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 صفحة 1 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 (SRDCاجملتمعية ) مركز البحوث والتنمية عن

دمات البحوث وغري رحبية ويقدم املركز خمركز البحوث والتنمية اجملتمعية هو منظمة جمتمع مدين مستقلة وغري حكومية 
الكمية والنوعية وحبوث السوق واإلنرتنت أبعلى جودة ممكنة. حصل املركز على ترخيص وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل 

 .3100يف العام  625برقم 

 احلكومية اجلهاتو  اخلاص والقطاع واحمللية الدولية املنظمات تكمن رسالة مركز البحوث والتنمية اجملتمعية يف العمل مع
 يف املستدامة التنمية يف واملسامهة السليمة التنمية مناذج وبناء التنمية تقدمي احللول لتحدايت يف احمللية اجملتمعات وكذا

 وجمتمع التنمية ؤونواملنظمات املعنية بش للمنظمات الدولية البحثية االحتياجات مجيع اليمن، ويكرس املركز جهوده لتلبية
 السياسية املشاركة عتوسي مع جنب إىل جنبا احلكومية واملؤسسات احمللية احلكومية غري واملنظمات اخلاص والقطاع املاحنني

 وكفاءة فعالية رأكث ورواد األعمال بغرض جعلها واملتوسطة الصغرية واملنشأت املدين اجملتمع منظمات ودعم واالجتماعية
 .والشباب والطفل املرأة متكني لىوذات أثر إجتماعي أكرب، كما يعمل ع

ويقدم املركز جمموعة واسعة ومتنوعة من اخلدمات للمنظمات احمللية والدولية واملؤسسات املعنية ابلتنمية وجمتمع املاحنني 
واجلهات احلكومية والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك كل أنواع البحوث الكمية والنوعية واملراقبة والتقييم وحتديد اإلحتياجات 

ضمن خدمات أخرى. تشمل خدمات البحوث الكمية ات وحبوث اإلتصال ابإلضافة إىل حبوث السوق والشرك
حوث النوعية ، فيما تشمل البوالتجارية إستطالعات الرأي العام واإلستطالعات اإلقتصادية واإلجتماعية والدميوغرافية

رة والتسويق ال اإلدااملقابالت املعمقة واجملموعات املركزة وغريها. ابإلضافة إىل ذلك، يقدم املركز اإلستشارات يف جم
 والتخطيط وإعداد اإلسرتاتيجيات للمنشأت الصغرية واملتوسطة ومنظمات اجملتمع املدين ورواد األعمال.

وإدارة املشاريع  اجملتمع املدينخبربة طويلة ومعمقة يف جمال البحوث الكمية والنوعية وإدارة منظمات طاقم املركز يتمتع 
ماثلة حيتفظ املركز بعالقات جيدة مع بعض املنظمات واملراكز امل، كما و تسويقية واإلداريةوتقدمي اإلستشارات ال املمولة

 الكبرية. شاريةواإلست يةشاريع البحثاملولدى املركز شراكة إسرتاتيجية مع أكثر من مؤسسة حاليا ما يسمح بتنفيذ 

ومن ضمنها مشروع  3102خالل العام  يةنفذ املركز عددا من املشاريع البحثية لصاحل منظمة رعاية اإلطفال العامل
إستطالع احلوار الوطين ابإلضافة إىل مشروع التمكني اإلقتصادي والسياسي للنساء والشباب ومشروع أخر حول 

الصحة وحقوق االطفال، كما نفذ املركز وجبهود ذاتية عددا من املشاريع املتعلقة بقياس أداء اجلهاز التنفيذي للدولة 
 ل األمن املائي.ومشروع أخر حو 

املركز، برجاء زايرة موقع املركز على اإلنرتنت على الرابط:  حولللمزيد عن املعلومات 
 www.srdcyemen.org 

http://www.srdcyemen.org/


 صفحة 2 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 مقدمة .1

هذه الدراسة هي جزء من نشاط مركز البحوث والتنمية اجملتمعية يف جمال حبوث السوق وإستطالعات الرأي العام على 
ن خالل ئية من مستخدمي اإلنرتنت موأستهدفت عينة عشوا الفائت يونيوشهر  خاللأجريت هذه الدراسة اإلنرتنت. 

 القوائم الربيدية اليت حيتفظ هبا املركز.

 يف اليمن حول اإلنرتنت .1.1
وجلهم يف املناطق احلضرية، فيما ال يتوفر اإلنرتنت يف املناطق  سكان اليمنمن  %3..0تغطي اإلنرتنت ما نسبته 

 ،ووفقا لبياانت مت توفريها من قبل وزارة املواصالت وتقنية املعلوماتمن السكان.  %01الريفية واليت يقطنها حوايل 
مع حصة ال أبس  ،يف اليمن Dial Upوالـ  ADSLاإلنرتنت عرب الـ يف خدمة  مشرتك 603,111حوايل هناك 

مقهى إنرتنت وأغلبها يف العاصمة صنعاء. يزيد عدد مستخدمي  0111وهناك أكثر من  ،هبا لإلستخدام التجاري
 دمنيمليون مستخدم، لكن اآللية اليت مت إحتساب عدد املستخ .وفقا لذات البياانت عن  من غري املشرتكني اإلنرتنت

 غري معروفة.تظل من خالهلا 

 ملاذا اإلستطالعات اإلليكرتونية؟ .1.1

أحدث إبتكار اإلنرتنت ثورة غري مسبوقة يف جمال اإلتصال والتواصل بني بين البشر، كما أهنا جعلت من العامل قرية يف 
منتهى الصغر حبيث أختفت معها الفوارق الزمانية واملكانية. غريت اإلنرتنت  الطريقة اليت يتعامل ويتواصل هبا الناس 

عمال التجارية. ابلتوازي، هناك توجه كبري حول العامل للتحول إىل وكذا الطريقة اليت يقومون من خالهلا ابأل
اإلستطالعات اإلليكرتونية بدال عن اإلستطالعات املباشرة )وجها لوجه( أو اإلستطالعات من خالل اهلاتف وغريه 

ة تغطية اإلنرتنت بوابلذات يف البلدان اليت تغطي اإلنرتنت كل ركن فيها. ومع ذلك، وحىت يف الدول اليت تكون فيها نس
متدنية، هناك إزدايد مضطرد وإقبال كبري على إستخدام اإلنرتنت وتعمل الشركات بشكل جدي على إحداث إخرتاق 

 اإلنرتنت النقال.ميكنهم من الوصول وتقدمي خدمة اإلنرتنت لكل فرد يف العامل، رمبا من خالل 

الثابت والتحول حنو اإلنرتنت النقال عرب شبكات املوابيل من  عرب التلفون  هناك توسع يف إستخدام اإلنرتنتيف اليمن، 
 ومع ذلك، مليون مشرتك يف شركات اإلتصاالت األربع يف اليمن. 03خالل اجليل الثالث والرابع حيث وهناك تقريبا 

مل يعد  نرتنتاإل ، إال أن هناك إقبال أكرب على اخلدمة. كما أن الوصول إىلللغاية ما زالت نسبة تغطية اإلنرتنت حمدودة
 ابإلمكان اإلشرتاك يف شبكة الواي ماكس، كما ميكنحيث صار ، ADSLمقتصرا على اهلاتف الثابت وخدمات الـ 

اإلتصال ابإلنرتنت عرب ابقات مقدمة من هذه الشركات ومن خالل مودم نقال أو شرحية اهلاتف النقال شرتكي مل
 رعة وجودة اخلدمة املقدمة  سواء لإلنرتنت الثابت أو النقال. إنرتنت. يتمثل التحدي األكرب حاليا يف سعر وس



 صفحة 3 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 0111يف حدود  كان  م3111عام  يف خدمة اإلنرتنت عدد املشرتكنيولتأكيد ما ذهبنا إليه، ميكننا اإلشارة إىل أن 
االت وفقا لبياانت إدارة األحصاء يف وزارة اإلتص 3100مشرتك بنهاية العام  600,063مشرتك ووصل الرقم إىل 

 وتقنية املعلومات.

  

 حول العينة .1.1
مبحوث  611إستهداف حوايل  حيث مت عينة عشوائية من مستخدمي اإلنرتنت يف اليمنعلى  أجريت الدراسة احلالية

ن. . وهدفت الدراسة إىل معرفة أمناط إستهالك وإستخدام اإلنرتنت يف اليمالقوائم الربيدية املتوفرة لدى املركزمن خالل 
بعض  إلحتوائها علىإستبياانت  .إستبياان وإلغاء  012أشخاص ومت إعتماد نتائج  010وقد قام إبكمال اإلستبيان 

 تقريبا. %30البياانت املفقودة. وكانت نسبة اإلستجابة حوايل 

نسبة اإلستجابة ما يتعلق األمر بك،   اليمن يف عدم توفر اإلنرتنت لغالبية السكانتتمثل مشاكل عينات اإلنرتنت يف
 املتدنية وهي مشكلة شائعة يف إستطالعات اإلنرتنت.

 البياانت الدميغرافية .1

 العمر .1.1
سنة  36-00هم ضمن الفئة العمرية  %.2سنة،  61-25من املبحوثني هم ضمن الفئة العمرية  %60حوايل 

 سنة.  61 – 25هم ضمن الفئة العمرية  %05و

 
 : عمر املبحوث1شكل 

34%

50.5%

15.5%

18-25

26-35

36-50



 صفحة 4 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 جلنسا .1.1
، وابملناسبة فقط %01النساء ما نسبته  بينما شكل %01بنسبة أغلب من قام إبكمال اإلستبيان هم من الذكور 

 هناك هوة كبرية بني اجلنسني يف مسألة إستخدام اإلنرتنت، كما أن أغلب اإلشرتاكات تتم عن طريق الذكور.

 
 : جنس املبحوث1شكل 

 املستوى التعليمي  .1.1
تقريبا ومن مث  %05أصحاب الدراسات العليا وبنسبة ، يليه %60غالبية املبحوثني هم من محلة البكالريوس وبنسبة 

 تقريبا. %03تقريبا، يليه خرجيو املعاهد الفنية والتقنية وبنسبة  %.0من محلة شهادة الثانوية العامة وبنسبة 

 
 : املستوى التعليمي للمبحوث1شكل 

90.3%

9.7%

ذكر

انثى

1.9%

13.6%
11.7%

57.3%

15.5%

اكمل التعليم األساسي اكمل التعليم الثانوي دبلوم مهني بكالوريوس دراسات عليا



 صفحة 5 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 احلالة اإلجتماعية  .1.2
تقريبا، فاملتزوجون  %..تقريبا، يليهم العازبون وبنسبة  %0.املتزوجني ولديهم أوالد وبنسبة غالبية املبحوثني هم من 

 أرمل أو مطلق وفضل مبحوث واحد عدم اإلجابة. %3، وحوايل %5بدون أوالد وبنسبة 

 

 : احلالة اإلجتماعية للمبحوث2شكل 

 النتائج العامة .1

 مكان اإلتصال ابإلنرتنت 1.1
تقريبا أبهنم يتصلون ابإلنرتنت من  1%50بسؤال املبحوثني عن املكان الذي يتصلون فيه ابإلنرتنت، إجاب ما نسبته 

أبهنم يتصلون ابإلنرتنت  %03أبهنم يتصلون ابإلنرتنت من العمل، فيما أفادت نسبة مقاربة  %02البيت وأفاد حوايل 
 إلتصال ابإلنرتنت.تلفوانهتم الشخصية ل %.من املقهى ويستخدم حوايل 

                                                           
 النسب في التقرير إلى أقرب عدد صحيحتم تقريب كل  1

43.7%

5.8%

47.6%

1.9% 1%

عازب متزوج وليس لدي اوالد متزوج ولدي اوالد ارمل/ مطلق لم يجب على السؤال



 صفحة 6 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 
 : من أين تتصل ابإلنرتنت؟5شكل 

 

 نوع اجلهاز املستخدم لإلتصال ابإلنرتنت 1.1
، يليه األجهزة املكتبية وبنسبة %.5غالبية املبحوثني يستخدم جهاز الكمبيوتر احملمول لإلتصال ابإلنرتنت وبنسبة 

وهذا يشري بوضوح إىل تزايد األهتمام واإلعتماد على الكمبيوترات  %03ومن مث التلفوانت الذكية وبنسبة  30%
 احملمولة وكذا التلفوانت الذكية لإلتصال ابإلنرتنت.

 

 : نوع اجلهاز املستخدم لإلتصال ابإلنرتنت6شكل 

68.9%

12.6% 11.7%

3.9%
1% 1.9%

من البيت كمبيوتر العمل مقهى انترنت تلفوني الشخصي اخرى كل ما سبق ذكره

21.4%

64.1%

11.7%

1.9% 1%

كمبيوتر مكتبي كمبيوتر محمول تلفون ذكي اخرى جميع ما ذكر



 صفحة 7 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 ملكية اجلهاز املستخدم يف اإلتصال ابإلنرتنت 1.1
وحول ملكية اجلهاز املستخدم لإلتصال ابإلنرتنت ااي كان سواء كان جهاز كمبوتر مكتيب، حممول أو جهاز تلفون 

أبنه جهاز مشرتك، يف حني أفاد  %.3أبهنم املستخدمني الوحيدين للجهاز وقال  %65ذكي وخالفه، ذكر ما نسبته 
 للجهاز. الرئيسيون املستخدمونأبهنم  00%

 
 : ملكية اجلهاز املستخدم لإلتصال ابإلنرتنت7 شكل 

 معدل إستخدام اإلنرتنت 1.2
من املبحوثني أبهنم يستخدمون اإلنرتنت أكثر من مرة يف اليوم، ويستخدم اإلنرتنت مرة واحدة يف اليوم ما  %50أفاد 

واحدة يف األسبوع. وتوزعت ابقي  أبهنم يستخدمون اإلنرتنت مرة %6من املبحوثني، فيما أفاد حوايل  %31نسبته 
 اإلجاابت على اخليارات األخرى.

56.3%

19.4%

24.3%

المستخدم الوحيد للجهاز المستخدم الرئيسي للجهاز جهاز مشترك



 صفحة 8 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 
 : معدل إستخدام اإلنرتنت8شكل 

 ساعات تصفح اإلنرتنت 1.5
ما  %00من املبحوثني ساعتني إىل مخس ساعات يف تصفح اإلنرتنت يوميا، ويقضي ما نسبته  %63يقضي حوايل 

أبهنم يقضون ساعة واحدة فقط يف  %00ساعات يف تصفح اإلنرتنت وأفادت نفس النسبة تقريبا  01 – 5بني 
ي عشر ساعات تقريبا، فيما يقضمن تقريبا أبهنم يقضون أكثر مبحوثني(  0) %0تصفح اإلنرتنت. وذكر ما نسبته 

 أقل من ساعة يف اليوم يف تصفح اإلنرتنت. %.

 
 : عدد ساعات تصفح اإلنرتنت9شكل 

68%

20.4%

4.9%
1.9%

5%

اكثر من مره في اليوم مرة في اليوم مرة في االسبوع حسب الحاجة أخرى

3.9%

18.4%

51.5%

18.4%

7.8%

اقل من ساعة ساعة واحدة ساعتان الى خمس 
ساعات

ساعات10-6من  اكثر من عشر ساعات



 صفحة 9 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 األوقات املفضلة لتصفح اإلنرتنت 1.6
(، يليه من يفضلون تصفح اإلنرتنت يف الصباح %.5حوايل يفضل أغلب املبحوثني تصفح اإلنرتنت يف املساء )

 فرتة العصر. %01تقريبا. ويفضل حوايل  %31وبنسبة 

 
 : األوقات المفضلة لتصفح اإلنترنت01 شكل

 املبحوثون على اإلنرتنت يتابعهاماهية األشياء اليت  1.3
 %00تقريبا، ويقضي حوايل  %60يقضي أغلب املبحوثني وقتهم على اإلنرتنت يف إستخدام الفيس بوك وبنسبة 

يف متابعة األخبار،  %5تقريبا وحوايل  %02تقريبا يف البحث عن املعلومات، يليه إستخدام الربيد اإلليكرتوين بنسبة 
 تقريبا وقتهم يف تصفح ما سبق ذكره. %03فيما يقضي 

 
 : االشياء اليت يتابعها املبحوثون على اإلنرتنت11شكل 

20.4%

5.8%
9.7%

64.1%

في الصباح في الظهر في العصر في المساء

50.5%

5.8%

12.6%

1%

19.4%

10.7%

فيس بوك متابعة االخبار البريد االلكتروني مشاهده اليوتيوب البحث عن 
المعلومات

كل ما سبق



 صفحة 10 عادات إستخدام اإلنرتنت يف اليمن

 :اخلامتة .2
إستخدام اإلنرتنت ونوعية األجهزة حول املؤشرات بعض رغم صغر حجم العينة، إال أن هذا اإلستطالع يقدم 

حملمولة ا يكشف هذا اإلستطالع أبن هناك حتوال كبريا حنو إستخدام األجهزة املستخدمة لإلتصال ابإلنرتنت وخالفه.
 ة يف إزدايد أيضاً.، كما أن إستخدام أجهزة اهلاتف الذكيمكان األجهزة املكتبية

وفقا لنتائج اإلستطالع، يبقى البيت هو املكان املفضل ألغلب املبحوثني لإلتصال ابإلنرتنت، ويبدو أبن تشارك اجلهاز 
ظهر من ي من قبل أكثر من فرد داخل األسرة يف تراجع حيث يظهر اإلستطالع أبن الغالبية ميتلكون جهازا خاصا هبم.

ويقضي  ل يومي.الذين يتصفحون اإلنرتنت بشكتت شيئا رئيسيا يف حياة أغلب املبحوثني النتائج، أبن اإلنرتنت اب
ساعات يف اليوم يف تصفح اإلنرتنت واملساء هو الوقت املفضل تقريبا ألغلب  6-3غالبية املبحوثني ما نسبته 

صفح اإلنرتنت، ثني أثناء تاملبحوثني. تصفح الفيس بوك والشبكات اإلجتماعية جاء على رأس قائمة إهتمامات املبحو 
 يليه البحث عن املعلومات والكتب وغريها ومن مث تصفح الربيد اإلليكرتوين.

  

 

 


