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طبقييا الدراسييية عليي  مجتمييا السييييةة اليلسييطي ية ايييد المجييا  السياسيييد هييد دراسيية ميدا يييية  
ميردة   26 ميردة  كان  سيب األكاديميين م ها060ةضمن عي ة قةامها ةاألكاديمد ةاإلعالمد 
ميردة  ةجاء ها التقسيم ةاق حجم ك  من هذه  26ميردة  ةاإلعالميين  22ة سيب السياسيين 

تمثييي  ملتلييا محاااياا الضييية ال ربييية ايهيا راعيي  الباحيي    السييةاا اييد المجتمييا اليلسيطي د
 .غزةقطاع ة 

 -: تائج الدراسة

تضييم ميين الدراسيية الميدا يييية ارتييياع ثقيية السيييةة اليلسيييطي ية اييد السييحااة ا لكترة يييية  ا -0
% 58) باإلضااة إل  اعتمادهم عليها بشك  أساس كمسدر للمعلةماا  حي  أةضم ميا  سيبتهم

ميين مسييتلدمد السييحااة ا لكترة ييية أ هييم يعتمييدةن عليي  هييذه الةسيييلة بشييك  كاميي  كمسييدر (
 .بشك  جزئد كمسدر للمعلةماا بأ هم يعتمدةن عليها% (26) سبتهم للمعلةماا  ايما أكد ما

أاهرا الدراسة أن أكثر السحا اإللكترة ية مقرةئية هد ذاتها التد ترد اد تيضيالا القراء  -6
ال سيلة "كأكثر السحا المطبةعية قيراءة  مميا يع يد ارتبياط سيمعة السيحيية اإللكترة يية بأسيلها 

 ".الةرقية
السحا اإللكترة ية مقرةئية هد ذاتها التد ترد ايد تيضييالا القيراء كيأكثر  أن أكثراتضم  -2

  "ال سلة الةرقية"السحا المطبةعة قراءة  مما يع د ارتباط سمعة السحيية اإللكترة ية بأسلها 
ا لكترة ييد اييد مقدميية " القييدس"ةهييذا أتضييم ميين لييال  ترتيييب السيييةة لمةقييا جريييدة 

  ةأليييرا مةقييا "األييام"ييية اليلسيطي ية  ثييم مةقيا جريييدة المةاقيا التابعيية للسيحيد الةرق
  "القييدس العربييد"  اييد حييين سييجلا المةاقييا التابعيية لجريييدة "جريييدة الحييياة الجديييدة"
 ".الشرق األةسط"الل د ية  ة" الحياة"ة

أاهرا الدراسة أن أبرز دةااا استلدام أاراد العي ة للسحااة ا لكترة ية هيد السيرعة  ةهيذا  -2
 .سم به هذه الةسيلة  ةما تيتقد إليه العديد من ةسائ  اإلعالم التقليديةما تت

ا عكسا عدم ثقة أاراد العي ية بالرةايية اإلسيرائيلية علي  درجية ا عتمياد علي  ةسيائ  اإلعيالم  -5
اإلسرائيلية كمسدر للمعلةماا  ةلسةسًا المةاقا السحيية ا لكترة ية  إليمان أاراد السيةة بيأن 

  لييه 0428ليييمتيا  للمةاقييا التابعيية ليلسيطي يد اإلسييرائيلد مةجيه  ةأن هييامر الحرييية الاإلعيالم ا
سقا ةلطةط حمراء  بسبب السياساا اإلسرائيلية  ةالقا ةن اإلسرائيلد الذي يتشيدد ايد القضيايا 

 .المتعلقة بالسراع العربد اإلسرائيلد



ليي  شييك  محييدد ميين السييحااة أاهيرا  تييائج الدراسيية أن اسييتلدام أاييراد العي يية   يقتسير ع -2
  أشكا  متعددة للسحااة ا لكترة ية  سةاء (00-0) ا لكترة ية  امثاًل جاء ضمن الترتيب من 

 .مةاقا تابعة لسحا ةرقية  أة تابعة لةكا ا أ باء  أة تابعة لق ةاا اضائية
ةلييس عبثييًا   أةضحا ال تائج أن استلدام أاراد العي ة للمةاقا السحيية اإللكترة ية ملططياً  -7

اهم يقةمةن بعملية ا تسا  ليس من باب مضيعة الةقا  ب  بقسيد الحسية  علي  المعلةمياا  
 .ةالحسة  عل  اليائدة المرجةة  ةإلاادة الجماهير بالمعلةماا

اتضم ةجةد مةاقا حديثة ال شأة من بين المةاقا التيد حسيلا علي  ترتييب متقيدم  اتجربية  -8 
 .  هة حدي  ال شأة28ة   تمتد ألكثر من عامين  ةكذلك مةقا عرباإللباري" معاً "ةكالة 

ميين أاييراد السيييةة يشييعرةن با  ييدما  الكلييد أة الجزئييد لييال  %( 40)أاهييرا ال تييائج أن  -4
استلدامهم لمةاقا السحااة ا لكترة ية  ةهذا تأكيد عل  اهتمامهم بهيذه المةاقيا  ةبيرغبتهم ايد 

 .  رسيدهم من البيا اا  ةت مية لليية األحدا  الجارية الحسة  عل  المعلةماا  ةزيادة
غالبية المبحةثين أكدةا أ ه   يمكن ا ست  اء عن السحااة الةرقية اد ا  ةجةد السحااة  -00

ا لكترة ييية  ةهيييذا يتماشييي  ميييا  تيييائج دراسييياا اعالميييية عدييييدة  حيييي  للسيييا دراسييية سيييعيد 
ةجييةد ثالثييية اتجاهيياا ةاضيييحة بييين اللبيييراء  إلييي  هييذه ال تيجييية  ةالتييد أكيييدا( 6000)ال ريييب

- :ةالمتلسسين  ةهد
يرى المؤم ةن با تجاه األة  أن السيحااة ا لكترة يية سيتح  محي  السيحااة الةرقيية  بي ميا رأى 
أسحاب ا تجاه الثا د أن السحااة ا لكترة يية لين تسيبم أبيدًا بيدياًل عين السيحااة الةرقيية  ايد 

ثالي  بأ يه مين السيعةبة الحكيم علي  مسيتقب  السيحااة الةرقيية أة حيين ييؤمن أسيحاب ا تجياه ال
: ا لكترة ية اآلن  ةلكن من المؤكد أن ثمة عدة تأثيراا سةا تطرأ عل  السحااة الةرقية أهمها

 .ا تجاه إل  المحلية  ةا تجاه إل  التلسسية
 ليضة  ةبةسائ  اإلعالم أثبتا الدراسة أن ثقة المبحةثين باإلذاعة ةالتليزيةن اليلسطي ية م -00

 .الدةلية مرتيعة  ةبالسحا الةرقية اليلسطي ية متةسطة تقريباً 
- :لسائص عي ة الدراسة

أشييارا  تييائج الدراسيية الميدا ييية إليي  ارتييياع المسييتةى التعليمييد بييين أاييراد العي يية  حييي  حسيي  
)   ة "جسيييتيرالما"علييي  الدرجييية الجامعييية الثا يييية %( 0217)عليي  درجييية الييدكتةراه  ة( 2017)

 .متةسط/ عل  أق  من الجامعد%( 715)  ةاقط "البكالةريةس"عل  الدرجة الجامعية %( 2216



مين %( 5715)كما ميز عي ة الدراسة تمثيلها لملتلا الحقة  العلمية ةالبحثية  حيي  سيج      
 ميين ملتليييا حقيية  العليييةم التطبيقيييية أة%(2615)حقيية  العليييةم اإل سييا ية أة ا جتماعيييية  ة 

 .التك ةلةجية
من العي ة  %( 6217)إعالميا ةسحيياً بةاقا  26ةتشير  تائج الدراسة إل  أ ها طبقا عل       

سياسييييا  ةقائيييدًا سياسييييًا بةاقيييا  22  ة %(25) أسيييتاذًا جامعييييًا  ةأكاديمييييًا بةاقيييا  26ةعلييي  
مين السياسييين من العي ة  ةال  حد ما تعتبر العي ة بهذا الشك  معبيرة عين حجيم كي  %( 2812)

 .ةاألكاديميين  ةاإلعالميين اد المجتما اليلسطي د
 ةيعةد سبب ا لياض  سبة %( 75)من عي ة الدراسة  ةالذكةر%( 65)ةقد مثلا المرأة      

 .اإل ا  اد العي ة إل  س ر حجمها أسال اد مجتما الدراسة

 ئاا العمرية ةالثقااية  حي  ةراع  الباح  اد تطبيق الدراسة الميدا ية تمثي  ملتلا الي      
عامًا  ةا تهاء بيئة 20مثلا العي ة ملتلا اليئاا العمرية للسيةة ابتداء بمن تق  أعمارهم عن   

 .عامًا اأكثر20
ةأتضيم ميين  تييائج الدراسيية أن ه يياك مسييتةى جيييد اييد إتقييان الل يياا األج بييية لييدى المبحييةثين   

ل ية األةلي  علي  مسيتةى العيالم  حيي  بل يا  سيبة مين ةبالتحدييد الل ية اإل جليزيية ةالتيد تعتبير ال
  ايما كا ا  سبة من يتق ةن الل ة العبرية بشك  جيد %(7518)يجيدة ها بشك  جيد أة جيد جداً 

  ةهيد ل ية مهمية بال سيبة للمثقييين ةال ليب اليلسيطي يين  لةجيةد عالقية %(0517)أة جيد جيدًا 
ي د  اد ا  ا حتال   ةجاءا الل ة األلما ية اد احتكاك ةتعام  شبه يةمد ميرةضة عل  اليلسط

ايميا بل يا  سيبة %  715  ةحلا الل ة الير سية رابعًا ب سيبة %( 812) المرتبة الثالثة بما  سبته
 %.615من يجيدةن الل ة الرةسية 

ةراعي  الباحي  ايد عي ية الدراسية تمثييي  ملتليا اليسيائ  اليلسيطي ية العاملية علي  السيياحة      
 ية  سةاء أكا ا ت يدر  ايد إطيار م امية التحريير  أة لارجهيا  ميا مي م كي  مين حركتيد اليلسطي

 .حماس  ةاتم األكثرية  بسبب حجمها الكبير اد الشارع اليلسطي د
 دةااا استلداماا ك  من ا  تر ا ةالسحااة ا لكترة ية ةا شباعاا المتحققة

بسيطة ال تائج العامة المتعلقة باستلداماا يعرض هذا المبح  من لال  الجدة  التكرارية ال      
السحااة ا لكترة ية بملتلا أ ةاعها  ةدةااا هذه ا ستلداماا  ةا ةاع المةاد التد يحرص أاراد 
العي يية عليي  متابعتهييا ةترتيييب المةاقييا السييحااية حسييب الهةييية ميين حييي  كة هييا مسييدرًا رئيسييًا 



مةاقييا السييحااية ا لكترة ييية  ةسيييتم ت يياة  هييذه للمعلةميياا  ةاقتراحيياا ااييراد العي يية لتطييةير ال
- :المةاضيا حسب اآلتد

- :استلداماا ا  تر ا: أة ً 
 (0) شك  
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 تعرض عي ة الدراسة لشبكة ا  تر ا
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 ال سبة التكرار
 المئةية

 %85 006 با تاام
 %812 00 أحيا اً 

  8 217% 
 060=ن

 
أن أغلبيية عي يية الدراسية تسييتلدم ا  تر يا بشييك  يييةمد (  0) يتضيم ميين الجيدة  رقييم         

  ايما كا ا  سبة %812  ليليها بعد ذلك من يستلدمةن هذه الشبكة أحيا ًا  ب سبة %85ب سبة 
 %.217من   يستلدمةن ا  تر ا بتاتًا هد

 ية علي  عليم ةمتابعية بيالتطةراا الحديثية  ةال تائج السابقة تاهر ان ااراد السيةة اليلسيطي      
اعل  الرغم من ان دلة  ا  تر يا الي  السيطين يعتبير حيديثًا  سيبيًا ا  ا هيم كيا ةا ميةاكبين لهيذه 

 .التطةراا
 ( 6)جدة 

 عالقة استلدام ا  تر ا اد المجا  الةاييد
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   لقيياس ميدى ةجيةد عالقية بيين اسيتلدام اإل تر يا ة بيين المجيا (6كيا)ةبتطبييق معامي         

الةاييد  اتضم ةجةد عالقة دالة إحسائيا بين استلدام اإل تر ا ة بين الةايية حي  بل ا قيمة  
  ع د درجاا حرية 01002ة كا ا دالة إحسائياً ع د مستةى مع ةية ةس  إلد  051528( 6كا)
2. 

 ( 2) جدة  رقم 
 استلدام ا  تر ا ةعالقته باليئة العمرية

مييييييييييييييييييييدى 
 ا ستلدام

 قياس العالقاا ا رتباطية اليئة العمرية
أقيييييييييييييييي  

 20ميييييييين
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—20ميييييييين
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عامييا  20
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 الد لة

 06 با تاام
00% 

20 
65% 

22 
2812% 

7 
518% 

7 
518% 

 دالة 201820 01000 8

 6 0 أحيا اً 
017% 

7 
518% 

0 
018% 

0     

 2 0 0 م  يستلد
615% 

0 5 
216% 

    

 060=ن
  لقياس مدى ةجةد عالقة بين استلدام اإل تر ا ة بين اليئاا العمرية (6كا)ةبتطبيق معام      

ألاراد العي ة اتضم ةجةد عالقية دالية إحسيائيا بيين اسيتلدام اإل تر يا ة بيين اليئياا العمير حيي  
ع يد  01000مستةي مع ةية ةس  إلد ة كا ا دالة إحسائيا ع د  201820 (6كا)بل ا قيمة  



-20ة  24-20ائتيا )الةسيطد هيد األكثير اسيتلداما    ةكا يا اليئياا العمريية8درجاا حريية 
24.) 

 ( 2)جدة 
 .بداية استلدام شبكة اإل تر ا

 ال سبة المئةية التكرار المدة
 0 0 أق  من س ة

 %2,2 2 من س ة إل  أق  من س تين
 %5,2 2 من س تين إل  ثال 
 %40,0 006 أكثر من ثال  س ةاا

 006=ن
 

يسيتلدمةن الشيبكة الع كبةتيية % 40,0أن أغلبية ااراد العي ة ةب سيبة (  2) ياهر جدة       
م ذ أكثر من ثال  س ةاا  يليهم من يستلدمةن ا  تر ا من س تين ال  ثال  س ةاا  ة سبتهم 

  ايد حيين %212ل  س تين ةب سيبة  ليأتد من يستلدمةن ا  تر ا لال  اترة من س ة ا5,2%
 .لم يذكر اي من المبحةثين با ه بدأ باستلدام الشبكة م ذ أق  من س ة

 ( 6) شك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 5) جدة 

 دةااا استلدام شبكة اإل تر ا
 
 الدااا

 

 التكرار
 

 ال سبة المئةية
 

 الترتيب
 0 %72,6 86 طبيعة عملد تقتضد ذلك

 
دوافع استخدام االنترنت

0

10

20

30

40

50

60

70

80

طبيعة عملي

تقتضي ذلك

متابعة ما تنشره

الصحف

االلكترونية 

االستفادة من البريدبحثا عن المعلومات 

االلكنروني 

التسلية المحادثة 

النسبة المئوية 



 6 %70,2 80 ا اإللكترة يةمتابعة ما ت شره السحا ةالمجال
 2 %70,5 74 بحثا عن المعلةماا

 2 %24,2 78 ا ستيادة من البريد اإللكترة د

 5 %0714 60 المحادثة

 2 %0018 02 التسلية ةقضاء ةقا اليراغ

 
%( 7216)أن طبيعيية العميي  تيييداا أكثيير ميين ثلثيييد ااييراد العي ييية(  5) ياهيير الجييدة  رقيييم      

ليأتد دااا متابعة ما ت شره السحا ةالمجالا ا لكترة ية اد المرتبية الثا يية   ستلدام ا  تر ا 
  ةا سييتيادة ميين لييدماا %( 7012)  ثييم دااييا البحي  عيين المعلةميياا ب سيبة%(7012)ب سيبة 

  %(0714)  ليليهيييا بالترتيييب الرابيييا دااييا المحادثييية ب سيييبة%(2412)البريييد ا لكترة يييد ب سييبة
 (.0018)ةقضاء ةقا اليراغ ةبال هاية دااا التسلية

ةالةاضييم أن اسييتلدام ا  تر ييا بييدااا متابعيية مييا ت شييره السييحا ا لكترة ييية ةالييذي جيياء      
بالترتييب الثييا د  هييد تأكييد عليي  ا هتمييام الييذي يبدييه أاييراد السيييةة اليلسيطي ية لهييذا ال ييةع ميين 

 .السحااة
السيةة اليلسطي ية  ستلدام ا  تر ا هد  ةتاهر ال تائج السابقة أن الدةااا األساسية لدى أاراد

طبيعيية العميي   البحيي  عيين المعلةميياا  ا سييتيادة ميين البريييد "باألسيياس دةااييا جييادة ت ييدر  اييد 
  ةالتيييد هيييد بال هايييية دةاايييا البحييي  عييين "ا لكترة يييد  متابعييية ميييا ت شيييره السيييحا ا لكترة يييية

اا ل رض التسلية كالمحادثة ةقضياء   بي ما جاءا الدةا%(70)المعلةماا  ةالتد ااقا بالمتةسط
  ةهذا بمجمله يع د أن دةاايا ا سيتلدام المتعلقية بجميا %(05)ةقا اليراغ تق  بالمتةسط عن 

 .المعلةماا تيةق الدةااا المتعلقة بالتسلية ةالترايه بحةالد اربعة أضعاا
 ( 2) جدة  

 الةقا الذي يقضيه المبحةثةن عل  ا  تر ا 
 
 الةقا

 
 ك

 
% 

 %8,4 00 من ساعةأق  
 %28,2 22 من ساعة إل  ساعتين
 %8 4 من ساعتين إل  ثال 

 %4,8 00 من ثال  إل  أربا ساعاا
 %68,2 26 أكثر من أربا ساعاا



 %2,2 7 حسب الارةا
 006=ن

يقضييةن ميين %( 2812)ان أكثير ميين ثليي  المبحيةثين(  2) تشيير ال تييائج ايد الجييدة  رقييم      
استلدام ا  تر ا  ةيأتد بالترتييب الثيا د مين يسيتلدمةن ا  تر يا اكثير ساعة ال  ساعتين ةاد 
)   ةبالترتييب الثاليي  مين يسييتلدمة ه أقي  ميين سياعة ب سييبة%(6812)مين اربييا سياعاا ب سييبة 

  ةبال هاييية ميين %(8)  ةثييم ميين يسييتلدمة ه ميين سيياعتين اليي  ثييال  سيياعاا ب سييبة %(814
 %(.212)يستلدمةن ا  تر ا حسب الارةا ة سبتهم 

ةتاهر ال تائج السابقة مدى اهتمام اايراد العي ية با  تر يا ةمتابعية ميا ييتم تداةليه عبير الشيبكة   
ا  تر ا  ةلع  دااا متابعة ما ت شره السحا ا لكترة ية  ةدااا البح  عن المعلةماا من ابيرز 

 .تر االتد تجعلهم يقضةن ةقتًا كبيرًا عل  ا  (   5)  الدةااا  كما أةضم جدة  
 ( 7) جدة  

 سبب عدم استلدام ا  تر ا
 ال سبة التكرار التبرير

 %2615 5 عدم ا لمام باستلدام الحاسةب
 %0615 0 عدم الحاجة له

 %65 6 عدم التعةد
 8=ن

- :ةعل  من   يستلدمةن ا  تر ا ذلك من لال     
  بي مييا %(65) سييبتهم   ةعييدم التعييةد ة %(2615) عييدم ا لمييام اسييتلدام الكمبيييةتر ة سييبتهم

 .بأن ذلك يعةد ال  عدم الحاجة ال  الحاسةب%( 0615)اعتبرا
 

 استلداماا السحااة ا لكترة ية ةدةااعها ةا شباعاا المتحققة: ثا ياً                
 ( 2) شك  
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 ( 8) جدة  
 
 
 

   سبة متابعة السحااة اإللكترة ية
 ال سبة التكرار حالة المتابعة

 %7717 87 با تاام
 %6015 62 أحياً ا
 %018 6   أتابا

 006=ن
يستلدمةن السحااة ا لكترة ية دائما  % 7717ال  ان ما  سبتهم ( 8)يشير الجدة  رقم       

ا  ايما كا ا من ااراد العي ة يستلدمةن هذا ال ةع من السحااة أحيا % 6015ةمن ثم ما  سبتهم 
 %.018 سبة غير المتابعين للسحااة ا لكترة ية 

  حي  أجاب ما  سبتهم ( 5) ةجاءا  تائج هذا الجدة  متقاربة ال  حد ما ما الجدة  رقم       
أن من أبرز دةااا استلدامهم بشبكة ا  تر ا هة رغبتهم اد متابعة ما ت شره السحا % 7012

دل  عل  مدى ا ش ا  أاراد السيةة اليلسطي ية ةا شدادهم بمتابعية ا لكترة ية  ةهذا اد مجمله ي
 .ا حدا  الجارية  سةاء اد ةط هم اة اد اللار   من لال  المةاقا السحااية ا لكترة ية

 (4)جدة 
 متابعة السحااة اإللكترة ية ةعالقتها بالمجا  الةاييد

  الةايية المدى
درجييييييييياا 

 الحرية

 
 مستةى
 المع ةية

 
قيميييييييية 

 6كا

 
مسيييييييتةى 

 الد لة
 اعالمد

 %ك          
 سياسد

 %ك           
 أكاديمد

 %ك           
2162 0100 8 %2012 25 %6514 64 %6015 62 با تاام

 دالة 2

     %512 2 %418 00 %512 2 احيا اً 
     %014 0  0 %014 0   أتابا 

د  ةمتابعة السحااة ا لكترة ية  حي  تبين اتضم ةجةد عالقة دال  إحسائيًا بين المجا  الةايي 
 أن   



أن اايراد العي ية ميين السييةة ا كاديميية هيية األكثير مةاضيبة عليي  اسيتلدام السيحااة ا لكترة ييية 
  ثيم %(6514)  ثم يأا ااراد العي ة من السيةة السياسية بالترتيب الثيا د %(2012)بشك  دائم 

 %(.6015)رتيب األليرااراد العي ة من السيةة ا عالمية بالت
يتعلق باستلدام السحااة ا لكترة يية أحيا يا اجياء بالترتييب األة  اايراد العي ية مين  ايماأما       

 %(.512)   ثم تساةا  سبة ااراد العي ة من السيةة ا كاديمية ةا عالميين %(418)السياسيين 
عد ا  تر يا يسيتلدمةن السيحااة ةياهر الجدة  أن جميا أاراد العي ة من السياسييين متياب     

ا لكترة ية سةاء بشك  دائم  أة أحيا ًا  ايد حيين كا يا  سيبة مين   يسيتلدمةن هيذا ال يةع مين 
 .لدى ا عالميين%( 014)لدى ااراد العي ة من األكاديميين  ة%( 014)السحااة 

 ( 00) جدة  

 معد ا استلدام المةاقا السحيية اإللكترة ية 
 % ك المعد 

 %6617 65   من ساعةأق
 %2014 25 من ساعة إل  اق  من اث تين

 %0515 07 من ساعتين إل  أربا
 %6014 62 أكثر من أربا ساعاا

 000=ن
يسيتلدمةن السيحااة ا لكترة يية بمعيد  مين % 2014ان ما  سبتهم (  00) أاهر جدة       

بالترتيييب الثاليي  ميين بمعييد  أقيي  ميين سيياعة  ةجيياء % 6617سيياعة اليي  اقيي  ميين سيياعتين  ثييم 
  ةاييد ال هاييية ميين %6014يسيتلدمةن السييحااة ا لكترة ييية أكثير ميين اربييا سيياعاا ة سيبتهم 

 %.0515يستلدمةن هذا اللةن من السحااة من ساعتين ال  اربا ساعاا ة سبتهم 
ةيمكن القة  أن معد  اسيتلدام أايراد العي ية للمةاقيا السيحااية ا لكترة يية هية جييد  اذا ميا     

قييةرن با شيي ا تهم  اييد أعمييالهم اليةمييية سييةاء اييد العميي  السياسييد  ةالحزبييد  أة األكيياديمد 
 .ةالتدريس اد الجامعاا  أة اد المتابعاا السحيية الميدا ية

 ( 00) جدة  

 مدى ا عتماد عل  السحااة اإللكترة ية كمسدر للمعلةماا
 % ك مدى ا عتماد
 %52 58 اعتماد كام 
 %27 56 اعتماد جزئد
 0 0   اعتمد

 000=ن



من ااراد السيةة يعتمدةن عل  السحااة ا لكترة ية بشك  % 58ان (  00) ياهر جدة        
سيحااة ا لكترة يية بيأ هم يعتميدةن علي  ال% 26كام  كمسدر للمعلةماا  ايما اكد ما  سيبتهم 

 .بشك  جزئد كمسدر للمعلةماا
 ( 06) جدة  

 لكترة ية ةاق درجة تيضيلها لدى السيةةترتيب المةاقا السحيية اإل 
 
 

 ال ةع

 (األكثر ااألق )درجة التيضي  

0 
 %ك    

6 
 %ك     

2 
 %ك     

2 
 %ك      

5 
 %ك      

2 
 %ك     

 الترتيب
 

مةاقييييييييييييا السييييييييييييحا 
 ا لكترة ية غير الةرقية

05 
0212% 

27 
2212% 

20 
2212% 

02 
0018% 

2 
212% 

0 
014% 

0 

    22 مةاقا ةكا ا ا  باء
5816% 

08 
0212% 

7 
212% 

07 
0515% 

0 
014% 

2 
617% 

6 
 

مةاقييا السييحا اليةمييية 
 الةرقية

00 
410% 

25 
2018% 

68 
6515% 

66 
60% 

02 
0617% 

0 
014% 

2 
 

مةاقا الق يةاا اليضيائية 
 ةالتليزية اا

66 
60% 

07 
0515% 

67 
6215% 

20 
6816% 

4 
816% 

2 
212% 

2 

مةاقييييا ا ذاعيييياا عليييي  
 ا  تر ا

0 
0.4% 

0 
014% 

00 
410% 

62 
6014% 

20 
5215% 

05 
0212% 

5 

ال شيييييييييرة التليزية يييييييييية 
 Teletextا لكترة ية 

0 
 
0% 

0 
 
014% 

6 
 
018% 

2 
 
515% 

08 
 
0212% 

82 
 
7515% 
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 000=ن
لك   ةع من هذه المةاقا لمعراة درجة ا همية ( 2-0) تم احتساب الةسط الحسابد من          

ان مةاقييا السيحا ا لكترة ييية غييير (  06) م كمييا ياهيير الجيدة  رقييم ليدى أاييراد العي يية  ااتضي
الةرقية جاءا بالترتييب األة   ثيم مةاقيا ةكيا ا األ بياء ايد الترتييب الثيا د  ثيم المةاقيا اللاسية 
بالسيحا الةرقييية بالترتيييب الثاليي   ثيم مةاقييا الق ييةاا اليضييائية ةالتليزية ياا بالترتيييب الرابييا  ثييم 

علييي  ا  تر يييا بالترتييييب الليييامس  ايييد حيييين كيييان ترتييييب ال شيييرة التليزية يييية مةاقيييا ا ذاعييياا 
 .اد األلير Teletextا لكترة ية 



  مميا ييدل  علي  عميق اجابياا ( 26) ةجاءا بيا اا هذا الجدة  لتؤكد ما ةرد ايد جيدة       
للمةاقيا  المبحةثين لعدم ةجةد ت اقض اد ا جابة  اميثال ع يد سيؤا  المبحيةثين ع يد اسيتلدامهم

 .غير مةااق%( 7515)التابعة للق ةاا اليضائية مساداة أجاب ما  سبتهم 
ةع د سؤا  أاراد العي ة عن استلدامهم للمةاقا التابعة لالذاعاا  ةالمةاقا التابعية للسيحا       

ال  ان استلدامهم للمةاقا ا لكترة ية التابعة للسحا %( 77)الةرقية اليةمية  أشار ما  سبتهم 
 .ليةمية ييةق استلدامهم للمةاقا التابعة لالذاعااا

تتيق ال  حد كبير ما ميا ةرد ايد هيذا (  26)كما ان إجاباا المبحةثين الةاردة اد جدة        
الجدة  بما يتعليق باسيتلدامهم لكي  مين المةاقيا السيحااية ا لكترة يية التابعية للسيحا اليةميية 

بأ هم يستلدمةن مةاقا ةكا ا ا  باء أكثر من %( 78)ةةكا ا األ باء  حي  أجاب ما  سبتهم 
 .المةاقا السحااية التابعة للسحا اليةمية

 ( 2) شك  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (02) جدة  

 أاضلية المةاقا السحيية اإللكترة ية كمسدر للمعلةماا ةاقا لهةيتها
 الترتيب ال سبة المئةية التكرار هةية المةقا
 0 %4014 000 السطي د
 6 %80 88 عربد
 2 %7212 82 دةلد

 2 %7212 80 إسرائيلد

 000=ن
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أن المةاقا السحااية اليلسطي ية ا لكترة ية تتسدر المةاقيا باعتبارهيا (  02) ياهر جدة       
ميين مسيتلدمد السيحااة ا لكترة ييية  % 4014مسيدرًا أساسييًا للمعلةمياا ةحسييلا علي   سيبة 

  ةثييم المةاقيييا السييحااية الدةليييية ب سيييبة %80لعربييية ب سيييبة ليليهييا بالمرتبييية الثا ييية المةاقيييا ا
 %.7212  ةجاءا المةاقا السحااية ا سرائيلية بالترتيب ا لير  ةحسلا عل   سبة 7212%

 ( 02) جدة  
 أاضلية المةاقا اإللكترة ية  كمسدر رئيس للمعلةماا ةاقاً لهةيتها ةعالقتها بالمجا  الةاييد     

  الةايية المةاقا
مسيييييييتةى 

 المع ةية

 
درجيييييييييييية 

 الحرية

 
قيميييييييييية 

 6كا

 
مسيييييتةى 

 الد لة
 اعالمد

 %ك          
 سياسد

 %ك           
 أكاديمد

 %ك           
 غير دالة 21206 6 01000 %2212 27 %20.4 22 %6212 64 اليلسطي ية

 غير دالة 01625 6 01884 %6410 26 %6410 26 %6018 62 العربية 
 غير دالة 01520 6 01258 %2014 22 %6212 64 %0410 60 الدةلية 

 غير دالة 01220 6 01286 %6515 68 %6410 26 %0410 60 ا سرائيلية
 

ليم يتضيم ةجيةد عالقية بيين المجيا   أ يه( 6كييا) أاهرا  تائج قياس عالقاا ا رتباط     
أة الدةلية كمسدر العربية  أي من المةاقا اليلسطي ية أة ا سرائيلية  أةالةاييد ة بين استلدام 

 .للمعلةماا
   ( 05) جدة  

 دةااا ا عتماد عل  المةاقا اليلسطي ية كمسدر للمعلةماا
 ال سبة المئةية التكرار التعلي 

 %28 28 سرعة  ق  األحدا  
 %7 7 لمسداقيتها

 %07 07 سهةلة الةسة  إليها
 %25 25 تةاار المعلةماا
 %2 2 لمةضةعيتها 

 000=ن
 

  دااا اعتمادهم علي  (05)من ااراد العي ة  كما ياهر اد جدة % 28ةعزا ما  سبتهم         
المةاقييا السييحااية اليلسييطي ية كمسييدر للمعلةميياا اليي  سييرعة  قيي  ا حييدا   ةجيياء دااييا تييةاار 

  ايميا جياء اليدااا الثالي  سيهةلة الةسية  اليهيا  ب سيبة %25المعلةمياا بالمرتبية الثا يية ب سيبة
ان سييبب اعتمييادهم علي  المةاقييا اليلسييطي ية كمسييدر أسيياس % 7ةأةضيم مييا  سييبتهم   07%



ان السبب يكمن اد مةضةعية هذه % 2للمعلةماا يعةد لمسداقية هذه المةاقا  اد حين أةضم
 .المةاقا

 (  02)جدة  
 ترتيب المةاقا اليلسطي ية  ةاقا ألهميتها

 الترتيب ال سبة المئةية التكرار المةقا
 0 %84 84 معا ا لباريةةكالة 

 6 %82 82 "ةايييا"ةكالة األ باء اليلسطي ية 

 2 %56 56 المركز اليلسطي د لالعالم
 2 %25 25 مةقا جريدة القدس

 5 %20 20 شبكة السطين ا لبارية
 2 %24 24 د يا الةطن

 7 %27 27 مةقا جريدة ا يام
 8 %68 68 مةقا جريدة الحياة الجديدة 

 8 %68 68 ة أمين مةقا شبك

 4 %67 67 ا ستعالماا/المركز السحيد الدةلد
 00 %62 62 مركز ا عالم اليلسطي د

 00 %62 62 مةقا البارياا
 00 %08 08 مةاقا ا ج حة العسكرية اليلسطي ية

 06 %00 00 مةقا رامتان 

 02 %8 8 شبكة اراس

 02 %2 2 مةقا الحرية
 05 %6 6 سما  ا

 000=ن

أهمية المةاقا اليلسطي ية ب ار ااراد العي ة اليذين يتيابعةن هيذه (  02) ياهر الجدة  رقم       
- :المةاقا  ةجاءا كاآلتد

  ةهيد ةكاليية %84الترتييب ا ة  السييطي يًا بحسيةلها علي   سيبة" معيًا ا لباريية"تسيدرا ةكالية 
  التييد تعييد الةكاليية "ةاييا"ي يةلاسية ةحديثيية ال شييأة  يليهييا بالمرتبيية الثا ييية ةكاليية ا  بيياء اليلسييط
  ةجياء مةقيا المركيز %82الرسمية للسلطة الةط ية ةلم امة التحرير  ةحسلا عل  ميا  سيبته 

حميياس بالترتيييب الثاليي   ةحسيي  عليي  مييا /اليلسييطي د لالعييالم التييابا لحركيية المقاةميية اإلسييالمية



  %25بحسةله عل   سبة ا لكترة د  بالترتيب الرابا " القدس"  ةجاء مةقا جريدة %56 سبته 
  ةجياء مةقيا د ييا %20ةحسلا شبكة السطين ا لبارية عل  الترتيب اللامس بحسةلها عل  

  %24الةطن بالترتيب السادس ةهيد جرييدة الكترة يية حديثية ال شيأة بحسيةلها علي  ميا  سيبته 
  ةحس  %27ةجاء مةقا جريدة ا يام اليةمية الةرقية بالترتيب السابا ةحسلا عل  ما  سبته 

  الجريييدة اليةمييية الرسييمية  ةكييذلك مةقييا شييبكة أمييين "الحييياة الجديييدة"كي  ميين مييةقعد جريييدة 
 %.68ا لكترة د اللاص عل  الترتيب الثامن بحسة  ك  م هما عل   سبة

ةبيا طالع عليي  طبيعية المةاقييا السيابقة يتبييين ان السيحا ةالةكييا ا المسيتقلة هييد ميين         
أةً  ً" ةكالية معيا"األة  من حي  ا همية  اعل  سعيد ةكا ا ا  بياء جياءا حسلا عل  الترتيب 

  ةعل  سعيد مةاقا السحا الةرقية (ةاياً )عن الةكالة الرسمية اليلسطي ية% 2ةبيارق أكثر من 
اليةمية جاء مةقا جريدة القدس المستقلة بالترتيب ا ة   ةثم مةقا جريدة األيام  ةبيارق ملحةا 

 .السحيية الحكةمية" الحياة الجديدة"ما جريدة 

    
 ( 07) جدة  

 دةااا ا عتماد عل  المةاقا السحااية ا لكترة ية العربية كمسدر للمعلةماا
 الترتيب % ك التعلي 

 0 %62 62 تةاار المعلةماا

 6 %62 60 سرعة  ق  األحدا 
 2 %0514 02 ا عتياد

 2 %0212 06 سهةلة الةسة  إليها

 5 %7 2 تهالمسداقي
 2 %218 2 لجاذبيتها ةتطةرها
 2 %218 2 لمةضةعيتها

 88=ن

ان الدااا األة  لالعتماد عل  المةاقا السحااية ا لكترة ية العربية (  07) ةياهر جدة        
  ثم دااا السرعة %(62)كمسدر للمعلةماا يعةد لتةااير المعلةماا التد يحتاجها السيةة  ب سبة

  %(0514)  ةجاء ا عتياد بالترتيب الثال  من حي  اليدااا  ب سيبة%62  ب سبةاد  ق  األحدا
بالترتييب   ةالمسيداقية %0212ليأتد دااا سهةلة الةسة  للمةاقا العربية بالترتيب الرابيا ب سيبة

%( 218)  ثم ك  من جاذبية المةاقا  ةمةضيةعيتها بالترتييب السيادس ب سيبة%7اللامس ب سبة
 .لك  م هما



 ( 08)جدة  

 ترتيب المةاقا العربية  ةاقاً ألهميتها بال سبة لمجتما الدراسة
 الترتيب % ك المةقا

 0 %78 24 مةقا جريدة القدس العربد

 6 %2512 20 الل د ية " الحياة"مةقا 
 2 %22 24 مةقا جريدة الشرق ا ةسط

 2 %2715 22 اسالم أةن  ين 

 5 %62 62 مةقا جريدة ا هرام

 5 %62 62 ة السيير اللب ا يةمةقا جريد

 5 %62 62 مةقا جريدة البيان ا ماراتية
 2 %62 60 مةقا سحيية الحقائق

 2 %62 60 ةكالة أ باء الشرق األةسط 

 7 %07 05 ةكالة بترا
 8 %0615 00 مةقا جريدة الجمهةرية

 8 %0615 00 مةقا جريدة الةاد
 4 %00 4 مةقا ةكالة كة ا

 00 %8 7 لسةريةةكالة ا  باء ا

 00 %517 5 ةكالة األ باء السعةدية

        
ان مةقا جريدة القدس العربد يتسدر المةاقا العربية من حي  (  08)  ياهر الجدة  رقم      

بالترتيييب % 2512الل د ييية ب سييبة " الحييياة"  ةيليييه مةقييا جريييدة %78ا همييية بحسييةله عليي  
اسالم "بالترتيب الثال   ةمن ثم مةقا شبكة % 22ب سبة " الشرق ا ةسط"الثا د  ةمةقا جريدة 

ا ماراتيية  " البييان"  ةك  مين مةقيا جرييدة %2715ا لكترة د بالترتيب الرابا  ب سبة " أةن  ين
 %.62بالترتيب اللامس بحسة  ك  م هم عل  " األهرام"ةالسيير اللب ا ية  ةمةقا جريدة

  ةكيذلك مةقيا ةكالية أ بياء الشيرق األةسيط "الحقيائق"دة ةيشير الجدة  ال  ان مةقيا جريي      
 .  ةهكذا%62المسرية حسال عل  الترتيب السادس ب سبة

 
 



 ( 5) شك  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 04) جدة  

 طبيعة المةاقا ا سرائيلية التد يستلدمها مجتما الدراسة
 ال سبة المئةية عدد المستلدمين هةية المةاقا
 %22 64 0428تابعة لعرب ألي

 %06 00 مةاقا تابعة ل ير العرب
 %56 26 مةاقا للعرب ةألرى عبرية

 80=ن
ممييين يعتميييدةن علييي  المةاقيييا السيييحيية % 56الييي  ان ميييا  سيييبتهم(  04) يشييير جيييدة       

ا لكترة يية ا سييرائيلية كمسييدر للمعلةمياا  يسييتلدمةن كيي  ميين المةاقيا التابعيية لعييرب السييطين 
% 22لليهةد  اي بالل تين العربية ةالعبرية  اد حين أكد ما  سبتهم   ةالتابعة0428المحتلة عام 

 .اقط 28من مستلدمد هذا ال ةع من المةاقا ا هم يستلدمةن المةاقا التابعة ليلسطي يد ألي

ةأاهر الجدة  ا لياض  سبة من يستلدمةن اقط مةاقا سحيية الكترة يية تابعية لليهيةد        
ةهذا يشير ال  ةجةد ارتباط بين هذه المسألة ةا لياض الثقية   %06حي  اقتسرا ال سبة عل  

 .اد المةاقا السحيية ا سرائيلية
 (60) جدة  

 دةااا ا عتماد عل  المةاقا ا سرائيلية كمسدر للمعلةماا
 الترتيب ال سبة المئةية التكرار التعلي 

 0 %27 28 سرعة  ق  األحدا  
 6 %67 66 تةاار المعلةماا

 2 %712 2 ها لمةضةعيت
 2 %216 5 سهةلة الةسة  إليها

 2 %216 5 لمسداقيتها
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 2 %216 5 لجاذبيتها ةتطةرها
 80=ن

ممن يعتميدةن علي  المةاقيا ا سيرائيلية % ( 27)أن ما  سبتهم ( 60) أاهر الجدة  رقم       
% 67 كمسدر للمعلةماا يعتمدةن عليها لسرعتها اد  ق  األحدا   ايد حيين أشيار ميا  سيبتهم
ان % 712ال  ان الدااا يكمن اد تةاار المعلةماا التد يحتاجة ها اد هذه المةاقا  ايما اةضم 

الييدااا يكميين بمةضييةعية هييذه المةاقييا  ةجييياءا دةااييا المسييداقية  ةسييهةلة الةسيية  اليهيييا  
 %.216ةجاذبيتها ةتطةرها بالترتيب الرابا بحسة  ك  م ها عل   سبة

 


