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 ��!��ا	

جلس الوزراء رقم قرار مبموجب  هيئة االتصاالت السعودية مسمىأوال تحت  هيئة االتصاالت وتقنية المعلوماتتأسست 
هيئة  الهيئة بتنفيذ مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات  تغير اسمها إلى تم تكليفبعد أن . هـ5/3/1422بتاريخ ) 74(

  . هـ21/5/1424بتاريخ ) 123(قرار مجلس الوزراء رقم  بموجب االتصاالت وتقنية المعلومات

جودة عالية اتصاالت وتقنية معلومات، متاحة للجميع، بخدمات ضمان توفير " عملها تتلخص في في الهيئةرسالة 

  ".الئمةبأسعار مو

ت نترناإل صبحأومنذ ذلك الحين . 1997 في المملكة العربية السعودية في العام ارسمي م توفير خدمة االنترنتهذا وقد ت
  . السعوديينقتصاد االلمجتمع وال يتجزأ من اجزءاً 

. في المملكةنموها  دراسة  سبلو  الحاليةاالستخداماتو معرفة طبيعة  نترنتإللالي الوضع الح تقييم الهيئة في ترغب و
االنترنت تغطي سلسلة واسعة من المؤشرات المتعلقة ب ةشاملدراسة الغاية، كان من الضروري إجراء إلى هذه وللوصول 

  .2007العام  في نيلسنإلى شركة إجراء هذه الدراسة أوكلت مهمة  و. في المملكة العربية السعودية

نتشار اإلى تحديد مستويات ، وتهدف نترنت في المملكة العربية السعوديةإللالوضع الحالي تقيم تهدف هذه الدراسة إلى 
بدءاً من البنية مجاالت الوتغطي الدراسة سلسلة واسعة من . وعادات وأنماط استخدامها واإلمكانات المستقبلية لهاالخدمة، 

األفراد :  تشملمستخدمي االنترنتمختلفة من  فئاتتغطي الدراسة كما . رضا المستخدمينمستوى التحتية وانتهاء ب
  .  لشركاتو االمؤسسات التعليمية  و الحكوميةجهات الو

مناطق  بما في ذلك المدن الرئيسية والكافة أنحاء المملكة  النتائجمثلتأن بصورة تضمن  الدراسة ههذتم تصميم  علما أنه
   .المجتمعكما تم تصميمها لتغطي كافة شرائح و فئات , الريفية

على مدى  ثالثراحل م في كل من السنتين القادمتين ليكون مجموع الالدراسةتكرار هذه بإذن اهللا سيتم ف،  إلى ذلكإضافة
  .ونموتقدم ما يتحقق من قياس لك و ذل, سنوات متتاليةثالث 

  . بها المتعلقةمع أهم التوصيات  الدراسةليها إ تالنتائج التي توصلتفاصيل هذه الوثيقة  تعرض

  

��\,   ا	�

 ا��را������� 

عدد من مع مقابالت إجراء ذلك، تم إلى  إضافة .المستهدفينبين المجيبين " الكمي "سلوبباأل  الدراسةهذهإجراء تم  •
 . ن الدراسات السابقة و كذلك مقارنة النتائج مع عدد م من صحة النتائج التي تم التوصل إليهاللتأكدالخبراء 
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�  ا����ت ا������

  :دراسةلدواعي اللتهم مقابت الذين تمالمجيبين تفاصيل فيما يلي 

في المملكة، الذين سكان العموم من الدراسة  هالمتعلقة بهذمقابالت ُأجريت معهم الالمجيبون الذين كان  :األفراد •
 15على أعمارهم نسيات، من الذكور واإلناث، الذين تزيد  والجقتصاديةواالجتماعية االطبقات مختلف الإلى ينتمون 

  .60 و تقل عن سنة

مديري خدمات االتصاالت أو المسئولين المعنيين / ُأجريت المقابالت مع مديري تقنية المعلومات  :األعمال قطاع •
  .  سات التي يعملون بهاالمراكز الرئيسية للمؤسفي معهم المقابالت تلك تم إجراء وقد . باتخاذ القرارات ذات الصلة

مديري خدمات االتصاالت أو المسئولين المعنيين / ُأجريت المقابالت مع مديري تقنية المعلومات  :الصحيالقطاع  •
 . باتخاذ القرارات ذات الصلة

أو مدير المدرسة /  عن تقنية المعلومات ومعلمي الحاسب اآللي المسئولينتم إجراء المقابالت مع  :التعليميالقطاع  •
 . التعليميمؤسسات القطاع  داخل كل مؤسسة من أصحاب الوظائف المماثلة

 داخل  المماثلة الوظائفاالتصاالت أو أصحاب/تم إجراء المقابالت مع مديري تقنية المعلومات :الحكوميالقطاع  •
  . مؤسسات القطاع الحكومي

يارهم بناء على عالقتهم بالقطاعات تإختم و، في هذا المجالخبراء عدد من ال إجراء المقابالت مع تم:  خبراءال •
 . الدراسة و على خبرتهم بالسوق المحليهذهالمختلفة التي شملتها 

 

  ا��را��ا������ وا����ر ���� 

ا أم. والريفية، بما في ذلك المناطق الحضرية المملكةمناطق كل  في إجراء مقابالتفي الجزء الخاص باألفراد تم  •
 الدمام وجدة و المنورةالمدينة و المكرمةمكة والرياضكل من في مقابالت الفقد تم إجراء قطاع األعمال، لبالنسبة 

 .السعوديةلكة العربية ملما الكثافة السكانية في غالبيةالجبيل، الن هذه المدن تمثل  و الخبرو

يرجى الرجوع إليها .   تحوي كافة التفاصيلفي وثيقة منفصلة الدراسةوعينات تغطية التم تقديم البيانات المتعلقة ب •
 .لمزيد من المعلومات 

 

 ا��را��أداة 

باللغتين العربية  هاتم إعداد .Structured Questionnaireاستبانة هيكلية تم إجراء المقابالت باستخدام  •
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  .واالنجليزية

 .مغلقةوالمفتوحة ال من األسئلة مزيجاكانت االستبانة  •

إلى  30  مندقيقة، فيما تراوحت مدة المقابالت التفصيلية 15 إلىدقائق  10بين ما   األوليةمقابالتالمدة تراوحت  •
 .دقيقة 35

  

  ا��را�������ت ���� 

المقابالت التي تم إجراؤها تفاصيل وفيما يلي . دراسة لدواعي الو الجهاتمن األفراد  10.407بما مجموعه تم االتصال 
 :الدراسةعينة على 

  

  الشرائح
عدد 

 المقابالت
  %3+ \-طأ هامش الخ

 %95مستوى الثقة 

 %1.1 7.570 )األفراد ( 
 %3.1 1.296 قطاع األعمال
 %4.9 400 القطاع الصحي
 %3.7 700 القطاع التعليمي
 %4.9  441 القطاع الحكومي

  10.407 اإلجمالي
  9 خبراءال 

 ا�
	� 1 :��ول�
  ���ت ا����� 

، األعمال في قطاع فعلى سبيل المثال( على حدة، تم تصنيف الشرائح إلى فئات فرعية أخرى ولغرض تحليل كل شريحة
 .لبياناتل  أدق و أفضلمن أجل تحليل) تنصيف إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرةالتم 

 

�   ات ا	�_��� وا�#�^��ر�ا	[

  ا&�%ا�$��# أ"�!ة ا�� �ر 

 إلىسبة نتصل ال فيما ؛% 68 إلى  سنة15 عنالذين تزيد أعمارهم  األفرادبين  اآلليالحاسب أجهزة امتالك تصل نسبة 
  . مجمل السكانإلىبالنسبة % 43

  

 )2006عام ( سكان المملكة إجمالي 23.980.834

  سنة60 و15عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين   15.107.925

 بين الذين تتراوح أعمارهم لياآلالحاسب أجهزة نسبة امتالك  )من إجمالي السكان% 63(
  سنة60 و15بين 
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  سكان المملكةإجمالي بين اآلليالحاسب امتالك نسبة   43%

  ).م2007(خـ 1428غرافي ديمو ـ مسح  في المملكة العربية السعوديةواإلسكانخصائص السكان :  sa.gov.cdsi.www المصدر(*  

 الطبقات إلى الذين ينتمون الفئات العمرية الصغيرة في السن وكذلك بين بين  اآلليالحاسب أجهزة مستويات امتالك ترتفع 
المنطقة الجنوبية أقل منها  في الحاسب اآلليأجهزة فان نسبة امتالك ، المناطقأما من حيث . العليااالقتصادية  واالجتماعية

  . من المملكةاألخرىاألربعة طق المنافي 

وتزداد هذه النسبة . األقلو جهازين على أ اًالمملكة جهاز فيمن الشركات الخاصة العاملة % 76تمتلك ذلك، موازاة وفي 
تعد النسبة في الشركات التي تعمل في  ،على النقيض من ذلك و.الكبيرةالشركات المتوسطة والمؤسسات بصورة اكبر بين 

  .األخرىالقطاعات أقل منها في الشركات العاملة في  ةاألغذيقطاع 

حاسب  ة أجهزلديهامنها % 95فإن نحو  ، )المستشفيات والمراكز الصحية والعياداتبما فيها (أما المؤسسات الصحية 
في % 99في مقابل نسبة % 93لتصل إلى المؤسسات الصحية الصغيرة نسبياً في  اآلليالحاسب انتشار  وتتدنى نسبة .ليآ

  .في المؤسسات الكبيرة% 100المؤسسات الصحية المتوسطة و

  .العامةالمستشفيات الحكومية  توجد في جميع اآلليالحاسب أجهز  أنوجدير بالمالحظة 

الواقع،  فيو .يتوفر فيها جهاز حاسب آلي واحد على األقل%) 99نحو (كلها تقريبا لمؤسسات التعليمية أن ا المالحظمن و
  .المراحل األوليةعدد قليل جدا من عدا التعليمية كلها  المؤسسات في% 100 إلى اآلليالحاسب أجهزة ك نسبة امتالتصل 

من المكاتب الرئيسية وفي % 98 في   اآلليالحاسب أجهزة ويكاد الحال نفسه ينطبق على الدوائر الحكومية، حيث توجد 
بالذكر من الجدير  و.)الدمام والرياض وجدة مثل   الكبيرةالمدن فيهذه النسبة تزداد (من أفرع اإلدارات الحكومية % 84
في من فرع أو أكثر تمتلك فرعا واحدا الدراسة  ههذ تم االتصال بها في إطار حكوميةثمانية من كل عشر دوائر  أن

  .المملكة
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43

76

95

99

98

ا98اد

>��ع ا���9ل

ا�=��ع ا��$%

>��ع ا��?<��

%@AB$�ا�=��ع ا

 
�ر أ<�Aة ا�#� @ :  2 <�ولC�&ت&7$� ا�3� ا7D 9�E@ ا��6

  .كز الرئيسية فقطاتمثل شريحة القطاع الحكومي المر: مالحظة

  ا�8EFاء Dراء

هذا في  ءاتإحصافليس لدينا أي حضرية وريفية، كلها، بما فيها من مناطق المملكة مساحة طالما أن هذا يغطي " 
  ". مقبولة ومنطقيةالنتائج أن هذه وأعتقد الخصوص، 

  
 "�!ةا9

األكثر انتشارا، حيث تصل هي  Desktopتظل األجهزة المكتبية ،  المختلفة الشخصيةاآلليالحاسب أجهزة اع من بين أنو
 بنسبة تصل إلى Laptop ة المحمولاآلليالحاسب  أجهزةبين األفراد، ويأتي في المرتبة الثانية % 88إلى ملكيتها نسبة 
وتنخفض نسبة امتالك . االقتصادية العالية واالجتماعيةبقات إلى الطن والذين ينتمون والسعوديلها ضوهي التي يف، 46%

 المساعد الرقمي أجهزةومن ناحية أخرى، تُقدر نسبة حيازة . في المناطق الجنوبية المحمولة نسبيا اآلليالحاسب أجهزة 
PDA لياآلالحاسب أجهزة من أصحاب %) 34( نسبة كبيرة  أنبالذكرمن الجدير و.  بين السكانفقط% 1 بنحو 

  .افي منازلهوالمحمولة، المكتبي الشخصية تمتلك كال النوعين 
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فيما تجاوزت ، أجهزة مكتبية تمتلكأنها %) 99( كلها تقريبا اآلليالحاسب  أجهزةالشركات التي تمتلك ذكرت وقد 
وقع، فإن معدل وكما هو مت%. 37محمولة ثلث هذه النسبة بقليل، إذ بلغت نسبتها  أجهزةأنها تمتلك ذكرت الشركات التي 

  .الصغيرةأعلى منها بين المؤسسات المتوسطة المؤسسات الشركات الكبيرة و المحمول بين اآلليالحاسب  أجهزةانتشار 

األجهزة المكتبية في المؤسسات الصحية كلها تقريبا، فيما تبلغ جهاز واحد على األقل من وجد ي، هذه الدراسةوبناء على 
من هذه المؤسسات جهاز خادم % 1وتمتلك نسبة %. 7وأجهزة المساعد الرقمي % 16ة نسبة انتشار األجهزة المحمول

Serverوتعد نسبة انتشار األجهزة المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي في المؤسسات المتوسطة .  في مقارها
ولة بين المستشفيات م المحإضافة إلى ذلك، ترتفع نسبة استخدام األجهزة. والكبيرة أكبر منها في المؤسسات الصغيرة

  %. 27الخاصة، لتصل إلى 

وتوجد األجهزة المكتبية في كل مؤسسات القطاع التعليمي، في حين ال تتجاوز نسبة انتشار استخدام األجهزة المحمولة 
بشكل ترتفع هاتان النسبتان % (10أما بالنسبة ألنظمة الخادم، فتصل نسبة انتشارها إلى . فقط في تلك المؤسسات% 15

  ). ألنظمة الخادم% 54لألجهزة المحمولة و % 62: أكبر في الجامعات

أما األجهزة المحمولة فال توجد إال . حاسب آليوتوجد األجهزة المكتبية في كافة المؤسسات الحكومية، التي تمتلك أجهزة 
بينما تهبط نسبة انتشار أجهزة ، %)31(وتعد نسبة انتشار أجهزة الخادم أقل قليال %). 36(في نحو ثلث هذه المؤسسات 

مرتفع نسبيا في ) واستخدام(وتحظى أجهزة الخادم واألجهزة المحمولة بتفضيل  .فقط% 4المساعد الرقمي الشخصي إلى 
  .ةينوالمدمناطق كل من الرياض ومكة 

88
99 100 100 100

46
37

16 15

36

ا98اد >��ع ا���9ل ا�=��ع ا��$% ا�=��ع ا��?<��% %@AB$�ا�=��ع ا

��E�B@ أ"�!ة ��A�$@ أ"�!ة
أ���J ا��Fدم %�F �ا�8>�% ا �م ا������J� 

 P 9ر&��Q:  1 ك أS��9>�ل ا��Eا @ � <�Aة ا�#

 اآلليالحاسب  أجهزةكل الذين يستخدمون : األساس 
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 المؤسسات التعليمية والشركات الخاصة(المؤسسات في  الحاسب اآللي الغالبية العظمي من مستخدمي يستعمل
ة ال من هذه المؤسسات أجهز% 10 نسبة ال تتجاوز  فيما تستعمل،معروفةتجارية  عالماتأجهزة تحمل ) والمستشفيات

  ).خاصة في المؤسسات التعليميةو (ةتحمل عالمات تجارية معتمد

تستخدم تسع شركات أجهزة تحمل عالمات تجارية مع اختالفات بسيطة بين األجهزة خاصة فمن بين كل عشر شركات 
ة التي ال تحمل وال يتم التعامل مع األجهز. المكتبية واألجهزة المحمولة وأجهزة المساعد الشخصي الرقمي وأجهزة الخادم

ومن الجدير بالذكر . عالمات تجارية إال من جانب عدد قليل من الشركات العاملة في جميع األنشطة ومن سائر األحجام
  ).األجهزة المكتبية% (12أن النسبة المذكورة ال تتجاوز 

درجة أكبر أو أقل، على  استخدام المنتجات التي تحمل عالمات تجارية، بإلىوينطبق الوضع المذكور أعاله بالنسبة 
القطاع التعليمي فيما يتعلق باستخدام األجهزة المكتبية التي تحمل عالمات تجارية؛ غير أن مستويات استخدام األجهزة 

في   مستويات استخدامهاأدنى منالمؤسسات التعليمية تبدو لدى المحمولة التي تحمل عالمات تجارية وأجهزة الخادم 
أما من حيث ). في الشركات الخاصة% 95على التوالي في المؤسسات التعليمية مقابل % 71و% 85(الشركات الخاصة 

لدى المدارس في المنطقة ) وخاصة األجهزة المحمولة (الحاسب اآلليأجهزة لكة، فيعد استخدام مالمناطق الجغرافية للم
 ال تحمل منتجاترة تلجأ عادة إلى استخدام الشمالية أقل كثيرا منه في بقية المناطق، على الرغم من أن المؤسسات الصغي

  .عالمات تجارية أكثر من المؤسسات الكبيرة

مطابقا للنمط المذكور في حالة  التي تحمل عالمات تجارية المنتجاتنمط استخدام أما بالنسبة إلى المستشفيات، فيكاد يكون 
أجهزة مكتبية تحمل عالمات تجارية؛ ) وخاصة ةحكومي(مستشفيات الشركات الخاصة، حيث تستخدم تسع من كل عشر 

وال تتجاوز نسبة استخدام المنتجات . %97أجهزة المساعد الرقمي فيها إلى وبينما  تصل نسبة استخدام األجهزة المحمولة 
  .ألجهزة الخادم% 1لألجهزة المحمولة و% 2لألجهزة المكتبية و% 4التي ال تحمل عالمة تجارية 

  
  ����<�B اا&�%ا�$��# أ"�!ة ��د 

أنها  حاسب آلي أجهزة يمتلكون الذينو المنازل ، األفراد قطاع إلىالذين ينتمون المستخدمين العظمى من غالبية ذكرت ال
وبصفة عامة، يبلغ متوسط عدد .  أشار إلى أنه يمتلك جهازا ثانيا أو ثالثاهمتمتلك جهازا واحدا؛ غير أن عددا صغيرا من

 بالنسبة إلى األجهزة المكتبية والمحمولة والمساعد ا، التي توجد بها هذه األجهزة، جهازا واحداألجهزة التي تمتلكها المنازل
  .الرقمي الشخصي

في المراكز  اجهاز 21عدد األجهزة التي تمتلكها الشركات أعلى كثيرا، حيث يصل إلى  من ناحية أخرى فان متوسط 
 في الشركات الكبيرة اكبر منه الحاسب اآلليأجهزة فان عدد ين، كلتا الحالتوفي . لفروعهاجهاز  53والرئيسية للشركات 

 غير كاف لتغطية الحاسب اآلليأجهزة  بسبب إن العدد المذكور من أماوذلك ، المتوسطةالصغيرة وفي الشركات 
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 وسط نسبة؛ فيبلغ مت ألداء أعمالهمحاسب آليأجهزة الموظفين  أنه واقعيا ال يحتاج جميع احتياجات الموظفين، أو بسبب
في  ةالمذكوروترتفع النسبة  .%32فقط  ألداء مهام أعمالهم حاسب آلي أجهزةالموظفين الذين توفر لديهم  الشركات 

  .والغازوالنفط االتصاالت  وتقنية المعلوماتتنتمي إلى قطاعات التي تلك وخاصة ، لشركات الكبيرةا

 24التي تمتلكها المؤسسة جهزة يبلغ متوسط عدد األحيث  الصحي،بالنسبة لغالبية مؤسسات القطاع وال يختلف األمر 
منه في المستشفيات الحكومية العامة أكبر في  اآلليالحاسب أجهزة فان عدد  ،في المقابلو. جهازا في المكاتب الرئيسية

 رئيسية ويتم استخدام هذه األجهزة بصورة. كلما زاد حجم المستشفىوتزداد النسبة المذكورة الخاصة، المستشفيات 
؛ %)5(التمريض وأعضاء هيئة ) 25(واألطباء %) 29(اإلدارة فريق وأعضاء ) 40(%الشؤون اإلدارية بواسطة موظفي 
  . من األجهزة%1 ةالمؤسسفي  العاملينفيما يستخدم بقية 

 25بلغ الصحية، حيث يالمؤسسات عنه في المؤسسات التعليمية الموجودة لدى كل مؤسسة من جهزة وال يختلف عدد األ
 أقل مقارنة بالكليات اعددفي المتوسط تمتلك الروضة ومدراس التعليم األساسي وكما هو متوقع فان مدارس . جهازا

 هذه األجهزة، فيما يستخدم موظفو الشؤون اإلدارية ثثلطالب يستخدم ال.  الوسطفي الثانوية وتقع المدارس ، والجامعات
  %.14معلمون سوى ، وال يستخدم ال%)52(معظم هذه األجهزة 

يقل هذا العدد  ( جهازا186) المكاتب الرئيسية(حكومية المستخدمة في كل مؤسسة  اآلليالحاسب أجهزة عدد يبلغ متوسط 
  ) . الفروعفي 

 في كل ةالمستخدمجهزة األأعداد وتغطي . بقية المناطقعنها في اإلعداد المذكور في منطقتي الرياض ومكة تزداد 
التغطية في المناطق وتزداد هذه . المؤسسةموظفي جميع من % 56نحو احتياجات ) الرئيسيةتب المكاخاصة (مؤسسة 

النسب المذكورة نسبيا، حيث أن نصف الموظفين فتقل ، أما في الفروع). الدمام ـ الرياض ـ جدة(الرئيسية الحضرية 
ب الفئات المختلفة لموظفي المؤسسات  بحسالحاسب اآلليأجهزة توزيع ويختلف .  الحاسب اآلليفقط يستطيع استخدام 

في  أنهمعلى % 29على أنهم إداريين، وأقل من ثلث ال، وموظفين عمومعلى أنهم %) 33(ثلث يصنف الالحكومية، حيث 
  .للمؤسسةعليا فريق اإلدارة ال

  
  جهزة الممتلكةاألمتوسط أعداد 

  
 األفراد 1

 الشركات التجارية *21

 القطاع الصحي 24

 طاع التعليميالق 25

 القطاع الحكومي 186
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  حاسب آلي الذين يمتلكون أجهزة األساس كل
  مكاتب الرئيسية* 

  
 K�� ��ا ��J�  Operating Systemsأ

ويندوز : ويندوز اكس بي، بنسختيهنظام التشغيل سية بصفة أسا التي تمت مقابلتها دراسة ال مجموعات عينةتستخدم كل 
نظام أما .  Windows XP Professional ويندوز اكس بي بروفيشنال  و Windows XP Homeاكس بي هوم 

ال يظهر إال " Vistaفيستا "األحدث  اإلصدار، في حين أن %21 أكثر من ه، فال يستخدم2000التشغيل القديم ويندوز 
 .قليال

 نظام أما، %87المنازل  الموجودة في الحاسب اآلليأجهزة في  نظام التشغيل السائد هو ، بنسختيه،ندوز اكس بيوييعتبر 
) فيستا( الجديد من ويندوز اإلصدارويستخدم % . 11  فهو السائد في بقية السوق بنسبة 2000ويندوز األخر التشغيل 

  ) .المنطقةالعمر، الجنسية و(الفئات  كلبين ثابتة وهذه النسب تعد . فقط من المنازل% 3نحو 

، %50 بنسبة "هوم"ويندوز اكس بي، بنوعيه  على الشركات الخاصة من حيث استخدام نظام التشغيل هنفسينطبق الحال 
ويندوز " نظام التشغيل  أما. الشركات الكبيرةوخاصة في % 49بنسبة  "فيشنالوبر "وأفي الشركات الصغيرة، وخاصة 
 % .  2على  "فيستا"فيما ال تزيد نسبة مستخدمي  ،جميع الشركاتفي % 11فقط بنسبة يستخدم ف" 2000

نظام ) في مستشفيات القطاع الحكومي العامة أكثر من المستشفيات الخاصة(من مؤسسات القطاع الصحي % 62تستخدم 
أكثر شفيات القطاع الخاص مستفي % (42 هتستخدمف "بروفيشنالويندوز اكس بي " أما ،"هوم"التشغيل ويندوز اكس بي 

  ) . العامةالحكومية مستشفيات من ال

بنسبة  "هوم"إصداره التعليمي، حيث يتم استخدام مؤسسات القطاع أو نظام التشغيل السائد في ويندوز اكس بي كذلك يعد 
 .يمؤسسات القطاع التعليم من % 20، فتستخدمه نسبة 2000 ويندوز أما%. 35بنسبة  "بروفيشنال"و، 56%

ويندوز اكس "% 49تقريبا نفسها النسبة ستخدم تو "هوم اكس بي "ويندوز  مؤسسات القطاع الحكوميمن  %47يستخدم 
مؤسسات القطاع من  1/5نحو  هيستخدمف "2000ويندوز "من نظام التشغيل القديم اإلصدار أما . "بروفيشنالبي 

    .فقط% 3 هخدميستف "فيستا" اإلصدار الجديد أما ،%21أي بنسبة الحكومي، 
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 حاسب آلي أجهزةكل الذين يستخدمون   :األساس

  
 ���K�� ��ا ��J�  أ

يستخدمها حيث . لسعودية األفراد في المملكة العربية ابين استخداماهي اللغة األكثر  اللغة العربية أنتبين من الدراسة 
في أنظمة التشغيل العرب المقيمين من % 64يستخدمها كذلك ما نسبته ، و%70  أي ما نسبتهثالثة أرباع السعودييننحو 

" ة والعربيةاالنجليزي"اللغتين عرب يستخدمون مقيمين  5كل  من 1من األشياء الجديرة بالمالحظة أن و . التي يستخدمونها
      . اإلناثأكثر من  مع اللغة العربية أووحدها اللغة االنجليزية إلى استخدام العرب يميلون من ر  الذكوأنكما . معا

، في حين %45 بنسبة استخداماهي األكثر  اللغة العربيةال تزال حيث األعمال،  قطاع فيالوضع نسبياً ويختلف 
غير أن . %57في هذا القطاع المفضلة هي اللغة ، كما تعد العربية إضافة إلى اللغة االنجليزية% 43تستخدمها نسبة 

أنظمة ومن الثابت أن . %43اللغة العربية مع أو  %13وحدها من الشركات تستخدم اللغة االنجليزية غير بسيطة نسبة 
   .%32لشركات الصغيرة مقارنة مع ا% 62بنسبة أكبر الشركات الكبيرة في تستخدم ثنائية اللغة التشغيل 

% 42أن ، في حين ثنائية اللغةأنظمة تشغيل  %48والمراكز الصحية المستشفيات ستخدم نصف تل، وعلى نحو مماث
ثنائية أنظمة تشغيل  %66الصحي القطاع وتستخدم غالبية مؤسسات . وحدهانظام التشغيل النسخة العربية من تستخدم 

نظام التي تستخدم ت القطاع الحكومي مؤسسامن العكس على غير العرب، المقيمين من لوجود أعداد كبيرة من اللغة 
اللغة استخدام أنظمة تشغيل ثنائية   تفضلالشركات الكبيرة والمتوسطةعامة، فان بصفة  و.حصراًالتشغيل باللغة العربية 

  .   المؤسسات الصغيرةأكثر من

يل الخاصة بها، حيث تستخدم في أنظمة التشغ اللغة العربيةاستخدام كبيراً إلى مؤسسات القطاع التعليمي انحياز وتبدي 
. االنجليزية فقطمنها النسخة % 1تستخدم نسبة فيما ، نسخة ثنائية اللغة% 16تستخدم و فقطمنها أنظمة عربية % 83
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تستخدم إصدارات أنظمة  منها %69  الجامعات، حيث أن ما نسبتهةأن هذا الحال ينعكس في حالبالمالحظة ومن الجدير 
  .ثنائية اللغةتشغيل 

،  الكبرىتالمؤسسافي تشغيل ذات لغات ثنائية أنظمة ذلك الحال مع المؤسسات الكبيرة، حيث أن االفضلية الستخدام وك
  . العربية أنظمة التشغيل  اتإصداروعلى الرغم من ذلك فان غالبية المؤسسات تستخدم 

كل من تستخدم ست  الحكومي، حيث العربية في مؤسسات القطاعباللغة استخدام اصدارات انظمة التشغيل يسود واخيرا، 
مؤسسات تستخدم ثالث من كل عشر في حين بشكل حصري؛ اصدارت انظمة تشغيل عربية حكومية مؤسسات عشر 

واإلداريين في هذه الموظفين وتوجد أنماط االستخدام نفسها تقريبا بين . حكومية اصدارت باللغتين العربية واالنجليزية
بنسبة اللغة االنجليزية  و% 55استخدام اللغة العربية بنسبة بين ون المديرة التي يفضلها بينما تتوزع اللغ، المؤسسات

45 . %   

70

45 42

83

63

12 13 10

1 4
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  حاسب آلي أجهزةكل الذين يستخدمون   :األساس
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أي أو ما يزيد على ذلك قليالً، ( ريال سعودي 184 واحدا نحو آليحاسب يبلغ متوسط ما تنفقه المنازل التي تمتلك جهاز 
ويعد . معلوماتالتقنية التي تعتمد على التدريب و اآلليالحاسب  وبرامجأجهزة على )  رياالت في السنة2208نحو 

 .العلياإلنفاق أعلى في المنازل التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا والطبقة االجتماعية االقتصادية متوسط ا

 ذي العالقة؛ إذ يقدر التدريبوتقنية المعلومات مشتريات الشركات الخاصة معدالت أعلى على وعلى الجانب اآلخر، تنفق 
فمتوسط إنفاق حجم الشركة، اإلنفاق بمستغرب أن يرتبط معدل بليس في الشهر، وريال  2500ذلك اإلنفاق بنحو متوسط 
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، فيبلغ المتوسطةأما بالنسبة إلى الشركات . رياالً 574أقل كثيرا من المبلغ المذكور؛ إذ يقدر بنحو الشركات الصغيرة 
 .للشركات الكبيرة رياال 9.073 رياال في الشهر مقابل 1537متوسط إنفاقها 

صلة بتقنية ال ذات تايمشترالعلى في الشهر رياال  2245الصحي في المتوسط قطاع المؤسسات فق تنوبدورها 
 نظيره في من) رياال 2676(أكبر في مؤسسات القطاع الخاص المذكور أن المبلغ الواضح ومن . التدريبوالمعلومات 

، فان المؤسسات ومن ثم .حجم الشركةذلك، يزداد حجم اإلنفاق بازدياد ضافة إلى إ ).رياال 1770(القطاع الحكومي 
 .، للشركات الكبيرةريال  5775في الشهر مقابل نحو رياال  1216يقارب متوسطاً شهريا الصغيرة تدفع 

.  في الشهررياال 1917بمتوسط وسطاً، موقفا يحتل مؤسسات القطاع التعليمي على تقنية المعلومات إنفاق وأخيرا، فان 
إنفاق أضعاف متوسط نحو ثالثة (المؤسسات التعليمية فاق أي نوع آخر من أنواع بكثير إنالجامعات إنفاق متوسط ويفوق 

مدارس إنفاق ومن الطبيعي أن يكون معدل متوسط  .في هذا الصددالمرتبة الثانية التي تحتل ) المدارس الثانوية والكليات
    . ي على تقنية المعلومات هو األدنى بين إنفاق مؤسسات القطاع التعليماالبتدائيةرياض األطفال والمدارس 

تقنية المعلومات والتدريب ذي العالقة مؤسسات القطاع الحكومي على مشتريات إنفاق متوسط يعد وخالفا لما ذكر أعاله، 
الرياض مناطق هذا المبلغ بدرجة اكبر في ويزداد .  ريال في الشهر10.774 نحو غير متكافئ، إذ يصل إلى على مرتفعا

  .الرياض وجدة، وتمثل هذه المناطق بشكل واضح مدينتا )ريال29.000( ةمكو)  ريال24.000(

 
متوسط اإلنفاق الشهري 
  على تقنية المعلومات

  
 )شهرياً(األفراد   ريال سعودي184

 )شهرياً(قطاع األعمال   ريال سعودي2.500

 )سنوياً(القطاع الصحي   ريال سعودي2.300

 )نوياًس(قطاع التعليم   ريال سعودي1.917

 )سنوياً(المؤسسات الحكومية   ريال سعودي10.770
�ق ا��C'ي 13[ \���� ا��>1,��ت4  :<�ول`&aا U ,��  

  حاسب آلي أجهزة يستخدممكل   :األساس

 #Xر�ا��� g>?���تا�@A>?@ ���=�  

على ( األفراد الحاسب اآللين أولويات مستخدمي ليس م تتعلق بتقنية المعلوماتموضوعات أن التدريب على من الواضح 
 األفراد اآلليالحاسب من مستخدمي % 70نحو وبشكل أكثر تحديدا، زعم ). مدفوعة لهماألقل، ال توجد برامج تدريبية 

ية، فكانت أهم المتبق النسبة أما؛ لماضيةاألشهر الستة ال  على تقنية معلومات خالتدريبال أنواع نوع منأي  لم يتلقوا أنهم
، %7لغات البرمجة ، على %15 أوفيسمايكروسوفت التدريب على برامج : أنواع التدريب التي ذكرتها على النحو اآلتي

وال غرو أن أصحاب  .%5لكترونية االمواقع ال، برامج تصميم %7، برامج إدارة قواعد بيانات %7محاسبية البرامج ال
       . من الكبارة التدريب إلى فكر أكثر ميالً الصغيرةاألعمار 
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موظفيها أي تدريبات على تقنية المعلومات؛ فيما ذكرت لالخاصة أنها لم توفر الشركات من % 69وكذلك، ذكرت نسبة 
برامج  و%23محاسبية البرامج على البصورة رئيسية تدريبات تركزت وفرت أنها الخاصة النسبة المتبقية من الشركات 

مايكروسوفت (المتوقع أن تكون ذات انتشار أوسع أقل طلبا البرامج ظلت وعلى خالف ذلك، . %21إدارة قواعد بيانات 
   ).%5، تصميم المواقع االلكترونية؛ %5؛ أوتوكاد، %4، الشبكات؛ %7، برامج لغات البرمجة؛ %3أوفيس، 

حو نصف هذه المؤسسات ذكر ن؛ حيث التدريب في مؤسسات القطاع الصحي الوضع في المؤسسات التعليميةويشبه وضع 
إلى الصغيرة والمراكز الصحية بين المستشفيات ؛ وتزداد هذه النسبة موظفيهلال يوفر هذا النوع من التدريب  أنه 54%
عددا من االحتياجات التدريبية لموظفيها، مثل التدريب النسبة المتبقية وتلبي . للمستشفيات الكبيرة% 31مقابل ، 63%

أما االستثمار في . %14مايكروسوفت أوفيس  و%15، والبرامج المحاسبية %17، بياناتال إدارة قواعدبرامج على 
  .، فيعتبر متدنٍ...لكترونية الخاالمواقع التصميم  وكادوأوتوبرمجة اللغات  والشبكات: ، مثلخرىاألتطبيقات ال

 ال تقدم أي نوع من التدريب على ويشهد الوضع تحسناً في حالة المؤسسات التعليمية، حيث تبلغ نسبة المؤسسات التي
 إقباالًتشهد أكثر البرامج التي من  فان ،أعالههو الحال كما و%. 42) المعلمين واإلداريين(تقنية المعلومات لموظفيها 

؛ %27، إدارة قواعد بيانات؛ و%15، محاسبيةالبرامج ؛ وال%17، برمجةاللغات و، %26، مايكروسوفت أوفيس: تدريبيا
لكترونية المواقع االتصميم  ودواألوتوكاالشبكات ومن ناحية أخرى، كانت برامج %.  5، لكترونيةالاقع اموالتصميم و

 . لمؤسسات القطاع التعليمييةالتدريبولويات متدنية على األ

ها يلموظف يةبرامج تدريبأي مؤسسات القطاع الحكومي من % 42وكما هو الحال في مؤسسات القطاع التعليمي، ال توفر 
 يةبرامج تدريبتدريبية، توفر أربع من كل عشر مؤسسات من بين المؤسسات التي توفر برامج . معلوماتالتقنية لى ع

المحاسبية البرامج أما التدريب على . بياناتالإدارة قواعد في برامج و، مايكروسوفت أوفيستشتمل على دورات في 
  .)على التوالي% 22 و%26(وتطبيقات الشبكات فيعد متدنيا 

30 31

46

58 58

70 69

54

42 42
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  الحاسب اآلليأجهزة كل مستخدمي   :األساس
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 ،%56  بطريقة استخدام الجهازفةالمعرعدم : الحاسب اآلليجهزة ألبعض المنازل  من األسباب الرئيسية لعدم امتالك
 ذكرهبالنسبة إلى السبب األول، وهو عدم المعرفة، فقد . %12الجهاز الغرض من امتالك وغياب  ؛%23 تكلفة الشراءو

أن  أفادت ) من الناشئة والشبابوغالبيتهم (%7نسبة بسيطة أن من األشياء الملفتة للنظر،  ).سنة 55أكبر من  (السنكبار 
  .البيت في اآلليالحاسب جهاز بوجود مح أسرهم ال تس

أنشطة أن هذه األجهزة ليست ذات صلة ب اآلليالحاسب  أجهزةفان أهم أسباب عدم امتالك الخاصة،  بالنسبة للشركات أما
الوحيد عادة هو السبب وقد وجد أن هذا . )"تنانشطغير الزمة أل/ عالقة  ا لهت ليساآلليالحاسب أجهزة "(الشركة المعنية 

الفتقار إلى ها ليأما المؤسسات الصغيرة، فيعزى السبب ف. اآلليالحاسب  أجهزة لشركات الكبيرة والمتوسطةعدم امتالك ال
من % 10نحو الجدير ذكره، أن ومن . %10 ونقص الميزانية %22 لدى موظفيها اآلليالحاسب مهارات استخدام 

 . آليحاسب جهاز الشركات الخاصة العاملة في المملكة وجد أنها ال تمتلك 

حاسب ن ذكرتهما المؤسسات التعليمية والصحية لعدم امتالك أجهزة الميزانية السببان الرئيسان اللذيوكان نقص المعرفة و
 في كلتا اآلليالحاسب غير أن هذه المؤسسات يجب أن تعتبر استثناء وليست قاعدة، ألن نسبة عدم امتالك جهاز . آلي

  ).بين المؤسسات التعليمية والصحية على التوالي% 5 و %1(الحالتين ال تكاد تذكر 

  
   ا&�%ا�$��# @$�!ات ا��F�ام 

أما من حيث . اآلليالحاسب هي األسباب الثالثة األساسية الستخدام جهاز التعليم  و العملو ,التصالا ,التسلية والترفيهيعد 
باألهل  االتصال"فيما يعد األفراد، إلى المستخدمين األساسي بالنسبة السبب يعد االنترنت التحليل، فقد ثبت أن تصفح 

أو التعليم، عمل يتعلق بالمهنة وأداء الوثائق حفظ كما كان .  األسباب التي ذكرت كثيرامن" االنترنتاألصدقاء عبر و
الحاسب أجهزة من األسباب السائدة الستخدام ، ومشاهدة األفالمالمواد الصوتية االستماع إلى ولعاب ممارسة األإضافة إلى 

  .  من دون أي تباين ملحوظدراسةمجموعات عينة البين كل أهمية األسباب المذكورة أعاله ثابتة وكانت . اآللي

الخاص  اآلليالحاسب بالنسبة للموظفين الستخدام جهاز األهمية، األكثر الوحيد، هو السبب " العمل"، كان كما هو متوقعو
ألغراض التسلية بالشركات  ة الخاصالحاسب اآلليأجهزة لم يذكر استخدام  الصدد، وفي هذا. بالشركات التي يعملون بها

 االستخدامأسباب ، من اآلخرينب واالتصال اإلى االنترنت وتصفح مواقعهوعلى الرغم من ذلك، فإن الدخول . والترفيه
 . الشركاتفي  آلليحاسب اال جهزةألالشائعة 
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بصفة أساسية، في قواعد البيانات وحفظ  في مؤسسات القطاع الصحي، لياآلالحاسب أجهزة تُستخدم ، وفي المقابل
تزيد نسبة  ومن ثم، فقد أكدت. الملفات، وترتيب المواعيد وتخزين بيانات المرضى، وتشغيل التطبيقات المتعلقة بالمهنة

فقد ثبت شيوع خيرا، وأ. في تعبئة النماذج التي تطلبها الجهات الحكومية الحاسب اآلليأجهزة استخدام  %50على 
على الرغم من أنها ليست من بين ) ، بصفة أساسيةاآلخرينباالتصال وتصفح االنترنت مثل (باالنترنت استخدامات متعلقة 

  .األسباب الرئيسية

في هذه الحالة، كان من الواضح .  في المؤسسات التعليميةالحاسب اآللياستخدام  أسبابن عغابت أسباب الترفيه والتسلية 
  .بعملية التعليمالعالقة وأداء األعمال المتعلقة التطبيقات ذات في تشغيل رئيسية بصفة ستخدم  تُاآلليالحاسب أجهزة ن أ

أمر معتاد لدى المستخدمين في نحو االنترنت ألغراض تتعلق بالمدارس   فياآلليالحاسب  أجهزةأن استخدام ذكر وقد 
  .ثلث المؤسسات التعليمية

 في مؤسسات الحاسب اآلليأجهزة  الستخدام ةالرئيستتمثل األسباب ي القطاعات المذكورة أعاله، فورد وأخيرا، كما 
 من هذه المؤسسات تستخدم الحواسيب 10كل  من 9حيث وجد أن  :لمهام العمالحكومي، في أداء وإدارات القطاع 

من هذه المؤسسات تقوم بتشغيل  10كل  من 7أن وجد ، في حين "ةالحكومبتتعلق أعمال بغرض تنفيذ "الخاصة بها 
، كما  اآلليالحاسب الممارسات الشائعة الستخدام من " شخصيةالوثائق الحفظ "كذلك وجد أن . "تطبيقات مهنية متخصصة"

بينما يمارس نصف هذه المؤسسات، نحو  هيمارس، فتصفح االنترنتأما .  من هذه المؤسسات10كل  من 7ذكرت 
 .المذكورةات اآلخرين ثلث المؤسسباالتصال 

  
8�Dlراء Akل ��   ا`

غالبية ف.  آراء إيجابيةحول االنترنتآراء  دراستها تتمالقطاعات المهنية التي المملكة وآراء عامة سكان بصفة عامة، تعد 
ن أبصفة عامة، مؤكدة االنترنت في نشر المعلومات تنوه بالمساهمة اإليجابية التي تقدمها ، المشار إليها آنفاالمؤسسات 

التي تمكن الفرد من مواكبة اهتماماته معلومات  الوصول إلى أحدث الهاخالليمكن من ، مناسبةمنصة اإلنترنت باتت 
وتقر تلك .  سهال يسيرا بفضلهاضرورية المعلومات كما أصبح الوصول إلى ال  من المعلومات؛احتياجاتهتلبية و

 . هااستخدام عن لمجتمع المعاصر لال غنىباتت حقيقة واقعة، بان االنترنت المؤسسات أيضا 

.  بعض الجوانب السلبيةاترى أن  االنترنت وسيلة له أعالهالمذكورة من القطاعات معتبرة ثمة أقليات ، ومن ناحية أخرى
إهمال ، مثل عكسيةآثار وما يؤدي إليه بطبيعة الحال من األطفال، بين  خاصة ،إدمان االنترنت خطر من هذه السلبيات

المحتوى غير األخالقي لبعض لالنترنت األخرى من المشاكل و.  وعالقاتهم االجتماعيةالرياضةتهم امارسدروسهم وم
الجديد، فضال عن الجيل ل و، الذي يشتمل، من غير شك، على أفكار ومفاهيم خاطئة تُغرس في عقااللكترونيةالمواقع 
  .اعيةعالقات االجتمبالتصفح االنترنت ساعات طويلة الذي يلحقه الضرر 
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أكثر االنترنت نحو  ةمؤسسات التعليميآراء ال أنوجد ، ةالحاليالدراسة في المستهدفة التي تم دراستها بين المجموعات من 
مدمنين " يصبح األشخاص أنإلى مخاطر كذلك  المدارس نوهت أنعلى الرغم من (من القطاعات األخرى إيجابية 
وهي ظاهرة ، )دراسةالعينة أي مجموعة آخر من مجموعات  من يجتماعومن ثم أقل قدرة على التواصل اال" الكترونيا

 .اآلراءيمكن أن تؤدي في حد ذاتها إلى مزيد من التحسين لصورة اإلنترنت، ألن المدارس أداة فاعلة في تشكيل 

  

  �?<A@�ت % ا���<�Bا��?�E� mرات �8EFاء �=��� 

ومع مرور الوقت ... أعضاء هيئة التدريساالتصال بين والبحث واالنترنت وسيلة فاعلة، خاصة في مجال التعليم تعد "
 .)جامعة الملك سعود(–" مزيد من األبحاثفي استخدام االنترنت سيزداد 

نقل   إلىهانسعى من خالل... قناة شديدة األهمية لنا إنها ... .عد االنترنت بالنسبة لنا قناة أساسية لتقديم الخدمات الحكوميةي"
لتواصل مع المواطنين ل عبر االنترنت e-service ةالكترونيإلى نمط الخدمة النمط التقليدي رية من الخدمات التجا

  .)هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات(." والخبراء

 لدينا روابط.... % 90و% 80مصدر تتراوح أهميته بين ... للمعلومات في أي مؤسسةمصدر حيوي  هواالنترنت "
الطبية، المكتبات، مجوعات المساندة المعرفة، االنترنت، من بينها مراحل من خالل  اتنا وأعمالهامؤسسكثيرة تدعم وتساند 

 . )وزارة الصحة( ."فضال عن ما يوفر للعاملين من بحوث وتعليم من كافة أنحاء العالم

ولو أردنا  .... النترنتاغير من عمل أي شيء ال يمكننا  ... e-business  التعامل اإللكتروني علىكلها تعتمدأعمالنا "
  .سيستيمزيسكو س." كمعيار لتقييم دور االنترنت في عملنا% 100تقييم ذلك على مقياس من حيث األهمية فإننا سنختار 

 

l�8��  ا��F�ام ا`
 خالل  على األقل اإلنترنت بمعدل مرة واحدةإستعملوا سكان المملكة من %30.5نحو الثلث أظهرت نتائج الدراسة أن 

   .عينأسبو
  

 %30.5  انتشار استخدام االنترنت بين كل السكان
 23.980,834 *إجمالي سكان المملكة 

  سنة60-15  السكان الذين تتراوح أعمارهم بينعدد 
15.107.925  

  )من إجمالي السكان% 63(

  سنة60- 15استخدام االنترنت  بين الذين تتراوح أعمارهم بين  
7.705.042 

 ) سنة60و15اوح أعمارهم بين من الذين تتر 51%(

 إستعملوا اإلنترنت بمعدل مرة واحدة على األقل خالل نسبة الذين
  .أسبوعين 

 65 و15من مستخدمي اإلنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين % 95(
  )سنة

  )2007- هـ1428 – بحث ديموغرافي –ملكة العربية السعودية  في المواإلسكانخصائص السكان  ـ sa.gov.cdsi.www :المصدر(
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، %52بنسبة ) متصلة باإلنترنتأجهزة ( االنترنت استخدام انتشار معدل يحتل القطاع الحكومي المرتبة األول من حيث 
  %.20، وأخيرا قطاع التعليم بنسبة %33، ثم قطاع الصحة بنسبة %49يتبعه قطاع األعمال بنسبة 
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 ومـن ينتمـون إلـى الطبقـات     الناشئة والـشباب يميل نحو االنترنت لمستخدمي لبيانات الديموغرافية أن مؤشر ا شك  ال  
 الفئـة   إلـى وكذلك، يعد مستخدمو اإلنترنت بين المحليين والمقيمين العرب أكثر بالنـسبة            . العليااالقتصادية   و االجتماعية

   .اإلناثعنها بين  الذكورالتي ينتمون إليها ، كما ترتفع نسبة المستخدمين من السكانية 

 بينما تقـدر  ،dial upلخط الهاتفي بصفة أساسية على االتصال عن طريق ا االنترنتفي قطاع التعليم، يتركز االتصال ب
، وجـد أن    يـة مؤسـسات التعليم  هذه ال من بين   .  فقط %20بنحو  " DSL الرقميخط المشترك   "نسبة االتصال عن طريق     

وبشكل أكثر تحديد، ومن حيث النسبة، يزعم اإلداريون أنهـم يمثلـون            .  لالنترنت استخداماهم األكثر   اإلداريين   نموظفيال
للطـالب  % 9للمعلمين و% 9إلى اإلنترنت في كل مؤسسة تعليمية في المتوسط، مقارنة بنسبة     نفاذالمن نقاط   % 79نحو  

  .  لبقية العاملين% 3و

 خطـوط اإلرتبـاط   وتعـد   . %33وعلى نحو مماثل، سجل أدنى معدل انتشار لإلنترنت في مؤسسات القطاع الـصحي              
وأعضاء  %22 أوال، ثم األطباء %36واإلداريين % 37رة هذه المؤسسات مشتركة بين أعضاء فريق اإلدا    في  اإلنترنت  ب

   .، ثانياً %5التمريض هيئة 
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اإلدارة فريـق   بين أعضاء   بالتساوي تقريبا   القطاع الحكومي    المتصلة باإلنترنت في     اآلليالحاسب  أجهزة  تتوزع  وأخيرا،  
  .%25الموظفين اآلخرين وبين  %31 ييناإلدار و36%

  
8�lإ�e  ا����ذ@�Bن ��  ا`

 فالمنزل يعد في الواقع ؛%91المنازل ، بصفة أساسية، من النترنتيصل مستخدمو اإلنترنت المشار إليهم أعاله إلى ا
االنترنت من مكان العمل بنسبة ذلك، تُستخدم إضافة إلى . %96النترنت المكان الذي تدخل منه جميع اإلناث تقريبا على ا

 أما. ينيسيون اآليالوافد لدى مفضالان العمل استخدام االنترنت من مكويعد %. 20، ومن مقاهي االنترنت بنسبة 29%
     . سنة24تنتشر بين الناشئة والشباب الذين تصل أعمارهم إلى فمقاهي االنترنت 

8�l@�ى ��  �8Bار ا��F�ام ا`

في األسبوع،  األقل علىمرة يستخدمها  غالبيتهم : بصورة متكررة االنترنتيظهر جليا أن المستخدمين األفراد يستخدمون
 55عن الذين تقل أعمارهم وكما هو متوقع، يعد . يستخدمون االنترنت بصورة يومية% 57من النصف أكثر في حين أن 
الطبقة االنترنت كلما ارتفعت استخدام بينما تتزايد مرات  ينطبق على النساء، واألمر نفسه.  لالنترنتاستخداماسنة األقل 
   . االقتصادية واالجتماعية

  
8�lأو>�ت �� ا��F�ام ا`

مدة كلما قل عمر هذه التزيد و. كل مرة يلج فيها إلى اإلنترنت ساعات في 3في المتوسط نحو المستخدم الفرد يقضي 
في حين أن .  األكبر سناً الفئاتمن أكثر  الناشئة والشباب يقضون مدة أطول في استخدام االنترنتأن حيثو. مستخدمال

 ينتمون إلى الطبقات االجتماعية األرقى يقضون وقت أطول من أولئك الذين ينتمون لطبقة اجتماعيةالمستخدمين الذين 
  . نيالعرب واآلسيويالمقيمين  لالنترنت من استخداماوالمالحظة األخيرة، أن المواطنين السعوديين أكثر . أدنىاقتصادية و

مستخدمي االنترنت  توقع دخول معظم من الطبيعي فنازل، من الميتم بصفة أساسية االنترنت الوصول إلى  أنونظرا إلى 
الثانية عشر تمتد من الثامنة مساء حتى وقت ذروة استخدام الرسمية، ومن ثم فقد ذُكر أن  العمل  أوقاتعلى اإلنترنت بعد 

كذلك، تعد الظهيرة . %46، إذ يتصفحها خالل هذه الفترة قرابة نصف مستخدمي اإلنترنت في المملكة منتصف الليلعند 
االنترنت  أنهم يستخدمون %38 مستخدمين ة من كل عشر4فذكر نحو استخدام االنترنت، من الفترات التي يكثر فيها 

 توضح . سنة55على  أعمارهمللمستخدمين الذين تزيد فترة الظهيرة هي الفترة المفضلة لدى وتعد . هذه الفترةخالل 
الساعة التاسعة صباحا حتى  من أييلج إلى اإلنترنت خالل الفترة الصباحية، دمين كل خمسة مستخ من ا واحدأنالدراسة 

الفترة الممتدة من الثانية عشرة ظهرا هي طلبا على اإلنترنت  األوقاتأن اقل الدراسة  أظهرتالثانية عشرة ظهرا؛ فيما 
  .عصراًحتى الرابعة 
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 r$E�8آا9@$8آ�ت اs �@ا�Fا��   

. األفرادمن مستخدمي االنترنت % 83استخداما، إذ يستخدمه نحو  األكثر هو Google "جوجل" أن محرك البحث ال شك
ياهو "بمسافة بعيدة محرك البحث " جوجل"ويلي . ثابتة بين جميع الفئات العمرية، ذكورا وإناثا" جوجل"وكانت شعبية 

Yahoo " ياهو"ويبدو . ة معقول بين المستخدمينمحرك البحث اآلخر الوحيد الذي يتمتع بحص" ياهو"ويعد %. 13بنسبة "
ام "بحث محرك ال أما. واالقتصادية الدنيااالجتماعية إلى الطبقات لذين ينتمون ا ونياآلسيويمفضال، بصفة خاصة، لدى 

  .بين المستخدمينضئيلة فال تزال نسبة استخدامه  ،"MSNاس ان 

 
8sا9آ %�F �ا %�   ا��F�ا@�ا��Aا>u ا��F� ���t�@� ا�X8E� ا`�8�Bو

من جميع مستخدمي االنترنت األفراد أنهم ال يمتلكون بريداً الكترونياً شخصياً، ولذلك فهم ال  يستخدمون % 32ذكر نحو 
وتزداد هذه النسبة بين النساء وأعضاء الطبقات . أي من المواقع االلكترونية المضيفة لمثل هذا النوع من الخدمة

بنسبة استخدام " Hotmailهوتميل "باقية من المستخدمين، فتستخدم بصورة أساسية الموقع أما النسبة ال. االجتماعية الدنيا
 Googleغوغل " ، بينما ال يستخدم " Yahooياهو " منهم الموقع %  16؛ فيما يستخدم %67تصل إلى الثلثين 

GMAIL  "ام اس ان " وMSN " سوى معدالت هامشية.  

  
l�8��  @?A>�ت ا��F�ام ا`

عدم معرفتهم : لها ما يلي  استخدامهم  كأسباب تحول دونالنترنت،ل نغير مستخدميالب الرئيسية التي ذكرها من األسبا 
أي عدم القدرة على تحمل تكاليف االشتراك في (؛ وعدم القدرة على تحمل التكاليف %34 اآلليالحاسب بطريقة استخدام 

؛ وأن األسرة ال تسمح %)19 كل خمسة أشخاص، أو واحد من) ( لدعمهاحاسب آليخدمة االنترنت أو شراء جهاز 
  .فقط% 8بإدخال خدمة االنترنت في البيت 

فكان ، )المحلية والعالميةممن الشركات % 48% 17نحو (االنترنت غير المتصلة ب بالنسبة لشركات القطاع الخاص اأم
  . االنترنتال تحتاج إلى اتصال بشركاتهم  اعتقادهم بأن %89السبب الرئيس 

، %37االنترنت  إلىالحاجة هو االعتقاد بعدم نترنت االخدمة وجود لعدم  يكان السباب األساسالقطاع الصحي، في و
ويسود بصورة أكبر بين المؤسسات القطاع الحكومي، عنه في مؤسسات المؤسسات الخاصة ويزداد هذا االعتقاد بين 

المستشفيات  مقارفي بها  أن هذه الخدمة غير مسموح ،الخدمةوكان السبب الثاني لعدم وجود .  والمتوسطةالصغيرة
  .العامةالمستشفيات ؛ وتزداد هذه النسبة في 29%
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 عدم ، كانت أسباب)المؤسساتهذه من % 26 (بها خدمة انترنتال يوجد بالنسبة لمؤسسات القطاع التعليمي التي و
ومن األسباب المهمة . "مدارسهمغير ضروري ل "أن االتصال باالنترنت ببساطة% 53 ته نسب يرى ما:يال كالتاإلستخدام
 الموظفين م، ثم احتمال إساءة استخدا%11االتصال باإلنترنت تكلفة ، ثم %36 اآلليالحاسب  أجهزةعدم توفر األخرى، 

  .%15لها 

  لذلكةالرئيسب األسباترجع و. نترنت حالياًإ ال تتوفر لديها خدمة ها ثلثحوالي بالنسبة لمؤسسات القطاع الحكومي، فان أما
إلى  من توصيل هذه الخدمة ISPsبسبب صعوبات فنية تتعلق بعدم تمكن مقدمي الخدمة ( عدم توفر خدمة االنترنت : إلي

بعض أثيرت   حد ماإلىو.  تلك المؤسساتالذي تؤديهالعمل لنوع ة يضروروأن اإلنترنت ليست ، )تلك المؤسسات
   .إنتاجيتهم على حساب لالنترنت،بسوء استخدام الموظفين المخاوف المتعلقة 

� 8vقd�� ا`���ل�l�8  

 Dial Upالهاتفي تعد حصص االتصال عن طريق الخط ، نترنتخطوط إتصال باإلالتي توجد بها   من بين المنازل 
 128سرعات تتراوح بين ب% 47النوع و% 44 األولالنوع ، متقاربة؛ حيث يستخدم DSLخط المشترك الرقمي تقنية و

  . ، فتستخدم تقنيات أخرى لالتصال باإلنترنت%9أما النسبة الباقية، .  في الثانية كيلوبايت512يت وكيلوبا

 في ميغابايت 2 إلى كيلوبايت 64االنترنت بسرعات تتراوح بين  لالتصال بDSLتقنية  %69غالبية الشركات تستخدم 
 كيلوبايت فتعتبر هي السائدة بدرجة 512يلوبايت و  ك128 سرعات توصيل خدمة االنترنت والتي تتراوح بين أما. الثانية

  ميغابايت 1 والتي تتراوح بين االنترنت بالنسبة لسرعات توصيل خدمة أما%. 24 إلى مشتركة تصل استخداماكبر بنسب 
  . على التوالي% 1 إلى% 5 فاستخدامها قليل جداً، وبنسب تبلغ ميغابايت 2  إلى

بصورة %. 27يقتصر على نسب استخدام تبلغ " Dial Upاالتصال الهاتفي " ليدي  توصيل خدمة االنترنت التقأسلوب
، والعكس صحيح ) كيلوبايت265 من أكثر (األسرععامة الشركات الكبيرة تفضل اختيار سرعات توصيل خدمة االنترنت 

  " .Dial Upفي االتصال الهات"  توصيل خدمة االنترنت التقليدي أسلوبستخدام الفان الشركات الصغيرة تميل 

 كيلوبايت، 512 و 265سرعتي يتوفر بها خدمة االنترنت ب% 46، غالبية المستشفيات والعيادات بالنسبة للقطاع الصحي
 بواسطة أكثروهي مفضلة % 33 تقتصر على Dial Upاالتصال الهاتفي "  توصيل الخدمة بتقنيةأسلوب أنفي حين 

  .من هذه المؤسسات% 3ت بالتقنية الالسلكية تبلغ فقط  استخدام االنترنأننجد . المؤسسات الصغيرة

توصيالت خدمة االنترنت المتوفرة في  من %78 الغالبية العظمىخالفاً لخدمة االنترنت المتوفرة في الشركات، فان 
خدمة نسبة استخدام  أما. لكليات والجامعاتااستثناء ، بDial Upاالتصال الهاتفي تعتمد على تقنية ما تزال  المدارس

  . فقط%2التقنية الالسلكية و، %20 إلى فتصل DSLاالنترنت بتقنية 

 10 أصل من 7تستخدمه  تفضيال، حيث األكثرهو " DSLدي اس ال "  توصيل خدمة االنترنت بتقنية أسلوب، فان إجماال
 فتستخدمه Dial Upاالتصال الهاتفي   توصيل خدمة االنترنت بتقـنيةأسلوب أما).  فرعيةأورئيسية (مكاتب حكومية 
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 إلى اإلنترنت نفاذإلى ال بالنسبة أما. في الفروعوبنسبة أكبر قليال بين المكاتب الرئيسية، % 16 إلىنسبة بسيطة تصل 
  % 10فال يزال في مهده، وال تزيد نسبته على الالسلكية التقنيات  أو الصناعية األقمارعبر 
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   كل المؤسسات التي تستخدم االنترنت:األساس

  

 �� �  ا8�B�dو���ا9

بين وتتنوع هذه األنشطة ) . الذي يعد أكثر االستخدامات شيوعا(  عدا التصفحبطرق شتىيستخدم األفراد اإلنترنت 
المشاركة في المنتديات وغرف  ورسائل عبر البريد االلكترونيال واستقبال إرسالالذي يتمثل بصفة أساسية في (االتصال 
العاب (الترفيه والتسلية و، )الخدمات واألمور المتعلقة بالصحةبأساسية التي تتعلق بصفة (معلومات وجمع ال، )الدردشة

ألغراض وايمية لاألغراض التعبين و )األلعابخاصة (البرامج وتنزيل ) ، بصفة أساسيةاألفالم ومشاهدة اآلليالحاسب 
بالنسبة للمستخدمين في المرتبة األولي االتصال ومن حيث األهمية، يأتي . )المصرفية، بشكل رئيسيمعامالت ال(التجارية 

 "البرامجتنزيل "و، %49بنسبة " والتسليةالترفيه "ثم ، %56نسبة ب" معلوماتجمع ال"، ويأتي ثانيا %77 إلىبنسبة تصل 
الند للند برمجيات تزيد نسبة استخدام ، وال عبر مواقع الكترونية متخصصةاألخيرة غالبا الخدمة ، وتتوفر %48بنسبة 

peer-to-peer  3والتعليمية، فيستخدم اإلنترنت فيها  التربوية األنشطة أما. من الذين يقومون بعمليات التنزيل% 15على 
من % 22 بنسبة األخيرةالمرتبة  في  تجاريةألغراضالنترنت دمون ان؛ بينما تأتي نسبة الذين يستخ مستخدمي10كل من 

  .، حسبما ذكر الذين شملتهم الدراسة) سنة25ومعظمهم فوق (مستخدمي االنترنت جميع 

أي مستخدمي اإلنترنت الذي يلجون إلى اإلنترنت من  (القطاع التجاريفي نترنت يركز مستخدمو اال، أخرىمن ناحية 
 شيوعا األسباب أكثرولذلك فان . الشخصيةاألمور  من أكثر ةالمهنياألمور على ) ي يعملون بهامكاتب الشركات الت

واألعمال بنسبة ، %74بنسبة االتصال و، %84 بنسبة "معلوماتجمع ال"هو الشركات، الستخدام االنترنت في قطاع 
  .  الحكومية المختلفةواإلداراتلتعامل مع المؤسسات فضال عن ا، 71%
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 معلومات تتعلق للحصول على  تستخدم بشكل أساسيفإنها الصحية،نسبة لمستخدمي االنترنت في المؤسسات  بالأما
، %67 حكومية بنسبة وإداراتمعلومات واالتصال مع مؤسسات الالحصول على وفي ، %43بالخدمات المختلفة المتوفرة 

  %.24قراءة الصحف بنسبة ل آلخرمن حين و، %41 بنسبة e-mails البريد االلكتروني وإرسال استقبال ألغراضو 

في الحصول على  يستخدمونها بصورة رئيسية ألنهم وذلك أنشطتهم االنترنت في المؤسسات التعليمية تقل مستخدمو
 البريد االلكتروني وإرسال استقبال ألغراضو، %58 بنسبة ها مع للتواصلأو مؤسسات وإدارات حكوميةمعلومات حول 

e-mails 38 التعليمية بنسبة لألغراض وكذلك ،%64 بنسبة.%  

 Communication متنوعة ترتبط بكثرة استخدامهم لالنترنت وذلك مثل االتصال أنشطة القطاع الحكومي يؤدون موظفو
بصورة رئيسية للحصول (تجميع معلومات و، %74بنسبة ) e-mails البريد االلكتروني وإرسالبصورة رئيسية استقبال (

 ألداءبدرجة كبيرة  (Business التجارية األعمال داءوأل، %73بنسبة ) التي تهمهم لق بالخدمات تعتعلى معلومات 
بصورة ( التسلية والترفية ألغراضو، %41 بنسبة )On-line Servicesالخدمات البنكية مباشرة على شبكة االنترنت 

 دراسة في الوا، ذكر% 71 نسبة كبيرة منهم بموازاة ذلك فان% . 23 بنسبة )إعالميةرئيسية تحميل كتب ومجالت ومواد 
 مع )معامالت  أي متطلباتألداء أو تعبئة نماذج طلبات أوستالم مستندات إ وإيداع( االنترنت للتعامل ونستخدمي أنهم

  " .Browsingالتصفح "  استخدموا االنترنت بدواعي 10 أصل من 6 أن، في حين نجد األخرى الحكومية اإلدارات

   
 الحكومة التعليم الصحة األعمال األفراد 

 66  519  51  410  933  األساس
 73  57  78  84  56  جمع المعلومات

 74  76  55  74  77  االتصال
 74  7  35  71  22  األعمال التجارية
 23  20  24  -  49  الترفيه والتسلية

 ا�6C&4 ا��$�}'ة 13[ }$)� ا!&�'&f 5  :<�ول

  
  ����x ا�

المملكة العربية هو المتصفح المسيطر في " Internet Explorer إكسبلوررانترنت "المواقع االلكترونيةد متصفح يع
مؤسسات قطاعات  أو الشركات الخاصةبين المستخدمين األفراد أو في % 90  إلى نسبة استخدامهتصلحيث ؛ السعودية

 كسفووفيرلمتصفحات موزيال ؛ بينما يعد استخدام ا" Netscapeنيت سكيب " يليه المتصفح .ةالحكوموالصحة والتعليم 
  . ضعيف جداًوأوبرا

  
8�lا`��K=����ا  (Mobile Internet) 

فعلى الرغم من .  العربية السعوديةفي المملكةبالقدر الكافي منتشرة غير ) MICS( المتنقلنترنت اال خدماتتزال ال 
  %.10ما زالت أقل من  االنترنت المتنقلة والمؤسسات لتقنية األفراداستخدام نسبة المتنقلة، إال إن لهواتف الكبير لنتشار اال
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أي الخدمات  (االنترنت المتنقلةمنهم سبق لها استخدام خدمات % 8من بين جميع األفراد، تبين أن نسبة ضئيلة ال تتجاوز 
واي ، وتقنية 3Gالجيل الثالث و GPRSالتي تسمح لهم بالوصول إلى اإلنترنت عن طريق الهاتف المتنقل، مثل تقنية 

، والنساء،  سنة55على  أعمارهمالذين تزيد الفئات األخرى ، يعد مع مقارنة بالو". HSDPAتقنية ، وWIMAXماكس 
  .االنترنت المتنقلةاحتماال أن يصبحوا من مستخدمي  األقل المنطقة الجنوبية هم وأهل 

 التقليدي للحصول ألسلوبلبديلة ال ساليبمن األ هايعتبرون% 54، نقلةاالنترنت المت الذين استخدموا تقنية أولئكمن بين 
. واإلتاحية من حيث السرعة أفضليعد ذلك انه ، )هاتفيوخط  آليحاسب عبر جهاز أي االتصال ( على خدمة االنترنت

  .وسهولة االتصال والغرض منهمكان االستخدام المتبقية منهجيات، تعتمد على النسبة وتستخدم 

، االنترنت المتنقلةالوضع متماثال في الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية والقطاع الصحي بالنسبة إلى استخدام ويعد 
وتزداد هذه النسبة بين المستخدمين في . في هذه القطاعات على التوالي% 4و% 5و% 8حيث تبلغ نسبة مستخدميه 

االنترنت من بين جميع مستخدمي . تصاالت والنفط والغازالشركات الكبرى العاملة في قطاعات  تقنية المعلومات واال
من % 25، ذكرت أربع من كل عشر شركات ومؤسسات حكومية، وكذلك نسبة تم تناولهم بالدراسة الذين المتنقلة

وثانياً ،  أوال)كما هو الحال بالنسبة إلى األفراد (المؤسسات الصحية أنها تستخدم هذه الخدمة كطريقة بديلة ولجودة الخدمة 
  .)أقل استخدامها تعد تكلفة حيث (العتبارات التكلفة 

 

l�8��  ا�n� �y8 ��@� ا`

 اثلث عن خدمة اإلنترنت، الذي كشفت عنه الدراسة، يعد معقوال، حيث قدم نمستخدميالرضا  مستوى يعدإجماال، 
ويبدو . ستوى الخدمةفقط عن عدم رضاهم عن م% 11؛ فيما أعرب الرضادرجات إيجابية عن مستوى المشتركين 
أكثر رضا من  ) كيلوبايت64(الذين يشتركون في الخدمة البطيئة باستثناء  (DSLعن طريق خدمة االنترنت مستخدمو 

عدم الرضا يرتبط أساسا ببطء الن وتعتبر هذه اآلراء منطقية . Dial Upاالتصال الهاتفي عن طريقة مستخدمي االنترنت 
خالف سبب وب) . ربما ألنهم أقل طلبا على المستوى العام( الذكور أكثر رضا من ناثاإل أنوكذلك وجد . توفر الخدمة

تكلفة ارتفاع من  االنترنت اشتكي مستخدمو، )من غير الراضين عن الخدمة% 68(بطء سرعة توفر خدمة االنترنت 
  %) .22(االتصال انقطاع و%)  30(خدمة ال

بين مستخدمي % 66: معقولةن مستوى خدمة االنترنت يصل إلى نسب الرضا عفأما بالنسبة لشركات  القطاع الخاص، 
 . DSLدي اس ال عن طريق تقنية بين مستخدمي االنترنت % 73، وDial Upاالتصال الهاتفي عن طريق االنترنت 

بالنسبة % 12النسبة إلى تصل فت بين الذين ذكروا ذلك فيما يتعلق باستقبال خدمة االنترنت - بالنسبة لعدم الرضا  أما
دي اس ال عن طريق تقنية بين مستخدمي االنترنت % 9 ، وDial Upاالتصال الهاتفي عن طريق مستخدمي االنترنت 

DSL.  
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انقطاع وكما هو الحال بالنسبة إلى األفراد، كان السبب الرئيسي لعدم الرضا بين مستخدمي الشركات بطء السرعة، ثم 
  .الخدمة على نحو متكرر

دون تباين كبير ، من %67حيث ذكر ثلثا هذه المؤسسات سبة أكثر أو أقل، على المؤسسات الصحية؛ وينطبق الحال، بن
عن خدمة االنترنت، في حين والكبيرة في القطاعين الخاص والعام، أنهم ارضين المتوسطة المؤسسات الصغيرة وبين 

السرعة وانقطاع الخدمة وارتفاع وينشأ عدم الرضا، حسب الدراسة، عن بطء . منهم% 12على اقتصر عدم الرضا 
  .التكلفة

عدم الرضا بلغت نسبة في حين فقط؛ % 45حيث بلغ الرضا بينها  :، فمختلفمؤسسات القطاع التعليميالوضع في  أما 
وتظل مستويات الرضا بين . %10لتكلفة ، وارتفاع ا%28تكرار انقطاع الخدمة  و%77 بسبب بطء الخدمة، 30%

  .متشابهة مختلف الفئات الفرعية

من بين % 64وجهة نظر ايجابية، بلغت فيها نسبة الرضا : متباينتينفهناك وجهتا نظر الحكومي،  بالنسبة للقطاع أما
مشتركي بالنسبة إلى %  13، والنسبة المحايدة %10، ونسبة عدم الرضا DSLعن طريق تقنية خدمة االنترنت مشتركي 
مستويات الرضا أعاله، تلعب السرعة دورا مهما، من  وكما يتضح .Dial Upاالتصال الهاتفي عن طريق االنترنت 

  .ويثبت أنها السبب المحدد في مستوى الرضا، ثم يتبعها االنقطاع المتكررة
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  ،%70في المملكة " راضون إلى حد ما" و "جداراضون "مستوى الرضا يبلغ * 
  .دراسات نيلسون في المملكة: المصدر). ألسباب ثقافية( ألن أساس القبول في المملكة مرتفع جدا بسبب عامل التقدير 
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l�8��  ��A�� ا`|�8اك % ��@� ا`

 من هيرون أن )Broadband )58%يض الذين يستخدمون تقنية النطاق العر األفرادفان غالبية مشتركي االنترنت ، إجماال
لم تسجل .  جداهذه الخدمة صعب عملية الحصول على أن% 14وعلى النقيض، يرى نحو . خدمةاللحصول على االسهل 

  . بين المجموعات الفرعية الديموغرافية المختلفة اآلراءهذه في انحرافات مهمة 

؛ حيث أكد لعريض أسهل من حصول المنازل عليهنطاق اعتمد على تقنية الي إتصالعلى حصول الشركات الخاصة ويعد 
. عتمد على تقنية النطاق العريضإتصال ي إنترنت سهولة حصولهم على إتصالمن الشركات الخاصة التي تمتلك % 65

  .في الوسط، %22فقط من هذه الشركات صعوبة ذلك؛ فيما جاءت آراء النسبة المتبقية، % 13ومن ناحية أخرى، يرى 

من مؤسسات القطاع التعليمي أن من سهل جدا الحصول على % 59من مؤسسات القطاع الصحي و% 56 ترى نسبة
وتعد   .ذلكصعوبة من هذه المؤسسات على التوالي % 17و% 18ترى ي حين ف؛ النطاق العريضخدمة االنترنت بتقنية 

تضم أكثر من المؤسسات التعليمية التي  بينما ترىثابتة بين فئات المؤسسات الصحية المختلفة، المذكورة أعاله النسب 
  .الكبيرةالمؤسسات أسهل من الخدمة هذه الحصول على أن  موظف 500

عن طريق نترنت االمستخدمي كل عشرة من من يرى أربعة ، حيث  مماثلةمؤسسات القطاع الحكوميوتعد الصورة في 
  .لكصعوبة ذ% 22يرى خدمة، في حين ال سهولة الحصول على النطاق العريض
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��>B��ا  

ثالثة من كل  أفاد حيث،  متباينة العريض النطاق تقنيةعن طريقآراء مستخدمي االنترنت  كانت, فيما يخص تكلفة الخدمة
الباقية فيما جاءت آراء النسبة ، الرسوم مناسبة ويمكن تحملهاوترى النسبة نفسها أن  ،هظةباالرسوم  أنمستخدمين عشرة 

 شديدة داخل المجموعات السكانية انحرافاتمثل يواالنقسام المذكور في اآلراء ال . ن ييئفي الوسط بين هذين الرا% 40
  .الفرعية

، في %)31 (1/3م خدمة االنترنت مناسبة اقل من ثلث  رسوأننسبة المستخدمين الذين يرون بلغت في القطاع الصحي، 
  .أن الرسوم باهظة% 27 حوالي  رأىحين

 مرتفعة تقريبا أن الرسوم% 25نما يعتقد ؛ بي%31أقل من الثلث بقليل  رون أن التكاليف مناسبة جداالذين ينسبة  كانت
  .جدا

.  نظرة سلبية لها%27 فيما تنظر نسبة قريبة منها فة؛التكل نظرة إيجابية إلى %25وكذلك، ينظر ربع المؤسسات التعليمة 
  . تقل، بين أنواع هذه المؤسسات جميعاأو، بدرجة تزيد اآلراءوتسود هذه 

في حين بلغت نسبة من يرون خالف ، %  43 بنسبة  سعر الخدمة حولية  اآلراء ايجابيكانتأما في الشركات الخاصة، 
اآلراء حول رسوم خدمة االنترنت لم تختلف بتباين حجم علما بأن ين ، ئاموقفا وسطا بين الر% 29يقف ، و%28 ذلك

  . الشركات 

 مؤسسات لديها خدمة 10 من أصل 4 أن، حيث حول التكلفة اآلراء سلبية أنوأخيرا نجد في مؤسسات القطاع الحكومي 
  .يمكن تحملها ن رسوم خدمة االنترنت مناسبة وأ% 15 في حين رأى.  األسعار باهظة أنانترنت ، ترى 
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   كل مستخدمي االنترنت:األساس

 

8�l ا���Aم��  Concerns  ا���?<=� �F�@� ا`

إما أنه أقل من الالزم أو أنه  ( المعلوماتترشيحأسلوب  تحفظ على االنترنتيستخدمون  أفراد 10 من أصل 4لكل كان 
المستخدمين من فئات الطبقات بين ؛ كما تزداد %36الرجال عن % 45بين النساء وتزداد هذه النسبة ، ) أكثر من الالزم

الذين تتراوح أعمارهم بين بين وخاصة % 46المستخدمين الناشئة والشباب بنسبة تصل إلى بين وكذلك العليا االجتماعية 
  .سنة 15-24

إما أنه أقل  ( المعلوماتلديهم تحفظ على ترشيح أن هم فقطمن% 12، ذكر مستخدمي االنترنت في الشركاتما بالنسبة لأ
  . ليس لديهم تحفظ على أسلوب الترشيح إلى أنه 10كل  من 9أشار  في حين ،)الالزممن الالزم أو أنه أكثر من 

لديهم  لم تزد نسبة الذين رأوا أن القطاع الصحي، حيث  في مؤسساتويكاد يكون التحفظ على خدمة الترشيح معدوما
العامة الصحي، مؤسسات القطاع في هذه النسبة توجد و. من مستخدمي االنترنت في هذه المؤسسات% 6 على تحفظ

  .الخاصةو
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من % 17، ذكرت نسبة تحفظ كبير على خدمة الترشيحوجد ي في القطاع الصحي، حيث ال السائدوعلى خالف الحال 
إما أنه أقل من الالزم أو أنه أكثر ( لديها تحفظ على الخدمة ، أنالتي تستخدم خدمة االنترنتالحكومي، سسات القطاع مؤ

  .من الالزم
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  كل مستخدمي االنترنت: األساس
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. Spam emailsاقتحامية يعانون من استقبال رسائل بريد أنهم األفراد  من مستخدمي االنترنت% 32يرى بصورة عامة 
يرى و. النوع  هذامن تصنف على أنها  يمن الرسائل التي تصل إلى بريدهم االلكترون% 19وكما ذكروا فان حوالي 

 . حجم صندوق بريدهم االلكتروني%50نصف تشغل ثل خطر حقيقي ألنها من هؤالء المستخدمين أنها تم% 8حوالي 
ما يجعل العالقة مباشرة بين كثرة النساء، بين المستخدمين الناشئة والشباب وكذلك بين الرجال أكثر من تزداد هذه النسبة 

  . وبين كثرة استخدام االنترنتاالقتحامية رسائل الاستخدام 

منهم فقط أنهم % 23ذكر  حيث ,بين الشركات الخاصة أحسن حاالاالقتحامية رسائل التجربة التعامل مع وتعتبر 
قطاع النفط شركات في نسبة وتزداد هذه ال. في صناديق بريدهم االلكترونيةاالقتحامية التعرف على الرسائل يستطيعون 

% 24في المتوسط تمثل  االقتحامية أنها الرسائل يستقبلون الذينويرى . كما يبدوا أنها تزداد بازدياد حجم الشركةوالغاز، 
من % 15بالنسبة إلى نحو ) أو أكثر% 50(ترتفع إلى مستويات خطيرة  ةالنسبغير أن هذه  .من الرسائل التي يستقبلونها

  .الشركاتهذه 
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في نسبة هذه التزداد , اقتحاميةرسائل ، االنترنتالصحي، التي لديها اتصال بمن مؤسسات القطاع  )%24(وكذلك تستقبل 
 من )%10(في المتوسط هذه الرسائل وتمثل  .%)17(الحكومية عنها في المؤسسات  )%27(مؤسسات القطاع الخاص 

 . ةمؤسسات الصحيالتي تستلمها هذه الالحجم الكلي للرسائل 

رنت  هذه المؤسسات التي لديها خدمة انت1/3 ثلث  أن بالنسبة لمؤسسات القطاع الحكومي، حيثنسبتتضاعف هذه ال
 ولكن والمنطقة،هذه النسبة المذكورة تختلف باختالف المؤسسة .  SPAM emailرسائل ال طائل منها ذكرت أنها تستقبل 

 من إجمالي الرسائل المستلمة لمثل هذه )%28( يمثل SPAM emailمتوسط النسبة لمثل هذا النوع من الرسائل 
  .المؤسسات في يوم عمل عادي

 

32
23 24

33
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 ���  ا	��اiB ا�	���و��� وا	�\�رة ا�	���و

   @��ك @Aا>u ا�8�Bو���إ

وتزداد هذه النسبة بصفة خاصة .  على شبكة اإلنترنتهالمواقع الكترونية %) 39( شركات خاصة 10كل  من 4تمتلك 
فان متوقع، كما هو . )%55(النسبة تبلغ  التصنيعوفي شركات قطاع ، )%62(لتصل إلى والغاز النفط قطاع في شركات 

الشركات الكبيرة في %) 64(تصل إلى ذروة مستوياتها ف بحجم الشركات، اً مباشراًامتالك مواقع الكترونية يرتبط ارتباط
  .بين الشركات الصغيرة%) 22( أدنى مستوياتها إلىوتتدنى 

، وترتفع %)38(الشركات الخاصة المسجلة بين لتلك مماثلة مؤسسات قطاع التعليم بين مواقع الكترونية تعد نسبة امتالك 
حيث الصلة، يعتمد امتالك مواقع الكترونية على حجم مؤسسة التعليم ذات وكذلك، . هذه النسبة بين الكليات والجامعات

  .)%58( إلىسسات التعليمية الكبيرة تصل نسبة امتالك مواقع الكترونية بين المؤ

من هذه العظمى والغالبية  )%20(إلى امتالك مواقع الكترونية بين مؤسسات القطاع الصحي تتدنى نسبة ، أخرىمن ناحية 
  . والكبيرةالخاصة المتوسطة النسبة لدى المؤسسات 
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 10بين كل  من 6بلغت ، حيث ةلحكومياالمؤسسات امتالك مواقع الكترونية بين وعلى جانب آخر، سجلت أعلى نسبة 
 المناطق امتالكاً أكثرمنطقة الرياض ، تعد الدراسة الحاليةوبحسب مؤشرات . مؤسسات حكومية تستخدم خدمة االنترنت

  . األخرى المملكة من غيرها من مناطقتزيد كثيرا مستويات للمواقع االلكترونية ب

  

   ع األعمالقطا قطاع الصحة قطاع التعليم القطاع الحكومي

 األساس 410 51 196 66

 مواقع مضيفة 39% 26% 41% 64%

 ا��Sك �,ا+* ا�)�'و&��1  <�ول

  .كل مستخدمي االنترنت: األساس

  

؛ الشركاتتلك معلومات عن لتوفير بصورة رئيسية %) 82(مواقع الشركات الخاصة االلكترونية تُستخدم نسبة كبيرة من 
  ).%48( وفعاليات الشركة بأنشطةمعلومات تتعلق تقديم و%) 73(اللكتروني في توفير خدمة البريد اك وكذل

فتقدم بصفة أساسية خدمة البريد اإللكتروني ومعلومات ، الكترونيةالتي تمتلك مواقع والمراكز الصحية المستشفيات أما 
  .لتسجيلمات اولتقديم خدعن تلك المؤسسات ومعلومات عن كيفية االتصال بها 

للمؤسسات التعليمية بالخدمات التي تقدمها المواقع االلكترونية التي توفرها الخدمات ترتبط معظم كما هو متوقع، و
كمنصات منها تستخدم  )%58(و من هذه المواقع توفر معلومات عن المدارس، )%69(فان ولذلك، . المدرسة نفسها

  .البريد االلكتروني خدمة  من هذه المواقع)%49( تقدم  بينما؛تسجيللا لتقديم خدمات )%44(منتديات، ولل

تستخدمها )  مواقع الكترونية خاصة بهاالتي تمتلك( المؤسسات  من تلك%)95(غالبية اللمؤسسات الحكومية، فان لبالنسبة و
البريد وخدمة %) 55( االتصال أرقامو%) 68(العالقة  ذات األخبار مثل أخرىخدمات ؛ إضافة إلى عنهام معلومات يتقدل

  .%)45(التي تقدمها  والفعاليات األنشطةعن ومعلومات %) 48(االلكتروني 

  

 
قطاع 

 األعمال

القطاع 

 الصحي

القطاع 

 التعليم

القطاع 

 الحكومي

 40 196 *10 160  األساس

عـن   معلومات
 المؤسسة

82 90 69 95 

 48 49 80 73 بريد إلكتروني
 45 - - 48 فعاليات
 - - - 30 خدمات/منتجات

 68 - 30 28 أخبار



 

________________________________________________________________________________________  
  . الحاسب اآللي واإلنترنت في المملكة العربية السعوديةاتاستخداممشروع دراسة 

  . 2008حقوق محفوظة لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات جميع ال

  
Page 35 of 46 

مؤتمرا/إعالنات
 إلكترونيةت 

7 30 - 8 

 - 58 - - منتديات
  ا���0�ت ا������ 3$' ا��,ا+* ا!��)�'و&��2  <�ول

   كل القطاعات التي تمتلك مواقع اليكترونية مضيفة:األساس

  مؤسسات صحية صغيرة* 

  
���  ���ت ا��Aا>u ا`�8�Bو

تقريبا  )%40( وحدها؛ وتستخدم اللغة االنجليزيةالتي تمتلك مواقع اليكترونية %) 56(البية الشركات الخاصة تستخدم غ
لمواقع هي اللغة السائدة فعليا في االلغة االنجليزية ما يجعل م، من هذه الشركات اللغة العربية واللغة االنجليزية

  .االلكترونية

؛ في مواقعها االلكترونيةوحدها اللغة العربية %) 70(غالبية المؤسسات التعليمية دم الخاصة، تستخخالفا للشركات و
 . وحدها اللغة االنجليزية )%15( معاً؛ فيما تستخدم  اللغتين العربية و االنجليزيةها من)%15(وتستخدم نسبة 

 ضرورة ، فمن بين العدد القليل من نجليزيةاللغة االالصحي، فتعد لمؤسسات القطاع للمواقع االلكترونية التابعة أما بالنسبة 
 اللغتين العربية واالنجليزية مؤسسات  10كل  من 7، تستخدم )وخاصة، التابعة للقطاع الخاص(المستشفيات والعيادات 

    .فقطاإلنجليزية النسبة المتبقية من المؤسسات الصحية التي تمتلك مواقع الكترونية اللغة معا؛ فيما تستخدم 

فيما تستخدم نسبة اللغة العربية فقط، %) 45(الحكومية تقريبا لمؤسسات دم نصف المواقع اإللكترونية التابعة لويستخ
المؤسسات نسبة بسيطة من فإن ثمة ذلك، وعلى الرغم من .  معاًن العربية واالنجليزيةياللغتمماثلة من تلك المواقع 

  . مواقع اإللكترونية على شبكة اإلنترنتوحدها في تستخدم اللغة االنجليزية %) 10(الحكومية 

4

70

45

56

30

15
10

39

70

15

45
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 كل المؤسسات التي تمتلك مواقع الكترونية: األساس

 

� %�A�ا���  ���_�رة ا`�8�Bو

قدرا معقوال  )ال أو أو االنترنت الحاسب اآلليأجهزة مستخدمي  منبغض النظر عن كونهم (ن األفراد ولمستخدميمتلك ا
؛ فيما ارتفعت المفهومهذا ل منهم معرفتهم )%43(؛ حيث أكد e-commerce من المعلومات عن التجارة االلكترونية

تزيد بين الذين نسبياً  ةااللكترونيمستويات المعرفة بالتجارة وتنخفض . المقابلةبعد تذكيرهم أثناء  )%56(النسبة إلى 
  .النساءالدنيا واالقتصادية  و الذين ينتمون للطبقات االجتماعية و سنة55على  أعمارهم

  
 ���  �?�@�ت ا��_�رة ا`�8�Bو

، ةفي هذه الحال( )%9(سوى نسبة ضئيلة، ال تتجاوز الشركات الخاصة تنفيذ التجارة اإللكترونية من بين ب يقومال 
ة تقدم خدمات قع االلكترونياتصميم موقيام تلك الشركات ب " التجارة اإللكترونيةتنفيذ"كلمة ب، يقصد هذه الدراسةولدواعي 

  ). التجارة اإللكترونية

 الشركات الكبيرة والمتوسطة أنوجد أخرى، ومن ناحية . بين شركات قطاع التصنيعقليال  أعالهالنسب المذكورة ترتفع 
أن وجد  التجارة االلكترونية، أسلوبين هذه الشركات الخاصة التي تمارس من ب. التجارة االلكترونيةتتعامل عن طريق 

 تنفيذ التجارة االلكترونية بين مؤسسات أنووجد . شبكة االنترنتعبر  هاخدمات/ تقوم ببيع منتجاتها %) 73( هاأرباع ثالثة
  .  ومكةالشركات في الرياض، حيث ال يمارسها سوى عدد قليل من )%3(القطاع الحكومي متدنيا 

 )%6( أن مستويات استخدام التجارة اإللكترونية من قبل األفراد ألغراض الشراء متدنية جدا، إذ أكد دراسةوتبين من ال
  . عبر شبكة االنترنتيشتروا قط لم  همأن التجارة االلكترونية ةفكرفقط من الذي لديهم معرفة عن 

الثقة، أي عدم : منهاعدة بأسباب  منتج عبر شبكة االنترنت أيهم شرائ لالنترنت عدم المستخدمين األفرادغالبية ويبرر 
الشراء عبر شبكة االنترنت بعبر شبكة االنترنت غير آمن، وهذا هو السبب الرئيس لعدم قيامهم اعتقادهم أن الشراء 

النسبية مزايا البن غير مقتنعيكبير من المستهلكين الذين يستخدمون خدمة االنترنت ما زال عدد ،  إلى ذلكإضافة. %)29(
ال ف، ولذلك خارج اإلنترنته بسهوله ن كل ما يحتاجونه، يجدو"يدعي أن  منهم )%27(ومن ثم فإن . لتسوق عبر االنترنتل

، %) 7 (أساسهافكرة التجارة االلكترونية من عن عدم إيمانها ببسيطة كذلك، أعربت شرائح " حاجة للشراء عبر االنترنت
وزعمت أنها ال تستطيع شراء أشياء قبل %)  5(السلع التي يتم شراؤها عبر شبكة االنترنت وأبدت شكوكها في جودة 

  .صناعات معينة سوف تتجه أكثر إلى التجارة اإللكترونيةثمة رأي الخبراء أن كان و .%)8(معاينتها وفحصها 
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 3+��  ��"j ا	

  >��ع ا98اد
  

  ا&�%ا�$��# �n أ"�!ة �����ت @A"!ة 
  لعربية السعودية المملكة ا  

في  اآلليالحاسب امتالك جهاز 
  )بالنسبة إلى عدد السكان (المنزل

43%  

 %88  مكتبي 
 %46  محمول

بين  (اآلليالحاسب نوع جهاز 
  اآلليالحاسب مالكي أجهزة 

 %1  جهاز مساعد رقمي
 Home "  64% هوم"ويندوز اكس بي 
 Professional"  23% بروفيشنال"ويندوز اكس بي 

 %11  2000ويندوز 
 Vesta 3% ويندوز فيستا

 Me "  2% مي"ويندوز 

  أنظمة التشغيل المستخدمة 
  )اآلليالحاسب بين مالكي أجهزة (

 %1  ماكنتوش
 %70  اللغة العربية

 %12  اللغة االنجليزية
اللغات المستخدمة في أنظمة 

  التشغيل
 %18  )ة واالنجليزيةالعربي(اللغتان معا   ) آليحاسب بين مالكي أجهزة (

 %15  ام اس اوفيس   
 %7  لغات البرمجة 

 %7  البرامج المحاسبية 
 %7  إدارة قواعد البيانات 

 %5  تصميم مواقع الكترونية

  

  تدريب األفراد على تقنية معلومات
  ) اآلليالحاسب بين مالكي أجهزة (

 %70  لم يحصلوا على تدريب
 %91   البيت–في المنزل 

 %34  في مكان العمل
  

 لياآلالحاسب مكان استخدام جهاز 

 %15  مقاهي انترنت )اآلليالحاسب بين مالكي أجهزة (
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   %6  األصدقاء/ بيت األهل 

 %5  مكان الدراسة
 %56  ال أعرف طريقة االستعمال

 %23  ال أتحمل التكاليف
أسباب عدم استخدام أجهزة 

بين غير ( اآلليالحاسب 

 %12   اعلم غرض وفائدة االستخدامال  )المستخدمين 
  

l�8��  ا`

بالنسبة إلى  (الذين يستخدمون االنترنتنسبة 

  )إجمالي عدد السكان
30.5%  

  32%  االنترنت نسبة المنازل المتصلة ب

 %15  النطاق العريض

 %0.3 مودم كبلي

ISDN  0.03% 

  

  خدمة االنترنتب نوع اإلرتباط

 

 Dial-up  14%خط هاتفي 

 %56 على األقل مرة في اليوم

على األقل مرة في األسبوع 
 وليس يوميا

38% 

 وليس رعلى األقل مرة في الشه
 أسبوعيا

5% 

  

  )بين مستخدمي االنترنت(استخدام االنترنت تكرار 

  

 %1 اقل من مرة في الشهر

 %90  انترنت إكسبلورر

 %5  ت سكيبني

  استخدام متصفح مواقع الكترونية 

  )بين مستخدمي االنترنت(

 %5  أوبرا  
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 %5 %25 -%10اللغة العربية 

 %7  %50 -% 26اللغة العربية 

 %15  %75 -% 51اللغة العربية 

 %54  %100 -% 76اللغة العربية 

  

 زيارتها تمواقع الكترونية باللغة العربية تم

  )بين مستخدمي االنترنت( وتصفحها

 %19 معظمها باللغة االنجليزية

  مة االنترنت الرضا عن خد %66  راضون

 %11  نيغير راض  ) بين مستخدمي االنترنت(

  اآلراء حول رسوم خدمة االنترنت %26  مكلفة

 %30  مناسبة

 40%  )بين مستخدمي االنترنت(  خدمة الترشيح التحفظ على

 32% )  بين مستخدمي االنترنت( اإللكتروني االقتحامية رسائل البريداستقبال 

 %34   طريقة االستخدامال اعرف

 %19  ال يمكن تحمل التكاليف

  نترنت تخدام اإلأسباب عدم اس

آراء من ال يستخدمون اعتماداً على (
  )اإلنترنت

 %12  غير متوفر

  التجارة االلكترونية    %43  المعرفة واإللمام

 %6  بيع عبر االنترنتالشراء أو سبق لهم ال

  التعليم االلكتروني %49  المعرفة واإللمام

بين المجيبين ( استخدام التعليم االلكتروني
  )التعليم االلكترونيبالذين لديهم معرفة 

5% 
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  Saudi Arabiaالمملكة العربية السعودية   

الحاسب أجهزة نسبة استخدام 
  في قطاع الشركات اآللي

%76  

 %99  مكتبي

 %37  محمول

فـي   (اآللـي الحاسـب    جهاز   نوع
الشركات التـي تـستخدم أجهـزة       

  )الحاسب اآللي
 %17  مساعد شخصي رقمي 

 %50  " هوم"ويندوز اكس بي 

 %49  "بروفيشنال"ويندوز اكس بي 

  أنظمة التشغيل المستخدمة

بين الشركات التي تستخدم أجهزة (
  )آليحاسب 

 %12   2000ويندوز /ويندوز مي

 %70  غير ذات صلة بمهام الشركة الرئيسية

 %22  الموظفون ال يعرفون طريقة االستعمال

حاسب أسباب عدم استخدام أجهزة 

بين الشركات التي ال تستخدم ( آلي
  )آليحاسب أجهزة 

 %13  ال توجد ميزانية كافية لشرائها 
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  االنترنت

  52%  االنترنتالشركات التي تستخدم  ةنسب

بين الشركات التي تستخدم    (االنترنت  ب رتباطاإلنوع   71%  دي إس إل/ النطاق العريض 
 )االنترنت

عن طريق الخط الهاتفي 
Dial-up  

%27 

بين الشركات (استخدام متصفح المواقع االلكترونية  96%   انترنت إكسبلورر

 4%   نيت سكيب )التي تستخدم االنترنت

موبايل  "نسب الموظفين الذين يستخدمون تقنية

  "انترنت
%8 

  الرضا عن خدمة االنترنت  %66  راضون

 %13  نيغير راض  )بين الشركات التي تستخدم االنترنت(

بين الشركات (اآلراء حول رسوم خدمة االنترنت  %30  مرتفعة
 )التي تستخدم االنترنت

  
 %40  مناسبة

 12%  )بين الشركات التي تستخدم االنترنت (التحفظ على خدمة الترشيح

 23% )بين الشركات التي تستخدم االنترنت( استقبال الرسائل االقتحامية

 39%  الشركات التي لديها مواقع الكترونية خاصة بها

 9%  نسب الشركات التي تنوي تنفيذ التجارة االلكترونية  التجارة االلكترونية

  

 ا	��lع ا	�_� 

  ا&�%ا�$��# أ"�!ة 

  95% الحاسب أجهزة نسبة استخدام 
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  قطاع الصحي مؤسسات ال فيلياآل

 %100  مكتبي

 %16  محمول

  اآلليالحاسب نوع جهاز 

  )قطاع الصحيمؤسسات البين (

 %7  شخصيمساعد رقمي 

 %62  " بي هوم"ويندوز اكس 

 %42  "بروفيشنال "ويندوز اكس بي

اعتماداً (أنظمة التشغيل المستخدمة 

على مؤسسات القطاع الصحي التي 
  )اآلليالحاسب تستخدم أجهزة 

 Windows ME   9%  ويندوز مي

 %42  اللغة العربية

 %10  اللغة االنجليزية

اللغات المستخدمة في أنظمة 

  التشغيل

اعتماداً على مؤسسات القطاع (
الصحي التي تستخدم أجهزة 

  )اآلليالحاسب 

 %48  )العربية واالنجليزية(اللغتان معاً 

 

  االنترنت

اع الصحي التي تستخدم نسبة مؤسسات القط
  االنترنت

 %37  

 Dial-up  33%الخط الهاتفي 

 %64  النطاق العريض

 نوع االتصال باالنترنت 

   

 %3  أخرى

 %37  ليس لها فائدة للعمل

 %29  غير مسموح بها

  معوقات استخدام االنترنت

 %10ال يعرف الموظفون كيفية 
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  استعمالها

 %6  ال يمكن تحمل تكاليفها

 %94  انترنت إكسبلورر

 %4  نيت سكيب

 دام متصفح المواقع االلكترونية استخ

 %2  أوبرا

 20%  مؤسسات صحية تمتلك مواقع الكترونية خاصة بها

   الرضا عن خدمة االنترنت %67  راضون

 %12  غير راضين

 6%   التحفظ على خدمة الترشيح

 رسوم خدمة االنترنت  %32  عالية

 %38  مناسبة  
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 اآلليالحاسب أجهزة نسبة امتالك 
  المؤسسات التعليمية  بين ر

99%  

 %100  مكتبي

 %15  محمول

بين  (الحاسب اآللينوع جهاز 

مؤسسات التي تمتلك أجهزة ال
  )اآلليالحاسب 

 %10 خادم

 18  مؤسسات مرحلة رياض األطفال

 18  مؤسسات المرحلة االبتدائية

 32  مؤسسات المرحلة الثانوية

 121  الكليات

 الحاسب اآلليمتوسط أعداد أجهزة 
  حسب نوع المؤسسة التعليمية

مؤسسات التي تمتلك أجهزة  البين(
  )اآلليالحاسب 

 %56  مؤسسات المرحلة الجامعية

 %35   "هوم"ويندوز اكس بي 

 %21  "بروفيشنال"ويندوز اكس بي 

 %2  2000ويندوز 

حسب (أنظمة التشغيل المستخدمة 
مؤسسات القطاع الصحي التي 

  )اآلليالحاسب تستخدم أجهزة 

 %100  أخرى

 58%  معلوماتالالتدريب على تقنية 

 

 

 

l�8��  ا`

  %74  لتي تستخدم االنترنتتعليمي امؤسسات القطاع الة نسب
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بين مؤسسات القطاع التعليمي  (نوع االتصال باالنترنت
  )تالتي تستخدم االنترن

 %22  النطاق العريض

 Dial-up  78%عن طريق الخط الهاتفي   

 %64  إرسال واستقبال البريد االلكتروني

 %58  التعامل مع الدوائر الحكومية الكترونياً

 %52   حكوميةالحصول على معلومات من إدارات

بين مؤسسات (األنشطة الرئيسية على شبكة االنترنت  

  )القطاع التعليمي التي تستخدم االنترنت

 %25  تصفح االنترنت

 %91  انترنت إكسبلورر

 %5  نيت سكيب

بين مؤسسات  (استخدام متصفح المواقع الكترونية
 )القطاع التعليمي التي تستخدم االنترنت

 %1  أوبرا

بين مؤسسات القطاع (الرضا عن خدمات االنترنت  %45  راضون
  )التعليمي التي تستخدم االنترنت

 %30  غير راضون

  اآلراء حول رسوم خدمة االنترنت %27  مرتفعة

 %26  مناسبة  

المؤسسات التعليمية التي تمتلك مواقع الكترونية خاصة 
  بها

  38% 

 %24    لكتروني االالمؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات التعليم 
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الحاسب نسبة استخدام أجهزة 

المكاتب الرئيسية للدوائر  في اآللي
  الحكومية 

98%  

الحاسب نسبة استخدام أجهزة 
 المكاتب الفرعية للدوائر  فياآللي

  الحكومية 

84%  

 %100  مكتبي

 %36  محمول

 

بين  (اآلليالحاسب نوع جهاز 

  )قطاع الحكومي الإدارات
 %31 خادم

 %49  "بروفيشنال"ويندوز اكس بي 

 %47  " هوم"ويندوز اكس بي 

حسب (أنظمة التشغيل المستخدمة    
م الدوائر الحكومية التـي تـستخد     

  )اآلليالحاسب أجهزة 
 %24 ويندوز مي 

   %95  اللغة العربية

اللغات المـستخدمة فـي أنظمـة       
حسب مؤسسات القطـاع    (التشغيل  

الصحي التـي تـستخدم أجهـزة       

  )اآلليالحاسب 

 %32  )العربية واالنجليزية(اللغتان معاً 

  
8��dاl�  

المكاتب الرئيسية للدوائر   االنترنتالتي تستخدم الدوائر الحكومية نسب 
  الحكومية

65% 
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 %49  المكاتب الفرعية

عن طريق الخط الهاتفي 
Dial-up  

21% 

 %71  النطاق العريض    /دي اس ال

  نوع االتصال باالنترنت 

 %5  أخرى

 %74  االتصال

 %73  على المعلوماتالحصول 

 %41 إلجراء األعمال

  أنشطة تؤدى على شبكة االنترنت

 %23   للترفيه والتسلية

الدوائر  (استخدام متصفح المواقع االلكترونية
 )الحاسب اآلليالتي تستخدم أجهزة الحكومية 

 100%  انترنت إكسبلورر

 5%  االنترنت المتنقلةاستخدام 
  الرضا عن خدمة االنترنت %62  راضون

 %12  غير راضين   حاسب آلية التي تستخدم أجهزالدوائر الحكومية 
  اآلراء حول رسوم خدمة االنترنت %39  مرتفعة

 %22  مناسبة  
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نترنت في المملكة العربية السعودية، وتحديد مستويات انتشار الخدمة، تقيم الوضع الحالي لإلهدفت هذه الدراسة إلى 
بدءاً من البنية التحتية وانتهاء مجاالت ال سلسلة واسعة من وغطت. بلية لهاوعادات وأنماط استخدامها واإلمكانات المستق

 الحكومية جهات األفراد وال:  تشمل مختلفة من مستخدمي االنترنتفئات تغطكما . بمستوى رضا المستخدمين
  .  لشركاتو اوالمؤسسات التعليمية 

 بما في ذلك المدن الرئيسية والمناطق كافة أنحاء المملكةأن تمثل النتائج  بصورة تضمن الدراسة ه تم تصميم هذعلما أنه
  . كما تم تصميمها لتغطي كافة شرائح و فئات المجتمع, الريفية

سنوات على مدى ثالث ثالث  في كل من السنتين القادمتين ليكون مجموع المراحل الدراسةتكرار هذه بإذن اهللا سيتم ف
 وبهدف بناء قاعدة للمعلومات اإلحصائية الخاصة بخدمة اإلنترنت في نموتقدم وما يتحقق من قياس ك لو ذل, متتالية

المملكة تمكن جميع الجهات المهتمة من التخطيط إستنادا لمعلومات أكثر مصادقية ناتجة عن دراسة ميدانية و تشكل مرجع 
  . لكل جهود التطوير مستقبال 

  


