 18.8 14.0 الوظائف

 13.2- 35.4 40.8 خدمات أرسال واستقبال الربيد اإللكرتوين

 12.5- 75.2 85.9 خدمات احملادثة

 78.6 2.5 1.4 التعليم اإللكرتوين

 16.7 4.9 4.2   اض التدريبأغر 

 28.1- 2.3 3.2 شراء وبيع البضائع واخلدمات 

 44.4- 5.0 9.0 خدمات بنكية

 2.0 96.0 94.1 مواقع وسائل إعالم اجتماعية فيس بوك، تويرت

 9.6 65.0 59.3 خدمات ألعاب الكرتونية

خدمات االستماع للموسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج 
 التلفزيون

75.8 85.0 12.1 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم 
 يتبع/...
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 مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 اتبع/ جدول
 اإلانث /2018-2017 لعامي واجلنس قامةاإل

 سنة فأكثر. 15أعمارهم  * لألفراد الذين   

 يتبع/...
. 
 

 

 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل
 28.4- 22.9 32.0 حلاسوب: فراد الذين يستخدمون انسبة األ

 فراد الذين يستخدمون احلاسوب حسب الفئات العمرية:نسبة األ

5-9 19.4 14.2 -26.8 

10-14 50.8 36.0 -29.1 

15-19 56.6 52.4 -7.4 

20-24 48.2 36.8 -23.7 

25-39 29.9 20.4 -31.8 

40-54 21.3 13.5 -36.6 

55-64 12.2 4.9 -59.8 

65+ 3.9 2.7 -30.8 

    شهراً السابقة: 12فراد الذين استخدموا احلاسوب خالل ألــ نسبة األ

 21.7 30.8 25.3 للعمل*

 - 55.8 - الرتفية والتسلية

 15.5 63.2 54.7 للتعليم والتدريب

 فراد الذين ال يستخدمون احلاسوب بسبب:نسبة األ

 25.2 18.9 15.1 عدم املعرفة ابستخدامه

 26.2 24.6 19.5 بعدم توفر جهاز حاسو 

 0.0 5.1 5.1 الفرد أمي

 -15.7 39.2 46.5 عدم احلاجة له

 0.0 0.9 0.9 عدم توفر الوقت الستخدامه

 -Tablets 12.6 11.3 10.3وجود بدائل أخرى مثل 

 100.0- 0.0 0.4   أسباب أخرى

 2.3 62.0 60.6  فراد الذين استخدموا اإلنرتنت نسبة األ
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 مكان حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنوات 5 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 2.14 اتبع/ جدول
 اإلانث /2018-2017 لعامي واجلنس قامةاإل

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 هراً السابقة يف:ش 12فراد الذين استخدموا اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 78.7 88.8 49.7 املنزل

 16.8 11.8 10.1 *العمل

 2300.0 2.4 0.1 مقاهي اإلنرتنت

 21.0 15.0 12.4 املدارس واجلامعات

 800.0 0.9 0.1 حمطات املعرفة األردنية

 - 26.0 - اجملاين WIFIاألماكن العامة استخدام 

 Tablet 98.3 99.0 0.7اهلاتف الذكي أو أل 

 66.7- 0.2 0.6 مكان أخر أي

 شهراً السابقة حول: 12فراد الذين حصلوا على معلومات أو خدمات عن طريق اإلنرتنت خالل ألــ نسبة األ

 8.5- 20.4 22.3 البضائع واخلدمات 

 10.9 14.3 12.9 الوظائف

 16.6- 32.6 39.1 خدمات أرسال واستقبال الربيد اإللكرتوين

 14.2- 73.0 85.1 خدمات احملادثة

 83.3 3.3 1.8 التعليم اإللكرتوين

 6.3- 4.5 4.8   أغراض التدريب

 7.6- 6.1 6.6 شراء وبيع البضائع واخلدمات 

 59.5- 1.7 4.2 خدمات بنكية

 2.2 94.9 92.9 مواقع وسائل إعالم اجتماعية فيس بوك، تويرت

 -0.5 54.7 55.0 خدمات ألعاب الكرتونية

وسيقى ومشاهدة أفالم وبرامج خدمات االستماع للم
 التلفزيون

76.3 80.2 5.1 

 سنة فأكثر. 15* لألفراد الذين أعمارهم       

 يتبع/...   
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                  سنة فأكثر الرئيسية لتكنولوجيا املعلومات  15مؤشرات األفراد ممن أعمارهم  :3. 14جدول 

 اململكة /2018 -2017لعامي 

 .2010 فون واملديرون معاً ومت تعديل أمساء املهن بناء على تصنيف املهن اجلديد لعاممت دمج مهن االختصاصيون مع مهن املشرعون وكبار املوظ (1) 
  مت إجراء حتديثات على مسميات عالقه الفرد ابلنشاط االقتصادي 2017بناء على منهجيه قوه العمل املعتمده يف دائره االحصاءات العامه لعام *
 ...يتبع/    

 
 
 
 

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل
 فراد الذين استخدموا احلاسوب حسب املستوى التعليمي:نسبة األ

 37.2- 13.0 20.7 أقل من اثنوي

 27.0- 34.8 47.7 اثنوي

 47.3- 20.2 38.3 دبلوم متوسط

 21.9- 50.6 64.8 بكالوريوس فأعلى

    املستوى التعليمي: فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسبنسبة األ

 1.3 64.0 63.2 أقل من اثنوي

 0.0 89.8 89.8 اثنوي

 2.9- 87.3 89.9 دبلوم متوسط

 0.1- 95.7 95.8 بكالوريوس فأعلى

    فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب العالقة ابلنشاط االقتصادي:نسبة األ

 0.4- 89.9 90.3 مشتغل

 3.4 88.1 85.2 متعطل

 0.9- 66.3 66.9 غري نشيط

 فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب املهنة:نسبة األ

 0.2- 98.5 98.7 (1)االختصاصيون واملشرعون وكبار املوظفني واملديرين

 0.9 96.6 95.7 الفنيون ومساعدو االختصاصيني

 5.9 96.6 91.2 املوظفون املكتبيون املساندون

 2.1- 89.9 91.8 عاملو البيع واخلدمات

 15.5 67.0 58.0 العمال املهرة يف الزراعة والغاابت وصيد األمساك

 3.3- 84.7 87.6 احلرفيون واملهن املرتبطة هبم

 2.3- 81.1 83.0 مشغلو املصانع واآلالت وعمال التجميع

 2.8 76.5 74.4 العاملون يف املهن األولية
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 اجلنس حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن فراداأل مؤشرات: 3.14 اتبع/ جدول

 الذكور /2018-2017 لعامي
 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 فراد الذين استخدموا احلاسوب حسب املستوى التعليمي:نسبة األ

 41.6- 14.2 24.3 أقل من اثنوي

 31.4- 34.5 50.3 اثنوي

 58.4- 19.9 47.8 دبلوم متوسط

 20.1- 55.7 69.7 بكالوريوس فأعلى

    فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب املستوى التعليمي:نسبة األ

 0.8- 71.4 72.0 أقل من اثنوي

 0.1 90.1 90.0 اثنوي

 5.8- 85.5 90.8 دبلوم متوسط

 0.8- 94.7 95.5 بكالوريوس فأعلى

    العالقة ابلنشاط االقتصادي:فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب نسبة األ

 0.9- 88.9 89.7 مشتغل

 4.0 84.8 81.5 متعطل

 3.7- 65.6 68.1 غري نشيط

 فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب املهنة:نسبة األ

 0.1 99.0 98.9 (1)االختصاصيون واملشرعون وكبار املوظفني واملديرين

 1.3- 94.5 95.7 الفنيون ومساعدو االختصاصيني

 6.2 96.4 90.8 املوظفون املكتبيون املساندون

 2.0- 89.9 91.7 عاملو البيع واخلدمات

 21.6 68.1 56.0 العمال املهرة يف الزراعة والغاابت وصيد األمساك

 4.1- 84.1 87.7 احلرفيون واملهن املرتبطة هبم

 2.3- 81.1 83.0 مشغلو املصانع واآلالت وعمال التجميع

 0.6- 78.9 79.4 ملهن األوليةالعاملون يف ا
 2010 مت دمج مهن االختصاصيون مع مهن املشرعون وكبار املوظفون واملديرون معاً ومت تعديل أمساء املهن بناء على تصنيف املهن اجلديد لعام (1)                

 . اء حتديثات على مسميات عالقه الفرد ابلنشاط االقتصاديمت إجر  2017بناء على منهجيه قوه العمل املعتمده يف دائره االحصاءات العامه لعام *
 ...يتبع/                      
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 اجلنس حسب املعلومات لتكنولوجيا الرئيسية فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن األفراد مؤشرات: 3.14 اتبع/ جدول
 اإلانث /2018-2017 لعامي

 نسبة التغري 2018 2017 ؤشرامل

 ذين استخدموا احلاسوب حسب املستوى التعليمي:فراد النسبة األ

 32.4- 11.5 17.0 أقل من اثنوي

 22.8- 35.2 45.6 اثنوي

 35.0- 20.4 31.4 دبلوم متوسط

 23.4- 45.8 59.8 بكالوريوس فأعلى

    فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب املستوى التعليمي:نسبة األ
 2.6 55.3 53.9 أقل من اثنوي

 0.2- 89.5 89.7 اثنوي

 0.9- 88.5 89.3 دبلوم متوسط

 0.6 96.7 96.1 بكالوريوس فأعلى

    فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب العالقة ابلنشاط االقتصادي:نسبة األ

 2.4 94.7 92.5 مشتغل

 4.1 96.4 92.6 متعطل

 0.6 66.7 66.3 غري نشيط

 هنة:فراد الذين استخدموا اإلنرتنت حسب املنسبة األ

 0.5- 97.9 98.4 (1)االختصاصيون واملشرعون وكبار املوظفني واملديرين

 4.4 100.0 95.8 الفنيون ومساعدو االختصاصيني

 4.1 97.4 93.6 املوظفون املكتبيون املساندون

 3.4- 89.7 92.9 عاملو البيع واخلدمات

 100.0- 0.0 75.0 العمال املهرة يف الزراعة والغاابت وصيد األمساك

 10.0 93.8 85.3 احلرفيون واملهن املرتبطة هبم

 - 0.0 0.0 مشغلو املصانع واآلالت وعمال التجميع

 1.6 64.8 63.8 العاملون يف املهن األولية

 2010 جلديد لعامواملديرون معاً ومت تعديل أمساء املهن بناء على تصنيف املهن ا نمت دمج مهن االختصاصيون مع مهن املشرعون وكبار املوظفو  (1)
ابلنشاط االقتصادي مت إجراء حتديثات على مسميات عالقه الفرد 2017 *بناء على منهجيه قوه العمل املعتمده يف دائره االحصاءات العامه لعام
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 املالحق .15
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 مقدمة   1.1
دائرة اإلحصاءات  تكنولوجيا املعلومات يف املنازل الذي تنفذهاالتصاالت و استخدام انتشار و  مسح يعترب

من املسـوح األسرية الوطنية اليت تنفذها الدائرة. ويهدف املسح  من كل عام العامة خالل شهر تشرين الثاين
إىل توفري بياانت إحصائية حديثة عن مدى انتشار وسائل تكنولوجيا املعلومات، كما سيظهر هذا املسح 

ات اليت تسعى للحصول عليها من خالل الشبكة نسبة األسر اليت تستخدم اإلنرتنت يف املنزل واخلدم
  .العنكبوتية

 4.14أو   4140 وينفذ هذا املسح  كمسح مصاحب ملسح قوة العمل حبيث يتم ختصيص ما يقارب  
الف اسرة من مسح قوة العمل  موزعة على كافة حمافظات اململكة وقد مت تصميم  16.5اسرة من اصل 

العنقودية من مرحلتني لتكون النتائج  ممثلة على مستوى اململكة واحلضر العينة ابسلوب املعاينة الطبقية 
   .والريف واالقاليم واحملافظات

وتصميم وسحب العينة. ونفذ املسح على ويتضمن هذا التقرير أهداف املسح ومنهجيته ومراحل التنفيذ 
عدة مراحل هي املرحلة التحضريية اليت تشمل التصميم والتحضري اجلغرايف، ومرحلة مجع املعلومات من 

 .امليدان عن طريق اجهزة التاب،  أما املرحلة األخرية فكانت استخراج النتائج ونشرها
ى استخدام تكنولوجيا املعلومات يف املنازل مما وتنبع أمهية املسح من كونه يوفر قاعدة بياانت عن مد

تكنولوجيا املعلومات التصاالت و يساعد املهتمني والباحثني ومتخذي القرار يف رسم السياسات اخلاصة اب
 لتطوير هذا القطاع.

 أهداف املسح 2 .1 

 يلي: يهدف املسح إىل ما
 علومات يف املنازل.ستخدام تكنولوجيا املإتوفري بياانت إحصائية حديثة عن مدى . 1
 التعرف على خصائص األفراد املستخدمني لتكنولوجيا املعلومات. .2
 ستخدام تكنولوجيا املعلومات.إمعرفة أسباب عدم  .3
 معرفة مدى توافر بعض األجهزة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت لألسرة. .4

 . خلفية عامة عن املسح1
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  إطار املسح 3 .1
مت حيث  ،2015 لعام لتعداد العام للســـــكان واملســـــاكنته نتائج اوفر  تســـــتند عينة املســـــح إىل اإلطار الذي

ألف نســــــمة مدينة  200تقســــــيم اململكة إىل طبقات، واعتربت كل مدينة يبلغ أو يزيد عدد ســــــكاهنا عن 
ــــــــــــــ مدن، وقسمت كل حمافظة )إب 8كبرية وقد بلغ عددها  ـــــــــــــــ مدن الكبرية( إىل ريف وحضر،  8ستثناء الـ

ر يف كل حمافظة طبقة مستقلة، كما أعترب الريف طبقة مستقلة وبلغ عدد الطبقات عترب بقية احلضحيث أ  
ألشـــخاص املقيمون ال يشـــمل املســـاكن اجلماعية )اومن اجلدير ابلذكر أن إطار املســـح  طبقة. 32الكلي 

 (لسجون وما إىل ذلكايف الفنادق واملستشفيات ومعسكرات العمال ونزالء 
 
 عينة املسح  4. 1

 يم العينةتصم 1.4.1

صممت عينة املسح أبسلوب املعاينة الطبقية العنقودية، وهي ممثلة على مستوى اململكة واحلضر والريف، 
وحـــدة معـــاينـــة أوليـــة )عنقود( وزعـــت على احملـــافظـــات وعلى  4140واألقـــاليم. وبلغ حجم العينـــة الكلي 

حبت عينة وحدات املعاينة األولية، احلضــــــر والريف. ومت اختيار العينة على مرحلتني: يف املرحلة األوىل ســــــ
أبسلوب املعاينة املتناسبة مع احلجم واملسحوبة ابنتظام، حيث أعترب عدد األسر يف كل وحدة معاينة أولية 
)عنقود( وزن أو حجم له. أما ابلنســــــــــــــبة للمرحلة الثانية، فقد مت حتديث بلوكات وحدات املعاينة األولية 

املرحلة األوىل، مث مت اختيار عدد اثبت من األسر أبسلوب املعاينة العشوائية  )العناقيد( اليت مت اختيارها يف
 يبني اجلــدولو  أســــــــــــــر من كــل وحــدة معــاينــة أوليــة )عنقود(. 10املنتظمــة كوحــدات معــاينــة هنــائيــة بلغــت 

فظات األقاليم واحملا املطلوب زايرهتا حســب األســر يف العينة وعدد  األوليةتوزيع وحدات املعاينة  1.1.4.1
   واحلضر والريف.
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 2018 ،لعام اإلقليم واحملافظةحسب جم العينة وتوزيعها ح :1. 1.4.1جدول 
 

 اإلقليم / احملافظة
 عدد األسر يف العينة األولية املعاينةعدد وحدات 

 جمموع ريف حضر جمموع ريف حضر
 2180 300 1880 218 30 188 الوسط إقليم

 1200 80 1120 120 8 112 العاصمة 

 240 80 160 24 8 16 البلقاء 

 560 80 480 56 8 48 الزرقاء 

 180 60 120 18 6 12 دابأم 

 1220 320 900 122 32 90 إقليم الشمال

 540 100 440 54 10 44 ربدإ 

 300 100 200 30 10 20 املفرق 

 180 60 120 18 6 12 جرش 

 200 60 140 20 6 14 عجلون 

 740 280 460 74 28 46 إقليم اجلنوب

 240 100 140 24 10 14 الكرك 

 160 60 100 16 6 10 الطفيلة 

 180 80 100 18 8 10 معان 

 160 40 120 16 4 12 العقبة 

 4140 900 3240 414 90 324 اجملموع

 

 مشول العينة 2.4.1

توزيع هذه  1.2.4.1 العينة، حيث يبني اجلدول ت زايرة مجيع أســــــــــرنه قد متأنتائج العمل امليداين  أظهرت
اليت  املكتملةعدد املقابالت  أنالنتائج وبينت والنتيجة النهائية للزايرة.  اإلقليم واحملافظة حســـــــــب األســـــــــر

العينة. كما يبني اجلدول يف  سراألمن جمموع  %92.3شكلت نسبة مقدارها  أسرة 3823متت بنجاح بلغ 
 الت اليت مل تسفر عن مقابلة مكتملة حسب السبب الرئيسي.املقاب
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 2018 ،لعام الزايرة ونتيجةاإلقليم واحملافظة  حسب *توزيع املقابالت :1. 2.4.1جدول 

قليم / احملافظةاإل  أخرى خايل رفضت مغلق متت 
العدد الكلي 
 لالستمارات

 2180 3 33 23 64 2,057 الوسط إقليم

 1200 1 9 11 45 1,134  العاصمة 

 240 1 9 2 7 221 البلقاء 

 560 1 8 9 9 533 الزرقاء 

 180 0 7 1 3 169 دابأم 

 1220 2 57 26 45 1,090 إقليم الشمال

 540 0 25 17 28 470 ربدإ 

 300 1 12 5 5 277 املفرق 

 180 0 8 0 5 167 جرش 

 200 1 12 4 7 176 عجلون 

 740 4 31 18 11 676 إقليم اجلنوب

 240 0 16 5 1 218 الكرك 

 160 2 3 5 3 147 الطفيلة 

 180 2 7 7 5 159 معان 

 160 0 5 1 2 152 العقبة 

 4140 9 121 67 120 3,823 اجملموع

 غري موزونه*: 

املســــــــاكن وقت من  %2.9أن الزايرة ثالث مرات(  إعادةاملقابلة )على الرغم من  إمتامعدم  أســــــــبابمن و 
عدد االسـتمارات  أسـاساحملسـوبة على  الكلية سـتجابةإلنسـبة ا أن إىلتشـري النتائج و  .الزايرة كانت مغلقة

)أي إبســـتثناء املســـاكن اخلالية( قد بلغت اليت مت اســـتكماهلا مقســـوما على عدد املقابالت املتوقع اكتماهلا 
املســـح حســـب العديد من املتغريات ذات العالقة وقد مت حســـاب أخطاء املعاينة ألهم مؤشـــرات  .95.1%

 (. 1.15)أنظر امللحق 
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 املرحلة التحضريية .2

زمين ال هاعمل وبرانجمالإلعداد خطة املتداخلة جمموعة من العمليات للمســــح تضــــمنت املرحلة التحضــــريية 
 ملها. ع وأماكنوتوفري الكوادر البشرية املطلوبة للتنفيذ يف الوقت احملدد وتوزيع مهامها 

 الواثئق الرئيسية للمسح 1.2

 .ني امليدانينيوالباحثني كتيبات التعليمات اخلاصة ابملراقبو ستمارة املسح إتتضمن هذه الواثئق 

 إستمارة املسح  1.1.2

ومراجعتها من قبل الفنيني واملختصـــــــني يف الدائرة وابلتعاون  ســـــــتمارة اخلاصـــــــة هبذا املســـــــحإلمت تصـــــــميم ا
وضـعت بصـورهتا النهائية بعد إهناء حيث ، اإلقتصـاد الرقمي والرايدةاملختصـني يف وزارة والتنسـيق التام مع 

موضــــوعات رئيســــية، يضــــم كل موضــــوع  إىلســــتمارة كما قســــمت اإلالربانمج التدرييب للعاملني امليدانيني.
 .(3.15)أنظر امللحق  .جمموعة من األسئلة املتسقة والواضحة

 كتيب التعليمات  2.1.2

والتعليمات املفصـــــــلة للعاملني امليدانيني يف املســـــــح الكتيب التعاريف واملفاهيم املســـــــتخدمة  يتضـــــــمن هذا
كيفية اســــــتيفاء البياانت بصــــــورة   إىلابإلضــــــافة  واملكتبيني على اختالف مســــــتوايهتم اإلشــــــرافية والتنفيذية.

قواعد على مل الكتيب أيضـــــا تيشـــــو تكفل احلصـــــول على أعلى درجة ممكنة من صـــــحة البياانت ودقتها. 
على اكتمال  الرتكيز معســـتمارات قيامهم بتدقيق اإل أثناءيتبعها العاملون  أنالتدقيق األســـاســـية اليت جيب 

ـــــــــــــــــــــات املنطقية بني اإلجاابت )اإلاإلســـــــتمارة و  كتشـــــــاف األخطاء إتســـــــاق الداخلي( وكيفية على العالقـ
 وتصحيحها.

 التعاريف والتصانيف 2.2

عتماد على املعايري الدولية الصادرة عن ابإل، 2018مسح لعام لاملستخدمة لمت إعداد التعاريف والتصانيف 
األمم املتحدة وبعض وكاالهتا املتخصصة مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة لتالئم الظروف احمللية يف 

 التعاريف املستخدمة يف املسح: أهمفيما يلي و األردن. 
 كان كأفراد أو مجاعات يف مبان ومساكن اثبتة أو هو املكان الذي يقيم فيه الس :السكاين التجمع

ألسرة اليت ظهرت لمكان اإلقامة املعتادة احلالية السكاين هو يعترب التجمع  ألغراض هذا املسحمتحركة. و 
يف العينه أي مكان تواجد مسكن تلك األسرة. وقد اعتمدت التجمعات السكانية الواردة يف دليل 

 دن هلذا الغرض.يف األر التقسيمات اجلغرافية 
كثر أ أونسمة  5000عتربت التجمعات اليت بلغ عدد سكاهنا ألغاايت هذا املسح  :احلضر والريف

 عتربت ابقي التجمعات "ريفا".أو ، "حضرا" 2015 لعام لتعداد العام للسكان واملساكننتائج  احسب 
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عنها  ريخ امليالد وتريخ املقابلة، معرباً هو الفرتة الزمنية املقدرة أو احملسوبة بني ت العمر ابلسنوات الكاملة:
 ابلسنوات الكاملة أي إبمهال الشهور واألايم مهما كان عددها.

سنة فأكثر  15يقصد هبا احلالة التعليمية اليت يكون عليها الفرد الذي يبلغ من العمر  :احلالة التعليمية
 :وقت املقابلة.وقد تكون إحدى احلاالت التالية

 مؤهال علميا مثل:ال حيمل الفرد 

وصف  يستطيع كتابة ابلتايل ال ،هو الفرد الذي ال يستطيع القراءة والكتابة معا أبي لغة كانت أمــي:
 بسيط عن حياته.

 الفرد الذي يستطيع القراءة والكتابة معا أبي لغة كانت وال حيمل مؤهال علميا. هو :مـــلم
رحلة دراســية أمتها الفرد بنجاح حي يوم املقابلة وقد يقصــد به أعلى م أو حيمل هذا الفرد مؤهال علميا:

 :  إحدى املراحل التالية تكون

            بتدائيإ.  1

 إعدادي  .2

 .  أساسي3

 .  تلمذة مهنية4

 اثنوي  .5

 .  دبلوم متوسط6

 .  بكالوريوس7

 .  دبلوم عايل8

 .  ماجستري9

 . دكتوراه10

ي الذي ختصـــــــص به الفرد وحصـــــــل فيه على آخر مؤهل يقصـــــــد به احلقل الدراســـــــ :التخصــــــص العلمي
 .علمي

 األســـــــرةســـــــنة فأكثر من أفراد  15تعين عالقة كل من هو يف ســـــــن العمل  قتصــــــادي:حالة النشــــــاط اإل
 تكون إحدى  أنقتصــــــــــــــادي خالل الســــــــــــــبعة أايم اليت ســــــــــــــبقت يوم املقابلة، حيث ميكن ابلنشــــــــــــــاط اإل

 التصنيفات التالية:

أو القطاع  عاميف القطاع ال ســــــــــنة فأكثر، الذي زاول أو يزاول عمالً  15عمره  هو الفرد الذي املشــــــــتغل:
اخلاص على أن ال يقل عدد ساعات العمل خالل السبعة أايم اليت سبقت يوم املقابلة عن ساعة واحدة. 

 وتشمل هذه الفئة ما يلي:
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 أو عاميف القطاع ال الً ســـــــنة فأكثر الذي زاول عم 15عمرها  هو الفرد الذي يبلغ عمره/ املشــــــتغل أبجر:
ال يقل عدد ســــــــاعات  أنعلى  ،جر أســــــــبوعي أو يومي أو غري ذلكأبالقطاع اخلاص براتب شــــــــهري أو 

تشــمل هذه الفئة العاملني املرتبطني و  العمل خالل الســبعة أايم اليت ســبقت يوم املقابلة عن ســاعة واحدة.
اليت ســـــــــبقت يوم املقابلة بســـــــــبب  أايمبعة ن مل يزاولوا هذا العمل خالل الســـــــــإو بعمل حي و أبعقد عمل 
 .ظروف الطقس وما شابه ذلك أوإجازات  أومرض مؤقت 

 سنة فأكثر، الذي زاول عمالً  15عمرها  هو الفرد الذي يبلغ عمره/ املشتغل يف مصلحة خاصة ميلكها:
وقد يكون  ،(اليت سبقت يوم املقابلة يف مصلحة خاصة ميلكها ابلكامل )كالبقال مثالً  أايمخالل السبعة 

 ..اخل..من أصحاب املهن الذين ال ميلكون مصلحة خاصة )حمل( كالدهان، الطريش، والبناء

ســـــــنة فأكثر، الذي زاول  15عمرها  هو الفرد الذي يبلغ عمره/ منها: املشـــــتغل يف مصـــــلحة ميلك جزءً 
له شــــــــركاء  أي) منها خالل الســــــــبعة أايم اليت ســــــــبقت يوم املقابلة يف مصــــــــلحة خاصــــــــة ميلك جزءً  عمالً 

 .املنجرةمن  من بقالته، والنجار الذي ميلك جزءً  آخرون( كالبقال الذي ميلك جزءً 

الذي زاول  و سنة فأكثر،  15عمرها  : هو الفرد الذي عمره/دون أجر األسرةاملشتغل يف مصلحة ختص 
أحد أفرادها دون أو  األســـرةخالل الســـبعة أايم اليت ســـبقت يوم املقابلة يف مصـــلحة خاصـــة متلكها  عمالً 
 و عيين.أجر نقدي أيتقاضى هذا الفرد أي  أن

عمل آخر غري  أيسنة فأكثر، الذي زاول  15عمرها  هو الفرد الذي عمره/ املشتغل يف أي عمل آخر:
 .خالل السبعة أايم اليت سبقت يوم املقابلة ما ذكر سابقاً 

واملتاح له والباحث عنه والذي  على العملسنة فأكثر، القادر  15عمرها  هو الفرد الذي عمره/ :ملتعطلا
 :توافر الشروط التالية يف املتعطلمل يزاول أي عمل خالل فرتة اإلسناد الزمين. لذلك فإنه البد من 

 أايمأن ال يكون الشخص قد عمل ملدة ساعة فأكثر خالل السبعة  ال يزاول أي عمل )دون عمل(:. أ
 ا بصورة مؤقتة عن العمل.اليت سبقت يوم املقابلة، ومل يكن متغيب

خالل الســـــبعة أايم أي أن يكون الشـــــخص يف وضـــــع يســـــمح له ابســـــتالم العمل فورا  املتاح للعمل: ب.
 .هلاالالحقة  أو خالل اخلمسة عشر يوماً السابقة ليوم املقابلة 

 أوأن يكون الشــــــــــخص قد اختذ خطوات حمددة للبحث عن عمل لبعض الوقت  البحث عن عمل:. ج
تشــــمل اخلطوات . دائمة يف فرتة قريبة معينة خالل األربعة أســــابيع اليت ســــبقت يوم املقابلةكله بصــــفة 

نشـــر . البحث يف أماكن التجمعات اخلاصـــةأو احملددة التســـجيل والتقدم مباشـــرة إىل أصـــحاب العمل 
التحري عن فرص العمل لدى األصــــــــــــدقاء أو األقارب أو أي  وأإعالانت يف الصــــــــــــحف والرد عليها 

 مماثل ... اخل. إجراء
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األشـــــــــــخاص املتاحون حالياً للعمل ومل يبحثوا عن العمل خالل  ويعترب من ضـــــــــــمن املتعطلني أيضـــــــــــاً   د.
هنم وجدوا عماًل أ أونتظارهم للعودة لعملهم الســــــــابق إاألربعة أســــــــابيع الســــــــابقة ليوم املقابلة بســــــــبب 

 وابنتظار املباشرة به الحقاً.

 :قسمان املتعطلون

سـنة فأكثر، القادر على العمل والذي مل يزاول أي  15هو الفرد البالغ من العمر  العمل:متعطل سبق له 
لكن ســبق له العمل ســواء  ،عمل خالل الســبعة أايم اليت ســبقت يوم املقابلة، املتاح للعمل، والباحث عنه

 .داخل األردن أو خارجه

ثر، القادر على العمل والذي لـم يزاول سنة فأك 15هو الفرد البالغ من العمر  متعطل مل يسبق له العمل:
أي عمل، املتاح للعمل والباحث عنه ألول مرة خالل األربعة أســــــابيع الســــــابقة ليوم املقابلة ومل يســــــبق له 

 العمل سواء داخل األردن أو خارجه.

سنة فأكثر ليس مشتغاًل وليس متعطاًل ولكنه ملتحق ابلدراسة أو أنه  15كل شخص عمره :  طالب
 أو متفرغ هلا بقصد التعلم للحصول على مؤهل علمي.منتسب 

 

 تنظيم كوادر املسح  3.2

 مت تنظيم الكوادر البشرية اليت شاركت يف العمل اإلداري وامليداين للمسح على النحو التايل:
أشـــــرف على تنفيذ املســـــح وإدارته املختصـــــون يف مديرية املســـــوح األســـــرية، ومديرية العمل  إدارة املســــح:

 . امليداين
مهام  . وتنحصــــــــريف خمتلف مناطق اململكةامليداين الشــــــــخص املســــــــؤول عن تنفيذ العمل  وه املشــــــرف:

وفق الربانمج الزمين وختطيط العمليات امليدانية األســــــاســــــية  املشــــــرف ابإلشــــــراف على عمل الفرق امليدانية
 وإنتاجيتها وتقدم العمل.  

بوضــــــع خطة العمل يقوم د من املراقبني، حيث تتحدد مســــــؤولية املفتش ابإلشــــــراف على عداملفتشـــــون: 
بتوزيع العمــل اليومي عليهم وأتمينهم بكــافـة  ويقوم اليوميــة واألســــــــــــــبوعيــة ابلتعــاون مع املشــــــــــــــرف امليــداين

 .املستلزمات هلم وللباحثني معهم
يرتبط بكل مراقب و مســـــــــؤولية كل مراقب بتنفيذ العمل اليومي للفريق الذي يقوده. وتنحصـــــــــر ملراقبون:ا 

يقوم املراقب بتوزيع العمل اليومي على أعضــــــــــــــاء فريقه، و أشــــــــــــــخاص.  3-4فريق من الباحثني مكون من 
 يرافقهم يف امليــدان ويبقى متواجــدًا معهم طيلــة الوقــت حيــث يقوم مبهمــات إدارة العمــل وإجراء التــدقيق

 أبول. الالزم على عملهم أوالً  امليداين

البياانت الواقعة يف العينة ومقابلتها ومجع  املخصصة له األسرمهمة الباحث يف زايرة  وتنحصر الباحثون:
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ومراجعة اإلســــــــــــتمارة يف مســــــــــــكن األســــــــــــرة قبل مغادرته للتأكد من أنه قد اســــــــــــتو  مجيع البياانت منها 
كان الرتكيز على و  ،فقد مت اختيار الباحثني حسب معايري ذات عالقة بطبيعة العمل ،هلذه الغايةو .املطلوبة

ثني من حيث املســــتوى التعليمي حيث كانوا بشــــكل رئيســــي من خرجيي اجلامعات ومن ذوي نوعية الباح
 االختصاص ابلعمل املطلوب إجنازه.

جل أأبول من  ســتمارات املســتكملة اليت ترد من امليدان أوالً تتلخص مهمة هؤالء يف تدقيق اإل ملدققون:ا
  يدان لتصحيحها حيثما يلزم. امل إىلستمارات اإل إعادةوجدت و  إنالكشف السريع لألخطاء 

 اختيار الباحثني وتدريبهم  4.2

مت اختيار العاملني على خمتلف مستوايهتم اإلشرافية والتنفيذية حسب عدة أسس من بينها اخلربة السابقة 
يف جمال التعدادات واملســـــــوح والدراســـــــات اإلحصـــــــائية، املعرفة ابملناطق اجلغرافية املختلفة واملؤهل العلمي 

الكوادر مت وضع خطة تدريب كان مجيع العاملني ممن حيملون مؤهالت علمية بكالوريوس فأعلى. و حيث  
كما مت عقد دورة تدريبية قبل البدء يف تنفيذ مجع البياانت من امليدان.يف املســــــــــــح  وبقية العاملنيامليدانية 

ع البياانت، ســــــرية يف املركز الرئيســــــي يف عمان مشلت أهداف املســــــح وأســــــلوب مجمن قبل إدارة املســــــح 
 مفصــــــــالً  املعلومات، كيفية التعامل مع األســــــــر والتغلب على الصــــــــعوابت. كما تضــــــــمن الربانمج شــــــــرحاً 

 وتدقيقها يف امليدان.البياانت ســـــــــتمارة واملفاهيم املســـــــــتخدمة فيها والتعليمات املتعلقة جبمع ملدخالت اإل
ل وحتديد املســـــــــؤوليات املناطة بكل منهم، مت تدريبهم على األســـــــــاليب اإلشـــــــــرافية وعلى تنظيم العمكما 

ابإلضــــــافة  وعلى أســــــلوب العينة وتنظيمها ومواقعها اجلغرافية وحجم العمل يف خمتلف املناطق يف اململكة.
وكيفية اســتخدامه للوصــول  ،2015 شــرح النظام الرتقيمي املســتخدم يف إطار حصــر األســر يف اململكةإىل 

 .إىل األسر الواقعة يف عينة املسح 
ســــــــــــــتمارة وكانت ذلك، فقد أجريت عدة تطبيقات عملية مكتبية وميدانية على تعبئة اإل إىلابإلضــــــــــــــافة 

األخطاء اليت تظهر يف تلك التطبيقات تشــــــــــــــرح ابلتفصــــــــــــــيل للباحثني لتفاديها أثناء عملية مجع البياانت 
   استغرق الربانمج التدرييب للعاملني عشرة أايم.                  حيث  الفعلية

على قواعــد التــدقيق وكيفيــة  إضــــــــــــــــافيــاً  مت تــدريــب العــاملني يف عمليــات التجهيز املكتيب للبيــاانت تــدريبــاً 
مت كذلك تدريب املرمزين على و اكتشـــــاف األخطاء وتصـــــحيح املمكن منها لضـــــمان اتســـــاق اإلجاابت، 

يفية تنظيف البياانت من بعض العاملني يف التجهيز املكتيب على كواخرياً تدريب  ،قواعد الرتميز وأســــــاليبه
 األخطاء مكتبيا.
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 مرحلة مجع البياانت  .3

 تنظيم العمل امليداين 1.3

 مراحل املسح
 -ينفذ هذا املسح، كما هو احلال ابلنسبة للمسوح األخرى على أربع مراحل تشمل :

 املرحلة التحضريية ويتم فيها: . أ 

 ( . حتديث اإلطار ) ترقيم املباين واملساكن واألسر1
 . جتهيز االستمارات وكتيبات التعليمات املختلفة، وحتديد املخرجات املراد عرضها.2
 والتدقيق االيل.يات املستخدمة يف األجهزة اللوحية ربمــجال. جتهيز خطط العمل امليداين وحتضري 3
ــــــــــــــــــــــــع البياانت وتعليمات التدقيق امليداين4 والتدقيق  . اإلعداد ملرحلة العمل امليداين من تعليمات مجـ

 املكتيب ووضع الدليل.
ــــــــــــــــــات 5 الشــــاملة واخلالية من . اختيار الباحثني واملراقبني امليدانيني وتدريبهم على أســــلوب مجع البيانـ

التدقيق الاللية، وكذلك تدريب الباحثني على  قواعد االخطاء من خالل توظيف اخلرائط وتطبيق
بــاين التــابعــة للبــاحثــة األخرى، كمــا ويتم تــدريــب كيفيــة التمييز للبــاحثــة للمبــاين التــابعــة لــه من امل

 الباحثني على تناقل البياانت بني اجلهاز اللوحي وقاعدة البياانت املركزية. 
الجهزة اللوحية حيث يتم مجع البياانت من األسر قيد الدراسة من خالل ا  :مرحلة العمل امليداين .  ب
ياانت ميدانيا من قبل الباحثني واملراقبني واملفتشني أعدت هلذا الغرض، مع العمل على تدقيق الباليت 

حيث متت زايرة األسر الواقعة يف عينة املسح ومجع  2/1/2019مت البدء يف هذه املرحلة بتاريخ  واملشرفني
من املسح ومع طبيعة البياانت الرئيسية املطلوب مجعها، فقد البياانت منها.  ومتشياً مع األهداف املتوخاة 

آخر أايم  10/2/2019 كان يومو  نتهاء من تنفيذ هذه املرحلة خالل فرتة قصريةخلطط الالزمة لإلمت وضع ا
تنظيم العمل امليداين بشكل يضمن السيطرة والدقة واتساق العمليات امليدانية كما مت العمل امليداين.
 .  نتائجالفضل أللحصول على 

 مرحلة التجهيز االلكرتوين  وتشمل:.  ج

 مارة الكرتونيااعداد االست .1
 جتهيز الربانمج للعمل امليداين .2

 مرحلة التجهيز املكتيب وتشمل:.  د

 . تنظيف البياانت من األخطاء ابستعمال برامج التدقيق واالتساق اآليل.1
 مرحلة استخراج النتائج والتحليل وتشمل:.  ه

 . تبويب البياانت واستخراج النتائج املطلوبة وتقوميها.1
ائج وإعداد تقريراً رئيسياً هبا.. حتليل النت2
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 لألفراد األساسية اخلصائص وبعض واألقاليم والريف احلضر حسب العينة يف األسر توزيع القسم هذا يعرض

 حيث من فأكثر سنة 15 أعمارهم ممن األفراد خصائص يعرض كما، اخل العمرية، ... والفئات، كاجلنس

 .التعليمي ومستواهم الزواجية وحالتهم اإلقتصادي ابلنشاط همعالقت

 خصائص األسر 1.4

 واحلضر الثالثة اململكة أقاليم على موزعة أسرة 3823 بنجاح منها املسح بياانت استيفاء مت اليت األسر عدد بلغ 

 اليت األسر وتوزعت ،الدراسة عينة من %89.8 احلضرية املناطق يف تقيم اليت األسر نسبة بلغت حيث ،والريف

 إقليم يف %9 وحوايل الشمال إقليم يف %25 وحوايل ،%66 حوايل نسبته مبا الوسط إقليم على العينة مشلتها

   (.1.1.4)اجلدول  ،اجلنوب

                                                    حسب مكان *: التوزيع النسيب لألسر يف العينة1. 1.4جدول 
 2018اإلقامة واإلقليم، 

 % عدد مكان اإلقامة واإلقليم

 مكان اإلقامة

 89.8 3432 احلضر

 10.2 391 الريف

 األقاليم

 65.9 2519 إقليم الوسط

 25.4 973 إقليم الشمال

 إقليم اجلنوب
332 8.7 

 100.0 3823 اجملموع

 عداد موزونة      *: األ                                 

 األفرادخصائص  .52

 من %89 وأن حوايل ،%48.1، واإلانث %51.9بلغت  الدراسة عينة يف الذكور نسبة أن النتائج أظهرت

، الوسط إقليم يف يقيمون السكان من %62.5 اإلقليم، فإن حسب أما احلضرية. املناطق سكان هم األفراد

جلنوب.ا إقليم يف% 9و الشمال، إقليم يف %28.5و

 خصائص عينة املسح .4
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 األفراد تالهم سنة،( 25-39) أعمارهم كانت العينة أفراد من %20 حوايل فإن، للسكان العمري التوزيع أما

 أعمارهم الذين لألفراد العينة يف نسبة أدىن وكانت ،%15.9بلغت  بنسبة سنة( 40-54) العمرية الفئة يف

 النتائج أظهرت فقد ،سنة 15 هم أقل منالذين أعمار  لألفراد وابلنسبة، 5.5% نسبتهم بلغت حيث ،(+65)

 (.1.2.4)اجلدول  الكلي، األفراد جمموع من %31.5 بلغت قد نسبتهم أن
 2018التوزيع النسيب لألفراد يف العينة حسب اخلصائص األساسية،  :1. 2.4جدول 

 % عدد           اخلصائص األساسية

 اجلنس

 51.9 8509 ذكر

 48.1 7870 أنثى

 مكان اإلقامة

 88.7 14525 احلضر

 11.3 1851 الريف

   األقاليم

 62.5 10242 إقليم الوسط

 28.5 4660 إقليم الشمال

 9.0 1477 إقليم اجلنوب

 الفئات العمرية

0-4 1551 9.5 

9-5 1669 10.2 

14-10 1939 11.8 

15-19 1625 9.9 

20-24 1584 9.7 

25-39 
3338 20.4 

54-40 2608 15.9 

64-55 1161 7.1 

+65 905 5.5 

 100.0 16380 اجملموع

 مالحظة: يوجد اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب.* 
 

 نسبة بلغت حني يف ،%52 فأكثر سنة 15 أعمارهم الذين من بني األفراد الدراسة عينة يف الذكور نسبة بلغت

من جمموع  %55املتزوجني شكلوا حوايل  أن النتائج أظهرت فقد ،الزواجية احلالة حسب أما. %48 اإلانث
أما . %4.6 قليلة بلغتسنة فأكثر، يف حني شكل املطلقون/ املنفصلون نسبة  15األفراد الذين أعمارهم 
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 األعلى، كانت" اثنوي من أقل" التعليمية حالتهم الذين األفراد نسبة أن فيالحظ، التعليمية احلالة حبسب

 15 أعمارهم الذين األفراد نسبة أن فيالحظ ،اإلقتصادي ابلنشاط العالقة حسب أما. %60.4 بلغت حيث

ونسبة  %30.8 املشتغلني األفراد نسبة حيث كانت ،%37.7 قد بلغت إقتصادايً  ونشيطون فأكثر سنة
 ،%62.3 بلغت فقد إقتصادايً  نشيطني وغري فأكثر سنة 15 أعمارهم الذين األفراد نسبة أما. %6.9املتعطلني 
 (.2.2.4)اجلدول 

 
 2018سنة فأكثر حسب اخلصائص األساسية،  15: التوزيع النسيب لألفراد الذين أعمارهم 2. 2.4جدول 

 % عدد           اخلصائص األساسية

 اجلنس

 52.0 5838 ذكر

 48.0 5383 أنثى

   حلالة الزواجيةا

 39.0 4376 أعزب

 55.3 6209 متزوج

 4.6 124 منفصل/مطلق

 1.1 511 أرمل

 احلالة التعليمية

 60.4 6773 أقل من اثنوي

 14.3 1609 اثنوي

 7.9 886 دبلوم متوسط

 17.4 1952 بكالوريوس فأعلى

 العالقة ابلنشاط اإلقتصادي  

 اقتصادايً  وننشيطال 

 
 نشيط اقتصاديا  

 
 نشيط اقتصاديا  

 
 نشيط اقتصاديا  

 

4226 37.7 

 30.8 3451 مشتغل  

 6.9 775 متعطل  

 62.3 6995 اقتصادايً  نينشيطالغري 

 100.0 11221 اجملموع

مالحظة: يوجد اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. *  
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واألقاليم،  مكان اإلقامةحسب  احلاسوب يستخدمون: تقدير أخطاء املعاينة األولية لألفراد الذين 1. 1.15جدول 
2018 

 
اخلطأ  التقدير اخلصائص

 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 ألعلىاحلد ا احلد األدىن املشاهدات

 15127 6.51 0.261 0.226 3.66 0.009 0.243 اململكة

        احلضر والريف

 11782 7.04 0.264 0.225 4.03 0.010 0.244 احلضر 

 3345 2.07 0.266 0.207 6.36 0.015 0.235 الريف

        اإلقليم

 7807 7.59 0.248 0.202 5.23 0.012 0.224 إقليم الوسط

 4583 5.89 0.302 0.236 6.19 0.017 0.268 إقليم الشمال

 2737 1.50 0.329 0.269 5.14 0.015 0.298 إقليم اجلنوب

 
 

واألقاليم،  مكان اإلقامةحسب  اإلنرتنت يستخدمونالذين  لألفرادتقدير أخطاء املعاينة األولية : 2. 1.15جدول 
2018 
 

اخلطأ  التقدير اخلصائص
 عياريامل

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 15114 4.99 0.669 0.635 1.33 0.009 0.652 اململكة

        احلضر والريف

 11772 5.22 0.680 0.644 1.41 0.009 0.662 احلضر 

 3342 2.95 0.609 0.528 3.66 0.021 0.569 الريف

        اإلقليم

 7796 5.86 0.682 0.636 1.78 0.012 0.659 إقليم الوسط

 4582 3.02 0.646 0.595 2.09 0.013 0.621 إقليم الشمال

 2736 4.39 0.746 0.642 3.78 0.026 0.696 إقليم اجلنوب

 
 
 
 
 
 



 

91 

 

 ADSLاإلنرتنت الثابت عرب وسيلة اإلتصال  يستخدمونألفراد الذين لية تقدير أخطاء املعاينة األول: 3. 1.15جدول 
 2018حسب مكان اإلقامة واألقاليم، 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 5.92 0.110 0.081 7.76 0.007 0.094 اململكة

        احلضر والريف

 7567 6.27 0.113 0.082 8.30 0.008 0.096 احلضر 

 1882 1.74 0.098 0.053 15.63 0.011 0.073 الريف

        اإلقليم

 4959 7.12 0.102 0.065 11.51 0.009 0.082 إقليم الوسط

 2700 5.27 0.131 0.076 13.73 0.014 0.100 إقليم الشمال

 1790 1.84 0.197 0.131 10.35 0.017 0.161 م اجلنوبإقلي

 
 
 
 

 الفايربوسيلة اإلتصال اإلنرتنت الثابت عرب  يستخدمونألفراد الذين ل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 4. 1.15 جدول
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

عامل التباين م
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 8.67 0.071 0.044 12.44 0.007 0.056 اململكة

        احلضر والريف

 7567 8.83 0.075 0.045 12.87 0.008 0.059 احلضر 

 1882 5.81 0.072 0.012 45.41 0.014 0.030 الريف

        اإلقليم

 4959 8.96 0.097 0.057 13.52 0.010 0.075 إقليم الوسط

 2700 6.31 0.052 0.017 28.59 0.009 0.030 إقليم الشمال

        *إقليم اجلنوب

 *ال يوجد فايرب يف إقليم اجلنوب
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املوابيل )اإلنرتنت وسيلة اإلتصال اإلنرتنت عرب  يستخدمونفراد الذين أللتقدير أخطاء املعاينة األولية  :5. 1.15جدول 
 2018، واألقاليممكان اإلقامة حسب  املتنقل عريض النطاق(

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 3.97 0.973 0.959 0.38 0.004 0.967 اململكة

        احلضر والريف

 7567 4.18 0.973 0.957 0.42 0.004 0.966 احلضر 

 1882 0.94 0.986 0.967 0.48 0.005 0.978 الريف

        اإلقليم

 4959 5.58 0.977 0.956 0.55 0.005 0.968 إقليم الوسط

 2700 1.41 0.979 0.963 0.40 0.004 0.972 إقليم الشمال

 1790 1.27 0.956 0.921 0.94 0.009 0.941 إقليم اجلنوب

 
 
 

مكان اإلقامة حسب  يف املنزلفراد الذين يستخدمون اإلنرتنت لأل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 6. 1.15 جدول
 2018واألقاليم، 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

لتباين معامل ا
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 7.30 0.905 0.870 0.98 0.009 0.889 اململكة

        احلضر والريف

 7567 8.29 0.917 0.880 1.04 0.009 0.900 احلضر 

 1882 2.77 0.827 0.738 2.88 0.023 0.786 الريف

        اإلقليم

 4959 10.69 0.927 0.878 1.36 0.012 0.905 إقليم الوسط

 2700 2.37 0.973 0.950 0.60 0.006 0.963 إقليم الشمال

 1790 3.53 0.627 0.505 5.49 0.031 0.567 إقليم اجلنوب
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مكان اإلقامة حسب يف العمل اإلنرتنت  يستخدمونين ألفراد الذل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 7. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 8134 3.65 0.245 0.210 3.90 0.009 0.227 اململكة

        احلضر والريف

 6525 3.96 0.244 0.206 4.31 0.010 0.224 احلضر 

 1609 1.29 0.295 0.225 6.90 0.018 0.259 الريف

        اإلقليم

 4352 4.14 0.251 0.204 5.18 0.012 0.227 إقليم الوسط

 2382 3.00 0.269 0.207 6.69 0.016 0.237 إقليم الشمال

 1400 2.08 0.252 0.165 10.80 0.022 0.205 إقليم اجلنوب

 سنة فأكثر 15لألفراد الذين أعمارهم 
 
 

مكان اإلقامة حسب يف املدارس اإلنرتنت  يستخدمونفراد الذين لأل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 8. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95 فرتة الثقة
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 2.44 0.077 0.061 5.93 0.004 0.068 اململكة

        احلضر والريف

 7567 2.60 0.079 0.061 6.38 0.004 0.070 احلضر 

 1882 0.72 0.072 0.046 11.38 0.007 0.058 الريف

        اإلقليم

 4959 2.74 0.080 0.059 7.83 0.005 0.069 إقليم الوسط

 2700 2.21 0.082 0.052 11.23 0.007 0.066 إقليم الشمال

 1790 1.20 0.097 0.059 12.79 0.010 0.076 إقليم اجلنوب
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مكان اإلقامة حسب  يف اجلامعاتنت اإلنرت  يستخدموناألفراد الذين : تقدير أخطاء املعاينة األولية 9. 1.15جدول 

 2018واألقاليم، 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9449 2.46 0.079 0.063 5.84 0.004 0.071 اململكة

        احلضر والريف

 7567 2.58 0.082 0.064 6.23 0.004 0.072 احلضر 

 1882 0.90 0.075 0.045 12.67 0.007 0.058 الريف

        اإلقليم

 4959 2.80 0.083 0.061 7.77 0.006 0.071 إقليم الوسط

 2700 1.83 0.088 0.061 9.63 0.007 0.073 إقليم الشمال

 1790 1.89 0.089 0.044 17.74 0.011 0.063 إقليم اجلنوب

 
 
 

خدمات اإلتصال والتواصل  على اخلدمات حول حيصولونألفراد الذين ل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 10. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن داتاملشاه

 9447 2.83 0.966 0.952 0.36 0.003 0.960 اململكة

        احلضر والريف

 7565 3.06 0.968 0.953 0.38 0.004 0.961 احلضر 

 1882 1.27 0.961 0.928 0.89 0.008 0.947 الريف

        اإلقليم

 4957 3.18 0.979 0.964 0.39 0.004 0.973 إقليم الوسط

 2700 2.55 0.965 0.938 0.71 0.007 0.953 إقليم الشمال

 1790 1.65 0.913 0.860 1.51 0.013 0.889 إقليم اجلنوب
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 يةالتعليمية والثقافدمات اخلعلى اخلدمات حول  حيصولونألفراد الذين ل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 11. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9447 5.86 0.164 0.130 6.02 0.009 0.146 اململكة

        احلضر والريف

 7565 6.84 0.197 0.147 7.40 0.013 0.171 احلضر 

 1882 3.80 0.137 0.089 11.05 0.012 0.111 الريف

        اإلقليم

 4957 1.50 0.102 0.058 14.21 0.011 0.077 إقليم الوسط

 2700 6.16 0.169 0.131 6.41 0.010 0.149 إقليم الشمال

 1790 2.55 0.154 0.087 14.57 0.017 0.117 إقليم اجلنوب

 
 
 
 

ألغراض التجارة اإللكرتونية على اخلدمات  حيصولونألفراد الذين لتقدير أخطاء املعاينة األولية  :12. 1.15 جدول
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب  )شراء/بيع البضائع/اخلدمات(

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 لتصميما

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9447 1.94 0.046 0.035 7.00 0.003 0.040 اململكة

        احلضر والريف

 7565 2.06 0.047 0.035 7.56 0.003 0.041 احلضر 

 1882 0.69 0.049 0.028 13.96 0.005 0.037 الريف

        اإلقليم

 4957 2.27 0.045 0.031 9.85 0.004 0.037 إقليم الوسط

 2700 1.72 0.046 0.027 13.67 0.005 0.035 إقليم الشمال

 1790 0.95 0.093 0.059 11.48 0.009 0.075 إقليم اجلنوب
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حسب  الدفع خدماتعلى اخلدمات حول  حيصولونألفراد الذين ل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 13. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة 

 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 9447 6.46 0.137 0.103 7.11 0.008 0.119 اململكة

        احلضر والريف

 7565 7.05 0.128 0.093 8.21 0.009 0.109 احلضر 

 1882 3.07 0.262 0.169 11.21 0.024 0.212 الريف

        اإلقليم

 4957 4.00 0.081 0.056 9.57 0.006 0.067 إقليم الوسط

 2700 10.35 0.247 0.148 13.17 0.025 0.193 إقليم الشمال

 1790 4.62 0.330 0.206 12.03 0.032 0.263 إقليم اجلنوب

 

 
 
 

مكان حسب  خدمات احلكومة اإللكرتونية يستخدمونألفراد الذين ل: تقدير أخطاء املعاينة األولية 14. 1.15ل جدو 
 2018واألقاليم، اإلقامة 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى ألدىناحلد ا املشاهدات

 9447 5.33 0.115 0.087 7.11 0.007 0.100 اململكة

        احلضر والريف

 7565 5.69 0.119 0.088 7.63 0.008 0.103 احلضر 

 1882 1.10 0.101 0.064 11.77 0.009 0.081 الريف

        اإلقليم

 4957 5.75 0.120 0.083 9.23 0.009 0.100 إقليم الوسط

 2700 5.06 0.147 0.090 12.42 0.014 0.116 م الشمالإقلي

              1790 1.08 0.077 0.044 13.94 0.008 0.059 إقليم اجلنوب



 

97 

 

واألقاليم، مكان اإلقامة حسب  لديها هاتف اثبت يتوفرلألسر اليت : تقدير أخطاء املعاينة األولية 15. 1.15جدول 
2018   

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 3823 2.17 0.050 0.032 11.68 0.005 0.040 اململكة

        احلضر والريف

 3022 2.21 0.055 0.035 11.83 0.005 0.044 احلضر 

 801 0.58 0.015 0.002 53.35 0.003 0.005 الريف

        اإلقليم

 2057 2.43 0.066 0.039 13.47 0.007 0.051 إقليم الوسط

 1090 1.26 0.029 0.010 27.68 0.005 0.017 إقليم الشمال

      676 0.55 0.045 0.018 23.93 0.007 0.028 إقليم اجلنوب
مكان حسب  لديها اهلاتف اخللوي/اهلاتف الذكي يتوفراليت لألسر : تقدير أخطاء املعاينة األولية 16. 1.15جدول 

 2018واألقاليم، اإلقامة 
   

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

 %95فرتة الثقة 
 أتثري التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 3823 1.34 0.992 0.984 0.20 0.002 0.989 اململكة

        احلضر والريف

 3022 1.46 0.993 0.984 0.21 0.002 0.989 احلضر 

 801 0.69 0.991 0.968 0.55 0.005 0.983 الريف

        اإلقليم

 2057 1.56 0.992 0.981 0.28 0.003 0.987 إقليم الوسط

 1090 0.87 0.996 0.984 0.28 0.003 0.992 إقليم الشمال

                               676 0.54 0.995 0.976 0.43 0.004 0.989 إقليم اجلنوب



 

98 

 

    
واألقاليم، مكان اإلقامة حسب  بو احلاساليت يتوفر لديها لألسر : تقدير أخطاء املعاينة األولية 17. 1.15جدول 

2018       

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

 أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 3823 2.99 0.368 0.325 3.14 0.011 3.46 اململكة

        احلضر والريف

 3022 2.09 0.378 0.332 3.33 0.012 0.355 احلضر 

 801 1.01 0.316 0.227 8.38 0.023 0.269 الريف

        اإلقليم

 2057 2.20 0.370 0.314 4.10 0.014 0.341 إقليم الوسط

 1090 1.65 0.386 0.309 5.65 0.020 0.347 إقليم الشمال

 676 1.44 0.441 0.316 8.48 0.032 0.376 إقليم اجلنوب

 

 
حاسب شخصي أو حممول أو لوحي بسبب عدم القدرة يتوفر لديها ال اليت لألسر ولية : تقدير أخطاء املعاينة األ18. 1.15جدول 

 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب  املالية

 
 
 
 

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

 أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 2592 2.41 0.349 0.293 4.44 0.014 0.321 اململكة

        احلضر والريف

 1997 2.61 0.353 0.291 4.89 0.016 0.322 احلضر

 595 0.85 0.364 0.267 7.95 0.025 0.314 الريف

        اإلقليم

 1403 2.75 0.381 0.307 5.54 0.019 0.343 إقليم الوسط

 747 1.83 0.348 0.253 8.08 0.024 0.298 إقليم الشمال

 442 0.88 0.268 0.165 12.34 0.026 0.212 إقليم اجلنوب
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 حاسب شخصي أو حممول أو لوحي بسبب عدم املعرفةيتوفر لديها ال اليت لألسر : تقدير أخطاء املعاينة األولية 19. 1.15جدول 

 2018ليم، واألقامكان اإلقامة حسب  بكيفية استخدام احلاسوب

اخلطأ  التقدير اخلصائص
 املعياري

معامل 
 التباين )%(

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 2592 1.97 0.167 0.128 6.66 0.010 0.146 اململكة

        احلضر والريف

 1997 2.11 0.170 0.127 7.29 0.011 0.147 احلضر 

 595 0.83 0.179 0.106 12.24 0.018 0.138 الريف

        اإلقليم

 1403 2.36 0.178 0.126 8.83 0.013 0.150 إقليم الوسط

 747 1.34 0.182 0.119 10.84 0.016 0.147 إقليم الشمال

     442 0.50 0.149 0.088 13.36 0.015 0.115 إقليم اجلنوب
 

عدم احلاجة  حاسب شخصي أو حممول أو لوحي بسببيتوفر لديها ال اليت لألسر : تقدير أخطاء املعاينة األولية 20. 1.15جدول 
 2018واألقاليم، مكان اإلقامة حسب  للحاسوب

     

اخلطأ  التقدير اخلصائص
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى ألدىناحلد ا املشاهدات

 2592 2.81 0.529 0.464 3.32 0.016 0.496 اململكة

        احلضر والريف

 1997 3.04 0.537 0.465 3.63 0.018 0.501 احلضر

 595 0.98 0.517 0.405 6.23 0.029 0.460 الريف

        اإلقليم

 1403 3.24 0.581 0.497 4.01 0.022 0.539 إقليم الوسط

لشمالإقليم ا  0.391 0.028 7.21 0.337 0.447 2.19 747 

                   442 1.24 0.550 0.402 7.98 0.038 0.475 إقليم اجلنوب
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قاليم، واألمكان اإلقامة حسب  احلاسوباليت تتوافر لديها مهارات استخدام لألسر : تقدير أخطاء املعاينة األولية 21. 1.15جدول 
2018      

 التقدير اخلصائص
اخلطأ 
 املعياري

معامل التباين 
)%( 

أتثري  %95فرتة الثقة 
 التصميم

عدد 
 احلد األعلى احلد األدىن املشاهدات

 3823 2.91 0.614 0.561 2.31 0.014 0.588 اململكة

        احلضر والريف

 3022 3.13 0.612 0.554 2.55 0.015 0.583 احلضر 

 801 0.89 0.669 0.578 3.69 0.023 0.624 الريف

        اإلقليم

 2057 3.29 0.583 0.513 3.28 0.018 0.548 إقليم الوسط

 1090 2.85 0.718 0.619 3.79 0.025 0.670 إقليم الشمال

                                                                                   676 1.30 0.701 0.583 4.65 0.030 0.644 إقليم اجلنوب
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 اجلداول التفصيلية.2.15
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 جداول اجملموعة األوىل .1.2.15
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 2018  (، توزيع نسيبوالريف )سنوات فأكثر حسب إستخدام احلاسوب واجلنس والفئات العمرية واحلضر  5الذين أعمارهم  األفرادتوزيع : 1. 1.2.15 جدول

 

 إستخدام احلاسوب واجلنس
 الفئات العمرية
 اجملموع ذكر أنثى واحلضر والريف

 اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم
            

 اجملموع الكلي
 اجملموع 14829 100.0 24.3 75.7 7745 100.0 25.6 74.4 7083 100.0 22.9 77.1
85.8 14.2 100.0 815 85.4 14.6 100.0 855 85.6 14.4 100.0 1669 9-5 

64.0 36.0 100.0 887 58.4 41.6 100.0 1052 61.0 39.0 100.0 1939 14-10 

47.6 52.4 100.0 715 54.8 45.2 100.0 909 51.7 48.3 100.0 1625 19-15 

63.2 36.8 100.0 719 69.1 30.9 100.0 866 66.5 33.5 100.0 1585 24-20 

76.6 23.4 100.0 587 75.6 24.4 100.0 728 76.0 24.0 100.0 1315 29-25 

78.9 21.1 100.0 493 74.9 25.1 100.0 544 76.8 23.2 100.0 1037 34-30 

83.9 16.1 100.0 518 79.2 20.8 100.0 468 81.6 18.4 100.0 986 39-35 

84.4 15.6 100.0 496 83.6 16.4 100.0 454 84.0 16.0 100.0 949 44-40 

85.3 14.7 100.0 460 85.0 15.0 100.0 410 85.1 14.9 100.0 869 49-45 

90.5 9.5 100.0 411 82.0 18.0 100.0 380 86.4 13.6 100.0 792 54-50 

94.4 5.6 100.0 343 81.8 18.2 100.0 343 88.1 11.9 100.0 687 59-55 

96.1 3.9 100.0 224 84.4 15.6 100.0 248 89.9 10.1 100.0 472 64-60 

97.3 2.7 100.0 416 95.2 4.8 100.0 488 96.2 3.8 100.0 904 65+ 

 يتبع/...

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول
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 2018  ،(توزيع نسيب) ستخدام احلاسوب واجلنس والفئات العمرية واحلضر والريفإسنوات فأكثر حسب  5 أعمارهمتوزيع األفراد الذين : 1.1.2.15 بع/ جدولات 

 

                    

 

 إستخدام احلاسوب واجلنس
 الفئات العمرية
 اجملموع ذكر      أنثى واحلضر والريف

 اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم
            

 احلضر
 اجملموع 13194 100.0 24.4 75.6 6897 100.0 25.8 74.2 6298 100.0 22.9 77.1
84.8 15.2 100.0 712 84.9 15.1 100.0 751 84.8 15.2 100.0 1463 9-5 

64.1 35.9 100.0 778 57.9 42.1 100.0 924 60.7 39.3 100.0 1702 14-10 

47.7 52.3 100.0 626 54.4 45.6 100.0 809 51.4 48.6 100.0 1435 19-15 

63.2 36.8 100.0 644 67.8 32.2 100.0 773 65.7 34.3 100.0 1417 24-20 

76.6 23.4 100.0 520 75.5 24.5 100.0 649 76.0 24.0 100.0 1169 29-25 

79.0 21.0 100.0 428 74.5 25.5 100.0 482 76.7 23.3 100.0 910 34-30 

84.6 15.4 100.0 463 80.6 19.4 100.0 417 82.7 17.3 100.0 880 39-35 

85.1 14.9 100.0 435 84.3 15.7 100.0 400 84.7 15.3 100.0 835 44-40 

84.3 15.7 100.0 414 84.8 15.2 100.0 362 84.5 15.5 100.0 776 49-45 

90.1 9.9 100.0 380 82.6 17.4 100.0 340 86.5 13.5 100.0 720 54-50 

93.9 6.1 100.0 314 81.1 18.9 100.0 318 87.5 12.5 100.0 631 59-55 

95.7 4.3 100.0 203 83.8 16.2 100.0 227 89.4 10.6 100.0 430 64-60 

97.0 3.0 100.0 381 95.2 4.8 100.0 444 96.1 3.9 100.0 825 +65 

 

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول مالحظة:
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 2018  ،(توزيع نسيب) ستخدام احلاسوب واجلنس والفئات العمرية واحلضر والريفإسنوات فأكثر حسب  5 الذين أعمارهم األفراد: توزيع 1.1.2.15 اتبع/ جدول          

 إستخدام احلاسوب واجلنس
 الفئات العمرية
 اجملموع ذكر أنثى واحلضر والريف

 اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم
            

 الريف

 اجملموع 1635 100.0 23.5 76.5 849 100.0 23.9 76.1 786 100.0 23.0 77.0
93.0 7.0 100.0 102 89.4 10.6 100.0 104 91.2 8.8 100.0 206 9-5 

63.1 36.9 100.0 108 62.0 38.0 100.0 129 62.5 37.5 100.0 237 14-10 

47.0 53.0 100.0 89 58.7 41.3 100.0 100 53.2 46.8 100.0 189 19-15 

63.5 36.5 100.0 76 80.0 20.0 100.0 93 72.6 27.4 100.0 168 24-20 

76.3 23.7 100.0 67 75.9 24.1 100.0 79 76.1 23.9 100.0 146 29-25 

77.7 22.3 100.0 65 77.5 22.5 100.0 63 77.6 22.4 100.0 128 34-30 

77.7 22.3 100.0 55 67.5 32.5 100.0 51 72.8 27.2 100.0 106 39-35 

79.2 20.8 100.0 61 78.3 21.7 100.0 53 78.8 21.2 100.0 114 44-40 

94.2 5.8 100.0 46 86.3 13.7 100.0 48 90.2 9.8 100.0 93 49-45 

96.1 3.9 100.0 31 77.3 22.7 100.0 40 85.5 14.5 100.0 71 54-50 

100.0 0.0 100.0 30 91.0 9.0 100.0 26 95.8 4.2 100.0 55 59-55 

100.0 0.0 100.0 21 90.6 9.4 100.0 21 95.3 4.7 100.0 42 64-60 

100.0 0.0 100.0 35 94.8 5.2 100.0 43 97.1 2.9 100.0 79 65+ 

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول
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 2018 ، (توزيع نسيب) فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس وإستخدام احلاسوب واحلضر والريف ةنس 15الذين أعمارهم  األفرادتوزيع  :2. 1.2.15 جدول 

 إستخدام احلاسوب واحلضر والريف

 اجملموع احلضر الريف املستوى التعليمي واجلنس

 موعاجمل النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم يستخدم ال
            

 اجملموع الكلي
 اجملموع 11221 100.0 23.2 76.8 1192 100.0 23.3 76.7 10029 100.0 23.2 76.8
 أمي 583 100.0 0.1 99.9 107 100.0 0.0 100.0 476 100.0 0.1 99.9

 ملم 363 100.0 1.9 98.2 34 100.0 0.0 100.0 330 100.0 2.1 97.9

 إبتدائي 1064 100.0 4.5 95.4 99 100.0 4.6 95.4 965 100.0 4.5 95.5

 إعدادي 1761 100.0 12.2 87.8 181 100.0 14.8 85.2 1580 100.0 11.9 88.1

 أساسي 2957 100.0 20.5 79.5 372 100.0 20.8 79.2 2584 100.0 20.5 79.5

 تلمذة مهنية 46 100.0 6.3 92.7 2 100.0 37.9 62.1 43 100.0 4.8 95.2
 اثنوي 1609 100.0 34.8 65.2 146 100.0 33.8 66.2 1463 100.0 34.9 65.1
 دبلوم متوسط 886 100.0 20.1 79.9 64 100.0 27.3 72.7 822 100.0 19.5 80.5
 بكالوريوس فأعلى 1952 100.0 50.6 49.4 187 100.0 54.1 45.9 1765 100.0 50.3 49.7
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 2018 (، توزيع نسيب) سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس وإستخدام احلاسوب واحلضر والريف 15لذين أعمارهم ا األفرادتوزيع  :2.1.2.15 اتبع/ جدول
املستوى التعليمي  إستخدام احلاسوب واحلضر والريف

 اجملموع احلضر الريف واجلنس
  اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم

            
 ذكر

 اجملموع 5838 100.0 24.3 75.7 5222 100.0 24.4 75.6 616 100.0 23.3 76.7

 أمي 183 100.0 0.3 99.8 148 100.0 0.4 99.6 35 100.0 0.0 100.0

 ملم 194 100.0 3.1 97.1 179 100.0 3.4 96.6 16 100.0 0.0 100.0
 ابتدائي 585 100.0 4.7 95.3 532 100.0 4.9 95.1 53 100.0 2.9 97.1

 اعدادي 956 100.0 12.2 87.7 854 100.0 11.8 88.2 102 100.0 16.3 83.7

 اساسي 1711 100.0 21.6 78.4 1483 100.0 22.0 78.0 228 100.0 18.9 81.1

 تلمذة مهنبة 43 100.0 6.7 93.2 41 100.0 5.1 94.9 2 100.0 37.9 62.1
 اثنوي 833 100.0 34.5 65.6 757 100.0 35.2 64.8 76 100.0 26.6 73.4
 دبلوم متوسط 372 100.0 19.7 80.2 352 100.0 18.9 81.1 19 100.0 35.9 64.1
 يكالوريس فاعلى 961 100.0 55.7 44.3 876 100.0 54.9 45.1 86 100.0 63.3 36.7

 يتبع/... وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. لمالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداو 
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 2018 (، توزيع نسيب) سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس وإستخدام احلاسوب واحلضر والريف 15الذين أعمارهم  األفرادتوزيع  :2.1.2.15 اتبع/ جدول
 

املستوى التعليمي  إستخدام احلاسوب واحلضر والريف
 اجملموع احلضر الريف نسواجل

  اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم

            
 أنثى

 اجملموع 5384 100.0 22.1 77.9 4807 100.0 21.9 78.1 576 100.0 23.3 76.7

 أمي 400 100.0 0.0 99.9 328 100.0 0.0 100.0 72 100.0 0.0 100.0

 ملم 169 100.0 0.5 99.6 151 100.0 0.5 99.5 18 100.0 0.0 100.0
 ابتدائي 479 100.0 4.3 95.6 433 100.0 4.1 95.9 46 100.0 6.5 93.5

 اعدادي 806 100.0 12.1 87.8 726 100.0 12.0 88.0 80 100.0 12.9 87.1

 اساسي 1246 100.0 19.0 81.0 1101 100.0 18.4 81.6 145 100.0 23.7 76.3

 تلمذة مهنبة 3 100.0 0.0 85.6 3 100.0 0.0 100.0 0 100.0 0.0 0.0

 اثنوي 776 100.0 35.1 64.9 706 100.0 34.5 65.5 70 100.0 41.6 58.4

 دبلوم متوسط 514 100.0 20.4 79.7 470 100.0 20.0 80.0 45 100.0 23.7 76.3

 يكالوريس فاعلى 991 100.0 45.7 54.2 890 100.0 45.7 54.3 101 100.0 46.2 53.8
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2018 ، (نسبة مئوية) السابقة واجلنس والفئات العمرية واحلضر والريفشهراً  12 ــسنوات فأكثر الذين يستخدمون احلاسوب حسب سبب اإلستخدام خالل ال 5الذين أعمارهم  األفرادتوزيع  :3. 1.2.15 جدول

  *سبب االستخدام واجلنس

الفئات العمريه 
 واحلضر والريف

 

 اجملموع ذكر أنثى
 ألغراض التعليم

 والتدريب
 ألغراض التعليم المجموع العمل ألغراض للترفيه والتسلية

 والتدريب
  تعليمألغراض ال المجموع العمل ألغراض للترفيه والتسلية

 والتدريب
 المجموع العمل ألغراض للترفيه والتسلية

            
 المجموع الكلي

 المجموع 3603 35.1 57.5 60.3 1981 27.7 58.9 58.0 1622 22.5 55.8 63.2

48.7 72.2 0.0 116 50.5 75.2 0.0 125 49.6 73.8 0.0 240 5-9 

77.5 48.9 0.0 320 72.1 60.5 0.0 437 74.4 55.6 0.0 757 10-14 

88.1 50.8 0.7 375 84.1 50.7 1.9 411 86.0 50.7 1.3 785 19-15 

79.9 64.2 10.1 264 68.2 63.4 17.2 267 74.0 63.8 13.7 531 24-20 

45.5 70.8 55.9 137 42.3 65.0 57.6 178 43.7 67.5 56.9 315 29-25 

29.8 53.2 65.7 104 30.5 53.8 70.3 137 30.2 53.5 68.3 241 34-30 

35.8 56.9 62.6 84 31.5 61.9 81.4 97 33.5 59.6 72.7 181 39-35 

27.0 37.5 82.9 77 25.6 51.2 74.2 74 26.3 44.2 78.5 152 44-40 

28.0 39.1 69.3 68 36.3 50.0 85.6 62 31.9 44.3 77.1 129 49-45 

20.8 62.9 35.5 78 28.1 58.4 57.0 193 26.0 59.7 50.8 271 50+ 

 الحضر            

 المجموع 3219 34.3 58.1 60.5 1779 27.0 59.3 58.5 1441 22.1 56.6 63.1

49.6 71.1 0.0 108 52.2 74.4 0.0 114 50.9 72.8 0.0 222 5-9 

77.3 48.5 0.0 279 72.0 61.0 0.0 389 74.2 55.8 0.0 668 10-14 

87.5 52.7 0.8 328 83.7 50.9 2.0 369 85.5 51.8 1.4 697 19-15 

80.5 64.7 9.9 237 69.3 63.6 16.5 249 74.8 64.2 13.3 485 24-20 

48.2 73.1 55.8 122 43.9 66.3 56.0 159 45.8 69.3 55.9 281 29-25 

30.5 53.9 64.6 90 29.9 52.2 69.5 123 30.2 52.9 67.4 212 34-30 

33.0 58.7 58.2 71 33.5 62.7 80.0 81 33.3 60.9 69.8 152 39-35 

28.3 37.4 82.5 65 24.4 48.1 76.8 63 26.4 42.6 79.7 128 44-40 

28.2 39.4 68.5 65 35.1 52.5 86.9 55 31.4 45.4 76.9 120 49-45 

20.9 62.5 35.2 77 28.6 60.4 54.8 177 26.3 61.0 48.9 254 50+ 

 الريف            
 المجموع 384 42.0 52.5 58.5 202 34.1 55.4 53.8 182 26.1 49.3 63.9

35.5 88.8 0.0 7 31.9 83.9 0.0 11 33.3 85.8 0.0 18 5-9 

78.8 51.9 0.0 41 72.6 56.4 0.0 48 75.4 54.3 0.0 89 10-14 

92.0 37.7 0.0 47 87.0 48.3 1.4 41 89.7 42.7 0.6 89 19-15 

75.3 60.0 12.1 28 53.1 60.4 26.2 19 66.4 60.2 17.8 46 24-20 

25.1 52.8 56.9 16 28.8 53.3 71.2 19 27.1 53.0 64.7 35 29-25 

25.4 48.9 72.3 15 36.4 67.1 77.6 14 30.8 57.8 74.9 29 34-30 

51.8 46.1 88.3 12 22.0 58.0 87.9 17 34.7 52.9 88.1 29 39-35 

20.7 38.3 83.1 13 32.1 68.5 60.4 11 26.1 52.6 72.3 24 44-40 

21.0 30.5 88.2 3 46.0 29.2 75.1 7 38.8 29.6 78.9 9 49-45 

12.6 87.4 58.2 1 22.4 35.8 82.0 16 21.7 39.6 80.3 17 50+ 
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 2018 (، وزيع نسيبتسنوات فأكثر حسب إستخدام اإلنرتنت واجلنس والفئات العمرية واحلضر والريف ) 5الذين أعمارهم  األفرادتوزيع : 1. 2.2.15 جدول
 استخدام اإلنرتنت واجلنس 

 الفئات العمرية
 واحلضر والريف

 اجملموع ذكر أنثى
 اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم ال أعرف اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم ال أعرف اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم ال أعرف

 اجملموع الكلي               
 المجموع 14814 100.0 65.2 34.8 0.1 7739 100.0 68.1 31.8 0.1 7075 100.0 62.0 38.0 0.0

0.0 70.2 29.8 100.0 813 0.4 66.4 33.2 100.0 852 0.2 68.3 31.5 100.0 1664 5-9 

0.1 63.3 36.6 100.0 883 0.0 62.9 37.1 100.0 1052 0.0 63.1 36.9 100.0 1934 10-14 

0.1 36.5 63.5 100.0 714 0.0 27.4 72.6 100.0 909 0.0 31.4 68.6 100.0 1624 19-15 

0.0 14.7 85.3 100.0 719 0.0 6.8 93.2 100.0 866 0.0 10.4 89.6 100.0 1585 24-20 

0.0 11.6 88.4 100.0 587 0.0 6.6 93.4 100.0 728 0.0 8.8 91.2 100.0 1315 29-25 

0.0 13.7 86.3 100.0 493 0.2 9.6 90.2 100.0 544 0.1 11.6 88.3 100.0 1037 34-30 

0.0 21.0 79.0 100.0 518 0.0 13.2 86.8 100.0 468 0.0 17.3 82.7 100.0 986 39-35 

0.0 20.4 79.6 100.0 496 0.0 17.2 82.8 100.0 454 0.0 18.9 81.1 100.0 949 44-40 

0.0 24.9 75.1 100.0 460 0.0 17.2 82.8 100.0 410 0.0 21.3 78.7 100.0 869 49-45 

0.2 52.5 47.4 100.0 1393 0.1 42.3 57.6 100.0 1456 0.1 47.3 52.6 100.0 2849 50+ 

 الحضر               
 المجموع 13180 100.0 66.2 33.7 0.1 6892 100.0 69.0 30.9 0.1 6289 100.0 63.2 36.8 0.0

0.0 69.3 30.7 100.0 711 0.3 65.8 33.9 100.0 748 0.2 67.5 32.4 100.0 1463 5-9 

0.0 61.9 38.1 100.0 774 0.0 62.5 37.4 100.0 924 0.0 62.2 37.7 100.0 1702 10-14 

0.0 35.2 64.8 100.0 625 0.0 26.7 73.3 100.0 809 0.0 30.4 69.6 100.0 1434 19-15 

0.0 14.8 85.2 100.0 643 0.0 6.6 93.4 100.0 773 0.0 10.3 89.7 100.0 1417 24-20 

0.0 11.3 88.7 100.0 520 0.0 6.1 93.9 100.0 649 0.0 8.4 91.6 100.0 1169 29-25 

0.0 12.8 87.2 100.0 428 0.2 8.7 91.1 100.0 482 0.1 10.6 89.3 100.0 910 34-30 

0.0 19.8 80.2 100.0 463 0.0 13.2 86.8 100.0 417 0.0 16.7 83.3 100.0 880 39-35 

0.0 19.3 80.7 100.0 435 0.0 15.1 84.9 100.0 400 0.0 17.3 82.7 100.0 835 44-40 

0.0 22.9 77.1 100.0 414 0.0 15.8 84.2 100.0 362 0.0 19.6 80.4 100.0 776 49-45 

0.2 50.4 49.4 100.0 1276 0.1 40.8 59.1 100.0 1326 0.1 45.5 54.3 100.0 2602 50+ 

 الريف               
 المجموع 1634 100.0 56.9 43.0 0.1 847 100.0 61.1 38.8 0.1 786 100.0 52.4 47.5 0.1

0.0 77.0 23.0 100.0 102 0.8 71.3 28.0 100.0 103 0.4 74.1 25.5 100.0 205 5-9 

0.4 73.5 26.1 100.0 109 0.0 65.3 34.7 100.0 128 0.2 69.1 30.7 100.0 237 10-14 

0.4 45.5 54.1 100.0 89 0.0 32.6 67.4 100.0 100 0.2 38.6 61.2 100.0 189 19-15 

0.0 13.5 86.5 100.0 75 0.0 8.4 91.6 100.0 93 0.0 10.7 89.3 100.0 168 24-20 

0.0 14.2 85.8 100.0 67 0.0 10.7 89.3 100.0 79 0.0 12.3 87.7 100.0 146 29-25 

0.0 19.9 80.1 100.0 65 0.0 16.6 83.4 100.0 63 0.0 18.3 81.7 100.0 128 34-30 

0.0 30.8 69.2 100.0 55 0.0 13.4 86.6 100.0 51 0.0 22.5 77.5 100.0 106 39-35 

0.0 28.8 71.2 100.0 61 0.0 32.5 67.5 100.0 53 0.0 30.5 69.5 100.0 114 44-40 

0.0 43.6 56.4 100.0 46 0.0 27.7 72.3 100.0 48 0.0 35.5 64.5 100.0 93 49-45 

0.0 74.6 25.4 100.0 117 0.0 57.9 42.1 100.0 130 0.0 65.8 34.2 100.0 247 50+ 

وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول  
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 2018  (،توزيع نسيبنرتنت واحلضر والريف )فأكثر حسب املستوى التعليمي واجلنس وإستخدام اإل ةسن 15الذين أعمارهم  األفراد: توزيع 2. 2.2.15جدول  

املستوى التعليمي  حلضر والريفاستخدام اإلنرتنت وا
 اجملموع احلضر الريف نسواجل

  اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم ال أعرف اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم ال أعرف اجملموع النسبة يستخدم ال يستخدم أعرفال 

 اجملموع الكلي               
 المجموع 11214 100.0 75.1 24.9 0.0 10023 100.0 76.0 24.0 0.0 1192 100.0 67.5 32.5 0.0

 أقل من ثانوي 6772 100.0 64.0 35.9 0.1 5977 100.0 65.0 34.9 0.1 795 100.0 56.4 43.5 0.0

 ثانوي 1609 100.0 89.8 10.2 0.0 1463 100.0 90.4 9.6 0.0 146 100.0 83.8 16.2 0.0

 دبلوم متوسط 884 100.0 87.3 12.8 0.0 821 100.0 87.2 12.8 0.0 64 100.0 87.4 12.6 0.0

0.0 5.0 95.0 100.0 187 0.1 4.2 95.8 100.0 1763 0.0 4.3 95.7 100.0 1949 
 بكالوريوس فأعلى

 ذكر               
 المجموع 5837 100.0 78.8 21.1 0.0 5219 100.0 79.6 20.4 0.0 617 100.0 72.1 27.9 0.0

 أقل من اثنوي 3673 100.0 71.4 28.5 0.0 3237 100.0 72.3 27.7 0.0 436 100.0 65.1 34.9 0.0
 اثنوي 833 100.0 90.1 9.9 0.0 757 100.0 90.7 9.3 0.0 76 100.0 83.9 16.1 0.0
 دبلوم متوسط 372 100.0 85.4 14.5 0.0 352 100.0 85.4 14.6 0.0 19 100.0 85.6 14.4 0.0
 بكالوريوس فأعلى 959 100.0 94.6 5.2 0.1 873 100.0 94.7 5.2 0.1 86 100.0 94.5 5.5 0.0
 أنثى               
 المجموع 5379 100.0 71.0 29.0 0.1 4804 100.0 72.0 27.9 0.1 575 100.0 62.6 37.4 0.1

 أقل من اثنوي 3099 100.0 55.3 44.7 0.1 2740 100.0 56.5 43.4 0.1 359 100.0 46.0 53.9 0.1
 اثنوي 776 100.0 89.5 10.5 0.0 706 100.0 90.1 9.9 0.0 70 100.0 83.6 16.4 0.0
0.0 11.8 88.2 100.0 45 

0.0 
 دبلوم متوسط 513 100.0 88.5 11.4 0.0 468 100.0 88.6 11.4

 بكالوريوس فأعلى 991 100.0 96.6 3.3 0.0 890 100.0 96.8 3.2 0.0 101 100.0 95.5 4.5 0.0
 والتقريب.وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح(  مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول
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 2018 ، (توزيع نسيب)الفئات العمرية و احلضر و الريف و طرق اإلستخدام و اجلنس سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت حسب  5  الذين أعمارهم األفرادتوزيع  :3. 2.2.15جدول 
الفئات العمرية 
و احلضر و 

 الريف
 

 طرق االستخدام و اجلنس
 انثى ذكر اجملموع

عن طريق  النسبة اجملموع
 الكمبيوتر

عن طريق 
اهلاتف 
 اخللوي

 عن طريق
 التابلت

عن طريق  النسبة اجملموع
 الكمبيوتر

عن طريق 
اهلاتف 
 اخللوي

عن طريق 
 التابلت

عن طريق  النسبة اجملموع
 الكمبيوتر

عن طريق 
اهلاتف 
 اخللوي

عن طريق 
 التابلت

 2.8 96.6 12.0 100.0 4384 2.4 97.4 12.2 100.0 5272 2.6 97.0 12.1 100.0 9656 المجموع الكلي

5-9 525 100.0 7.4 85.9 16.5 283 100.0 6.9 87.6 15.6 242 100.0 8.0 84.0 17.6 

10-14 713 100.0 24.2 83.0 12.8 390 100.0 23.2 85.5 11.2 323 100.0 25.5 80.0 14.7 

15-19 1114 100.0 20.9 94.3 2.1 661 100.0 17.9 95.6 1.3 453 100.0 25.3 92.3 3.2 

20-24 
1421 100.0 15.3 99.8 0.4 807 100.0 14.0 99.9 0.4 613 100.0 17.1 99.7 0.4 

25-29 1199 100.0 8.3 99.9 0.4 680 100.0 7.9 100.0 0.1 519 100.0 8.9 99.9 0.7 

30-34 916 100.0 11.0 99.5 0.6 491 100.0 13.5 99.1 0.9 425 100.0 8.0 100.0 0.2 

35-39 815 100.0 9.8 99.6 0.7 406 100.0 9.7 99.5 0.6 409 100.0 9.8 99.8 0.8 

40-44 770 100.0 8.2 100.0 0.7 376 100.0 8.7 100.0 1.0 394 100.0 7.7 100.0 0.5 

45-49 684 100.0 7.9 99.7 0.9 339 100.0 7.9 100.0 1.9 345 100.0 7.8 99.4 0.0 

50+ 1499 100.0 7.2 99.1 0.9 839 100.0 9.7 99.0 0.9 660 100.0 4.0 99.2 0.9 

                الريف

 2.5 96.0 13.2 100.0 412 1.6 97.3 12.9 100.0 518 2.0 96.7 13.0 100.0 929 المجموع

5-9 52 100.0 7.9 83.0 12.4 29 100.0 6.6 87.9 8.1 23 100.0 9.6 77.1 17.6 

10-14 73 100.0 18.8 82.0 8.6 44 100.0 16.9 86.5 7.3 28 100.0 21.9 75.1 10.7 

15-19 116 100.0 18.3 95.9 2.0 68 100.0 17.7 98.2 1.6 48 100.0 19.2 92.7 2.4 

20-24 150 100.0 12.0 100.0 1.2 85 100.0 8.2 100.0 0.4 65 100.0 16.9 100.0 2.2 

25-29 128 100.0 8.4 99.6 0.2 71 100.0 7.5 99.6 0.4 57 100.0 9.5 99.5 0.0 

30-34 104 100.0 12.2 98.8 0.0 52 100.0 15.5 97.6 0.0 52 100.0 8.8 100.0 0.0 

35-39 82 100.0 17.4 98.2 1.6 44 100.0 17.9 96.6 2.2 38 100.0 16.7 100.0 1.1 

40-44 79 100.0 14.9 100.0 0.0 36 100.0 13.8 100.0 0.0 43 100.0 15.9 100.0 0.0 

45-49 60 100.0 10.0 100.0 0.0 35 100.0 12.4 100.0 0.0 26 100.0 6.8 100.0 0.0 

50+ 85 100.0 9.9 99.7 0.0 55 100.0 14.2 99.6 0.0 30 100.0 1.9 100.0 0.0 
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و اجلنس  الفئات العمرية و احلضر و الريف و طرق اإلستخدامسنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت حسب  5األفراد الذين أعمارهم   توزيع :3.2.2.15 اتبع/ جدول                 
 2018  (،توزيع نسيب)

                الحضر

 2.8 96.7 11.9 100.0 3973 2.5 97.4 12.1 100.0 4754 2.6 97.1 12.0 100.0 8727 المجموع

5-9 472 100.0 7.4 86.3 17.0 254 100.0 7.0 87.5 16.4 219 100.0 7.8 84.8 17.6 

10-14 641 100.0 24.8 83.1 13.3 346 100.0 24.0 85.4 11.8 295 100.0 25.8 80.5 15.1 

15-19 998 100.0 21.2 94.1 2.1 593 100.0 17.9 95.3 1.3 405 100.0 26.0 92.2 3.3 

20-24 1270 100.0 15.7 99.8 0.3 722 100.0 14.7 99.9 0.4 548 100.0 17.1 99.7 0.2 

25-29 1071 100.0 8.3 100.0 0.4 610 100.0 8.0 100.0 0.1 461 100.0 8.8 99.9 0.7 

30-34 812 100.0 10.8 99.6 0.7 439 100.0 13.2 99.3 1.0 373 100.0 7.9 100.0 0.2 

35-39 733 100.0 8.9 99.8 0.6 362 100.0 8.7 99.8 0.5 371 100.0 9.1 99.8 0.8 

40-44 691 100.0 7.4 100.0 0.8 340 100.0 8.1 100.0 1.1 351 100.0 6.7 100.0 0.5 

45-49 624 100.0 7.7 99.7 1.0 305 100.0 7.4 100.0 2.1 319 100.0 7.9 99.4 0.0 

50+ 1414 100.0 7.0 99.1 0.9 784 100.0 9.4 98.9 0.9 630 100.0 4.1 99.2 0.9 
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شهرا السابقة واجلنس واحلضر  12ين يستخدمون اإلنرتنت حسب األماكن اليت يستخدمون فيها اإلنرتنت خالل ألــ سنوات فأكثر الذ 5الذين أعمارهم   األفرادتوزيع :4. 2.2.15جدول 
 .2018 (توزيع نسييبوالريف )

  اجلنس واحلضر والريف 

األماكن اليت استخدم 
 فيها

 الفرد اإلنرتنت
 

 اجملموع احلضر الريف
          اجملموع ذكر أنثى اجملموع ذكر أنثى اجملموع ذكر أنثى

 في المنزل

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3975 930 518 412

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 88.9 89.0 88.8 90.0 90.0 90.0 78.6 79.7 77.1

 ال 10.9 10.8 10.9 9.8 9.8 9.7 21.2 19.9 22.9

0.0 0. 2 0.  ال اعرف 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 1

 العمل         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 19.8 27.7 10.3 19.5 27.5 10.1 22.4 30.2 12.5

 ال 67.0 59.3 76.3 67.3 59.7 76.5 64.0 55.4 74.9

 ال ينطبق 12.9 12.8 12.9 12.8 12.6 13.0 13.5 14.3 12.4

 ال اعرف 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1

 مقاهي اإلنترنت         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 8.5 13.6 2.4 8.7 13.7 2.6 7.2 12.1 1.0

99.0 87.8 92.7 97.3 85.4 90.9 97.  ال 91.0 85.7 5

0.0 0.1 0.1 0.1 0.8 0.5 0.  ال اعرف 0.4 0.7 1

 في المدارس         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 6.8 6.6 7.2 7.0 6.7 7.3 5.8 5.3 6.4

 ال 72.4 72.9 71.8 72.3 72.7 71.7 73.4 74.2 72.4

 ال ينطبق 20.8 20.6 21.0 20.8 20.6 21.0 20.8 20.5 21.2

 ال اعرف 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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 (توزيع نسييبشهرا السابقة واجلنس واحلضر والريف ) 12ن يستخدمون اإلنرتنت حسب األماكن اليت يستخدمون فيها اإلنرتنت خالل ألــ سنوات فأكثر الذي 5الذين أعمارهم   األفرادتوزيع : 4.2.2.15جدول اتبع/
2018. 

 

  الجنس والحضر والريف

 األماكن التي استخدم فيها

 الفرد اإلنترنت
 

  المجموع   الحضر الريف 

 المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى المجموع ذكر أنثى

 في الجامعات         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 7.1 6.5 7.8 7.2 6.7 7.8 5.8 4.2 7.9

 ال 66.9 68.1 65.4 66.8 67.9 65.4 67.8 69.2 66.0

 ال ينطبق 26.0 25.4 26.8 26.0 25.3 26.8 26.3 26.4 26.1

 ال اعرف 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0

 محطات المعرفة األردنية         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 1.0 1.1 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.4 0.5

 ال 98.9 98.8 99.0 98.9 98.8 99.0 98.8 98.4 99.3

 ال اعرف 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

 االماكن العامة الموالت والمطاعم         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 29.5 32.4 26.0 30.5 33.4 26.9 20.5 23.5 16.7

 ال 70.4 67.4 74.0 69.5 66.4 73.0 79.4 76.4 83.3

 ال اعرف 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0

 Tabletsوباستخدام الهاتف الذكي  أي مكان         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 99.1 99.1 99.0 99.1 99.1 99.0 99.1 99.2 98.9

 ال 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 1.1

 أي مكان آخر         

 المجموع 9657 5270 4387 8727 4752 3976 930 519 411

 النسبة 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 نعم 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.6 0.8 0.3

 ال 98.5 98.2 98.8 98.4 98.2 98.8 99.0 98.6 99.6

 ال أعرف 1.2 1.5 0.9 1.4 1.6 1.0 0.4 0.6 0.1

 .وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول
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خدمات اإلتصال حسب  لالذين يستخدمون اإلنرتنت للحصو  فأكثرسنوات  5الذين أعمارهم  األفرادتوزيع  :5. 2.2.15جدول 
 2018)نسبة مئوية(، نوع اخلدمة والفئات العمرية واجلنس 

 

 

 

 نوع اخلدمة * 
 واجلنس الفئات العمرية

 اجملموع إرسال/  إستقبال الربيد اإللكرتوين صوت، صورة( ،احملادثة ) كتابة مواقع التوصل االجتماعي
 

   
 اجملموع الكلي

 اجملموع 9656 34.1 74.2 95.5
73.0 13.3 1.6 525 9-5 

77.7 37.0 10.3 713 14-10 

92.7 72.7 33.3 1114 19-15 

99.3 85.8 46.3 1421 24-20 

99.8 83.0 41.6 1199 29-25 

99.1 83.4 39.9 916 34-30 

99.3 82.9 40.1 815 39-35 

99.9 81.5 34.7 770 40-44  

98.8 82.1 34.7 684 45-49  

98.9 78.5 32.6 1499 +50 

 ذكر    
 اجملموع 5272 35.4 75.2 96.0
73.2 12.3 1.7 283 9-5 

81.4 40.3 12.7 391 14-10 

94.3 73.9 33.4 661 19-15 

99.7 86.1 46.2 807 24-20 

99.9 82.4 43.0 680 29-25 

99.1 81.9 39.8 491 34-30 

99.4 83.6 41.6 406 39-35 

99.7 86.3 35.2 376 40-44  

98.8 81.2 37.9 339 45-49  

98.8 81.8 36.0 839 +50 

 أنثى    
 اجملموع 4384 32.6 73.0 94.9
72.7 14.5 1.4 242 9-5 

73.2 33.0 7.3 323 14-10 

90.2 70.9 33.2 453 19-15 

98.8 85.3 46.5 614 24-20 

99.7 83.9 39.8 519 29-25 

99.2 85.2 40.0 425 34-30 

99.2 82.2 38.6 409 39-35 

100.0 77.0 34.2 394 40-44  

98.8 82.8 31.6 345 45-49  

99.0 74.5 28.4 660 +50 

 بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. وذلك مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول 

 نرتنت ألكثر من خدمةإلكون الفرد يستخدم ا  %100* جمموع النسب ال تساوي 
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سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت للحصول على خدمات التجارة  5األفراد الذين أعمارهم  توزيع :6. 2.2.15 جدول

 2018، حسب نوع اخلدمة والفئات العمرية واجلنس )نسبة مئوية(لكرتونية اال
 

 
 

 نوع اخلدمة *
 واجلنس الفئات العمرية

 اجملموع شراء / بيع البضائع  / اخلدمات 

 
  

 اجملموع الكلي
 اجملموع 9657 4.0 
 0.0 527 9-5 

 0.0 715 14-10 

 2.8 1115 19-15 

 5.1 1421 24-20 

 5.2 1199 29-25 

 6.4 916 34-30 

 5.0 815 39-35 

 4.1 770 40-44 

 5.5 683 45-49 

 3.6 1496 +50 

 ذكر   
 اجملموع 5270 2.3 
 0.0 284 9-5 

 0.0 390 14-10 

 1.8 661 19-15 

 2.2 807 24-20 

 1.7 680 29-25 

 4.6 491 34-30 

 3.8 406 39-35 

 3.3 376 40-44 

 1.2 339 45-49 

 3.0 836 +50 

 أنثى   
 اجملموع 4387 6.1 
 0.0 243 9-5 

 0.0 325 14-10 

 4.4 613 19-15 

 8.8 519 24-20 

 9.7 425 29-25 

 8.4 409 34-30 

 6.2 394 39-35 

 5.0 344 40-44 

 9.7 660 45-49 

 4.5  +50 

 عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب.وذلك بسبب  مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 نرتنت ألكثر من خدمةإلكون الفرد يستخدم ا% 100* جمموع النسب ال تساوي 
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الذين أعمارهم  سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت للحصول على خدمات من قبل  األفرادتوزيع  :7. 2.2.15 جدول
 2018 ، حسب نوع اخلدمة والفئات العمرية واجلنس )نسبة مئوية( ميةاملؤسسات احلكو 

 نوع اخلدمة *

 واجلنس الفئات العمرية
املواقع احلصول على معلومات من  احلكومة اإللكرتونيةبوابة  خدمات 

 اجملموع ملؤسسات اخلاصةاب

   
 اجملموع الكلي

 اجملموع 972 53.4 41.9
0.0 0.0 139 9-5 

0.0 0.0 39 14-10 

23.1 25.8 81 19-15 

47.1 73.8 112 24-20 

61.0 70.9 109 29-25 

45.7 72.7 86 34-30 

64.8 77.8 82 39-35 

60.2 72.4 97 40-44 

52.6 63.7 74 45-49 

51.8 61.2 152 +50 

 ذكر   
 اجملموع 545 60.6 45.2
0.0 0.0 79 9-5 

0.0 0.0 18 14-10 

25.1 36.7 35 19-15 

52.2 79.4 52 24-20 

52.8 65.9 62 29-25 

47.8 76.0 62 34-30 

66.0 79.8 45 39-35 

59.1 88.6 46 40-44 

61.9 80.1 38 45-49 

62.8 75.0 107 +50 

 أنثى   
 اجملموع 427 44.2   37.7
0.0 0.0 60 9-5 

0.0 0.0 20 14-10 

21.5 17.3 45 19-15 

42.7 68.9 60 24-20 

71.8 77.6 47 29-25 

40.0 64.2 24 34-30 

63.4 75.3 37 39-35 

61.3 57.4 50 40-44 

42.9 46.9 37 45-49 

26.2 29.0 46 +50 

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 ألكثر من خدمة نرتنتإلكون الفرد يستخدم ا  %100ال تساوي جمموع النسب  *
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ترفيهية  سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت للحصول على خدمات  5أعمارهم  الذينتوزيع األفراد  :8. 2.2.15 جدول
 2018 ، حسب نوع اخلدمة والفئات العمرية واجلنس )نسبة مئوية(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نوع اخلدمة *

تماع للموسيقى سإلا واجلنس الفئات العمرية
 ومشاهدة أفالم
 وبرامج التلفزيون

 اجملموع ألعاب إلكرتونية

  
 

 اجملموع الكلي
 اجملموع 9656 60.3 82.9
76.4 87.4 525 9-5 

83.4 89.0 713 14-10 

89.3 79.0 1114 19-15 

92.6 73.6 1421 24-20 

91.6 67.6 1199 29-25 

84.5 58.4 916 34-30 

84.0 55.3 815 39-35 

77.8 45.1 770 40-44 

75.0 35.6 684 45-49 

68.1 28.0 1499 +50 

 ذكر   
 اجملموع 5272 65.0 85.0
78.1 90.5 283 9-5 

83.5 89.2 391 14-10 

90.9 84.7 661 19-15 

92.8 78.6 807 24-20 

92.1 73.3 680 29-25 

85.6 65.0 491 34-30 

86.6 59.8 406 39-35 

82.6 50.3 376 40-44 

79.1 37.6 339 45-49 

72.3 30.1 839 +50 

 أنثى   
 اجملموع 4384 54.7 80.2
74.6 83.7 242 9-5 

83.3 88.9 323 14-10 

87.0 70.6 453 19-15 

92.5 66.9 614 24-20 

90.9 60.2 519 29-25 

83.3 50.8 425 34-30 

81.4 50.9 409 39-35 

73.2 40.2 394 40-44 

71.0 33.7 345 45-49 

62.7 25.3 660 +50 

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 رتنت ألكثر من خدمةإلنكون الفرد يستخدم ا  %100ال تساوي جمموع النسب  *
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الدفع سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت للحصول على خدمات  5توزيع األفراد الذين أعمارهم  :9. 2.2.15 جدول
2018واجلنس)نسبة مئوية( حسب نوع اخلدمة والفئات العمرية

 نوع اخلدمة *

 الفئات العمرية
بطاقات شركة الربيد  نقدا عند التسليم نسواجل

 االردين املدفوعة مسبقا
بطاقات مدفوعة 

خدمات بنكية عرب  حمفظة اهلاتف مسبقا
 اجملموع االنرتنت

 
    

 
 اجملموع الكلي

 اجملموع 9657 3.5 0.4 6.3 0.4 3.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 527 9-5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 715 14-10 

2.8 0.0 4.9 0.1 0.4 1115 19-15 

3.8 0.2 6.7 0.2 1.7 1421 24-20 

4.6 0.4 7.4 0.6 3.7 1199 29-25 

4.8 0.4 6.9 0.2 6.7 916 34-30 

5.7 0.6 10.7 1.0 5.1 815 39-35 

4.6 0.6 9.5 0.4 5.8 770 40-44 

5.7 0.9 7.1 0.6 4.8 683 45-49 

3.0 0.8 6.7 0.7 5.5 1496 +50 

 ذكر      

 اجملموع 5270 5.0 0.5 6.2 0.5 2.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284 9-5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 391 14-10 

1.7 0.0 4.5 0.2 0.6 661 19-15 

2.4 0.2 5.5 0.4 2.1 807 24-20 

2.0 0.5 6.0 0.6 5.2 680 29-25 

5.4 0.7 6.9 0.1 10.3 491 34-30 

4.8 0.5 12.1 1.5 7.7 406 39-35 

4.9 0.8 10.9 0.8 9.1 376 40-44 

5.2 1.0 6.9 0.8 7.3 339 45-49 

3.5 1.2 7.5 0.7 7.8 836 +50 

 أنثى      

 اجملموع 4387 1.7 0.3 6.5 0.3 4.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 243 9-5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 324 14-10 

4.5 0.0 5.5 0.1 0.0 454 19-15 

5.7 0.3 8.4 0.0 1.4 614 24-20 

8.1 0.3 9.1 0.7 1.6 519 29-25 

4.2 0.0 6.8 0.4 2.5 425 34-30 

6.6 0.7 9.3 0.5 2.5 409 39-35 

4.3 0.4 8.1 0.0 2.7 394 40-44 

6.3 0.7 7.2 0.5 2.4 344 45-49 

2.3 0.3 5.8 0.8 2.6 660 +50 

 )الرتجيح( والتقريب.وذلك بسبب عملية التثقيل  مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول 

 رتنت ألكثر من خدمةإلنكون الفرد يستخدم ا  %100ال تساوي جمموع النسب  *
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سنوات فأكثر حسب طرق االتصال املستخدمة للحصول على خدمة  5توزيع األفراد الذين أعمارهم  :10. 2.2.15 جدول
 2018)توزيع نسيب(، اإلنرتنت واحلضر والريف 
 

 احلضر والريف
 طرق اإلتصال

للحصول على خدمة  املستخدمة
 نتاإلنرت 

 اجملموع احلضر الريف

 اجملموع النسبة نعم ال اجملموع النسبة نعم ال اجملموع النسبة نعم ال

 ADSLتصال عن طريق اإل - 16380 100.0 5.6 94.4 14526 100.0 5.8 94.2 1854 100.0 3.7 96.3

 ت عربالفايرباإلنرتنت الثاب 16380 100.0 3.3 96.7 14526 100.0 3.5 96.5 1854 100.0 1.5 98.5

50.9 49.1 100.0 
1854 

42.0 58.0 100.0 
14526 

43.0 57.0 100.0 
16380 

خدمة اإلنرتنت عرب املوابيل )االنرتنت   -
 املتنقل عريض النطاق(

 ال أعرف 16380 100.0 0.0 100.0 14526 100.0 0.0 100.0 1854 100.0 0.0 100.0
 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. عض اجلداولمالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع ب
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تعليمية  سنوات فأكثر الذين يستخدمون اإلنرتنت للحصول على خدمات 5 توزيع األفراد الذين أعمارهم:11. 2.2.15 جدول
 2018 ،حسب نوع اخلدمة والفئات العمرية واجلنس )نسبة مئوية(وثقافية 

 

 
 

 نوع اخلدمة *
 واجلنس الفئات العمرية

 اجملموع التعليم االلكرتوين الغراض التدريب البحث العلمي املطالعة والقراءة االلكرتونية
 

   
 

 اجملموع الكلي

 اجملموع 9657 2.8 4.7 6.2 8.9
4.5 11.4 3.9 1.5 527 9-5 

8.7 16.4 9.3 4.6 715 14-10 

12.6 13.1 9.5 5.5 1115 19-15 

13.5 9.9 9.1 5.9 1421 24-20 

8.3 4.7 4.5 2.6 1199 29-25 

8.7 2.7 2.2 1.3 916 34-30 

7.6 1.9 2.0 1.6 815 39-35 

6.6 1.8 1.4 1.7 770 40-44 

8.4 1.6 1.7 0.7 683 45-49 

6.4 1.2 1.3 1.0 1496 +50 

 ذكر     

 اجملموع 5270 2.5 4.9 5.6 9.2
5.3 10.6 4.1 0.8 284 9-5 

9.0 11.8 7.7 3.4 391 14-10 

13.1 10.3 8.0 4.6 661 19-15 

13.2 9.2 9.6 5.2 807 24-20 

8.6 3.1 4.7 2.5 680 29-25 

7.2 3.1 3.3 1.4 491 34-30 

7.6 1.3 1.9 0.2 406 39-35 

7.2 1.9 2.0 1.5 376 40-44 

8.3 2.6 1.7 0.9 339 45-49 

7.6 2.0 1.9 1.1 836 +50 

 أنثى     

 اجملموع 4387 3.3 4.5 7.1 8.6
3.6 12.5 3.6 2.3 243 9-5 

8.3 21.9 11.2 6.1 324 14-10 

11.8 17.1 11.7 6.9 454 19-15 

13.9 10.8 8.4 6.9 614 24-20 

7.8 6.8 4.3 2.6 519 29-25 

10.5 2.2 0.9 1.2 425 34-30 

7.6 2.5 2.2       2.9 409 39-35 

6.0 1.7 0.9 1.8 394 40-44 

8.5 0.7 1.7 0.5 344 45-49 

4.9 0.0 0.4 0.8 660 +50 

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب. مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 رتنت ألكثر من خدمةإلنكون الفرد يستخدم ا  %100ال تساوي سب جمموع الن *
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 جداول اجملموعة الثالثة .3.2.15
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 2018  ،(توزيع نسيباألسر حسب توافر اهلاتف أو الكمبيوتر واحلضر والريف ) توزيع :1. 3.2.15جدول 

   .وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 
 

 

 

 

 

 األجهزة احلضر والريف
 اجملموع احلضر الريف

 هاتف ثابت   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

وافرمت 4.0 4.4 0.5  

 غري متوافر 96.0 95.6 99.5

 هاتف نقال/ خلوي   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 29.6 28.5 39.1

 غري متوافر 70.4 71.5 60.9

 هاتف ذكي   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 89.7 90.1 86.8

 توافرغري م 10.3 9.9 13.2

 الكمبيوتر الشخصي   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 9.8 9.8 10.2

 غري متوافر 90.2 90.2 89.8

 الكمبيوتر المحمول   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 21.4 22.5 12.4

 غري متوافر 78.6 77.5 87.6

لوحيتر الكمبيو     

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 14.5 15.0 10.7

 غري متوافر 85.5 85.0 89.3

 الطابعة   

 المجموع 3823 3432 391

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 1.0 1.1 0.5

 غري متوافر 99.0 98.9 99.5

 الماسحة الضوئية   

عالمجمو 3823 3432 391  

 النسبة 100.0 100.0 100.0

 متوافر 0.5 0.5 0.2

 غري متوافر 99.5 99.5 99.8
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استخدام تطبيقات الرتاسل اجملانية واالتصال الصويت عرب االنرتنت على  األسر حسب االعتقاد أبثرتوزيع  :2. 3.2.15 جدول
 2018احلضر والريف   )توزيع نسيب( انفاق األسرة الشهري على خدمة االتصاالت 

    
 
 

 
 

 

 

 

   احلضر والريف
أثر استخدام تطبيقات 

االتصال على انفاق االسرة 
الشهري على خدمات 

  االتصال

 اجملموع احلضر الريف

 اجملموع الكلي 3308 2979 329
 النسبة 100.0 100.0 100.0
 زاد االنفاق 47.2 47.6 43.4
 اخنفض االنفاق 8.2 8.0 10.2
 مل يتأثر 41.1 40.8 43.9
 ال أعرف  3.5 3.6 2.5

 مالحظة: يوجد هناك اختالف طفيف يف جماميع بعض اجلداول

 وذلك بسبب عملية التثقيل )الرتجيح( والتقريب.
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 استمارة املسح. 3.15



 

128 

 

 

 مسح العمالة والبطالة )الجولة الرابعة(   

  في المنازل ستخدام تكنولوجيا المعلوماتاو

 2018 تشرين ثاني
 

       
 

 

 

            
 

 

 البيانات سرية بموجب قانون اإلحصاءات

 . البيـــــــانات التعـــــــريفية1

 __|__|__||__|الرقم المتسلسل للعنقود:                  __|__||                   المحافظــة:            101

 |__|__||__|                 :      الجولة والمكررةرقم    109   __|__||                اللـــواء :                 102

 __|__|__||__| رقم العنقود:                                110 |__|                   القضـــاء:                  103

 (    )                                      رقم المبنى:         111 __|__||__|       التجمع السكاني:            104

 (  )                                         رقم المسكن:      112 __|__||المنطقة:                                  105

 |__|__|                           :في العنقود سرةرقم األ  113 __|__||الحي:                                     106 

 (                                   (:) رقم الهاتف )إن وجد 114 __|__|__||                     رقم البلوك:    107

 _|4رقم الربع:                                          |_ 115 |__|                            رقم الطبقـة:     108

 |__| الزيارة الثالثة |__| الزيارة الثانية |__| الزيارة األولى  رقم الزيارة: 116

  |_|_|  |_|_|يوم    شهر    |_|_|  |_|_|يوم     شهر      |_|_|  |_|_|ر    يوم    شه :    ستمارةتاريخ تعبئة اإل 117

  |_|_|  |_|_|دقيقة  ساعة    |_|_|  |_|_|دقيقة    ساعة     |_|_|  |_|_|دقيقة   ساعة                 وقت بدء المقابلة: 118

 . رفضت األسرة     4ال يوجد عضو مؤهل        .3. أرجئت        2. تمت                1 نتيجة الزيارة: 119

  |_|_|  |_|_|ساعة   دقيقة   |_|_|  |_|_|دقيقة    ساعة     |_|_|  |_|_|دقيقة   ساعة                 المقابلة: انتهاءوقت  120 |__|                       . أخرى )حددي( ـــــــــــــــــــــــــــــ7    . المسكن خالي6. المسكن مغلق    5

 الميدانية  المدققة المراقب الباحثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ

 مدخلة البيانات المرمز المدققة المكتبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :سماإل
|__|__||__ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :التاريخ

 |___|  في المربع)×( إشارة  يذا استعملت استمارة مكملة ضعإ: ةمالحظة للباحث
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 . بيانــات استخـــدام تكنولوجيــــا3
 

201 202 206 301 302 303 304 305 

رقم 
 سنوات فأكثر 5عمارهم ألألفراد الذين  فراد األسرة      أ. بيانات 2 الفرد

 

 ..............ســـــم ..........اإل

 )ثالثة مقاطع( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كم كان 
عمرك في 
آخر عيد 
 ؟ميالد لك
 

 الباحثة:

أقل من 

سنة 

 00سجلي 

فأكثر  97

سجلي 

97 

 شهراً السابقة 12أسباب استعمال الحاسوب خالل ألـ  شهراً السابقة 12خالل ألـ 

هل استخدم  

 )..............(

الكمبيوتر / 

 الحاسوب؟

          . نعم 1

          303 

       . ال2

 استمري         

 

 

ما هو السبب الرئيسي لعدم 

استخدام الكمبيوتر/ 

 الحاسوب 

 . عدم المعرفة باستخدامه1

 . اإلفتقار إلى التدريب2

 . عدم توفر الحاسوب4

 .  الفرد أمي5

 . عدم الحاجة له6

 . عدم توفر الوقت الستخدامه7

وجية . وجود بدائل تكنول9
 Tablets   أخرى مثل 

 والهواتف الذكية

 . أخرى )حددي(................. 8

 إقرئي البنود الباحثة:

سجلي رمز السبب الباحثة: 

 306الرئيسي وانتقلي إلى سؤال 

ألغراض 

 العمل

 

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 

 

 

للترفيه 

  والتسلية

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

ألغراض 

التعليم و البحث

 والتدريب

 

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 

 

 

 

××  ×× ×  × × × × 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

    .* للباحثة: ضعي دائرة حول رقم سطر الفرد امللتحق حالياً أو سبق له اإللتحاق يف الثانوية العامة فأعلى           
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 المعــلومـــات فــي المنــازل
201 306 307 308 309 310 311 312 313 314 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم 

هل استخدم 

نت )............(  اإلنتر

شهراً  12خالل أل 

 السابقة؟

الباحثة: يمكن قبول أكثر 

 من إجابة

نعم على جهاز  . 1

 الكمبيوتر 

. نعم على الهاتف 2

 الخلوي الذكي

  Tablets. نعم على 3

 . ال4

 أعرف. ال 8

انتقل إلى الفرد التالي      

ما هي وسيلة 

 االتصال باالنترنت؟

 

االنترنت الثابت  . 1

  ADSLعبر 

ترنت الثابت عبر . االن2

 الفايبر

االنترنت عبر . 3

الموبايل )االنترنت 

المتنقل عريض 

 النطاق(

 أعرف. ال 8

 

لباااااحثااااة يمكن قبول : ا

 أكثر من إجابة

 شهراً السابقة 12األماكن التي استخدم فيها الفرد اإلنترنت خالل ألـ 

 في المنزل

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 

 

 

 العمل
 

 . نعم1

 . ال2

 ال ينطبق. 3

 . ال أعرف8

 

 

مقاهي 

 اإلنترنت

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

محطات  الجامعات المدارس 

المعرفة 

 األردنية

االماكن 

العامة مثل 

)الموالت، 

المطاعم( 

استخدام 

خدمة 

WIFI 

 المجاني

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

×× 1 2 3 4 8 1 2 3 8 × × × × × × × 

01 1 2 3 4 8 1 2 3 4        

02 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

03 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

04 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

05 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

06 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

07 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

08 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

09 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

10 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

11 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

12 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

13 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

14 1 2 5 4 8 1 2 3 4        

15 1 2 5 4 8 1 2 3 4        
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 . بيانــات استخـــدام تكنولوجيــــا3
201 315 316 317 318 319 320 321 322 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم 

األماكن التي استخدم فيها الفرد اإلنترنت 

 ابقةشهراً الس 12الخدمات التي حصل عليها الفرد عن طريق اإلنترنت خالل ألـ  شهراً السابقة 12خالل ألـ 

 

 في أي مكان

باستخدام 

 الهاتف

أو الــ  الذكي

Tablets 

 

أي مكان آخر 

 .......()حددي

 حول الخدماتالحصول على 

خدمات 

 متنوعة

البضائع 

 والخدمات

 خدمات متنوعة

الحصول على  اية 

 معلومات

خدمات 

 متنوعة

  الوظائف

 خدمات اإلتصال والتواصل

إرسال/ 

إستقبال البريد 

 كترونياإلل

المحادثة 

)كتابة، صوت، 

 صورة(

مواقع التواصل 

 اإلجتماعي

 

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف8

 

 

 . نعم1

 . ال2

 . ال أعرف   8

    324     

×× ×  × × × × × × × 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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 ومـــات فــي المنــازلالمعــل
201 323  324 325 326 327 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم 

 شهراً السابقة 12الخدمات التي حصل عليها الفرد عن طريق اإلنترنت خالل ألـ 

 حول الخدماتالحصول على 

 خدمات تعليمية وثقافية خدمات اإلتصال والتواصل

 االجتماعي قنوات التواصل

 

 

 

 التعليم اإللكتروني

E-Learning 
ألغراض 

 التدريب
البحث 
 العلمي

المطالعة 

والقراءة 

  االلكترونية

E-Book 

 أي من مواقع التواصل االجتماعي التالية يستخدم )...........(؟

1 .Facebook الفيس بوك 

2 .whatsapp  واتس اب 

3 .Twitter تويتر 

 . لينكد إن4

5 .Youtube وتيوبي 

6 . Instagram انستغرام 

7 .Snapchat سناب شات 

8 .Google جوجل 

 . أخرى )حددي(........9

 

 الباحثة: يمكن قبول أكثر من إجابة

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 .ال ينطبق3

. ال 8

 أعرف

 . نعم1 

 . ال2

 .ال ينطبق3

. ال 8

 أعرف

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

×× 1 2 3 4 5 6 7 8 9   × × × × 

01 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

02 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

03 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

04 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

05 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

06 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

07 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

08 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

09 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

13 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9       

15 1 2 3 4 5 6 7 8 9       
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 . بيانــات استخـــدام تكنولوجيــــا3

 
 
 

201 328 329 330 331 332 333 334 335 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم 

 شهراً السابقة 12الخدمات التي حصل عليها الفرد عن طريق اإلنترنت خالل ألـ 

 حول الخدماتالحصول على 

 خدمات الدفع ألغراض التجارة اإللكترونية
شراء/ بيع 

 البضائع /الخدمات

ما هو متوسط 

نفاق للحصول اال

على خدمة او 

بضاعة من خالل 

 اإلنترنت؟

ما هو  السبب الرئيسي 

لعدم استخدامك للتجارة 

 اإللكترونية؟

خدمات بنكية 

 عبر االنترنت

محفظة الهاتف 

(Mobile 

Wallet ) 

بطاقات 

مدفوعة 

 ً  مسبقا
 

بطاقات 

شركة البريد 

األردني 

المدفوعة 

 ً  مسبقا

نقداً عند 

 االستالم

 . نعم1

 330←ال. 2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

331 

 دينار 50أقل من  .1

 100أقل من-50. 2
 دينار

أقل من  –100. 3
 دينار 500

 دينار فأكثر 500. 4

 ال أعرف .8

انتقلي للجميع : الباحثة
 331للسؤال 

. غير مهتم بالتجارة 1
 اإللكترونية

. أفضل التسوق   شخصياُ 2
 من األماكن التجارية

اتي . خصوصية بيان3
 الشخصية والبنكية

 . عدم الثقة بجودة البضائع4

 . أخرى )حددي(ـــــــــــ5

 . ال أعرف8
 
 

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

×× × ×  × × × × 

× 

× × 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          



 

134 

 

 المعلومات في المنازل
201 336 336-A 337 338 339 340 341 342 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم  

 شهراً السابقة 12الخدمات التي حصل عليها الفرد عن طريق اإلنترنت خالل ألـ  

 (e-governmentالحصول على خدمات من قبل المؤسسات الحكومية ) 

 طريقة الحصول على الخدمة 

مت خدمات الحكومة هل استخد

 اإللكترونية

هل حصلت 

على معلومات 

من خالل 

المواقع 

الخاصة 

 بالمؤسسات؟ 

خدمات 

بوابة 

الحكومة 

 اإللكترونية

www.jordan.

gov.jo 

تطبيقات 

الهواتف 

الذكية 

(mobile 

App) 

مكاتب البريد 

 األردني

محطات 

 المعرفة

االكشاك 

 لكترونيةاال

موظف 

خدمة 

الجمهور في 

الجهة 

الحكومية 

 نفسها

 استمري   ←.نعم        1

 

 .ال2

 .ال اعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف 8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 ال ينطبق .3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

××  × 
× 

× × × × × × 

01         

02         

03         

04         

05         

06         

07         

08         

09         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 
 
 
 
 
 
 

350 

http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
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 . بيانات استخدام تكنولوجيـا3
201 343 344 345 346 347 348 349 350 351 

رقم 
 الفرد

 سنوات فأكثر 5لألفراد الذين أعمارهم 

 شهراً السابقة 12الخدمات التي حصل عليها الفرد عن طريق اإلنترنت خالل ألـ 

 (e-governmentمن قبل المؤسسات الحكومية )الحصول على خدمات 
 خدمات ترفيهية

 البيانات الحكومية المفتوحة مستوى الرضى عن خدمات الحكومة االلكترونية

هل 

الخدمة 

مكتملة 

 الكترونياً؟

هل 

الخدمة 

 سريعة؟

هل الخدمة 

سهلة 

 االستخدام؟

هل الكلفة 

 منطقية؟

هل 

استخدمت 

تطبيق 

الشكاوى 

الخاص 

 ؟ بالحكومة

هل سمعت 

عن البيانات 

الحكومية 

 المفتوحة؟

هل استعملت المنصة الخاصة 

 بالبيانات الحكومية المفتوحة؟

https://Data.Jordan.gov 

.jo 

ألعاب 

 إلكترونية؟

اإلستماع 

للموسيقى 

ومشاهدة 

األفالم 

والبرامج 

 واالخبار؟

 . نعم1

 . ال2

. ال 3

 ينطبق

. ال 8

 أعرف

 . نعم1

 . ال2

. ال 3

 ينطبق

. ال 8

 أعرف

 . نعم1

 . ال2

. ال 3

 ينطبق

. ال 8

 أعرف

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

. ال 8

 أعرف 

 . نعم1

 . ال2

. ال 3

 ينطبق

. ال 8

 أعرف

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

350 

 . نعم1

 . ال2

 . ال ينطبق3

 . ال أعرف8

 . نعم1

 . ال2

. ال 8

 فأعر

 . نعم1

 . ال2

. ال 8

 أعرف

××   × 
× 

× × × × × × 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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يانات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل. ب4  
 سنة فأكثر 15تستوفى بيانات هذا القسم من رب األسرة أو أحد أفرادها الذين أعمارهم  

 هل يتوافر لـدى األسرة أو أحد أفرادها ..........؟ 401

 ال نعم البنود
عدد 

 الخطوط
  اناث ذكور

   |__|__| 2 1 ............. هاتف ثابت ........................1

  |__|__| |__|__| |__|__| Smart phones............. 1 2. هاتف ذكي 2

  |__|__| |__|__| |__|__| 2 1 . هاتف نقال، خلوي عادي ..................3

  .404وإال فانتقلي الى السؤال  402هي نعم اسالي السؤال  2الباحثة: إذا كانت إجابة البند  

 هل تستخدم األسرة أو أحد أفرادها.........................؟ 402

  ال أعرف ال نعم البنود

  1 2 8 (…WhatsApp, massangerتطبيقات التراسل المجانية المكتوبة ). 1

  1 2 8 ( Skype Tango,،Viber ،massanger ،Imo)مثل  . اإلتصال الصوتي عبر اإلنترنت2

 .404وإال فانتقلي إلى السؤال  403( أي نعم اسألي السؤال 1كانت إجابة احد البندين أو كالهما هو الرمز )الباحثة: إذا  

هل تعتقد أن استتتتتتتخدام األستتتتتترة لهذ   403
أثر على إنفاقها الشتتتتتهري التطبيقات قد 

 على خدمة اإلتصاالت؟

 1...................................................بالزيادة، نعم

 2.............................................باإلنخفاض ، نعم

 3.....................................................لم يؤثر، ال

 8......................................................أعرف  ال

 

 هل تتوافر األجهزة التالية لدى األسرة؟ 404

 

اإلجابة نعم ألي بند من البنود  : إذا كانتالباحثة

استتتتتتتتألي عن عتتدد األجهزة وعتتدد األفراد التتذين 

 يستخدمونها .

 البنود
 ال نعم

عدد 
 األجهزة

عدد 
 األفراد

 |__|__| |__|__| 2 1 . الكمبيوتر الشخصي.......................................1 

 |__|__| |__|__| 2 1 ........... الكمبيوتر المحمول ............................2

 ,I Pad)أمثلة  Tabletsكمبيوتر لوحي . 3

Samsung Galaxy Tab) ....................... 

 

1 

 

2 |__|__| |__|__| 

 |__|__| |__|__| 2 1 . طابعة ......................................................4 

 |__|__| |__|__| 2 1 ................................ ماسحة ضوئية ...........5 

 406إلى السؤال وإال فانتقلي  405اسألي السؤال  2هي ال اي الرمز  3و  2و  1إذا كانت إجابة البند رقم  404مالحظة للباحثة: انظري السؤال  

405 
أستتتتباب عدم توافر كمبيوتر شتتتتخصتتتتي 

)مكتبي( و/ أو محمول و/ أو لوحي في 

 زل ؟المن

  1 عدم القدرة المالية   ...................................................             

  2 عدم المعرفة بكيفية استخدام الحاسوب ............................

  3 عدم الحاجة للكمبيوتر ................................................

ائرة حول رمز اإلجتتتابتتتة / : ضتتتتتتتعي دالبااااحثاااة

 اإلجابات التي يدلي بها المستجيب

  smart phones......................... 4وجود بدائل أخرى مثل 

  5 أسباب أخرى )حددي( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل تتوافر مهارات استخدام الحاسوب  406

 أحد افراد االسرة:التالية لديك او لدى 

 

 ال أعرف ال نعم البنود

 8 2 1 . استخدام لغة البرمجة في اعداد البرامج ....................1

 . تحويل الملفات إلى  اجهزة اخرى ...........................2
1 2 8 

 . تحضير عروض توضيحية...................................3
1 2 8 

 .........................................يل وتحميل البرامجتنز. 4
1 2 8 

 ....................................ربط وتحميل اجهزة جديدة. 5
1 2 8 

 .......................................استخدام صيغ المعادالت. 6
1 2 8 

 ........................................ارسال بريد مع مرفقات. 7
1 2 8 

 ...........................................استخدام نسخ ولصق. 8
1 2 8 

 .............................................. نسخ ونقل الملفات. 9
1 2 8 
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 . بيانات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل4
رقم 
 السؤال

  البنود السؤال

هل تعتقد أن استخدام أفراد األسرة           407
لإلنترنت قد أثر على العالقات اإلجتماعية 

 بين أفرادها؟

 نعم، له تأثير إيجابي................................................

 نعم، له تأثير سلبي..................................................

 ................................................ال، لم يؤثر...........

 ال أعرف .............................................................

1 

2 

3 

8 

 

هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك  408

لعمليات االبتزاز او االستغالل اواالحتيال او 

الحد الرسائل المضللة من اي نوع عبر 

ل باالنترنت سواء عن طريق وسائل االتصا

الشبكة العنكبوتية او مواقع التواصل 

 االجتماعي ؟

 نعم ...............................................................

 ..................................................................ال

 .................ال أعرف .......................................

1 

2 

8 
 

 

هل تعلم ان هناك قانون مطبق يجرم مثل هذ   409

قانون  2015( لسنة 27االعمال "قانون رقم )

 الجرائم االلكترونية"؟

 نعم ...............................................................

 ..................................................................ال

 ال أعرف ........................................................

1 

2 

8 

 

هل تعلم ان هناك وحدة  تابعة للبحث الجنائي  410

الجرائم  في االمن العام مختصة بمتابعة

 االلكترونية "وحدة  الجرائم االلكترونية".؟

 .......................نعم ........................................

 ..................................................................ال

 ال أعرف ........................................................

1 

2 

8 

 

هل تتفق األسرة مع حجب المواقع  411

 اإلباحية عن شبكة اإلنترنت؟

 ......................................نعم .........................

 ..................................................................ال

1 

2 413 
 

ما هو األسلوب الذي تفضله األسرة   412

لحجب المواقع اإلباحية عند استخدام شبكة 

 اإلنترنت؟

 اقرئي البنودالباحثة: 

 البنود
 

 نعم
 
 ال

 ال أعرف

 8 2 1 الحجب المباشر من قبل مزودي خدمات اإلنترنت .. .1

 8 2 1 . توفير برمجيات خاصة للحجب..........................2

ما هو متوستتتتتتط دخل األستتتتتترة الشتتتتتتهري  413

 متوسط دخل األسرة الشهري )بالدينار( ـــــــــــــــ )بالدينار(؟ 
|___|___|___|___| 

 دينار فلس األسرة المدفوعة شهرياً على الخدمات التالية:ما هو مجموع مصاريف  414

 المصروفات ........................................................... . إتصاالت الهاتف االرضي 1 

 مجاناً .................................................................

 ........................................ال تستخدم .....................

 ال أعرف .....................................................................

      |__|__|__|          |__|__|__| 

996 

997 

998 

 . إتصاالت الهاتف الخلوي2
 ........المصروفات ...................................................

 مجاناً ..................................................................

 ال تستخدم ..............................................................

 ال أعرف ..............................................................

      __|          |__|__|__||__|__| 

996 

997 

998 

 . خدمات اإلنترنت3
 المصروفات ...........................................................

 مجاناً ..................................................................

 ال تستخدم ..............................................................

 ال أعرف ..............................................................

      |__|__|__|          |__|__|__| 

996 

997 

998  
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415 
  في أي مما يلي؟ هل تتعامل األسرة مع البريد األردني أو شركات القطاع الخاص

 النشاط
 شركات القطاع الخاص شركة البريد األردني

 ال أعرف ال نعم ال أعرف ال منع

 8 2 1 8 2 1 ...............................إرسال/ استالم الرسائل البريدية. 1 

 8 2 1 8 2 1 .......................................العادية إرسال/ استالم الطرود. 2 

 8 2 1 8 2 1 .................................االلكترونية  إرسال/ استالم الطرود .3 

  8 2 1 ................................................... استالم المعونة. 4 

 .......................................................دفع الفواتير. 5 

 . الخدمات الحكومية التي تقدم من خالل المكاتب البريدية...6

1 
1 

2 
2 

8 
8 

 8 2 1 8 2 1 المالية ....................................................... الحوالت 7 

  2 1  2 1 . أخرى )حددي( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8 

 417وإال فانتقلي إلى السؤال  416 اسألي السؤال هي ال 8-1)شركة البريد األردني( إذا كانت إجابة جميع البنود  415مالحظة للباحثة: انظري السؤال 

 ما هي أسباب عدم تعامل األسرة مع البريد األردني؟ 416

 
ضعي دائرة حول رمز اإلجابة/ اإلجابات التي يدلي بها : للباحثة

   المستجيب

 عدم الحاجة..............................................................

 عاون الموظفين.........................................عدم كفاءة وت

 إجراءات المعامالت طويلة نسبياً....................................

 عدم توافر/ استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة...................

 جودة الخدمة المقدمة من الشركة غير مناسبة.....................

 ر كافة الخدمات البريدية ضمن المكتب الواحد.........عدم تواف

 ساعات عمل المكاتب البريدية غير كافية..........................

 أخرى )حددي(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

  
 القطاع الخاص البريد األردني 

الرسائل البريدية التي استلمتها  األسرة  ما هو عدد 417

 شهراً السابقة؟ 12خالل ألـ 

 عدد الرسائل المستلمة ....................

 ال يوجد.....................................

 ال أعرف ..................................

|__|__| 

00 

98 

|__|__| 

00 

98 

التي أرسلتها األسرة  ما هو عدد الرسائل البريدية 418

 شهراً السابقة ؟ 12خالل ألـ 

 عدد الرسائل المرسلة .....................

 ال يوجد.....................................

 ال أعرف ...................................

|__|__| 

00 
98 

|__|__| 

00 

98 

استلمتها ما هو عدد الطرود العادية/ االلكترونية التي  419

 شهراً السابقة؟ 12األسرة  خالل ألـ 

 عدد الطرود المستلمة ......................

 ال يوجد......................................

 ال أعرف ...................................

|__|__| 

00 
98 

|__|__| 

00 

98 

لتها  ما هو عدد الطرود العادية/ االلكترونية التي ارس 420

 شهراً السابقة؟ 12األسرة  خالل ألـ 

 عدد الطرود المرسلة......................

 ال يوجد.....................................

 ال أعرف ..................................

|__|__| 

00 
98 

|__|__| 

00 

98 

ما هو متوسط إنفاق األسرة الشهري على خدمات  421

 دني والقطاع الخاص؟البريد األر

 القطاع الخاص البريد األردني البنود

 دينار فلس دينار فلس

 |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| المصروفات ..........................

    996 مجاناً ....................................

  997  997 ...ال تستخدم ...........................

  998  998 ال أعرف ...............................
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 محطات المعرفة األردنية .5

ما هي الوسائل التي سمعت من خاللها األسرة  ................................................... عالم المرئي والمسموعوسائل اإل 1 

 أواحد أفرادها عن محطات المعرفة األردنية؟

 

 أية وسيلة أخرى :الباحثة

 : يمكن قبول أكثر من إجابةالباحثة
 

502 

 ...............................................الجهة المستضيفة لمحطة المعرفة 2 

  .......................................................موقع الوزارة اإللكتروني 3 

   .....................................الوطني موقع مركز تكنولوجيا المعلومات 4 

 ة...............................................................موقع محطة المعرف 5 

   أصدقاء/أقارب......................................................................... 6 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى )حددي( 7 

 ال أعرف.................................................................................. 8 

سباب عدم استخدام األسرة لخدمات ما هي أ  البعد عن مكان السكن................................................................. 1 

 محطات المعرفة األردنية ؟

 

 : يمكن قبول أكثر من إجابةالباحثة

 507: انتقلي للسؤال الباحثة

505 

 2 
تهوية.......الخ  إضاءة/ )كمبيوترات/ عدم كفاءة التجهيزات المتوفرة فيها والبيئة 

).................................................................  

  ـــــ إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها المحطات من أماكن أخرى  3 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى )حددي( 4 

 .............................ال أعرف................................................. 8 

ما هي المجاالت التي ترغب فيها األسرة  ...............................ICTدورات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات  1 

أو أحد أفرادها الحصول على تدريب 

الل محطات المعرفة خاص من خ

 األردنية؟

 : يمكن قبول أكثر من إجابةالباحثة

507 

 دورات في التنمية الذاتية والمهارات الحياتية..................................... 2 

 دورات متعلقة بالحرف اليدوية...................................................... 3 

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى )حددي( 4 

 ال أعرف............................................................................. 8 

 
 

 

 

هل سمعت األسرة أو أحد أفرادها عن محطات  501

 المعرفة األردنية؟

 نعم .............................................................................

 .........................................................................ال

1 

 انتهت المقابلة← 2

هل استخدمت األسرة أو أحد أفرادها الخدمات  503

 المقدمة من محطات المعرفة األردنية؟

 نعم .............................................................................

 .........................................................................ال

1 

2← 

 

505 

ما هي المجاالت التي استخدمت ألجلها  504

 األسرة محطات المعرفة األردنية؟

إذا كانت إجابة هذا السؤال  506للسؤال انتقلي : الباحثة

 507( التدريب وإال فانتقلي للسؤال 2هي الرمز )

 : يمكن قبول أكثر من إجابةالباحثة

  1 استخدام اإلنترنت.....................................................................

  2 ........................................التدريب..........................................

  3 تقديم طلبات مثل )التسجيل بالجامعة/معونة وطنية(..............................

  4 ستخدام الحكومة اإللكترونية......................................................ا

  5       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى )حددي(

  8  ...............................................................................ال أعرف 

ما هي المجاالت التي حصلت فيها األسرة  506

أو أحد أفرادها على تدريب خاص من 

 خالل محطات المعرفة األردنية؟

 

 : يمكن قبول أكثر من إجابةالباحثة

 

  ICT............................... 1دورات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات 

  2 التنمية الذاتية والمهارات الحياتية.................................... دورات في

  3 دورات متعلقة بالحرف اليدوية.....................................................

  4       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى )حددي(

 ال أعرف...............................................................................
8  


