
 
   زةــــــغ –المية ـــاجلامعة اإلس
    قسم الصحافة واإلعالم–كلية اآلداب 

  النـــــ وإعختصص عالقات عامة
 

 
 

 حبث خترج بعنوان
ìˆÆ<íßè‚Ú<»<í{èçÞ^{n{Ö]<íf×{<l^â^{r{i] e^jÚ<ç©Ãý]<ÄÎ]ç{¹]<í<í{éÞæÓÖ

íéßé{Ş{Š×ËÖ] 
  

ات احلصول على درجة البكالوريوس دراسة ميدانية على عينة من الطلبة الستكمال متطلب  
 يف الصحافة واإلعالم ختصص عالقات عامة وإعالن

 
   :نيإعداد الطالب

]ç{Ö]<çÃ‰<êq^‰< <
‚·<‚·_<‚Û¦ 

  
  

  : حتت إشراف
_<JíÛÂ^ß¹]<Ñ]‡†Ö]<‚fÂ<Øñ]æ< <

  
 
 
 
  

  م٢٠١٠ –  هـ١٤٣١العام الدراسي 



 أ 
 

 
 :قــال تـعـالـى

אאא١  
 
 صدق اهللا العظيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   "٣٢"  سورة البقرة االية  1



 ب 
 

  اإلهداء
   إهــــــدائــنا

  ...ناـروحــداوي جــذي يـم الـسـلـى البـإل  

  ...راــــــــيـغـ صاــانــن ربيــى مـإل      

  ...ائنا وأمهاتناى أبــإل...ىــســـننن ـ ولناـبـن أحبــى مـإل         

   طيلة السنين الماضيةنابـ وقفوا بجانالذينو شقيقاتنا  ناإلى أشقائ                

                      إلى أصدقائنا الذين دعمونا وساندونا خالل دراستنا

  ...نـيـطـسـلـة فـبـلـط...اة الغدــبل وبنـقـادة المستــإلى ق                       

  تواضعـل المـمـدي هذا العـهن...ناليـه حق عـن لـل مـى آـإل                           

   الشوا  سـعـوداجيـس

  مـحـمـد أحـمـد حـمـد           
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 الشكر والتقدير
 

  مل يشكر ا.... من مل يشكر الناس
  تقدم بالشكر أوالً وأخرياً  سبحا�ه وتعايل �

  ...از هذا البحث يف إجناالذي وفـقـنـ
  ...وائل املناعمة ، مشرف البحث/ إىل األستاذ الفاضل 

  ..األفاضل يف قسم الصحافة واإلعالم والعالقات العامة واإلعالنناإىل أساتذت
  ... بقسم الصحافة واإلعالم والعالقات العامة واإلعالنناإلـى كـل زمـالئـ

" عايش النجار  ص بالشكر األخ أمحدخنووالتعليم الفلسطينيةارة الرتبية وجه باقة من الشكر والعرفان إىل وز�و
   . نا ملسا�دته ومسامهته يف إجناح حبث"مدير العالقات الدولية 

توجه بالشكر والعرفان إىل جامعتنا الغراء اجلامعة اإلسالمية اليت احتضنتنا طيلة السنني �و
  عرفا�اً للجميل....املاضية

  ـــعــــاًفــشــكــراً لــكـــم جــمــي
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 :مقدمـة
 لشبكة اإلنترنت في الستينيات لذين أشرفوا على تأسيس النواة األولىلم يكن في تصور العلماء ا

لذي وضع كأولوية لعمل الشبكة سيتحول مع مرور من القرن الماضي أن االستخدام العسكري ا
وذلك بعد التطور الهائل ،  جزء بسيط من استخدامات الشبكةىالوقت الستخدام ثانوي ال يشكل سو

والمتنوع في استخداماتها، فقد تعددت مجاالت استخدامها والتي شملت التعليم واالتصاالت 
التي برزت بشكل كبير ما قامت به وسائل واألبحاث والطب وغير ذلك، ومن بين االستخدامات 

  ١". اإلعالم المختلفة التي استطاعت االستفادة من إمكانيات شبكة اإلنترنت
 

راضي الفلسطينية خاصة اهتموا بالتواصل عبر اإلنترنت ، حيث وطن العربي عامة واألولعل ال
رع فاتصلت بالجامعات زاد اإلقبال على استخدام اإلنترنت في المناطق الفلسطينية وبشكل متسا

والمؤسسات التجارية والمراكز اإلعالمية إليصال رسالتها إلى أكبر شريحة في المجتمع وعلى 
المستوي الدولي أيضا ولما تمثله من أهمية في الجوانب العلمية والثقافية والسياسية وغيرها ، 

علومات واألخبار وذلك عبر فاقتحم اإلعالم مجال اإلنترنت لالستفادة منه كوسيلة جديدة لنشر الم
   ٢.المواقع اإلخبارية وغيرها حيث تعمل المواقع كمزود رئيسي للجمهور

 

فالتواصل السياسي واالقتصادي ربط العالم كقرية صغيرة ت لغة عالمية تفاالنترنت اليوم أصبح
ذلك فحسب جتماعي يعد سهالً في ظل التطور والتنامي الهائل على الشبكة العنكبوتية ، وليس واإل

زداد انتشاراً واستخداماً بين المجتمعات بمختلف شرائحها وخاصة شريحة الشباب التي تفاإلنترنت 
  .تعتمد على اإلنترنت كمصدر معلومات واتصال فعال مع العالم أجمع

   
 على المؤسسات التعليمية والثقافية بالمجتمع المحلي دور كبير في تطوير بنيتها التحتية ترتبوي

ر الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطوير خدماتها عبر اإلنترنت لجمهور الطلبة والمثقفين في لتوفي
هم الفرصة ئالمدارس والجامعات لتكون بمثابة الحاضن األكبر لهم أثناء حياتهم العملية وإعطا

  .لخدمة مجتمعهم بشكل أفضل

  
 

                                                 
 آلية  ،غزة( ر منشور غي   بحث ،" اإلنترنت " جمال على الحاج أحمد، الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية   1

  ) ٢٠٠٣اإلعالم بجامعة األقصى ، 
  .العدد الرابع"  م ٢٠٠١" دراسة منشورة لمجلة البحوث " نجوي فهمي،  التفاعلية في المواقع اإلخبارية الرئيسية على شبكة اإلنترنت   2
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   -:الدراسات السابقة
السابقة التي لها ارتباط وتشابه مع الدراسة الحالية  بمراجعة ومتابعة الدراسات قام الطالبان
  :تيالستفادة منها وهي على النحو اآلبغرض ا

الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامة تجاه جامعة القدس " بعنوان  "١"الدراسة األولى* 

ن  وضمن متطلبات التخرج مس وتأتي الدراسة بهدف الحصول على درجة البكالوريو"المفتوحة 
  .قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية

  
  -:تيلخاصة بالدراسة وهي على النحو اآل ااألهداف مجموعة من طالبة التولقد وضع

 التعرف على نسبة الذين يتابعون المطبوعات الصادرة عن دائرة العالقات العامة بجامعة -١
  .القدس المفتوحة

  .لثانوية العامة تجاه جامعة القدس المفتوحة التعرف على الصورة الذهنية لدى طلبة ا-٢
  

  -:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

ظهرت النتائج جودة المطبوعات الصادرة عن دائرة العالقات العامة بجامعة القدس المفتوحة  أ-١
بوعة وذلك من الناحية اإلخراجية ، على صعيد فرز األلوان والصورة وكذلك خلفيات المواد المط

  .إضافة إلى إظهار الدراسة مدى انخفاض نسبة األخطاء المطبعية
  . كشفت الدراسة أن المطويات تحتل المرتبة األولى من حيث إقبال العينة على قراءتها- ٢
من طالب العينة يتابعون المطبوعات الصادرة عن دائرة  % ١٦,٤ن ما نسبته  بينت الدراسة أ-٣

  .س المفتوحةات العامة بجامعة القدالعالق
  

الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامة تجاه جامعة " دراسة بعنوان ٢الدراسة الثانية * 

 وضمن متطلبات التخرج من س وتأتي الدراسة بهدف الحصول على درجة البكالوريو"األقصى 
  .قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية

  

                                                 
بحث    "القدس المفتوحةاه جامعة الصورة الذهنية لدى طلبة الثانوية العامة تج" جمالت الكفارنة و حنين أبو سرية   1

   م٢٠٠٦عالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة  سنة ، قسم الصحافة واإلغير منشور 
 ، قسم بحث غير منشور" األقـصى ة ـعـاه جامـامة تجـوية العـانـبة الثـدى طلـة لـيـنـذهـالصورة ال" فـايـزة قـنـن  هـداية السـمـيـري و 2

   م٢٠٠٣ سنة معة اإلسالمية ، غزةالصحافة واإلعالم ، الجا
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صة بالدارسة وهي على النحو لخا مجموعة من األهداف ا الطالبةتولقد وضع

  -:األتي
 .ب الثانوية العامة بجامعة األقصىمدى معرفة طال -١
مدى قدرة دائرة العالقات العامة بجامعة األقصى على تعريف طالب الثانوية العامة  -٢

  .بالجامعة وأهم األنشطة والفعاليات التي تنفذها دائرة العالقات العامة لصالح طلبة جامعة األقصى

  -: الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها وخلصت
من طلبة الثانوية العامة لديهم دراية حول جامعة  % ٦٠ كشفت الدراسة أن ما نسبته -١ 

  .األقصى
من الطلبة تعرفوا على جامعة األقصى من خالل  % ١٦,٢ أوضحت الدراسة أن ما مجموعه -٢

  .أقاربهم
من طلبة الثانوية العامة يرون أن العالقات  % ٢٧,٨ أشارت نتائج الدراسة إلى أن ما نسبته -٣

  .العامة تزودهم بالمواد المطبوعة التي تتحدث عن جامعة األقصى
من طلبة الثانوية العامة يرغبون في االلتحاق  % ٤٢,٤ بينت الدراسة إلى أن ما نسبته -٤

  . بجامعة األقصى
  

اتصال فى إدارات العالقات العامة دراسة اإلنترنت كوسيلة "  بحث بعنوان "١" الدراسة الثالثة* 

 وضمن متطلبات سوتأتي الدراسة بهدف الحصول على درجة البكالوريو "ميدانية على الوزارات 
  .افة واإلعالم بالجامعة اإلسالميةالتخرج من قسم الصح

  
  -:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

  .عالقات العامة  تدني تخصص المبحوثين من مدراء ال-١    
 .ضعف المستوى العام لمدراء العالقات العامة في الوزارات الحكومية  -٢

  

                                                 
 ، قسم الصحافة بحث غير منشور" إدارات العالقات العامة دراسة ميدانية على الوزارات فياإلنترنت آوسيلة اتصال "    أنوار التتري  1

   م٢٠٠٢ واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة
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 للطالب "اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنترنت " بحث بعنوان  ١الدراسة الرابعة* 
 وضمن متطلبات التخرج من سوتأتي الدراسة بهدف الحصول على درجة البكالوريو" را إياد الق
  لصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية قسم ا

أسلوب مسح جمهور " مستخدماً أحد التصنيفات الفرعية وهو " منهج المسح "  على واعتمد الطالب
  ".مستخدمي اإلنترنت 

  -:وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 
  .تظمةمن الطلبة يستخدمون اإلنترنت بصورة منتظمة أو غير من % ٢٤,٣١ن نسبة  أ-١
ن طلبة الكليات العلمية يتقدمون على نظرائهم من باقي الكليات في االعتماد على شبكة  أ-٢

  .اإلنترنت

  -:بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية أوجه االتفاق 

  .في التطرق لقضية اإلنترنت والمواقع اإللكترونية االتفاق مع البحوث السابقة - ١
  

  -:ت السابقة والدراسة الحالية بين الدراساأوجه االختالف
  ".طلبة الثانوية "  من حيث الفئة المستهدفة وهي ف االختال-١
إللكترونية بشكل عام  االختالف من حيث تناول مدى متابعة الشباب الفلسطيني للمواقع ا-٢

  .لكترونية الفلسطينية بشكل خاصوالمواقع اإل
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
 

                                                 
  ، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزةبحث غير منشور "نت اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام اإلنتر"  إياد القرا  1

   م٢٠٠٠
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  -:مشكلة الدراسة 
إلعالمي والتطور التكنولوجي خاصة ثورة االتصال التي جعلت العالم كقرية لقد كان التدفق ا

صغيرة له تأثيراً واضحاً على التفاعالت والتواصل بين الحضارات والدول ، مما أوجد نقلة 
  .نوعية على صعيد التكنولوجيا والتطور الحضاري في العالم

 شبكة اإلنترنت كوسيلة جديدة في الحياة إال لقد الحظ الطالبان أن المجتمع الفلسطيني يهتم بمتابعة
  . أنه يفتقر لمتابعة المواقع اإللكترونية الفلسطينية

 
هذا دفع الطالبان إلى تحديد شريحة خاصة من فئات المجتمع المحلي وهي شريحة طلبة الثانوية 

ة بشكل عام بمراحلها المختلفة للتعرف أكثر عن اتجاهات الطلبة نحو متابعة المواقع اإللكتروني
. والمواقع اإللكترونية الفلسطينية بشكل خاص  

  

  :أهداف الدراسة
التعرف على مدى متابعة الشباب الفلسطيني وخاصة الطلبة لشبكة اإلنترنت بما فيها  .١

 .المواقع اإللكترونية الفلسطينية

التعرف على أهم المجاالت والتخصصات التي يتابعها طلبة الثانوية عند دخولهم على  .٢
 .  الفلسطينيةةمواقع اإللكترونيال

 . التعرف على أفضل األوقات التي يتابع فيها الطلبة المواقع اإللكترونية .٣

 . معرفة أراء طلبة الثانوية ووجهة نظرهم اتجاه المواقع الفلسطينية .٤

 الفلسطينية على تحديد احتياجات طلبة الثانوية في ةمدى حرص المواقع اإللكتروني .٥
  .فلسطينيةمتابعة المواقع ال
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  :تساؤالت الدراسة
 من خالل تركيز دراستهما على المواقع اإللكترونية ومدى متابعة طلبة الثانوية لها حاول الطالبان

للتعرف على اتجاهات المبحوثين وهي حول موضوع الدراسة إلى طرح مجموعة من التساؤالت 

  :على النحو اآلتي 

  التكنولوجيا الحديثة ؟ هل يهتم الشباب الفلسطيني بمواكبة -١

  على حياة الشباب الفلسطيني؟" اإلنترنت "  كيف تؤثر التكنولوجيا الحديثة -٢

  لكترونية التي يتابعها الشباب الفلسطيني؟ ما هي أهم المواقع اإل-٣

   هل تتأثر الدراسة األكاديمية سلباً إذا ما استخدم الشباب الشبكة العنكبوتية ؟-٤

  لكترونية بأوقات محددة أم عامة ؟بعة المواقع اإلى متا هل يحرص الشباب عل-٥

  لكترونية الفلسطينية ؟لدى الشباب من متابعة المواقع اإل ما هي نوع الفائدة المكتسبة -٦

  نترنت كوسيلة حياتية جديدة؟ى اإلهم لالعتماد عل هل يشجع األهالي أبناء-٧

  لكترونية الفلسطينية ؟ذب والتفاعل المملوكة للمواقع اإل ما هي عناصر الج-٨

   ما هي الرسائل الموجهة ألصحاب المواقع والمنتديات الفلسطينية ؟-٩

  

  :نوع الدراسة
التي تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص " وهي تقع الدراسة في إطار البحوث الوصفية

  .١"مجتمع معين أو موقف أو جماعة أو فرد معين 
  

  

                                                 
  ١١٤ص ) عالم الكتب، بدون : القاهرة ( ٢ ، ط بحوث اإلعالم األسس والمبادئسمير حسين ،   1
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  :منهج الدراسة

 يعد جهد علمي منظم للحصول على البيانات والمعلومات وأوصاف عن وهو: وهو منهج المسح
  .١الظاهرة موضوع البحث

  

  : الدراسةاتاأد

 :اءـصـقـتـاالس .١

 على االستقصاء كأول أداة مساعدة أثناء الدراسة للمساعدة في تلقي أراء اعتمد الطالبان* 
تابعة المواقع اإللكترونية المبحوثين حول موضوع الدراسة عن اتجاهات طلبة الثانوية نحو م

  .الفلسطينية
  

  -:تيو اآل صحيفة االستقصاء إلى ست وحدات وهي على النحوقسم الطالبان

  .المعلومات الشخصية: الوحدة األولى * 
  .مدى استخدام اإلنترنت: الوحدة الثانية * 
  ".نتاإلنتر"  متابعة المواقع الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية :الوحدة الثالثة* 
  .أسباب عدم متابعتك  للمواقع الفلسطينية: الوحدة الرابعة* 
  .نالفلسطينية من حيث الشكل والمضمولكترونية المواقع اإل: الوحدة الخامسة* 
  .أسباب عدم استخدام الشبكة العنكبوتية: الوحدة السادسة *
  
 :المقابالت الشخصية .٢

عدد من مع ة المهيكلة و غير المهيكلة  المقابالت الشخصي بعقد مجموعة منقام الطالبان * 
 في وزارة التربية والتعليم العالي بمدينة غزة بهدف الحصول على المسؤولين والمدراء
  .الطالبين خاصة تساهم فى إنجاح مهمة معلومات وإحصائيات

  
  
  

                                                 
  ١٢٧ص مرجع سابق سمير حسين ،   1
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  -:تيابالت الشخصية وهما على النحو اآل على نوعين أساسين من المقواعتمد الطالبان
  -:لة المهيكلة المقاب* 

في مكتبه " مدير العالقات الدولية بوزارة التربية والتعليم " مقابلة خاصة مع أحمد عايش النجار 
   ٢٠١٠- ٢- ٢٣ة اإلسالمية ، بتاريخ بمقر الوزارة الكائن خلف الجامع

  
  -:المقابلة غير المهيكلة* 

" ة التربية والتعليم العالي مدير دائرة الحاسوب بوزار" مقابلة خاصة مع المهندس مازن الخطيب 
  ٢٠١٠ - ٤ - ١١في مكتبه بمقر الوزارة الكائن خلف الجامعة اإلسالمية ، بتاريخ 

 
  :مجتمع الدراسة* 

شريحة طلبة المدارس وبالتحديد مرحلة الثانوية بمدينة غزة كشريحة أساسية  اختار الطالبان
  .لموضوع الدراسة

  

  : عينة الدراسة* 

"      الثانوية العامة " ن طلبة المرحلتين األول الثانوي والثاني الثانوي عينة عشوائية بسيطة م
في المدارس الحكومية بمدينة غزة على أن تحقق العينة العشوائية البسيطة لجميع الفئات نفس 

    ١.الفرصة في االختيار والظهور
  

  . طالب وطالبة٢٢١٨٤= عدد الطلبة في مدارس الثانوية بمدينة غزة * 
  ١٠٦٣٣= موع الطالب في المرحلة الثانوية  مج* 

  ١١٥٥١= مجموع الطالبات في المرحلة الثانوية * 
قاما انوية في مدينة غزة ، فإن الطالبان على إجمالي عدد الطلبة في مدارس المرحلة الثوبناء 

  . في مدينة غزة من إجمالي عدد الطلبة % ٢ استقصاء أي بنسبة ٢٠٠بتوزيع 
 
 
  

                                                 
  .زةأرقام وإحصاءات من قسم التخطيط بوزارة التربية والتعليم بمدينة غ  1
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 ٣٢ مشكلة في عدم التعاون من عدد من المبحوثين في المدارس بواقع ه الطالبانواج: مالحظة
وعليه فإن عدد المبحوثين الذين ، استقصاء لم يتم اإلجابة عنها بسبب االستهتار من قبل المبحوثين 

 . مبحوث١٦٨ساهموا في إنجاح الدراسة هم 

في "الثانوية العامة " اني الثانوي وكذلك واجه الطالبان مشكلة في غياب عدد كبير من طلبة الث
نهاية شهر مارس أثناء فترة توزيع االستقصاء على المدارس وسبب التغيب هو اإلستعدادات 
لالمتحانات التجريبية وكانت نسبة الغياب أكبر لدى الطلبة في الفرع األدبي أكثر من نسبة الغياب 

  .في الفرع العلمي
  

  :ة وتشملـحدود الدراس* 

  مكانيالحد ال* 
  . مدارس الثانوية في مدينة غزة من ذكور وإناث  •
  الحد الزماني * 

 .٢٠١٠ - ٢٠٠٩خالل الفصل الدراسي الثاني لسنة  •

  
  -:تقسيم الدراسة* 

الفصل األول : تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول ويتفرع منها عدة مباحث وهي على النحو األتي
دم الطالبان فيه اإلطار العام المنهجي لموضوع الدراسة ويق" الخطوات المنهجية للدراسة " بعنوان 

وزارة " وذلك من خالل التطرق لمشكلة الدراسة والدراسات السابقة ، والفصل الثاني بعنوان 
ويضم ثالثة مباحث رئيسية فالمبحث األول وزارة التربية " التربية والتعليم والمواقع اإللكترونية 

ت والمبحث الثاني فلسطين والشبكة العنكبوتية والمبحث الثالث المواقع والتعليم بين الواقع والتحديا
  .اإللكترونية الفلسطينية

نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها ويتناول الطالبان " فيما يضم الفصل الثالث واألخير الذي بعنوان 
شة نتائج فيها اإلطار العملي الخاص بالدراسة ويضم مبحث عرض نتائج الدراسة ومبحث مناق

  .الدراسة والتوصيات
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 الـفـصـل الثـانـي
  وزارة الرتبية والتعليم و املواقع اإللكرتونية 

 
  .  وزارة التربية والتعليم بين الواقع والتحديات:المبحث األول •

  
  . فلسطين والشبكة العنبكوتية: المبحث الثاني •

  

  .  المواقع اإللكترونية الفلسطينية:المبحث الثالث •
   "التي تناولتها الدراسة"                        
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األولالمبحث   
 

١"وزارة التربية والتعليم بين الواقع والتحديات "   

 
  -:مـقــدمـــة 

 
،      صعبة للغاية شهدت وزارة التربية والتعليم العالي خالل السنوات الماضية وما زالت ظروفاً

التي شنها العدو  التعليم فاستنكاف المعلمين والحرب العدوانية البشعة ألقت بظاللها على مسيرة
 عوامل يمكن  ، فكلهاع غزة والحصار الظالم المفروض على القطاع منذ سنواتالصهيوني على قطا

أن تهدد أي نظام تعليمي إال أن وزارة التربية والتعليم العالي ورغم كل الصعوبات والمعوقات التي 
أبناء الوطن صين من أبنائها ودعم الخيرين من  وبجهود المخلت بفضل اهللا أوالًمرت بها تمكن

واألصدقاء أن تتحدى كل الصعاب وتتجاوز كل العقبات وتحقق إنجازات لم تتحقق في ظل أوضاع 
 .ظروف طبيعيةو مستقرة 

 

 للوزارة  فرصةت من العام الماضي فكان أكثر استقراراًولقد شهد العام الدراسي الحالي وضعاً
لتستنهض الهمم وتستثير الطاقات وتبدأ مشروعات طموحة وفق رؤيا مستقبلية واثقة فتمكنت خالل 
فترة وجيزة من إحداث تغييرات هامة على مستوى تنمية الموارد البشرية وتوظيف تكنولوجيا التعليم 

 . ن المستوياتالقيم الدينية والوطنية وغيرها موتعزيز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  ٢٠١٠ إلى نهاية يناير ٢٠٠٩ صدرت عن الفترة من سبتمر "إنجازات وزارة التربية والتعليم العالي " مطبوعة دورية بعنوان   1
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  ١ارة اإللكترونيةمشروع الوز

 الوزارة مشروع الوزارة أطلقت اإللكترونية، الخدمات لتطوير والتعليم التربية وزارة سعى ضمن
 والمجتمع والمدارس والمديريات الوزارة بإدارات المتعلقة األعمال جميع يشمل بحيث اإللكترونية

  .المحلي

  

  -:وهي األنظمة من مجموعة تطبيق إلى اإللكتروني المشروع هذا تطبيق خالل من الوزارة وتسعى

 فبراير حتى ٢٠٠٨ ديسمبر الدراسية السنة في تطبيقه تم : " العامة الثانوية مشتركي تسجيل نظام -١
٢٠٠٩."   

 بيانات قاعدة وعلى الويب صفحات عبر العامة الثانوية مشتركي بيانات تسجيل النظام هذا يتيح - 
 البيانات سيرفر خالل من المشترك بيانات جلب يتم ثم كالمشتر هوية رقم إدخال يتم بحيث مركزية
  . الحكومية البيانات تكامل لجنة خالل من إنجازه تم الذي الحكومية

  
 المدخلة البيانات على لإلطالع وغيرها لالمتحانات العامة اإلدارة في الموظفين جميع النظام يمكن - 

  .له لةالمخو الصالحيات حسب كال الالزمة التقارير وطباعة
  
  .الموظف فيه تواجد مكان أي في المشتركين جلوس وبطاقات المشتركين كشوفات طباعة إمكانية - 
  
 بيانات وباقي األسماء إلدخال وقت إلى يحتاج ال المستخدم أن حيث والجهد الوقت النظام هذا يوفر - 

  .الشخصية هويةال بطاقة في موجودة هي كما الداخلية وزارة من جلبها يتم ألنه ذلك المشترك
  
  .البيانات قاعدة في تخزينها قبل المدخلة البيانات من التحقق في النظام كفاءة تتمثل - 
  

                                                 
 – ٤ - ١١ بتاريخ مدير دائرة الحاسوب بوزارة التربية والتعليم العالي" مقابلة خاصة مع المهندس مازن الخطيب   1

٢٠١٠.  
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  )هذا يومنا حتى ٢٠٠٩ العام منذ به العمل جاري ( العامة الثانوية امتحانات في العاملين نظام -٢
 العاملين تسجيل مع ، عمله حسب كل العامة الثانوية امتحانات في العاملين تسجيل النظام هذا يوفر - 

 في يوضع أو اإلشتراك من يمنع بحيث فرع أي وفي العامة الثانوية المتحان متقدمين أقرباء لهم الذين
  .الوزارة ورؤية حاجة حسب آخر فرع

  .مسبقاً تحدد التي اإلعدادات خالل من العاملين توزيع النظام يتيح - 
  .حده على مبحث كل تصحيح ومكان وقت تحديد - 
  .بياناتهم وتعديل العامة الثانوية امتحانات في العاملين ترشيح وإلغاء ترشيح إمكانية - 
  
 من يوليو إلى مايو شهري بين تطبيقها تم ( العامة بالثانوية الخاصة النتائج عن البحث  صفحة- 3

   ) ٢٠٠٩ العام
  
 العامة الثانوية تحاناتام في المشتركين نتائج عن البحث إمكانية للمستخدمين الصفحة هذه توفر - 

  .االسم من جزء يأ أو الجلوس رقم عبر
  
 عن البحث بعملية الخاصة المواقع مختلف بين تميزاً األكثر كانت بحيث الصفحة هذه تجهيز تم  - 

 ١٨٦٠٠٠ من أكثر إلى األول اليوم في البحث عمليات بلغت والتي فلسطين في العامة الثانوية نتائج
  .بحث عملية

 غير أو ناجح كان سواء والمعدل العام والمجموع المباحث لجميع المشترك عالمات فكش عرض - 
  .راسب أو مستكمل

 النجاح نسبة أو فوق فما % ٩٥ معدل على الحاصلين الطالب عدد مثل إحصائيات استعراض - 
  .الخ.....والمديريات والجنس الفروع حسب

 مستوى على أو المديرية أو المحافظة أو سالجن أو الفرع أو المدرسة حسب المشترك رتبة عرض - 
  .الوطن
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 العام من يوليو إلى مايو شهري بين عالية بكفاءة تطبيقه تم ( العامة الثانوية امتحانات مالية نظام -٤
٢٠٠٩ (   

 إدخال من ) التصحيح مراكز ، المديريات في المالية أقسام ( للمستخدمين النظام هذا يتيح - 
  .العامة الثانوية امتحانات في لعاملينل المالية المعامالت

  
 والفرع البنك واسم الحساب برقم تتعلق التي وخاصة المالية والبيانات الشخصية البيانات جلب يتم - 
  .الوزارة في موجودة مركزية بيانات قاعدة خالل من
  
  .لبرنامجا خالل من مركزي بشكل العامة الثانوية امتحان في للعاملين التكاليف استصدار يتم - 
 تخص التي اإلعدادات بعض خالل من العامة الثانوية امتحان في للعاملين المكافآت احتساب يتم - 

  .التصحيح عملية
  .والبنوك العمل وطبيعة العمل مكان حسب للعاملين قوائم تجهيز - 
  .Excel ملف بصيغة البيانات تصدير إمكانية - 
 بعد أشهر ثالثة عن يقـل ال ووقت الموظفين من يركب إلى عدد العمل هذا يحتاج كان الماضي في - 

 الكشوفات استخراج للعاملين يتيح النظام هذا فإن بالمقابل العامة ، الثانوية امتحانات من االنتهاء
 دقة مع بكثير أقل وقت وفي الموظفين من أقل بعدد المالية المعامالت من االنتهاء بعد مباشرة الالزمة
  .العمل سير وصحة سالمة حققوت النتائج في متناهية

  

  -) :٢٠١١ إلى ٢٠١٠ الدراسي العام في فعلياً تطبيقه سيتم ( المدرسية اإلدارة نظام -٥

 حكومية مدرسة) ١٨ ( بواقع المدارس من عينة على تطبيقه وتم النظام هذا تجهيز من االنتهاء تم - 
 فعالة إدارة ذات المدرسة تكون وأن مختلفة مراحل ومن تعليمية مديرية لكل أكثر أو مدرستين بواقع
  .المدرسة إدارة في عالية كفاءة ولديها

 والطلبة وتشكيالتها المدارس بيانات على اإلطالع والتعليم التربية في العاملين لجميع النظام هذا يتيح- 
  .له المخولة الصالحيات حسب كالً والعاملين
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 الخدمات على األمور أولياء دخول يةإمكان خالل من وذلك المحلي المجتمع النظام يشمل - 
 وحركة والفصلي الشهري العالمات كشف واستعراض لذلك مخصص حساب خالل من اإللكترونية
  .ألبنائهم والغياب الحضور

  

   :مثل الدراسي الفصل مستوي على الدراسي التشكيل إعداد من المدارس النظام يمكن -
  . صفية والال الصفية الغرف إعدادات* 
  الخ ...مكتبة ، مدير ، المعلمين حصص عدد : مثال المدرسية الحصص عداداتإ* 
  .الخاصة والشُعب الصفوف إعدادات* 
  .المعلمين على التعليمية والمباحث الحصص وتوزيع المدرسة في العاملين تسجيل - 
  .المدارس داخل للطلبة واالنصراف الحضور جدول - 
  
 سواء مكان أي ومن بنفسه طالبه عالمات إدخال من لمعلما النظام يمكن بحيث الطالب عالمات - 
   ".اإلنترنت " الويب عبر يعمل النظام ألن ، البيت أو المدرسة من
  .الورقية المعامالت عن بعيداً إلكتروني بشكل سيتم والمديريات المدارس بين للطالب التنقل - 
 خالل من أبناءهم شهادات على األمور اءأولي إطالع إمكانية مع إلكترونياً للطالب الشهادات إصدار - 

  .االلكترونية الخدمات
  .للطالب و الرسوب النجاح أسس وتجهيز تطوير - 

  -:تنمية الموارد البشرية
م نهجاً جديداً ٢٠١٠/م٢٠٠٩ بدأت وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي :تدريب المعلمين  -١

 تدريبية متخصصة تجمع ما بين الجانبين التطبيقي في تدريب المعلمين من خالل تقديم دورات
 ساعة تدريبية ٦٦ويتم حالياً تنفيذ دورات تدريبية مدة كل منها ، والنظري وتخضع لنظام تقويم شامل 

لدورات وتستهدف ا) لمدة ساعتين(تنفذ على مدار العام الدراسي بواقع حلقة تدريبية واحدة أسبوعيا 
ضمن البرنامج التدريبي لكل دورة مجموعة من الحلقات التدريبية وورش تأربعة آالف معلم ومعلمة وي

  .العمل وحضور دروس توضيحية متلفزة
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  -: توظـيـف التكنولوجيا في العملية التعليمية-ثانياً
قامت دائرة الحاسوب في وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد وتنفيذ برامج محوسبة متعددة تضاهي 

 :     تكاليف مالية ومن هذه البرامجة في أرقى الدول وبجهود ذاتية وبدون أيالبرامج الموجودة

 :نظام تسجيل مشتركي الثانوية العامة -١

يتيح هذا النظام تسجيل بيانات الطالب مشتركي الثانوية العامة عبر الويب وعلى قاعدة بيانات 
  .مركزية متصلة ببيانات وزارة الداخلية

 : الثانوية العامةلين في امتحاناتنظام العام -٢

  . حسب نوع ومكان العمل في امتحانات الثانوية العامة كليوفر هذا النظام تسجيل العاملين
  
  

 :البحث عن نتائج الثانوية العامة صفحة  -٣

 توفر هذه الصفحة إمكانية البحث عن نتائج المشتركين في امتحانات الثانوية العامة من خالل 
  . مع عرض كشف عالمات المشترك لجميع المباحثرقم الجلوس أو أي جزء من االسم

 :نظام الشئون اإلدارية  -٤

إدخال ومتابعة ) الشئون اإلدارية أقسامها في المديريات والوزارة(يتيح النظام للمستخدمين 
. بيانات العاملين في الوزارة  

 
 

 :البريد الداخلي للوزارة  -٥

لمدارس يتم عبر البريد اإللكتروني الذي وفر أصبح التواصل بين العاملين في الوزارة والمديريات وا
.الكثير من الجهد والوقت والتكلفة  
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الثانيالمبحث   
  "فلسطين والشبكة العنبكوتية " 

  
  -:تعريف البريد اإللكتروني * 

هو أكثر خدمات االنترنت استخداماً فهو سهل االستعمال وقليل ... ”EMAIL“البريد االلكتروني 
 أي فرد في العالم متصل رسال البرقيات إلىلذا فهو يسمح بإ، لك فهو سريع التكاليف وفوق ذ

لمرسل إليه قد استلم د إلى الراسل إشارة تفيد بأن اينترنت لتصل إليه فور إرسالها ويعبشبكة اإل
  ١ .و عدم قدرته الستقبالها في الوقت الحالي لحدوث خطأ في العنوان أنها لم تسلمالرسالة أو أ

  
شخاص أو يعيد نفس  نفس البرقية إلى عدد كبير من األلبريد االلكتروني يسمح بإرسالكما أن ا
خر يحدده مسبقاً يت آوتوماتيكاً في توقخر أو يحتفظ بها لحين إرسالها ألى شخص آالرسالة إ

نما يتعداها إلى رسال الرسالة المكتوبة فقط إلكتروني ال يقتصر على إالبريد اإلن المرسل، كما أ
 يمكن ألى شخص كذلك، تغرافية أو التسجيالت الصوتية  الملفات والرسومات والصور الفوإرسال

أن يفحص صندوق بريده في أي وقت من اليوم ومن أي مكان في العالم وبالتالي يمكن وصول 
  .بريده دوماً حتى لو تغير محل االقامة

  
  -:الصحافة اإللكترونية في فلسطين * 
  

 تلي اإلعالم المرئي من حيث أهميتها ، فسهولة الوصول إليها وشمول لعل الصحافة اإللكترونية
 قد منحها إهتماماً بالغاً الذي تغطيتها خبراً أو رأياً أو تحليالً ومواكبتها لألحداث وسرعة معالجتها

ها ، وفي فلسطين لعبت الصحافة ة إلى تدشين مواقع إلكترونية لصحفضطر الصحافة المقروءا
اً مميزاَ وقوياً في خدمة القضية الفلسطينية وفضح مخططات االحتالل الذي جند اإللكترونية دور

لمختلفة ، ولقد أحرزت المواقع كل طاقاته وإمكاناته لخدمة أهدافه من خالل وسائل اإلعالم ا
لكترونية الفلسطينية قدراً ال بأس به من النجاح سواء على الصعيد المحلي أو الدولي في اإل

  ٢ . الصحيحة وأيضا على إنضاج خطاب إعالمي وواع ومسؤولتوصيل الرواية

                                                 
  )٢٠٠٥ ، صادرة عن اكاديمية البحث العلمي ودار التحرير للطبع والنشر: القاهرة( مجلة العلم أحمد محمود اسماعيل  ،   1
 – ٤٢ – ٢٥ص )  ٢٠٠٣راسات واألبحاث الفلسطينية ،  دار الجليل للنشر والدعمان ، ( ١ ، ط اإلعالم الفلسطينيحسين أبو شنب ،  2
٦٢ – ٥٣.  
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  -:راضي الفلسطينيةاءات عن الحاسوب واإلنترنت في األأرقام واحص* 
از المركزي لإلحصاء بين تقرير إحصائي حول مسح الكمبيوتر واإلنترنت صادر عن الجه

لديها % ٩,٢ب وأن من األسر في األراضي الفلسطينية لديها جهاز حاسو% ٢٦,٩ أن الفلسطيني
من أفرادها هاتف خلوي ونسبة األسر التي تمتلك % ٧٢,٨فيما يتوفر لدى " اإلنترنت " اتصال ب 

في الضفة الغربية ، % ٢٨,٤تتوزع بواقع % ٢٦,٤جهاز حاسوب في االراضي الفلسطينية بلغت 
  ١ .في قطاع غزة % ٢٢,٥مقابل 

 
  :ينأهم الشركات التي تقدم خدمة اإلنترنت في فلسط

 
  ٢ ةالفلسطيني"  ps " شرآة آود -١

 على موافقة الحكومة األمريكية بمنح فلسطين كوداً ٢٠٠٠ / ٣ / ٢٢حصلت فلسطين في تاريخ 
ستقالل على الشبكة بما كرمز من رموز اإل" اإلنترنت " ية  بها على شبكة المعلومات العالماًخاص

 وقد كانت المؤسسة على عناوينها،"   ps"يسمح للمؤسسات والشركات الفلسطينية وضع كود 
"icann " المشرفة على شبكة اإلنترنت عالمياً رفضت طلباً فلسطينياً بهذا الخصوص في عام

 على وافقت عليه بعد أن حصلت على موافقة من وزارة التجارة األمريكية بناءو وعادت ١٩٩٦
يث يمثل هذا االعتراف رمزاً  ، ح icoتوصية من األمم المتحدة ومؤسسات المواصفات العالمية 

  . "من رموز السيادة الدولية على اإلنترنت
  
  ٣ "planet" شرآة بال نت -٢

 لتقديم خدمة اإلنترنت للمشتركين ، وتعتبر أول شبكة إنترنت في فلسطين ١٩٩٥أسست عام ت
 ووجود -  إسرائيل–وتعتبر مزود لخدمات اإلنترنت في المناطق الفلسطينية باإلضافة إلى 

  .مزودات في كل مدينة رئيسية على كال الجانبين التي تعطى رمز المنطقة في البالد
وتقوم بتزويد طلب هاتف الرتباطات اإلنترنت واستضافة مواقع ويب على اإلنترنت وقاعدة زبائن 
طلب هاتف الرتباط باإلنترنت ، وقاعدة زبائن للمؤسسات األكاديمية والحكومية والشركات 

  .تب والقنصلياتالخاصة والمكا

                                                 
  ٢٠١٠-٥-١٦ ، بتاريخ لسطيني مركز اإلحصاء الفمصدر من شبكة اإلنترنت ،  1

  ٢٠١٠-٦-٢٢بتاريخ  http://www.picta.ps/index.phpموقع  شرآة آود الفلسطينية   2 
  ٢٠١٠-٦-٢٢بتاريخ  www.arabic.pnn.ps/index.php مصدر من شبكة اإلنترنت ، شرآة بال نت 3
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  ١Palestinian internet association" جمعية اإلنترنت الفلسطينية -٣

 بموجب قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية، وتعتبر ٢٠٠١تأسست في قطاع غزة عام 
ة الحاجة الملحة في فلسطين، وقد جاءت الفكرة نتيج األولى من نوعها ةجمعية اإلنترنت الفسطيني

 بموجب مؤسسة رسمية خدماتية تأخذ على عاتقها النهوض بالمجتمع وتأهيله لدخول عالم للجميع
  .التكنولوجيا واإلنترنت

 
:الواقع واإلشكاليات ...لكترونيةالصحافة اإل  

 
انسجاماً مع الثورة التكنولوجية التي غزت العالم ، ومواكبة للتقنيات الحديثة التي توفرها منجزات 

لساحة اإلعالمية الفلسطينية ظاهرة جديدة ، تمثلت في تدشين عدة مواقع العصر ، طفت على ا
إلكترونية إخبارية ، نقلت الحدث الفلسطيني بتفاصيله ، ووثقت صور مكابدة شعبنا لنير االحتالل، 

رصيد اإلعالم وبثت للعالم نشيدنا للحرية واالستقالل ، وهذه المواقع تعد إضافة نوعية مطلوبة ل
  .افح بضراوة الرواية اإلسرائيلية لكل ما يتعلق بشؤون حياتنا الذي يكالفلسطيني ،

 
خرى أشد إلحاحاً و تتمثل في حاجة الملحة لمثل هذه المواقع اإللكترونية ، تالزمها حاجة أبيد أن ال

ضرورة التزامها الموضوعية والمهنية في عرضها لمختلف القضايا وابتعادها عن التعصب 
 اآلراء ، ذلك أنها تعكس صورة للشعب الفلسطيني أمام العالم بما تنقله ىز شتواالنغالق عبر إبرا

"  من مواد إعالمية مختلفة ، من الميسور للوصول إليها من أي مكان على وجه المعمورة بضغطة 
."enter انتر   

دمه من فالمواقع اإلعالمية الفلسطينية كل منها على حدة ، تمثل إضافة نوعية حقيقية بمقدار ما تق
مواد إعالمية خاصة بها ، تعالج هموم الوطن والمواطن، و تضمد جراح الشعب النازفة ، ال 

المواقع يقة، كما إن الحاجة إلى مثل هذه من مواقع إلكترونية عر) عفوا تسرقه(بمقدار ما تنسخه 
، إذ ال ماتقائق والقدح باألشخاص والتنظي حال انقلبت تربة خصبة إلثارة الفتن وتشويه الحمتنعد

                                                 
     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  org.ps-pai.wwwموقع جمعية اإلنترنت الفلسطينية ، 1 
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ينبغي أن تتحول المواقع اإلعالمية الفلسطينية إلى منابر قدف وتشهير تسهم في شق الصف 
  ١الوطني نظراً لمحاباتها لطرف على حساب آخر ، رغم أن الجميع في المحطة الوطنية سواء

 
-:لكترونية الحزبيةالصحف اإل*   

 
 الواقع الفلسطيني ، فقد داخلته حسابات كترونية طويالً فيم يدم الواقع الملتزم للصحافة اإللل

 ، وجعلت منه مساحة خصبة لتصفية الحسابات  وفئوية ، شوهت جماله ولوثت نقاءهسياسية
 ، فقد واقع مأساوي فيه كثير من االضطرابقف واتجاهات بذاتها ، وأحالته إلى اوإسقاط مو

أن تشيد لها موقعاً في الفضاء ظهرت عدة مواقع إلكترونية ، تتبع جهات تنظيمية معينة وتحاول 
خرى التي لقيت العالمية لمنافسة بعض المواقع األنترنت  شبكة اإلاإللكتروني الرحب من خالل

  .رواجاً واسعاً في أوساط الجمهور الفلسطيني والعربي واإلسالمي
ولذلك يجب أن نفرق بين المواقع اإلعالمية الحزبية التي تعبر عن وجهات النظر والمواقف 
السياسية لهذا الفصيل أو ذاك وبين المواقع التي تعتبر نفسها مواقع مهنية إعالمية عامة ، حيث 

 والمفترض أنها مهنية ومستقلة إلى منابر للردح والسب ، وهذه نقطة مواقع الفصائلتحولت 
م مادة ن هذه المواقع ال تبذل جهداً على اإلطالق في تقدي أساساً في إعالمنا الفلسطيني ، إمرفوضة

إخبارية أو تحليلية متوازية ، فالجهد المبذول في مثل هذه المواقع هو اإلفساد وليس لإلصالح عبر 
   ٢.استخدامها كمنابر للتشهير باآلخرين ودس بعض العبارات التي تنال من اآلخرين وأعراضهم

  
-:أسباب تأثير اإلنترنت على وسائل اإلعالم التقليدية *   

عطت لإلنترنت كوسيلة اتصال غير  من التساؤالت حول األسباب التي أيطرح الخبراء العديد
 المطبوع منها أو المسموع ؤثر على وسائل اإلعالم التقليدية سواءتتقليدية وحديثة مبررات لكى 

  ٣:تيحصرها في عدة قضايا على النحو اآلوالمرئي ويمكن 
يادة في أسعار الطن من الورق ن هناك ارتفاع مستمر في أسعار الورق وتصل معدالت الز إ-١

ن تستمر األسعار في تزايد وال  ويتوقع العاملون في هذا المجال أفي بعض السنوات ،% ٤٠إلى 

                                                 
  ٢٦ ص  )٢٠٠٥مجلة الصدي ، العدد السابع ، يونيو (  الواقع واإلشكاليات..إللكترونيةالصحافة ا 1
  .٣١ص  ) ٢٠٠٥مجلة الصدى ، العدد السابع ، يونيو ( ، اق النزاهة المهنية وأفات التعصب واالنغالقلكترونية بين آفالصحافة اإل 2
 - ، إبريل  جامعة القاهرة المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ، العدد الثاني  ( ، اإلنترنت في الحمالت اإلعالمية استخدام ، سامي طابع 3

  ٨+٧ص  )١٩٩٧يونيو 
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 سنة ٥٠سيما وأن مخزون األخشاب ال يكفي لطباعة الصحف بالكم التي هي عليه اآلن خالل 
  .وهذا مما يفسر التزايد المستمر في أسعار الورق

عمال التجارية والشركات المختلفة على اإلقدام على استخدام ر من جانب األ هناك إقبال كبي-٢
التكنولوجيا الحديثة في مجال االتصال، فكما سبق اإلشارة ، أصبحت الشركات تعتمد على البريد 

لخطابات بل أن االتصال اإللكتروني الذي يعتمد على الكمبيوتر بدالً من استخدام النشرات وا
متد ليشمل االتصاالت داخل الشركات بين العاملين وبين اإلدارات المختلفة وهذا  قد اااللكتروني

 Office Automation .هو ما يطلق عليه الباحثون ميكنة المكاتب

نترنت وعمل ة التي بادرت إلى االشتراك في اإلن هناك العديد من الجرائد والمجالت العالمي إ-٣
،  الصحف العربية قد أقبلت على ذلكنت ، والبعض منطبعات خاصة إلكترونية لمستخدمي اإلنتر

وال يقتصر ذلك فقط عليها أنما امتد ليشمل الوسائل اآلخرى كالمسموعة والمرئية التي بادرت 
  .بدورها إلى تأسيس مواقع خاصة بها

  . يسمح اإلنترنت باستخدام الصوت والصورة وهذا مما يزيد على فعاليتها وتأثيرها-٤
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-:لكترونية  المواقع اإل-ثالثاً   
  
  ١وآالة معًا اإلخبارية*

على نشر األخبار على مدار الساعة باللغتين " وكالة معا" دأبت ٢٠٠٥منذ انطالقتها في العام 
العربية واإلنجليزية، وتعتبر من أكثر المواقع اإللكترونية التي يزورها القراء في األراضي 

  . عدد زوار الموقع ثالثة ماليين شهرياًقوفالفلسطينية إذ ي
" معا"وباعتبارها المصدر الرئيسي في فلسطين الذي ينقل األخبار بحيادية، فقد أصبحت وكالة 

الخيار األول للمعلومة بالنسبة لعدد كبير من الفلسطينيين، كما أن عدد قرائها على الصعيد العالمي 
من وكاالت األنباء العالمية فيما يخص الشأن في تزايد مستمر حيث أنها تستهوي العديد 

  .الفلسطيني
، وهي مؤسسة إعالمية غير ربحية تأسست " لشبكة معا  "ء متمماإلخبارية هي جز" وكالة معا"

 بهدف تعزيز اإلعالم المستقل في فلسطين، وإقامة عالقات بين وسائل اإلعالم المحلية ٢٠٠٢عام 
رية الكلمة والتعددية في التغطية اإلعالمية كعناصر محورية واإلقليمية والدولية وكذلك تعزيز ح

  .لتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان
 من الصحفيين المستقليين في أنحاء فلسطين بما عبارة عن كيان مشترك يضم عدداً" شبكة معا "

إلخبارية، ا" وكالة معا"وباإلضافة إلى . في ذلك تسع محطات تلفزة محلية وتسع محطات إذاعية
بنشاطات أخرى مثل األعمال التلفزيونية وتصوير الفيديو واإلنتاج اإلذاعي، كما " شبكة معا"تقوم 

  .تقيم دورات تدريبية للصحفيين الفلسطينيين ورجاالت اإلعالم
اإلخبارية تقاريرها اإلخبارية بكل مهنية لقرائها المحليين، والعالميين، كما تقدم " وكالة معا"تقدم 
ضوعات المميزة والتحقيقات الصحفية، والتحاليل اإلخبارية والمقاالت التي يقدمها نخبة من المو

اإلخبارية تتوخى أقصى درجات الحيادية في سياستها " وكالة معا"فإن " بشبكة معا"وتيمنا . الكتاب
 لتحرير األخبار، وتهدف تسهيل وصول المعلومة وتعزيز حرية الرأي والتعددية اإلعالمية في

لتقدم للقارئ العالمي صورة عن " وكالة معا"ومن خالل صفحتها باللغة اإلنجليزية تكافح . فلسطين
 أن ين يستطيع من خالله الفلسطينيمظاهر الحياة في فلسطين من عدة جوانب ولتوفر كذلك منبراً

  . يخاطبوا المجتمع الدولي
  
  

                                                 
     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  about/net.Maannews.WWWخبارية ، موقع وكالة معاً اإل1 
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  ١دنيا الوطن * 
  

 دنيا –دنيا المال واألعمال ( م عدة مواقع متخصصة مجموعة إخبارية متنوعة تض" دنيا الوطن 
  ). دنيا التكنولوجيا–الرأي 

لكترونية مهتمة بالشأن الفلسطيني إ في غزة ، كصحيفة ٢٠٠٣- ٤- ١٥اريخ صدرت دنيا الوطن بت
والعربي ، تضم عدة أقسام متنوعة تتناول الشؤون العربية والدولية والشأن الفلسطيني وأخبار 

  .ياضة والثقافة والفن والعلوماالقتصاد والر
الوطن بشكل آني تواكب دنيا الوطن األخبار العاجلة واألحداث المتالحقة حيث يتم تحرير دنيا 

 انبثق عن دنيا الوطن مجموعة مواقع متخصصة في ٢٠٠٨-١٠-١٠بتاريخ  ، فعلى مدار الساعة
  .االقتصاد والثقافة والتكنولوجيا

  دنيا المال واألعمال* 

 لألخبار تص بالشأن االقتصادي الفلسطيني والعربي والدولي ، يتضمن عرضاًموقع مخ
االقتصادية وأخبار الشركات والعقارات وحركة أسواق المال، كما يقدم التحليالت االقتصادية التي 

  .تهم القارئ العربي والفلسطيني
  دنيا الرأي* 

 من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين موقع مختص بنشر النتاج الفكري والثقافي واألدبي لعدد كبير
كتب  -  ثقافة – قصة قصيرة – شعر –مقاالت ( يضم الموقع زوايا متنوعة . والعرب
  ).ودراسات

  دنيا التكنولوجيا* 
  . نترنتيب واإلموقع مختص بأخبار التكنولوجيا واالتصاالت، ومتابعة تطورات تقنيات الحواس

  
  ٢موقع فلسطين برس* 

   ،وحصلت٩/٨/٢٠٠٤وكالة أنباء فلسطينية مستقلة تأسست في فلسطين " فلسطين برس"وكالة 
كأول وكالة أنباء  / ٢٠٠٥على ترخيص من وزارة اإلعالم الفلسطينية في الرابع من يناير عام 
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الحكومية ، سيكون لها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلين في شتى ) وفا(فلسطينية مستقلة بعد وكالة 
 .هدف تقديم المواد اإلخبارية والتحليلية المتنوعةأرجاء العالم، وذلك ب

 نسعى من خالل صفحتنا إلى طرح الرأي والرأي اآلخر، مع علمنا المسبق بأن ذلك سيروق    -
للطبقة المثقفة الواعية من القراء، ألننا سنتعامل مع مختلف الرؤى السياسية، سنطرح الموقف 

، ذات درجة عالية من العمق والتحليل، تضمن والمضاد له، حتى نساهم في خلق ثقافة واعية
  .االستيعاب السريع والمتواصل لدى القارئ الكريم

 سنغطي مجريات األحداث بأقصى سرعة ممكنة وسيلمس القراء التوسع السريع في تغطية    -
كافة األخبار على الساحة الفلسطينية بالتحديد، وكافة مجريات األحداث على الساحة اإلقليمية 

  . دوليةوال

   تتميز الوكالة في تقديم المواد اإلخبارية المتنوعة وبفنونها الصحفية المتميزة، لتغطية الشؤون   -
  .السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإلى ذلك من أمور أدبية وفنية

، جاء لخصوصية انتماءنا لوطنيتنا ولتجاوز الحدود الجغرافية "فلسطين برس" اعتمادنا لالسم    -
  . طننا الحبيب أيضاًلو

 ترتبط الوكالة بعدد ال بأس به من الجهات اإلعالمية والمؤسسات البحثية واألكاديمية في    -
العديد من البلدان العربية والعالمية، تحصل على خدماتها اإلخبارية، فضالً عن االتفاقات 

  .ارية وتنوعهاالموقعة مع عدد من وكاالت األنباء العربية ، بهدف تعدد المصادر اإلخب

ستقدم الوكالة خدماتها اإلخبارية للمشتركين عبر البريد اإللكتروني، خدمة الرسائل القصيرة      -
SMS و الفاكس، وفق اإلمكانات الفنية المتوفرة لدى المشتركين ،.  

  ١وكالة صفا اإلخبارية * 
 الفلسطينية العاملة على هي اآلن واحدة من أهم وكاالت األنباء) صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

تغطية الخبر الفلسطيني وتطوراته في كافة محافظات الوطن الفلسطيني على امتداده من الناقورة 
  ... شماال وحتى أم الرشراش جنوبا
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من مدينة غزة مقراً لها، لكنها تعمل باالعتماد على فريق عمل من عشرات ) صـفا(وتتخذ 
 وقطاع غزة، ٤٨فة الغربية واألراضي المحتلة عام المراسلين والمحررين في القدس والض

  .باإلضافة إلى حضور في مخيمات الشتات خارج فلسطين
وتقوم . وتهدف وكالتنا إلى فضح جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني كأولوية وطنية وإعالمية
تعدديته تغطية الوكالة أيضا على إبراز الجوانب المضيئة من حياة الشعب الفلسطيني، وعكس 

البناءة من خالل تغطية تحترم كافة اآلراء والمواقف، وتبتعد عن تجريح األفراد والهيئات 
والمؤسسات، وترسخ معاني الوحدة الوطنية والحوار واالحترام المتبادل وتنظيم أدب الخالف، 

انب واالعتماد على األدلة والبراهين والوثائق، وعدم االتهام الجزافي وغير الموثوق، إلى ج
عية اااللتزام بالتقاليد الفلسطينية والعربية األصيلة، وااللتزام بقوانين الصحافة الفلسطينية المر

  .المعمول بها
ومهنيا، تعمل الوكالة على توفير الخدمات الصحفية الفورية المكتوبة والمصورة عن آخر 

خاصة، بعد التحقق منها المستجدات على الساحة الفلسطينية للقارئ والمهتم الفلسطيني والعربي 
  وتحري الدقة والموضوعية في نقلها

  
  ١الجزيرة نت * 

كانون /  في شهر يناير www.aljazeera.net جديد تم افتتاح الموقعجيل .. الجزيرة نت
. كة اإلنترنتموقع رئيسي لألخبار باللغة العربية على شب ليكون أول ٢٠٠١الثاني من عام 

وسرعان ما تربع على القمة بين المواقع العربية ودخل المنافسة على صدارة المواقع العالمية 
  الشهيرة

  : لقد صمم الموقع الجديد ليصبح شبكة مواقع توفر للزوار أربعة مصادر للمعرفة هيو 
اث وتطوراتها على وهو الموقع العربي الرئيسي لألخبار حيث يقدم تغطية شاملة لألحد:  األخبار- 

  . مدار الساعة
وهو موقع يقدم اآلراء ذات األبعاد األكثر عمقاً لما وراء األخبار وذلك عن طريق :  المعرفة- 

  . التحليل والبحث العلمي والدراسات المعمقة
وهو الموقع الخاص بعرض ما تبثه قناة الجزيرة، ويحتفظ بسجالت كاملة لما تنتجه :  الفضائية- 

  . قاعدة بيانات ضخمة يتم توفيرها للزوارالقناة في 
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وهو أداة الجزيرة للتسويق اإللكتروني ويتم عبره الترويج لبيع الخدمات اإلخبارية :  األعمال- 
  . ولمنتجات القناة عموماً

 وترتبط هذه المواقع األربعة ببوابة توضح آخر وأهم ما ينشر في كل موقع من هذه المواقع
  .الوظيفة

ل الدور الريادي لقناة الجزيرة في تطوير الرسالة اإلعالمية العربية المرئية استكماوكذلك  
والمقروءة، وتمكين الجمهور العربي من المتابعة التفاعلية المتواصلة لألخبار والبرامج وتحليالتها 
على شبكة اإلنترنت، وزيادة عدد متابعي أنشطة قناة الجزيرة عبر موقعها على اإلنترنت إضافة 

  .ور الشاشةلجمه
  

  ١شبكة فلسطين للحوار* 
 

مسار تصاعدي سواء على صعيد   وهي تتقدم في٢٠٠١منذ أن تأسست شبكة فلسطين للحوار عام 
 .حينا وتغيير بعض أعضائه حينا آخر تطورها واتساعها، أو ازدياد طاقمها اإلشرافي واإلداري

 
دماء جديدة في هيكلية الشبكة التغيرات رغبة مجلس اإلدارة في ضخ  وكان من دواعي مثل تلك

أو بسبب استقالة بعض اإلخوة األفاضل واألخوات الكريمات من هذا الركب  وطاقمها اإلشرافي،
فتم اإلعالن عن طاقم إداري جديد لمجلس إدارة شبكة فلسطين  ، وانشغاالت خاصة لظروف

شبكة إضافة لعضوية للحوار فرئيس مجلس اإلدارة هو طارق حسين وعامر ياسين مديراً عاماً لل
  .بعض المشرفين في عضوية مجلس اإلدارة

وتضم شبكة فلسطين للحوار مجموعة من العناوين والصفحات الرئيسية والخاصة وهي على 
  -:الشكل التالي 

المحور السياسي ، محور األخبار والمستجدات ، محور أسري فلسطين ، محور الصور ( 
يخي ، المحور الشرعي ، المحور الفني ، محور الصوتيات الفلسطينية ، المحور الثقافي والتار

والمرئيات ، المحور الطالبي والنقابي ، محور التكنولوجيا والمعلومات ، محور إعالنات و أخبار 
  ).الشبكة ، محور الشكاوي والمالحظات 
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  ١الملتقى الفتحاوي* 

 خشخصية من األ  بمبادرة٢٠٠١ واخر العامأفي الموقع اإللكتروني للملتقى الفتحاوي سس ألقد ت
Moods  وقد استمر الموقع  قسام متعدده من ضمنها الملتقى الفتحاويأوكان الموقع يحتوي على

كثر من ستة استمر أل غالقإ لكن تعرض الموقع الى ٢٠٠٣بالعمل المتواصل حتى أوائل سنة 
 خكبير من األد مجهو  بعد٢٠٠٣ من عام ٦ن يعاود االنطالق مجددا في شهر أشهر قبل أ

Moods 
 المستضيفه ةقامت في هذا الشهر الشرك  حيث٢٠٠٤ من عام ٢واستمر الموقع بالعمل حتى شهر 

ثر ذلك إقصى ، فقمنا على كتائب شهداء األل ن الموقع تابعأرهاب وغالق الموقع تحت حجة اإلإب
يضا ألكنها .. جديدة ة سبوعين من خالل شركأللعمل بعد  عادة الموقعإبتغيير الشركه وتمكنا من 

فتوقف الموقع عن .. صبحنا مستهدفين بشدةأننا ألندرك .. الحجة غالقه بعد يومين وبنفسإقامت ب
جل ضمان عودة الصوت الفتحاوي الى شبكة أعملنا خاللها بجد ونشاط من  .. اشهر٣العمل لمدة 
ن نبقى أم نيأس وقررنا ل.. هميه عالميه في الوقت الحالي أ من ةتمثله هذه الشبك االنترنت لما

  ولكن٢٠٠٤ من عام ٥عادة الموقع للعمل في شهر إلوحدنا ونجحنا في النهايه بفضل اهللا ب نعمل

المشكله مع  نأ حيث  ،غالقه مجدداًإنما الملتقى الفتحاوي فقط لنضمن عدم أليس الموقع بأكمله و
سراها وقادتها أو هداء الحركةقسام تتعلق بشأويه من ت بسبب الموقع وما يحالشركات كانت دوماَ

   .وتاريخها وبطوالتها وبياناتها

  :هدافهأهوية الملتقى و

مؤيدين  ...  من أشكال العمل اإلعالمي ، وعلينا كأبناء لفلسطينالعمل عبر اإلنترنت شكالً يشكل
 نترنت كوسيلة منلإل لحركة فتح ، أن نقدر هذه المسؤولية الجسيمة ، وأن نؤكد أننا إنما نلجأ

 نريده منبراً... المنطلق نريد لموقعنا هذا التميز ، والمقدرة على العطاء   من هذا،وسائل النضال
نسعى لجعل . اإلنسان الفلسطيني ، كما هو ساحة لتأكيد حقنا في أرض فلسطين  للدفاع عن

  ، يهتم بكل جوانب قضيتنا وصراعنا مع الصهاينة األوغاد نضالياًالفتحاوي ، موقعاً الملتقى

تاريخنا  نستلهم من أرواح شهدائنا العزم على التضحية بأوقاتنا لخدمة هذه القضية ، نستمد من
  اء على درب المناضلين والمقاومينستمرار في العطالفلسطيني البأس لال

  
                                                 

     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  tv.fateh.wwwالملتقى الفتحاوي ، 1 



28 
 

  ١منتدى رمش العين* 

ان هو موقع فلسطيني إلكتروني على شبكة اإلنترنت يحتضن المواهب والطاقات الشابة في البلد
  .ذات االحتياجات الخاصة يحتضنها ويصقلها ويخرجها للنور من غيابات التهميش والظلم

  المسمى  -

  .  ألن الرمش هو الذي يحمي العين الهادية ومصدر الرؤية

  من نحن  - 

لوسطية في النهج والتطبيق مجموعة طلبة وشباب من مختلف الجنسيات والدول ينهجون نهج ا
ل أو ملل لكل طالب أو حاضن موهبة ونؤمن أن ما يخرج من يصال رسالتنا دون كلنسعى إل

  .القلب ال يكون مكانه إال القلب ونحمل راية التعاون على البر والتقوى

  هداف األ  -    

 تقديم مواهب تمتلك عطاء قادما بغير تردد لنفسح لها موقعا على مساحة اإلبداع ال بل على - 
  .خريطة الثقافة العربية المعاصرة

  ني وسطية تنأى عن كل من التغريب والغلو في األفكار والعقائد تب- 

   كل بيت وفقا لنظام التعلم عن بعد إلى إيصال العلم - 

 توحيد رؤى الشباب وتنسيق عملهم المشترك ومقاما إلظهار أخوتهم وتآزرهم وتعاونهم - 
  وتضامنهم
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   ١مكتوب بلوج دوت كوم*

 ٢٠٠٩ في عام Maktoobالموقع اإللكتروني لى ع! Yahoo ثمرة استحواذ Maktoobتعتبر 
فمن خالل . بهدف إيجاد أفضل وجهة على شبكة اإلنترنت للمستخدمين في منطقة الشرق األوسط

 مع المحتوى المحلي المتميز الذي توفره مكتوب، Yahooدمج المنتجات الشهيرة التي تقدمها 
ية وتقديم المحتوى والخدمات باللغة  فرصة توسيع عروضها الحال Yahoo توفر هذه الشراكة لـ

 Yahoo Messengerالعربية إلى جانب طرح نسخ عربية من برنامج التراسل الفوري 
  . Yahoo Mailوخدمات 

  
 بهدف دعم وتعزيز المحتوى العربي ٢٠٠٩  عام فيYahooوتأسست الشراكة بين مكتوب و 

يل المنتجات المتاحة حالياً لتوفيرها على شبكة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط، إلى جانب تعد
وتركز . باللغة العربية والعمل مع المطورين والمبرمجين المحليين لطرح منتجات جديدة منافسة

الشراكة في الوقت الراهن على تنمية المحتوى العربي لخدمة العدد المتزايد من المستخدمين الذين 
  .ميستخدمون اإلنترنت للبحث عن معلومات بلغتهم األ

  
  ما الذي نقدمه؟

 في أن تصبح مركز اهتمام مجتمع اإلنترنت العربي من خالل Yahoo Maktoobتتمثل رؤية 
  .تقديم تجربة تصفح لإلنترنت ذات معنى أعمق وتتمحور حول المستخدمين وتلبي متطلباتهم

  
  كيف نحدث فرقاً؟

مج ومنتجات وخدمات  بتمكين مستخدميها ودعمهم من خالل تقديم براYahoo Maktoobتلتزم 
  .تلهم الناس وتعزز فيهم روح المبادرة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتهم

  
 لمستخدميها Yahoo Maktoobفمن دمج الصبغة العالمية للشركة مع النكهة المحلية، تقدم 
  .م مع الطابع المحلي للمستخدمينءتجربة إنترنت أوسع إلى جانب المنتجات المبتكرة التي تتال
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 1Google  

 :نظرة عامة عن الشركة

منها  في تنظيم المعلومات حول العالم وتسهيل الوصول إليها واإلفادة Google تتمثل مهمة
 .عالميا

بتطوير  الري بيج وسيرجي برين Google وكخطوة أولى إلنجاز هذه المهمة، قام مؤسسا شركة
ستانفورد، ثم  ي إحدى قاعات جامعةأسلوب جديد للبحث على اإلنترنت، وقد نشأ هذا األسلوب ف

معروفة اآلن على  Google وأصبحت. انتشر بسرعة بين الباحثين عن المعلومات حول العالم
مجانية سهلة االستخدام  نطاق واسع بأنها صاحبة أكبر محرك بحث على مستوى العالم يوفر خدمة

 .ويعطي عادةً النتائج ذات الصلة في جزء من الثانية

جعالها  والنفع الذي يعود على المستخدمين قد Google ستخدام منتجات وخدماتإن سهولة ا
المستخدمين  واحدة من أفضل العالمات التجارية المعروفة في العالم بشهادة أغلبية ساحقة من

الفرصة للمعلنين  األرباح عن طريق توفير Google ومن الناحية التجارية، تحقق. الراضين عنها
اإلعالنات ذات صلة  على اإلنترنت فعالة بالمقارنة بتكلفتها، وتكون هذهلتقديم إعالنات 

اإلعالنات مفيدة لك فضالً عن  وهذه الطريقة تجعل. بالمعلومات المعروضة في أي صفحة معينة
دراية عند قيام شخص ما بدفع تكاليف  ونحن نعتقد أنه يجب أن تكون على. المعلن الذي يقدمها

نُميز دوما بين اإلعالنات وبين نتائج البحث أو أي  رسالة معينة؛ ولذا فنحنمعينة ليضع بين يديك 
نبيع أماكن في نتائج البحث نفسها، وال نسمح ألحد أن يشتري  ونحن ال. محتوى آخر في الصفحة

  .تصنيفًا أعلى فيها

  ؟Google  ما معنى كلمة

وقد وضع هذا المصطلح العالم  .متبوعا بمائة صفر 1 هي مصطلح رياضي يعني Google كلمة
  .األمريكي إدوارد كازنر ميلتون سيروتا، ابن أخت عالم الرياضيات

                                                 

    ٢٠١٠-٥- ٢٠، بتاريخ  google ، com.google.wwwموقع 1 
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  ١ الفيس بوك
 

امعة هارفرد منذ أن كان طالبا في ج ترجع نشأة الموقع إلى مارك زوكربيرغ الذي راودته الفكرة
الجامعة في موقع واحد، وسرعان ما انتشرت  األميركية، كان هدفه إقامة شبكات تضم طلبة
وأعداد مستخدمي الموقع في ازدياد حتى  2005 أصداء الفكرة في جامعات أخرى، ومنذ عام

، وذكرت دراسة أجريت في عدد من  مستخدم نشط  مليون٢٣وصلت منذ أسابيع قليلة إلى 
  .المبحوثين يستخدمون هذا الموقع من الطالب% ٨٥األميركية أن الجامعات 

 

من عدد الزوار، وتأتي في المرتبة الثانية % ٣٨بنسبة  يجتذب الموقع األميركيين بالدرجة األولى
المركز الثالث وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فيقدر هؤالء بـ  كندا، ثم المملكة المتحدة في

  .وتأتي مصر في المركز الرابع من حيث حجم الزوار  ماليين بريطاني،٣,٥
 

أساس  ويتكون الموقع من مجموعة من الشبكات تتألف من أعضاء، وتصنف المجموعات على
أحد تلك  قليم، ومكان العمل، والجامعة، والمدرسة، وبإمكان المشترك الجديد أن يختاراأل

  .فيهاشتراك  يبدأ بالتصفح واختيار مجموعة لإلالتصنيفات ثم
  

 المجموعات هناك مساحة للتحاور، والتعليقات، إضافة إلى وجود نتيجة الشهر التي تدون داخل

أو المحلية   من األحداث القوميةءاًبها المشتركون في المجموعة، بدفيها أهم األخبار التي يهتم 
ضاء، ولكل باألع حتى أعياد ميالد األعضاء، كما توجد مساحة إلعالنات البيع والشراء الخاصة
مرتبطة  (Blogs) عضو مساحة يضيف فيها صوره الشخصية، إلى جانب وجود مدونات

 .ويهدف الموقع بشكل عام إلى إتاحة التعارف بين الشباب... بالموقع

 
  
  

                                                 

   ٢٠١٠-٥- ٢٠ ، بتاريخ html.33955t/com.8brg.forum://httpموقع دردشة برق 1 
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Youtube ١  

؛ يستطيع المستخدمون من خالله تحميل لمشاركة ملفات الفيديو موقع ويبيوتيوب عبارة عن 
وتولى إنشاء موقع يوتيوب ثالثة موظفين ممن كانوا يعملون . لفيديولقطات اومشاهدة ومشاركة 

  .  في فبراير"باي بال"سابقًا في شركة 

Hopkins, Jim . There's Surprise! a third YouTube co-founder .USA 

Today,  ٢٠٠٥ . 

 المحدودة" جوجل"، قامت شركة ٢٠٠٦في نوفمبر . ٢٩- ١١- ٢٠٠٨وصل لهذا المسار في 
دوالر  بليون ١,٦٥بمبلغ قدره ’‘ ، وهي شركة ذات مسئولية محدودة"يوتيوب"‘‘بشراء شركة 

سان برنو بوالية تأسست الشركة في ". جوجل" لشركة كشركة تابعة، وهي تعمل اآلن أمريكي
محتويات  لعرض عدد كبير من "أدوبي فالش فيديو" أو برنامج ، وهي تستخدم تقنيةكاليفورنيا

ومقطوعات  تليفزيونيةولقطات ) الفيلم (األفالم وتشمل لقطات من الفيديو التي أنشأها المستخدمون
 وكذلك مدونات الفيديو باإلضافة إلى أي محتوى من إنشاء مستخدمين مبتدئين مثل موسيقية

وأغلب المحتويات المعروضة على موقع يوتيوب قد قام . مقطوعات الفيديو األصلية القصيرة
 وغيرها "بي بي سي"و "سي بي إس"بتحميلها أشخاص بالرغم من أن هناك شركات إعالمية مثل 

  ..من الشركات التي تعرض هي األخرى بعضا من موادها اإلعالمية على هذا الموقع

Weber, Tim .BBC strikes Google-YouTube deal .BBC 

هذا ويمكن للمستخدمين غير المسجلين مشاهدة لقطات . ١٧- ٠١- ٢٠٠٩ وصل لهذا المسار في 
ويطلق . دد غير محدد من ملفات الفيديوالفيديو، أما المستخدمون المسجلون فيستطيعون تحميل ع

 ".قنوات"على حقوق الدخول الخاصة بالمستخدمين المسجلين 

 

  

                                                 
     ٢٠١٠-٥-٠٢، بتاريخ  com.youtube.wwwموقع يوتيوب    1 
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  ١موقع تويتر* 

 والتي تسمح تدوين مصغر يقدم خدمة شبكات اجتماعيةهو موقع )  Twitter: باإلنجليزية(تويتر 
وذلك .  حرف للرسالة الواحدة١٤٠ عن حالتهم بحد أقصى Tweetsلمستخدميه بإرسال تحديثات 

 أو برامج SMS رسالة نصية قصيرةمباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال 
 و TwitBird و الفيس بوكالمحادثة الفورية أو التطبيقات التي يقدمها المطورون مثل 

Twitterrific و Twhirl و twitterfox. 

و تظهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم ويمكن لألصدقاء قراءتها مباشرة من صفحتهم 
لشخصي، وكذلك يمكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق الرئيسية أو زيارة ملف المستخدم ا

 وذلك SMS الرسائل النصية القصيرة وعن طريق RSSالبريد اإللكتروني، وخالصة األحداث 
 باإلضافة للرقم الدولي والذي والهند وكندا الواليات المتحدةباستخدام أربعة أرقام خدمية تعمل في 

 ة المتحدةالمملكيمكن لجميع المستخدمين حول العالم اإلرسال إليه في 

  ٢ :  Homail & Microsoftهوتمييل ومايكرو سوفت *

 يقع المركز الرئيسي لشركةو، مايكروسفت المركز االعالمي في الشرق االوسط" المصدر 

Microsoft Corporation  في ريدموند، واشنطن، وتهدف ١٩٧٥التي تأسست في سنة
 .عالم من تحقيق كامل قدراتهموالشركات في كافة أنحاء ال رسالتها إلى تمكين األشخاص

استخدام برامجنا من قبل عمالئنا وذلك  هو طريقة Microsoft ما يحثّنا ويلهمنا بشكل يومي في
باألعمال، وتطوير أفكار متقدمة، والبقاء على  بهدف البحث عن حلول إبداعية للمشاكل المتعلقة

 .بالنسبة إليهم تواصل معهم لمعرفة ما هو األهم

بالطريقة نفسها، ونعتقد بأن وحداتنا السبع األساسية المخصصة لألعمال  م بإدارة أعمالناإننا تقو
  .القدرات لخدمة عمالئنا في العقد المقبل تقدم أكبر

                                                 
     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  wiki/org.wikipedia.ar://http  موقع تويتر   1 

     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  aspx.about/press/arabic/middleeast/com.microsoft.www://httpموقع مايكروسوفت   2 
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  :مالحظة هامة
واجه الباحثان مشكلة أثناء عملية جمع المعلومات والبيانات حول المواقع اإللكترونية المذكورة في 

 ، فلقد حاول ون الفلسطينيونيقبل عليها المتصحف  وعالميةواقع فلسطينيةاالستقصاء كأفضل م
 من خالل مواقعهم اإللكترونية واالتصال مواقع بأكثر من طريقةالباحثان التواصل مع هذه ال

  -:تي دون أي استجابة وهي على النحو اآلالشخصي لكن 
  
  .٤٨ موقع بانيت دوت كوم وهو موقع فلسطيني في أراضي ال -١
 التعليمي الفلسطيني وهو يهتم بشريحة الطلبة في المدارس والجامعات وتزويدهم ى موقع الملتق-٢

  .بالمعلومات الخاصة بالمناهج التعليمية الفلسطينية
 وكالة فلسطين اليوم وهي وكالة إخبارية تتبع لحركة الجهاد اإلسالمي في األراضي -٣

  .الفلسطينية
  .الة أنباء جديدة في قطاع غزةوكالة سما اإلخبارية وهي وك -٤
 ويعمل على الساحة الفلسطينية في قطاع  المتحدة الغزاوية وهو منتدى شبابي منتدى الواليات-٥

  .غزة
  . شبكة يافا سوفت وهي شبكة منوعة في قطاع غزة -٦
  ".فتح " منتديات المارد الفلسطيني وهو منتدى يتبع لحركة التحرير الفلسطيني  -٧
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 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة امليدانية وحتليلها

  

  .     عرض نتائج الدراسة: المبحث األول •

  . و التوصيات مناقشة نتائج الدراسة:المبحث الثاني •
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  المبحث األول 

  الدراسةعـرض نـتـائـج 
  :المعلومات الشخصية: الوحدة األولى 

  )١(جدول 
  لنسبة المئوية للجنسيوضح التكرارات وا

  
 %ةالنسبة المئويالعدد  الجنس

  ٣١,٥  ٥٣  ذكر
  ١١٥٦٨,٥  أنثى

  ١٦٨١٠٠  المجموع
  

 من هم %٦٨,٥نسبته وما ، الذكور من هم%٣١,٥نسبته ما أن أعاله النتائج جدول من تبين
 .اإلناث

   )٢( جدول 
  يوضح التكرارات والنسبة المئوية للعمر

 %ةالنسبة المئوي العدد  العمر

٢٦,٨  ٤٥  ١٦  
٦٣,٧ ١٠٧  ١٧  
٨,٩  ١٥  ١٨  
٠,٦  ١  ١٩  

  ١٠٠ ١٦٨  المجموع
  

 هم %٦٣,٧نسبته وما سنة١٦أعمارهم الذين من هم %٢٦,٨نسبته ما أن النتائج جدول من تبين
 من %٠,٦نسبته وما سنة١٨أعمارهم الذين من هم %٨,٩نسبته وما سنة١٧أعمارهم الذين من

  .سنة١٩أعمارهم الذين
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  )٣(جدول 

  يوضح التكرارات والنسبة المئوية للمدارس الدراسة
  %ةالنسبة المئويالعدد  المدرسة

 8.33  ١٤  يأحمد شوق

 2.97  ٥  األوقاف الشرعية

 17.85  ٣٠  ةالجليل الثانوي

 7.14  ١٢  الزهراء

 0.59  ١  الشارقة

 11.90  ٢٠  لمالكر

 10.11  ١٧  سبشير الري

 3.57  ٦  يخالد العلم

 6.54  ١١  يدالل المغرب

 4.16  ٧  نزهرة المدائ

 2.38  ٤  ئشهداء الشاط

 8.33  ١٤  نعباد الرحم

 2.97  ٥   الثانويةحعبد الفتا

 2.38  ٤  فلسطين

 5.95  ١٠  حفهد الصبا

 4.76  ٨  هاشم عطا الشوا

 ١٦٨100  المجموع

ة هم من الذين يدرسون في مدرسة الجليل الثانوي% ١٧,٨٥تبين من النتائج التالية أن ما نسبته 
من الذين  % ١٠,١١من الذين يدرسون في مدرسة الكرمل وما نسبته % ١١,٩٠وما نسبته 

رسة أحمد يدرسون في مدرسة بشير الريس ومن الذين يدرسون في مدرسة عباد الرحمن ومد
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وزعت على باقي المدارس بنسب مختلفة ت منهما وباقي النسبة قد لكل% ٨,٣٣شوقي ما نسبته
  .ومتفاوتة

  )٤(جدول 
  ضح التكرارات والنسبة المئوية لفرع الدراسةيو

 %ةالنسبة المئوي العدد  الفرع

 43.45  ٧٣  األدبي

 54.76  ٩٢  العلمي

 1.78  ٣  علوم إنسانية

 100 ١٦٨  المجموع

  
وما نسبته % ٥٤,٧٦تبين أن غالبية أفراد العينة من الذين يدرسون في الفرع العلمي بنسبة 

يدرسون في فرع العلوم % ١,٧٨رع األدبي وما نسبته من الذين يدرسون في الف% ٤٣,٤٥
  .اإلنسانية

  

  )٥(جدول 
  ١ يوضح التكرارات والنسبة المئوية للصف التعليمي

 %ةالنسبة المئوي العدد  الصف

  ٧٣,٨ ١٢٤  رالحادي عش
  ٢٦,٢  ٤٤  رالثاني عش
  ١٠٠ ١٦٨  المجموع

  
                                                 

قد توقفوا عن الذهاب لمدارسهم لالستعداد " الثانوية العامة " تكمن في أن طلبة الثاني عشر واجه الباحثان مشكلة  1 .١
شر هي نسبة قليلة مقارنة  لذلك فنسبة الصف الثاني ع٢٠١٠-٤-١٧متحانات التجريبية التي تبدأ في تاريخ لال

  .بالعينة من طلبة الصف الحادي عشر
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وما نسبته % ٧٣,٨دي عشر  بنسبة أظهرت النتائج أن غالبية أفراد العينة من طلبة الصف الحا
  .من طلبة الصف الثاني عشر% ٢٦,٢

  -:مدى استخدام اإلنترنت: الوحدة الثانية* 
  
  

  )٦(جدول 
  يوضح التكرارات والنسبة المئوية المتالك العينة ألجهزة الكمبيوتر

  
 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٩٨,٢ ١٦٥  نعم
  ١,٨  ٣ ال

  ١٦٨ ١٦٨  المجموع

  
من % ١,٨أفراد العينة من الذين يمتلكون جهاز كمبيوتر داخل بيوتهم وما نسبته ن معظم تبين أ

الذين ال يمتلكون جهاز كمبيوتر وهذه النسبة ضئيلة تؤكد على توفر أجهزة الكمبيوتر داخل البيوت 
  .في قطاع غزة  

 
  )٧(جدول 

  ليوميةيوضح التكرارات والنسبة المئوية الستخدام اإلنترنت خالل حياتك ا
  

 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٩٥,٢ ١٥٩  نعم
  ٤,٨  ٩  ال

  ١٠٠ ١٦٨  المجموع
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 وسيلة االنترنت خالل حياتهم اليومية بنسبة ونتبين أن معظم  أفراد العينة من الذين يستخدم
من الذين ال يستخدمون تلك الوسيلة يمتلكون جهاز كمبيوتر داخل % ٤,٨وما نسبته % ٩٥,٢

  .هذه النسبة ضئيلة تؤكد على اتساع شريحة مستخدمي وسيلة االنترنت بيوتهم و 
  

  )٨(جدول 
١يوضح التكرارات والنسبة المئوية لمكان استخدام اإلنترنت  

  
 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٧٦,٧ ١٥٨  البيت
  ١,٠  ٢  )المدرسة (الجامعة

  ٦,٨  ١٤  تمقهى االنترن
  ١٣,١  ٢٧  قمنزل صدي
  ٢,٤  ٥  ىأماكن أخر
  ١٠٠ ٢٠٦  المجموع

 
نترنت ويتابعونها من من الذين يستخدمون وسيلة اإل% ٧٦,٧تبين أن غالبية أفراد العينة بنسبة 

يتابعونها % ٦,٨يتابعونها من داخل منازل أصدقائهم وما نسبته % ١٣,١داخل بيوتهم وما نسبته 
 ماكن األخرى هياألبين أن يتابعونها من أماكن أخرى وقد ت% ٢,٤من مقهى اإلنترنت وما نسبته 

يتابعونها من داخل المدرسة % ١وما نسبته ) منازل  األقارب، جمعية الهالل األحمر الفلسطيني (
  . نترنت داخل البيوت داخل قطاع غزةوهذا يؤكد على انتشار وسيلة اإل

  
  
  
  

                                                 
يشير إلى عدد اإلجابات التي حصل عليها الباحثان من االستقصاء الموزع على المبحوثين حيث  ) ٨(  في الجدول رقم ٢٠٦إن الرقم  1

  ."ن اختيار أكثر من إجابةيمك"أين تستخدم اإلنترنت؟ أتيح المجال أمامهم لإلجابة عن أكثر من خيار في سؤال من 
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  )٩(جدول 
  ١ يوضح التكرارات والنسبة المئوية لكيفية تعلم استعمال اإلنترنت

  
 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ١,٢٥  ٢  دورات تدريبية
  ١٢,٥٧  ٢٠  بمساعدة صديق
  ٧٩,٨٧ ١٢٧  من تلقاء نفسي

  ٦,٢٨  ١٠  ىأخر
  ١٠٠ ١٥٩  المجموع

  
% ١٢,٥نترنت من تلقاء أنفسهم وما نسبته عينة قد تعلموا استعمال وسيلة اإلتبين أن معظم أفراد ال

من خالل طرق أخرى من أهمها % ٦,٢٨هم وما نسبته قد تعلموا عن طريق مساعدة أصدقائ
طريق دورات  عن %١,٢٥وما نسبته) اإلخوان واألخوات وحتى الوالدين، تعليم أهل البيت (

  . تدريبية
  
  
  
  
  

                                                 
 أفراد من المبحوثين لم يتعاونوا ٩ وهذا يدلل على أن ١٦٨ من أصل ١٥٩ أجاب عن السؤال ٩في الجدول رقم  1 .١

  .مع الباحثين لإلجابة عن هذا السؤال
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  )١٠(جدول 
  ١يوضح التكرارات والنسبة المئوية لعدد الساعات التي تستخدم خاللها اإلنترنت يوميًا

  
 %ة المئويالنسبة العدد  اإلجابة

  ٣٦,٠  ٥٨  أقــل مـن سـاعـة
  ٥٥,٩  ٩٠   ساعات٣من ساعة إلى 

  ٦,٨  ١١     سـاعـات٧- ٣من  
  ٠,٦  ١    سـاعـات١٠- ٧من  

  ٠,٦  ١   ساعـات١٠أكثر من 
  ١٠٠ ١٦١  المجموع

  
من الذين يقضون معدل ما بين ساعة إلى ثالثة % ٥٥,٩ما نسبته  بتبين أن غالبية أفراد العينة

من الذين يقضون معدل ساعة واحدة يوميا % ٣٦,٠نترنت وما نسبتها على وسيلة اإلات يوميساع
% ٠,٦من الذين يقضون معدل مابين ثالثة ساعات إلى سبعة ساعات وما نسبته % ٦,٨وما نسبته 

من الذين يقضون معدل ما بين سبعة ساعات إلى عشرة ساعات وكذلك بنفس النسبة للذين يقضون 
  .  ت أكثر من عشرة ساعا

  
  

                                                 
في  المشاركين ١٦١ أفراد لم يتعاونوا في اإلجابة عن السؤال العاشر لذلك فإن مجموع المبحوثين هو ٧هناك  1 .١

  .اإلجابة عن السؤال
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  )١١(جدول 

  ١  يوضح التكرارات والنسبة المئوية لدوافع استخدام اإلنترنت
  

%ةالنسبة المئوي  العدد  اإلجابة

  ١٢٤٢٠,٦  مصدر مهم للمعلومات

  ١٠,٥  ٦٣  متابعة التطورات اإلخبارية

  ١١٣١٨,٨  التسلية  والمتعة وقضاء الفراغ

  ١٠,٥  ٦٣  إشباع غريزة حب االستطالع والثقافة

  ١١٥١٩,١  الحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة

  ١٢٣٢٠,٥  للتواصل مع األشخاص
  ٦٠١١٠٠  المجموع

  
ستخدامهم لوسيلة اإلنترنت أنها يعتبرون أن من الدوافع الرئيسية ال% ٢٠,٦تبين ما نسبته 

ته يعتبرونها وسيلة للتواصل مع األشخاص وما نسب% ٢٠,٥مصدر للمعلومات وما نسبته 
يعتبرونها % ١٨,٨يعتبرونها للحصول على المعلومات المتعلقة بالدراسة وما نسبته % ١٩,١

                                                 
 يشير إلى عدد اإلجابات التي حصل عليها الباحثان من االستقصاء ١١ في الجدول رقم ٦٠١إن الرقم  1 .١

  .الموزع وأتيح الجدول أمامهم لإلجابة عن أكثر من خيار في السؤال
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يعتبرونها لمتابعة األخبار % ١٠,٥وسيلة للتسلية والمتعة وقضاء األوقات والفراغ وما نسبته 
  . االستطالع والثقافةإلشباع غريزة حبالمحلية وبنفس النسبة يعتبرونها 

  
  
  
  
  -":اإلنترنت" متابعة المواقع الفلسطينية على الشبكة العنكبوتية / الوحدة الثالثة*
  

  )١٢(جدول 
  ١ يوضح التكرارات والنسبة المئوية لمتابعة المواقع الفلسطينية بشكل عام

  
 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ١٦,٤  ٢٦  نعم
  ٧٣,٠ ١١٦  أحيانا
  ١٠,٧  ١٧  ال

  ١٠٠ ١٥٩  المجموع
  

 بشكل عام وما ةمن أفراد العينة قالوا أحيانا  يتابعون المواقع الفلسطيني% ٧٣,٠تبين ما نسبته 
يتابعون  قالوا ال%١٠,٧ بشكل عام وما نسبته ةقالوا نعم يتابعون المواقع الفلسطيني% ١٦,٤نسبته 

  . بشكل عامةالمواقع الفلسطيني
  
  
  
  

                                                 
 .كين في اإلجابة عنهالمشار١٥٩ لذلك فإن مجموع المبحوثين هو ١٢ أفراد لم يجيبوا عن السؤال رقم ٩هناك  1
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  )١٣(جدول 
  ١ حيوضح التكرارات والنسبة المئوية ألي المواقع تتصف

  
%ةالنسبة المئوي  العدد  اإلجابة

  ٣٤,٩٢  ٤٤  مواقع إخبارية
  ١٤,٢٨  ١٨  مواقع فنية
  ٣٤,١٢  ٤٣  منتديات

  ١٠,٣١  ١٣  مواقع رياضية
  ٦,٣٤  ٨  أخرى

  ١٠٠  ١٢٦  المجموع
  

 إخبارية عنترنت يتصفحون مواقمن الذين يتصفحون على وسيلة اإل% ٣٤,٩٢نسبته تبين أن ما 
يتصفحون مواقع فنية وما نسبته % ١٤,٢٨حون المنتديات وما نسبته يتصف% ٣٤,١٢نسبته وما 

 عمواق( يتصفحون مواقع أخرى أهمها% ٦,٣٤ رياضية وما نسبته عيتصفحون مواق% ١٠,٣١
  ).تعليمية ومواقع إسالمية 

  
  
  
  

                                                 
   ".١٣" هناك نسبة كبيرة من المبحوثين لم يتعاونوا مع الباحثين في اإلجابة عن السؤال رقم  1
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)١٤(جدول   
  ١ يوضح التكرارات والنسبة المئوية ألآثر المواقع الفلسطينية التي تتابعها

  
  %النسبة العدد  موقعال

  ٣٦,٥ ١٥٢ مواقع إخبارية

  ٢٥,٠ ١٠٤ مواقع رياضية
  ٢٠,٠  ٨٣ مواقع فنية
  ١٨,٥  ٧٧ منتديات
  ١٠٠ ٤١٦  المجموع

  
% ٣٦,٥ أن من أكثر المواقع  الفلسطينية متابعة هي المواقع اإلخبارية بنسبةجتبين من النتائ

 % ٢٠,٠وما نسبته % ٢٥,٠ية بنسبة واعتبروها األولى في التصنيف تليها المواقع الرياض
أما بالنسبة للمواقع أخرى فقد تبين أن أكثر المواقع % ١٨,٥للمواقع الفنية ثم تليها المنتديات بنسبة 

  ).مواقع التراث الفلسطيني، مواقع تعليمية ، مواقع دينية (الفلسطينية متابعة هي 
  
  
  
  

                                                 
 في الجدول إلى إمكانية اختيار المبحوث أكثر من إجابة لهذا السؤال ، لذلك قام اإلحصائي باحتساب عدد اإلجابات ٤١٦يشير الرقم  1

  .المختارة من قبل المبحوثين
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48 
 

  )١٥(جدول 
شعورك بأن المواقع الفلسطينية تضيف أشياء جديدة يوضح التكرارات والنسبة المئوية ل

  ١ بشكل مستمر
  

%ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٢٦,٣  ٤٠  نعم
  ٦٤,٥  ٩٨  أحيانا
  ٩,٢  ١٤  ال

  ١٠٠ ١٥٢  المجموع
  

أشياء  تضيف لهم أحيانا من أفراد العينة قالوا بان المواقع الفلسطينية% ٦٤,٥ما نسبته تبين أن 
لهم  أشياء  نعم تضيف قالوا  بأن المواقع الفلسطينية% ٢٦,٣وما نسبته جديدة بشكل مستمر 

ال تضيف لهم  أشياء جديدة  قالوا بأن المواقع الفلسطينية%٩,٢جديدة بشكل مستمر وما نسبته 
  .بشكل مستمر

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .يوجد نسبة كبيرة من المبحوثين أهملت اإلجابة عن هذا السؤال ولم تتعاون مع الباحثين في هذا اإلطار 1
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  )١٦(جدول 
  المواقعمن  تفاعل وتشارك به أآثريوضح التكرارات والنسبة المئوية ألآثر موقع إخباري ت

  ١ األخرى
  

  المواقع  األول

%النسبةالعدد

  ١٣٦١٨,٣ وكالة معاً اإلخبارية

  ١٢٠١٦,٢ موقع فلسطين اليوم
  ١٠٤١٤,٠ موقع دنيا الوطن

  ١٢,٤  ٩٢  وكالة فلسطين برس
  ١٠,٨  ٨٠  وكالة سما اإلخبارية
  ٩,٤  ٧٠  وكالة صفا اإلخبارية

  ٩,٤  ٧٠  موقع الجزيرة نت       
  ٩,٦  ٧١  وت كومبانيت د
  ٧٤٣١٠٠  المجموع

  
يتفاعلون ويشاركون مع موقع وكالة معا اإلخبارية % ١٨,٣تبين أن من أفراد العينة ما نسبته 

بنسبة لموقع فلسطين برس وما % ١٦,٢ويعتبرونها األولى في التفاعل والمشاركة معها وما نسبته 
كالة فلسطين برس وما نسبته لموقع و% ١٢,٤لموقع دنيا الوطن وما نسبة % ١٤,٠نسبته 
نسبته لكال من صفا اإلخبارية والجزيرة نت وما % ٩,٤لوكالة سما اإلخبارية وما نسبته % ١٠,٨
 أما بالنسبة للمواقع األخرى فقد كانت أهم المواقع هي الكوفية ،لموقع بانيت دوت كوم % ٩,٦

  .وفلسطين اآلن
  

                                                 
 في الجدول إلى إمكانية اختيار المبحوث أكثر من إجابة لهذا السؤال ، لذلك قام اإلحصائي باحتساب عدد اإلجابات ٧٤٣يشير الرقم  1

  .المختارة من قبل المبحوثين
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  )١٧(جدول 
     منتدى أو الملتقى الفلسطيني األآثر متابعةيوضح التكرارات والنسبة المئوية لل

  لديك
  

  المنتديات  األول

%النسبةالعدد

  ١٢٤٢٢,٣ شبكة فلسطين للحوار

  ١٦,٧  ٩٣  الفتحاويالملتقى
  ١٢,٩  ٧٢ الواليات المتحدة الغزاوية
  ١١,١  ٦٢  منتديات المارد الفلسطيني

  ٩,٣  ٥٢  شبكة يافا سوفت
  ٩,٢  ٥١  منتدى رمش العين

  ٩,٣  ٥٢  كتوب بلوج دوت كومم
  ٩,٢  ٥١  الملتقى التعليمي الفلسطيني

  ٥٥٧١٠٠  المجموع
يعتبرون منتدى شبكة فلسطين للحوار من أكثر المنتديات % ٢٢,٣تبين من النتائج أن ما نسبته 

ة ثم يليها منتدى الواليات الغزاوية بنسب% ١٦,٧ الفتحاوي بنسبة يها الملتقىالفلسطينية متابعة ثم يل
ثم يليها منتديات المارد الفلسطيني ثم يليها منتدى شبكة يافا سوفت ومكتوب بلوج دوت % ١٢,٩

أيضا % ٩,٢لكال منهما ثم تليهم منتديات رمش العين والملتقي التعليمي بنسبة % ٩,٣كوم بنسبة 
لملتقى وا، والملتقى التربوي ، منتدى األوس التعليمي (لكل منهما  ومن أهم المنتديات األخرى 

  ).الشبابي
  

  ــــــــــ
 في الجدول إلى إمكانية اختيار المبحوث أكثر من إجابة لهذا السؤال ، لذلك قام اإلحصائي ٥٥٧ يشير الرقم .١

  .باحتساب عدد اإلجابات المختارة من قبل المبحوثين
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  )١٨(جدول 
ل متابعة يوضح التكرارات والنسبة المئوية للموقع العالمي الذي تستخدمه أآثر خال

  "١" الشبكة العنكبوتيه
  

  الترتيب
  المواقع

%النسبةالعدد

Google ١٣٤36.81 
Face book ٤٩  13.46 

you tube ٣٥  9.61 
Twitter  ٩  2.472 

Hotmail  ٧٣  20.05 
Yahoo  ٢٩  7.96 
Gmail  ١٨  4.94 

eBuddy  ١٧  4.67 

  ٣٦٤١٠٠  المجموع
  

فراد العينة يعتبرون الموقع العالمي األكثر متابعة هو من أ% ٣٦,٨١تبين من النتائج ما نسبته 
"Google  "  ثم يليه موقع" Hotmail " ثم يليه موقع %٢٠,٠٥بنسبة" Face book"   بنسبة

ثم % ٧,٩٦بنسبة  "Yahoo"ثم يليه موقع % ٩,٦١ بنسبة "you tube "ثم يليه موقع % ١٣,٤٦
 منهما على التوالي ومن أهم لكل% ٤,٦٧و% ٤,٩٤بنسبة " eBuddy" و"Gmail "يليه موقع 

  gamezerالمواقع األخرى 
  
  
  

  ــــــــــ
 في الجدول إلى إمكانية اختيار المبحوث أكثر من إجابة لهذا السؤال ، لذلك قام اإلحصائي ٣٦٤ يشير الرقم .١

  .باحتساب عدد اإلجابات المختارة من قبل المبحوثين
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  )١٩(جدول 
لمئوية لشعورك بأنك تستفيد عند زيارتك  للمواقع يوضح التكرارات والنسبة ا

  "١"الفلسطينية  
  

%ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٤٩,٤  ٧٧  نعم
  ٤,٥  ٧  ال

  ٤٢,٣  ٦٦  أحيانا
  ٣,٨  ٦  ال أدري
  ١٠٠ ١٥٦  المجموع

  
من أفراد العينة قالوا بأنهم يستفيدون من المواقع الفلسطينية عند % ٤٩,٤تبين أن ما نسبته 

يستفيدون من المواقع  قالوا ال% ٤,٥ وما نسبته نقالوا أحيانا يستفيدو% ٤٢,٣تها وما نسبته زيار
  .قالوا ال ندري% ٣,٨ية وما نسبته الفلسطين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
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تبين أن هناك مجموعة من المبحوثين لم يتعاونوا مع الباحثين في اإلجابة عن هذا السؤال بالشكل .١
  .المطلوب

  )٢٠(جدول 
هل تشعر بالمصداقية يوضح التكرارات والنسبة المئوية  لمتابعتك للمواقع الفلسطينية 

  ١ في معلوماتها
  

 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ١١,٧  ١٨  نعم
  ٧٩,٢ ١٢٢  إلى حد ما

  ٩,١  ١٤  ال
  ١٠٠ ١٥٤  المجموع

  
اقع الفلسطينية قالوا  للمومن أفراد العينة من خالل متابعتهم% ٧٩,٢تبين من النتائج أن ما نسبته 

قالوا بأنهم يشعرون بمصداقيتها وما نسبته % ١١,٧يشعرون بمصداقيتها وما نسبته إلى حد ما 
  . من خالل المتابعةا ال يشعرون بمصداقيته بأنهمقالوا% ٩,١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . هناك مجموعة من المبحوثين لم يتعاونوا مع الباحثين في اإلجابة عن هذا السؤال بالشكل المطلوبتبين أن  1
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  )٢١(جدول 

بتك يوضح التكرارات والنسبة المئوية لشعور بان المواقع الفلسطينية تشبع رغ
  ١بالحصول على آخر المستجدات

  
 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ١٨,٣  ٢٨  نعم
  ٦٥,٤ ١٠٠  إلى حد ما

  ١٦,٣  ٢٥ ال
  ١٠٠ ١٥٣  المجموع

  
 قالوا بأن المواقع الفلسطينية إلى حد ما تشبع من أفراد العينة% ٦٥,٤تبين من النتائج أن ما نسبته 
ينية تشبع قالوا بأن المواقع الفلسط% ١٨,٣ما نسبته خر المستجدات وآرغبتهم في الحصول على 
ة ال المواقع الفلسطيني قالوا بان% ١٦,٣خر المستجدات وما نسبته رغبتهم في الحصول على آ

  . خر المستجداتتشبع رغبتهم في الحصول على آ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .تبين أن هناك مجموعة من المبحوثين لم يتعاونوا مع الباحثين في اإلجابة عن هذا السؤال بالشكل المطلوب  1
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   )٢٢( سؤال رقم 

  -سطينيةالل تصفحك للمواقع الفلالنقاط السلبية التي الحظتها من خ -
  : النهائية لالستقصاء فإن النقاط السلبية هيجتبين من خالل النتائ

 .خر األخبار والمستجدات عدم توفير آ •

 . اإللكترونية على المصالح الحزبية والفردية فقطاقتصار المواقع •

 .المبالغة في نشر األخبار  •

  نشر بعض القضايا المغلوطة  •
  
  -:للمواقع الفلسطينيةأسباب عدم متابعتك  : الوحدة الرابعة*

  )٢٣(جدول 

  "١"يوضح التكرارات والنسبة المئوية لعدم متابعتك للمواقع الفلسطينية يعود إلى

  األسباب  الترتيب

%النسبة العدد

 ٣٥,٤  ٧٣  تفتقر إلى التغطية الكاملة في مجاالتها

 ٣١,٦  ٦٥  عدم الثقة في معلوماتها

 ١٧,٥  ٣٦  ضعف المادة المعلوماتية

 ١,٥  ٣  رفتي الستخدام اإلنترنتعدم مع

 ١٤,١  ٢٩  قلة المواقع الفلسطينية

  ٢٠٦١٠٠  المجموع
 أهم أسباب عدم متابعة المواقع الفلسطينية يعود يعتبرون من% ٣٥,٤نتائج ما نسبته تبين من ال

معلومات من أسباب الم الثقة بيعتبرون عد% ٣١,٦ الت وما نسبتهاإلى افتقارها لتغطية كافة المج
 ميعتبرون ضعف المادة المعلوماتية من األسباب المؤدية لعد% ١٧,٥م المتابعة وما نسبته عد

                                                 
ت التي اختارها النتائج أظهرت أرقام كبيرة تساوي عدد اإلجابايتيح هذا السؤال للمبحوث إمكانية اختيار أكثر من إجابة ، لذلك ف  1

  .ن على مجمل السؤالالمبحوثو
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ن عدم معرفتهم يعتبرو% ١,٥يعتبرون قلة تلك المواقع وما نسبته % ١٤,١متابعتها وما نسبته 
  . اإللكترونيةنترنت من األسباب المؤدية لعدم متابعة المواقعباستخدام وسيلة اإل

  
  )٢٤(جدول 

  "١"ح التكرارات والنسبة المئوية لمعرفة التطور واإلقبال على المواقع الفلسطينية يوض
  

%ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٣٠,٤  ٤٥  نعم
  ٥٦,١  ٨٣  إلى حد ما

  ١٣,٥  ٢٠  ال
  ١٠٠ ١٤٨  المجموع

  
 إلى ة تطور وإقبال على المواقع الفلسطينيقالوا بأن هناك% ٥٦,١تبين من أفراد العينة ما نسبته 

قالوا بأن % ٣٠,٤ وما نسبته  وهذا يؤكد على أن هناك تطور طفيف على تلك المواقع حد ما
 تطور بأنه ال يوجد  هناكقالوا % ١٣,٥ تطور وإقبال على المواقع الفلسطينية وما نسبته هناك

  .وإقبال على المواقع الفلسطينية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 مما أظهر المجموع بعدد أقل بكثير من عدد المبحوثين ٢٤هناك عدد من المبحوثين لم يساعدوا الباحثين في اإلجابة عن السؤال رقم   1

  .الكلي 
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  )٢٥(جدول 
ن لمئوية لمعرفة عدم متابعتك للمواقع الفلسطينية بسبب أيوضح التكرارات والنسبة ا

  "١"الدراسة األآاديمية تغني عنها 
  

  %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ١٨,١  ٢٥  نعم
  ٣٣,٣  ٤٦  إلى حد ما

  ٤٨,٦  ٦٧  ال
  ١٣٨١٠٠  المجموع

  
اقع الفلسطينية قالوا بأنه ال يعتبرون عدم متابعتهم  للمو% ٤٨,٦تبين من أفراد العينة ما نسبته 

قالوا إلى حد ما بأن عدم % ٣٣,٣يرجع إلى أن الدراسة األكاديمية تغني عنها  وما نسبته 
قالوا % ١٨,١أن الدراسة األكاديمية تغني عنها  وما نسبته هم للمواقع الفلسطينية يرجع إلى متابعت

  .مية تغني عنهاأن الدراسة األكاديهم للمواقع الفلسطينية يرجع إلى نعم بأن عدم متابعت
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  ــــــــــ
 في هذا انهناك مجموعة من المبحوثين أهملوا اإلجابة عن هذا السؤال رغم اإليضاحات التي قدمها لهم الباحث.١

  .اإلطار
   )٢٦( سؤال رقم 

  :متى ستلجأ الستخدام المواقع الفلسطينية على اإلنترنت
  : المواقع الفلسطينية في الحاالت التاليةاستخدام يلجأون إلىستبين من النتائج أن أفراد العينة 

 . في حالة عدم توفر األخبار من جهات إعالمية مختلفة •

 .في حالة تطوير مواقعها •

 .عند زيادة الثقة بتلك المواقع •

 . عندما تصبح معلوماتها شاملة •

 . في حالة توفر طرق البحث العلمي فيها •

 . بهادعند الحصول على المعرفة والتزو •
  
  -:المواقع االلكترونية الفلسطينية من حيث الشكل والمضمون : وحدة الخامسة ال*
  

  )٢٧(جدول 
يوضح التكرارات والنسبة المئوية لمعرفة هل المواقع االلكترونية الفلسطينية تنافس 

  "١"المواقع الغربية في طريقة عرض المعلومات واألحداث 
  

 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٥,٩  ٩  اًبشكل كبير جد
  ٢١,١  ٣٢  بشكل كبير
  ٤٨,٧  ٧٤  بشكل قليل

  ٢٤,٣  ٣٧  بشكل قليل جداً
  ١٠٠ ١٥٢  المجموع
لمواقع  ايعتبرون أن المواقع الفلسطينية تنافس بشكل قليل%  ٤٨,٧تبين من النتائج أن ما نسبته

ما بشكل قالوا أن التنافس بينه% ٢٤,٣الغربية في طريقة العرض للمعلومات واألحداث وما نسبته 
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قالوا أن التنافس بشكل % ٥,٩ن التنافس بشكل كبير وما نسبته قالوا بأ% ٢١,١قليل جدا وما نسبته
    .من النتائج يالحظ أن منافسة المواقع الغربية قليلف اًكبير جد
  ــــــــــ

  .لشكل المطلوبتبين أن هناك مجموعة من المبحوثين لم يتعاونوا مع الباحثين في اإلجابة عن هذا السؤال با.١
  )٢٨(جدول 

المواقع االلكترونية يوضح التكرارات والنسبة المئوية ألآثر المميزات التي تجذبك لمتابعة 
  "١"الفلسطينية 

  
 %ةالنسبة المئوي  العدد  اإلجابة

  ٣٩,٣١  ٤٦  طريقة عرض المواضيع
  ٩,٤٠  ١١  استخدام األلوان

  ٢٣,٠٧  ٢٧  الصور والفيديوهات
  ٢٢,٢٢  ٢٦  لفنياسم الموقع وشكله ا

  ٥,٩٨  ٧  أخرى
  ١٠٠  ١١٧  المجموع

  
يعتبرون من أكثر المميزات التي تجذب لمتابعة  % ٣٩,٣١تبين من النتائج أن ما نسبته 

يعتبرون الصور % ٢٣,٠٧ طريقة عرض المواضيع وما نسبته هيالمواقع الفلسطينية 
هم موقع وشكله الفني من أبرون اسم اليعت% ٢٢,٢٢والفيديوهات من أهم المميزات وما نسبته 

مواضيعها مرتبطة (يعتبرون أن هناك مميزات أخرى أهمها % ٥,٩٨المميزات وما نسبته 
  ).تنوع المواضيع، طريقة الحوار فيها، بالواقع 
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  ــــــــــ
  . عن هذا السؤال بالشكل الصحيحةهناك نسبة كبيرة من المبحوثين لم يقوموا باإلجاب.١

  

  )٢٩(جدول 
ح التكرارات والنسبة المئوية لمعرفة شعورك بأن المواقع الفلسطينية تتمتع يوض

  "١"رعة عالية أثناء تصفحك لها بس
  

 %ةالنسبة المئوي العدد  اإلجابة

  ٣٠,٥  ٤٧  نعم
  ٤٢,٢  ٦٥  ال

  ٢٧,٣  ٤٢  ال أدري
  ١٠٠ ١٥٤  المجموع

  
 ال تتمتع بسرعة عالية أثناء قالوا بأن المواقع الفلسطينية% ٤٢,٢تبين من النتائج أن ما نسبته 

% ٣٠,٥ وما نسبته ،وهذه النسبة العالية تؤكد على عدم تمتع المواقع بسرعة المطلوبة تصفحها 
ال يدرون  ما % ٢٧,٣سبته قالوا بأن المواقع الفلسطينية  تتمتع بسرعة عالية أثناء تصفحها وما ن

  .تصفحها أم التتمتع بسرعة عالية أثناء  كانت المواقع الفلسطينية إذا
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  ــــــــــ
  . عن هذا السؤال كما كان موضح لهم في االستقصاءة هناك عدد من المبحوثين لم يقوموا باإلجاب.١
 

  )٣٠(جدول 

  "١" قلة المواقع الفلسطينية العامةيوضح التكرارات والنسبة المئوية لمعرفة أسباب 
  

  األسباب  الترتيب

النسبة  العدد

%  

٢١,٤٢  ٤٥  إلنترنت على المجتمع الفلسطينيحداثة ا
٤٦,٦٦  ٩٨  عدم إدراك المجتمع والمؤسسات ألهمية المواقع

٢٥,٢٣  ٥٣ عدم انتشار اللغة العربية في اإلنترنت كباقي اللغات األجنبية
  ٦,٦٦  ١٤  أخرى

  ١٠٠  ٢١٠  المجموع

  
مواقع الفلسطينية هو عدم يعتبرون من أهم أسباب قلة ال% ٤٦,٦٦تبين من النتائج أن ما نسبته 

 عدم انتشار اللغة يعتبرون% ٢٥,٢٣وما نسبتهمجتمع والمؤسسات ألهمية المواقع ، إدراك ال
 يعتبرون السبب %٢١,٤٢هم األسباب وما نسبته أنترنت كباقي اللغات األجنبية من العربية في اإل

جع ألسباب تر% ٦,٦٦ نسبته نترنت على المجتمع الفلسطيني ومالقلة المواقع هو حداثة وسيلة اإل
قلة رؤوس ، االهتمام بالمواقع العربية واألجنبية ، هتمام بتلك المواقع عدم اال(أخرى من أهمها 

  ).االهتمام بالمواقع الحزبية ، األموال الالزمة لتغطية إنشاء تلك المواقع 
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  ــــــــــ
ة ، لذلك فالنتائج أظهرت أرقام كبيرة تساوي عدد  يتيح هذا السؤال للمبحوث إمكانية اختيار أكثر من إجاب.١

  .اإلجابات التي اختارها المبحوثين على مجمل السؤال

  :أسباب عدم استخدام الشبكة العنكبوتية -الوحدة السادسة * 
  

  )٣١(جدول 

  "١" فة أسباب عدم استخدامك لإلنترنتيوضح التكرارات والنسبة المئوية لمعر
  

  األسباب  الترتيب

النسبةالعدد

%  

 ٢٢,٩  ٨  عدم الثقة باإلنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات

 ١٤,٣  ٥  الحالة االقتصادية الصعبة

 ٢٠,٠  ٧  اعتمادي على مصادر أخرى في اكتساب المعلومات

  ٤٢,٩  ١٥ ال أملك وقت فراغ لمتابعة اإلنترنت
  ١٠٠  ٣٥  المجموع

  
نترنت راء عدم استخدامهم لوسيلة اإلبب ويعتبرون أن الس% ٤٢,٩تبين من النتائج أن ما نسبته 

باإلنترنت  قالوا بسبب عدم الثقة% ٢٢,٩ وما نسبته هو عدم امتالكهم لوقت فراغ لمتابعة اإلنترنت
على مصادر أخرى في اكتساب  قالوا العتمادهم% ٢٠,٩وما نسبته كمصدر رئيسي للمعلومات 

   .الحالة االقتصادية الصعبة بسبب ترنت أنهم ال يستخدمون اإلنقالوا% ١٤,٣ وما نسبته المعلومات
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  ــــــــــ
  يتيح هذا السؤال للمبحوث إمكانية اختيار أكثر من إجابة ، لذلك فالنتائج أظهرت أرقام كبيرة تساوي عدد .١

  . على مجمل السؤالوناإلجابات التي اختارها المبحوث
  )٣٢(جدول 
مصادرك الرئيسية للحصول على األخبار يوضح التكرارات والنسبة المئوية لمعرفة 

  "١" والمعلومات
  

  الترتيب
  المصادر

  %النسبة  العدد

 ٤٥,٦  ٢٦ التلفزيون

 ١٥,٧  ٩  اإلذاعات المحلية

 ١٧,٥  ١٠  الصحف والمجالت

  ١٢,٢  ٧ المكتبة العامة
  ٨,٧  ٥  أخرى

  ١٠٠  ٥٧  المجموع
  

ئيسي للحصول على األخبار يعتبرون المصدر الر% ٤٥,٦تبين من النتائج أن ما نسبته 
يعتبرون % ١٥,٧للصحف والمجالت وما نسبته % ١٧,٥والمعلومات هو التلفزيون وما نسبته 

لمصادر أخرى % ٨,٧يعتبرون المكتبة العامة وما نسبته % ١٢,٢اإلذاعات المحلية وما نسبته 
   ). smsالرسائل النصية عبر الهواتف النقالة (  أهمها من
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  ــــــــــ
يتيح هذا السؤال للمبحوث إمكانية اختيار أكثر من إجابة ، لذلك فالنتائج أظهرت أرقام كبيرة تساوي عدد  .١

 . على مجمل السؤالوناإلجابات التي اختارها المبحوث

  المبحث الثاني

  -:مناقشة نتائج الدراسة

نية المتعلقة باتجاهات  في هذا المبحث أهم النتائج التي وردت خالل الدراسة الميداتناول الطالبان

   -:لكترونية الفلسطينية وكانت على النحو التالي  الثانوية نحو متابعة المواقع اإلطلبة
  

 ودليل ذلك  الحديثي أن المجتمع الفلسطيني يهتم بمواكبة التطور التكنولوجطالبانالحظ ال* 
ثين وهذه نسبة كبيرة  من مجمل نسبة المبحو%٩٨,٢النسبة الكبيرة التي تمتلك الكمبيوتر وهي 

  .المجتمع الفلسطينيع االقتصادية الصعبة التي يعيشها مقارنة باألوضا
  

 ن الشباب الفلسطيني حريص على متابعة ما هو جديد في عالم التكنولوجيا أطالبانال ستنتجإ * 
على مدى إيمان من خالل وجود شبكات إنترنت في بيوتهم ، وهذا مؤشر إيجابي وكبير يدلل 

  .نترنت بحياتهم اليوميةاب بدور اإلالشب
  

هم وتبين ذلك من خالل السماح  أن األهالي معنيون بتطوير قدرات أبنائطالبينلأظهرت النتائج ل* 
 وهذا مؤشر إيجابي على درجة الوعي التي يمتاز بها المجتمع لهم بوجود إنترنت في البيت
معظم المبحوثين أقروا بأن مدارسهم لم أما فيما يتعلق بالمدارس ف، الفلسطيني وخاصة األهالي 

  .يصلها اإلنترنت بشكل كبير مما يستدعي العمل على تعميم االنترنت في المدارس
  

اإلنترنت من تلقاء أنفسهم دون  استعمال   أن كثير من الشباب واألغلبية تعلمواطالبانال الحظ  *
تطوير  لدى الشباب الفلسطيني من وهذا يدلل على روح المبادرة والمعرفة، عتماد على غيرهم اال

  .لمهاراتهم وقدراتهم الخاصة والتكيف مع التغيرات الحياتية بما فيها الجوانب التكنولوجية
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 اإلنترنت الفترة التي يقضيها معظم أفراد العينة على أن طالبانالمن خالل الدراسة استنتج * 
بعد لشباب الفلسطيني لم يصل أن اب وهذا مؤشر جيد جداً من ساعة إلى ثالث ساعات تصل 

  جتماعيةيؤدي لتعطيل حياته التعليمية واال والذي قد  على اإلنترنت والكبيرلمرحلة اإلدمان السلبي
  

يني بمدينة غزة يتابع المواقع  من خالل نتائج الدراسة أن الشباب الفلسطلطالبين لتبين* 
بي على عدم المتابعة بسبب تفضيل لكترونية الفلسطينية بصورة غير دائمة ، وهذا مؤشر سلاإل

  .الشباب لمتابعة مواقع خارجية خالل تصفحهم لإلنترنت
 أن معظم عينة الدراسة يفضلون متابعة المواقع اإلخبارية والمنتديات على طالبانالالحظ * 

حساب األنواع األخرى من المواقع والمواضيع ، وهذا مؤشر طبيعي ألن المجتمع الفلسطيني   
 حساس تستجد األحداث عليه بشكل يومي خاصة في منطقته ومدينته لذلك فالشباب  هو مجتمع

  .يتابع المواقع اإلخبارية والمنتديات التي تنقل كل ما هو جديد من األحداث بشكل يومي ولحظي
  

 المواقع الفلسطينية تضيف أشياء جديدة ولكن بشكلالمبحوثين يرون أن  أن طالبانال  الحظ *
 مؤشر خطير يحتاج إلى انتباه من قبل أصحاب المواقع الفلسطينية لزيادة اهتمام متقطع ، وهذا

  .المتصفح الفلسطيني بمواقعهم ومتابعتها باستمرار
  

موقع وكالة معاً اإلخبارية احتل المرتبة األولى من أن من خالل نتائج الدراسة  طالبانالستنتج   إ*
رتبة الثانية موقع فلسطين اليوم ويليه بالمرتبة الثالثة موقع حيث متابعة أفراد العينة له فيما يليه بالم

دنيا الوطن ، وهذا مؤشر جيد جداً على اهتمام هذه المواقع الفلسطينية بإضافة كل ما هو جديد 
  .لجذب المتصفحين إليها

  

 من اً كبيراًالمنتديات الفلسطينية التي تجذب عددأن عبر تحليل نتائج الدراسة  طالبانالستنتج إ  *
المتصفحين إليها تنوعت مراتبها فاحتلت شبكة فلسطين للحوار المرتبة األولى فيما احتل الملتقى 
الفتحاوي المرتبة الثانية ثم يليه في المرتبة الثالثة منتدى الواليات المتحدة الغزاوية ، وهذا مؤشر 

عايير يوافقها فيه جيد جداً على حرص المنتديات باجتذاب الجمهور عبر طرح مواضيعها وفق م
  .معظم المتابعين لتلك المنتديات

  

  أن الشباب الفلسطيني يفضلون استخدامطالبانال  العالمية الحظ والمواقعلشبكاتمتابعة ا بالنسبة ل*
 نترنت يليه في المرتبة الثانية موقعكأول محرك بحث وتصفح على اإل Googleمحرك البحث 

Hotmail يليه الموقع االجتماعي الشهير التواصل مع اآلخرين كبريد إلكتروني يساعد على 
Face Book  في المرتبة الثالثة ، وهذا مؤشر ممتاز على اهتمام المبحوثين بمتابعة هذه المواقع 
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التي تعد من المواقع العالمية والتي لديها كم هائل من األخبار والمعلومات التي تفيد مستخدمي 
  .اإلنترنت 

  

عبر متابعة إجابات المبحوثين على االستقصاء أن نسبة كبيرة منهم يشكون في  طالبانالستنتج   إ*
لكترونية الفلسطينية ، وهذا مؤشر خطير يبين ضرورة معلومات التي ترد على المواقع اإلصحة ال

  .أن تعمل تلك المواقع على التأكد من صحة المعلومات الخاصة والواردة عبر صفحاتها
  

  
  
إلى مجموعة من النقاط نتبهوا ل هذا السؤال أن جموع المبحوثين ان خال مطالبانالتبين    *

السلبية المتعلقة بالمواقع االلكترونية الفلسطينية أهمها عدم توفير آخر األخبار والمستجدات وكذلك 
اقتصار عمل تلك المواقع على تحقيق المصالح الفردية والحزبية إضافة لنشرها بعض المعلومات 

 وجهة نظر المبحوثين ، وهذا مؤشر مهم يحتاج إلى توجيه رسالة ألصحاب تلك المغلوطة حسب
المواقع بضرورة تحرى الصدق والموضوعية والعمل على التأكد من مصادر نقل األخبار وأن 

     .يكون هدفها العام استقطاب كافة الشرائح داخل المجتمع دون اقتصارها على فئة أو جهة بذاتها
 

  
أن المبحوثين يرون أن المواقع من خالل مالحظة نتائج تحليل االستقصاء ب انطالبالستنتج   إ*
لكترونية ال تؤثر سلباً على الدراسة األكاديمية ، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على أن اإلنترنت يعد اإل

  .وسيلة مهمة ومساندة في الحياة اليومية للشباب الفلسطيني
  

  
يهم الرغبة في متابعة ئج الدراسة بأن المبحوثين يؤكدون أن لدعبر متابعة نتا طالبانال ستنتجإ  *

لكترونية الفلسطينية في حال وفرت األخبار بشكل كبير فيها وزيادة مصداقية أساليبها المواقع اإل
في عرض األحداث والمعلومات ، وهذا مؤشر مهم جداً يجب أن يعتمده أصحاب المواقع 

 جذب كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من المتابعين للشبكة الفلسطينية لزيادة وتفعيل دورها في
   .العنكبوتية

  

  

  
 من خالل إجابات المبحوثين أن الشباب الفلسطيني يعتقد أن المواقع الفلسطينية ال لطالبينل تبين  *

تعمل على منافسة المواقع األجنبية والخارجية في تفعيل طريق العرض والمعلومات بشكل كبير 
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مما يدلل على ضرورة أن تقوم المواقع الفلسطينية بتطوير آليات وأشكال عرض وملحوظ ، 
  .المعلومات مما يزيد من إقبال المتصفحين عليها

  

  
على أن المبحوثين يرون أن المواقع الفلسطينية لديها  نتائج االستقصاءمن خالل  طالبانال استدل *

وكذلك ما يجذبهم لمتابعتها هو عرض القدرة العالية على عرض مواضيعها بشكل جذاب وكبير 
الصور والفيديوهات إضافة إلى أن اسم الموقع وشكله الفني يساعد على جذب المتصفحين ، وهذا 

  .مؤشر إيجابي يبين حرص المواقع الفلسطينية على اعتماد الوسائل التي تجذب المتصفحين
  

حوثين يرون أن المواقع الفلسطينية معظم المبأن من خالل متابعة نتائج الدراسة  طالبين للتبين *
 ، وهذا مؤشر سلبي افتقارها إلى التصفح بسرعة عالية ضعف في سرعتها ويوجد فيها حالة من ال

على أصحاب المواقع االلكترونية االنتباه لهذه النقطة والعمل على زيادة سرعة خطوط يجب 
  .اقع الفلسطينيةاإلنترنت بما يضمن تحقيق الرضا لدى الجماهير المتابعة للمو

 
  

 أن أسباب قلة متابعة المواقع المبحوثين يرون من  كثيرأظهرت نتائج االستقصاء بأن *
لكترونية  المحلية ألهمية المواقع اإل المجتمعات والمؤسساتلكترونية يكمن في عدم إدراكاإل

ة ، وهذا مؤشر سلبي إضافة لعدم انتشار اللغة العربية كباقي اللغات األجنبية على الشبكة العنكبوتي
  .لكترونية من قبل كافة المؤسسات والمجتمع المحلي في فلسطينحتاج لزيادة االهتمام المواقع اإلي

  

 أن عدد الذين ال يتابعون اإلنترنت هم عدد محدود في المجتمع وأن عدم طالبانالستنتج إ* 
لثقة باإلنترنت كمصدر متابعتهم للشبكة العنكبوتية تعود لعدم امتالكهم أوقات فراغ وعدم ا

خرى كأولوية أ، وهذا مؤشر مقبول يدلل على تحديد بعض األفراد لمصادر معلوماتية للمعلومات 
                           .في حياته اليومية

  

أن األفراد الذين ال يتابعون اإلنترنت يعتبرون التلفزيون أهم مصدر للحصول  طالبانال الحظ *
بار يليه الصحف والمجالت ثم اإلذاعات مما يوضح أهمية هذه المصادر في على المعلومات واألخ

  .توعيتهم وتثقيفهم حتى في حالة عدم استخدامهم لإلنترنت
  
  
  
  
  
  



68 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التوصيات

تباع اإلطار المنهجي للدراسة ل استكمال خطوات البحث العلمي وا من خالطالبانالحرص 
عامة على الخروج بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى المتعلقة باتجاهات طلبة الثانوية ال

  :تي مية والمجتمعية وهي على النحو اآلالمسئولين والمؤسسات الحكو
أن تهتم المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس بتزويد مدارسها بخطوط ب طالباناليوصي  -١

در جديد ومهم في عالم إنترنت بهدف زيادة التفاعل والتواصل بين الطلبة والعالم واعتماده كمص
  .المعلومات واألحداث

 على تطوير وسائل جذبها لجمهور  الفلسطينيةلكترونيةأن تحرص المواقع اإلب طالبانال يوصي -٢
  .متصفحي  الشبكة العنكبوتية بهدف زيادة وتعميم الفائدة المعلوماتية إليهم وخاصة لشريحة الطلبة 

  

على إضافة أمور وأيقونات لكترونية الفلسطينية اقع اإل إدارات الموأن تعمل طالباناليوصي  -٣
  .جديدة وجذابة لتعمل على زيادة متابعة الجمهور لصفحاتها ومواقعها

  

لكترونية الفلسطينية من مصادرها اإلخبارية والمعلوماتية بأن تتأكد المواقع اإلطالبان ال يوصي -٤
  .متصفحين على اإلنترنت بينها وبين شريحة الر مواضيعها لزيادة الثقةعند نش

السعي  تجاه متصفحيها ومتابعيها بع الفلسطينية المسؤوليةالمواقتتحمل ن أب طالباناليوصي  -٥
 المعلومات المقدمة ة عبر ضمان صحة وسالمةلكترونية األجنبيالحثيث لمنافسة المواقع اإل

  .للجمهور الفلسطيني بشكل خاص
  

 االبتعاد عن تحقيق العمل علىب كترونية الفلسطينيةللمواقع اإلإدارات ا طالبانال يوصي -٦
  .المصالح الفردية والحزبية وأن تكون أهدافها هي تحقيق المصلحة العليا للشعب الفلسطيني
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هم لإلنترنت لمدى أهميته باستخدام أبنائ عائالتالهالي وبضرورة أن يثق األطالبان ال يوصي -٧
على الحياة األكاديمية للطلبة إذا ما أحسن ال يؤثر سلباً كمصدر للمعلومات في حياتهم اليومية مما 

 .استخدامها بالشكل الصحيح والسليم
  

بية بإعطاء ورش والمراكز التدري المؤسسات والجمعيات بضرورة أن تبادرطالبان ال  يوصي-٨ 
 للشباب الفلسطيني حول اآلليات الصحيحة والسليمة الستخدام الشبكة عمل وندوات تثقيفة

 .كبوتية كمصدر للمعلومات واألحداثالعن
  
  
  

  المراجع الخاصة بالدراسة
  

   القرأن الكريم :أوالً

   " .٣٢"سورة البقرة األية        *  

  

  :المنشورة األبحاث ثانياً

دراسة " نجوي فهمي، التفاعلية في المواقع اإلخبارية الرئيسية على شبكة اإلنترنت  •

  .دد الرابعالع"  م ٢٠٠١ " منشورة لمجلة البحوث
  

  :األبحاث غير المنشورة: ثالثاً

جمال على الحاج أحمد، الصحافة الفلسطينية اإللكترونية على شبكة المعلومات العالمية  •

   ) ٢٠٠٣ كلية اإلعالم بجامعة األقصى ،  ،غزة( غير منشور   بحث،" اإلنترنت " 

انوية العامة تجاه الصورة الذهنية لدى طلبة الث" جمالت الكفارنة و حنين أبو سرية  •
، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية  بحث غير منشور "القدس المفتوحةجامعة 

   م ٢٠٠٦، غزة  سنة 
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بة ـدى طلـة لـيـنـذهـالصورة ال"   هـداية السـمـيـري و فـايـزة قـنـن •
 ، قسم الصحافة بحث غير منشور" األقـصىة ـعـاه جامـامة تجـوية العـانـالث
   م ٢٠٠٣إلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة سنة وا

 إدارات العالقات العامة دراسة ميدانية على فياإلنترنت كوسيلة اتصال "   أنوار التتري •
 ، قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة بحث غير منشور"الوزارات 

   م٢٠٠٢

  

 ، بحث غير منشور" دام اإلنترنت اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخ"   إياد القرا  •
   م ٢٠٠٠قسم الصحافة واإلعالم ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 

  الكتب: رابعاًً

 .)عالم الكتب، بدون: القاهرة (٢، طبحوث اإلعالم األسس والمبادئسمير حسين،  •

عمان ، دار الجليل للنشر والدراسات  ( ١ ، ط اإلعالم الفلسطينيحسين أبو شنب ،  •
   ).٢٠٠٣ الفلسطينية ، واألبحاث

  

  المجالت: خامساً

 صدرت عن الفترة "إنجازات وزارة التربية والتعليم العالي "  مطبوعة دورية بعنوان  •
  .٢٠١٠ إلى نهاية يناير ٢٠٠٩من سبتمر 

صادرة عن اكاديمية البحث العلمي : القاهرة(  أحمد محمود اسماعيل  ،  مجلة العلم  •
  .) ٢٠٠٥، ودار التحرير للطبع والنشر 

مجلة الصدي ، العدد السابع ، يونيو ( الواقع واإلشكاليات ..الصحافة اإللكترونية  •

٢٠٠٥(  .  
مجلة ( ، الصحافة االلكترونية بين آفاق النزاهة المهنية وأفات التعصب واالنغالق •

  ).٢٠٠٥الصدى ، العدد السابع ، يونيو 
المجلة المصرية لبحوث  (ية، ، استخدام اإلنترنت في الحمالت اإلعالم سامي طابع •

  . ) ١٩٩٧ يونيو - اإلعالم ، العدد الثاني   جامعة القاهرة ، إبريل



71 
 

  المقابالت: سادساًً

  .أرقام وإحصاءات من قسم التخطيط بوزارة التربية والتعليم بمدينة غزة •
مدير دائرة الحاسوب بوزارة التربية " مقابلة خاصة مع المهندس مازن الخطيب  •

  ٢٠١٠ – ٤ -  ١١ بتاريخ عاليوالتعليم ال
    "والتعليم التربية بوزارة الدولية العالقات مدير"  النجار عايش أحمد مع خاصة مقابلة  •

  ٢٠١٠ – ٢ -٢٣    بتاريخ

  

  

  

  المواقع اإللكترونية: ابعاًس

 ٢٠١٠-٥-١٦مركز اإلحصاء الفلسطيني  ، بتاريخ من شبكة اإلنترنت ،  •

     ٢٠١٠-٥-٢٠ ، بتاريخ org.ps-pai.www ، موقع جمعية اإلنترنت الفلسطينية •

  
-٥-٢٠، بتاريخ  about/net.Maannews.WWWموقع وكالة معاً اإلخبارية ،  •

٢٠١٠     
     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  arabic/ps.palpress.www://ttphموقع فلسطين برس ،  •
             ، abut=action?/ara/ps.safa.www://httpوكالة الصحافة الفلسطينية صفا ،    •

     ٢٠١٠-٥-٢٠بتاريخ 
، بتاريخ  abu=action?/ara/ps.safa.www://httpموقع الجزيرة نت ،  •

٢٠١٠-٥-٢٠     
     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  net.paldf.www/شبكة فلسطين الحوار  •

     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  tv.fateh.wwwالملتقى الفتحاوي ،  •

-٥-٢٠، بتاريخ  htm.about/ps.eyelash.www://httpمنتدى رمش العين،  •

٢٠١٠     
- ٥-٢٠، بتاريخ  php.us_about/com.maktoob.www://httpمكتوب بلوج ،  •

٢٠١٠    
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    ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  egoogl ، com.oglego.wwwموقع  •

-٥- ٢٠ ، بتاريخ html.33955t/com.8brg.forum://httpموقع دردشة برق  •
٢٠١٠  

    ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  com.youtube.wwwموقع يوتيوب     •

     ٢٠١٠-٥-٢٠، بتاريخ  wiki/org.wikipedia.ar://http  موقع تويتر  •
-٢٠، بتاريخ  middleeast/com.microsoft.www://http/ مايكروسوفت موقع •

٢٠١٠-٥  

  
  
  
  
  

  

  "قـالحـمـال" 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

-:ة اهللا وبرآاته ،،،، بعد التحية السالم عليكم ورحم  
 

  الستكمال بحث التخرج للحصول علىهذا االستقصاء يأتي في إطار الدراسة الميدانية

 قسم الصحافة واإلعالم بكلية – تخصص العالقات العامة –في س ودرجة البكالوري

  اآلداب بالجامعة اإلسالمية ، والذي أعددناه بعنوان

 

)لكترونية الفلسطينية ة  نحو متابعة المواقع اإلالثانويتجاهات طلبة ا(   
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لذلك نتمنى منك أخي الطالب وأختي الطالبة العمل على مساندتنا بتقديم اجابتكم بكل 

.لغرض العلمي فقط لأننا سنستخدم إجابتكم بصدق وموضوعية ، علمًا   

 

                                        

 

    الطالبان                                            رف     م المشـاس          

                                 ساجي الشوا ومحمد حمد    ل المناعمة        ــوائ.أ

 

  

  

   -:المعلومات الشخصية: الوحدة األولى* 

 ........................ ...:  العمر-٢(    )         أنثي  (    )   ذكر :  الجنس -١

 : ...........................   الفرع-٤...............         ...........المدرسة  -٣

 " (     )الثانوية العامة "  الثاني عشر -(     )  الحادي عشر :  الصف -٥

  

   -:مـدى اسـتـخـدام اإلنـتـرنـت: الوحدة الثانية* 
 ؟ في بيتك  جهاز كمبيوترهل تمتلك -٦

  (      ) ال      (      ) نعم
 نترنت خالل حياتك اليومية؟ اإلهل تستخدم  -٧

 (      ) ال      (      ) نعم
   )٣١( نتقل إلى السؤال رقم إذا كانت اجابتك ال إ* 

 "يمكن اختيار أكثر من إجابة"أين تستخدم اإلنترنت  ؟  -٨
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  (       )منزل صديق(      )    مقهى اإلنترنت(      ) الجامعة(     )   البيت
  ..............مكان آخرمن 
  كيف تعلمت استعمال اإلنترنت ؟  -٩

       أخرى (       )  من تلقاء نفسي(      )   عدة صديقبمسا(      )    دورات تدريبية
  :....................أذكر 

  نترنت يومياً؟كم عدد الساعات التي تستخدم خاللها اإل -١٠

  (        ) ساعات ٣من ساعة إلى (        )             أقــل مـن سـاعـة  
                      (        )   سـاعـات  ١٠- ٧من          (        )   سـاعـات   ٧-٣من      

               ) (     ساعـات     ١٠أكثر من 
  
  

 " يمكن اختيار أآثر من إجابة" ما هي دوافع استخدامك لإلنترنت ؟ -١١    
 (      )         ت مصدر مهم للمعلوما -١

 (      )        متابعة التطورات اإلخبارية  -٢

 (      )        التسلية  والمتعة وقضاء الفراغ -٣

 (      )      إشباع غريزة حب االستطالع والثقافة -٤

 (      )    لى المعلومات المتعلقة بالدراسة الحصول ع -٥

 (      )         للتواصل مع األشخاص -٦

  -":اإلنترنت" ينية على الشبكة العنكبوتية الفلسطمتابعة المواقع / الوحدة الثالثة*
  المواقع الفلسطينية بشكل عام ؟ هل تتابع-١٢

  ال (   )     أحياناً(   )     نعم (   ) 
   )٢٣( نتقل إلى السؤال رقم إذا كانت اجابتك ال إ* 

  

   :تصفحتأي المواقع ، إذا تصفحت المواقع الفلسطينية -١٣

     )  ( مواقع رياضية   )  ( منتديات (    ) ع فنية مواق   )  (مواقع إخبارية 
  :.................. أذكرأخرى
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 ما هي أكثر المواقع الفلسطينية التي تتابعها؟ -١٤

  ....وهكذا ) ٢( أمام الخيار األكثر متابعة ثم رقم  ) ١( الرجاء وضع رقم " 
 

  )    (      واقع إخباريةم -١

  )    (     مواقع رياضية  -٢

 )     (      ع فنية مواق -٣
 )    (               منتديات -٤
   :..................أخري حدد -٥

  
  

 ن المواقع الفلسطينية تضيف أشياء جديدة بشكل مستمر ؟  هل تشعر أ-١٥

  ال(    )     أحياناً (    )    نعم  (   ) 
  

  خرى ؟عل وتشارك به أكثر من المواقع األخباري تتفاإما هو أكثر موقع  -١٦
رجاء ترتيب المواقع اإللكترونية حسب أهميتها بالنسبة لك بحيث يحصل الموقع األكثر متابعة على  ال*

  ..وهكذا ) ١( الرقم 

  

  (    )    موقع فلسطين اليوم     - ٢(    )    وكالة معاً اإلخبارية     -١
  (    )    وكالة فلسطين برس     - ٤(    )    موقع دنيا الوطن        -٣
  (    )   وكالة صفا اإلخبارية    - ٦(    )   الة سما اإلخبارية      وك-٥
  (    )  بانيت دوت كوم         - ٨(    )    موقع الجزيرة نت       -٧
  (    )    :........................... أخرى أذكر-٩
  

   الفلسطيني األكثر متابعة لديك ؟ى أو الملتقى  ما هو المنتد -١٧
ترتيب المواقع اإللكترونية حسب أهميتها بالنسبة لك بحيث يحصل الموقع األكثر متابعة على الرجاء " 

  ..وهكذا ) ١( الرقم 

  (     ) الملتقي الفتحاوي           - ٢(    )     شبكة فلسطين للحوار    -١
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  (     ) منتديات المارد الفلسطيني   -٤(    )     الواليات المتحدة الغزاوية -٣
  (     )     منتدى رمش العين         -٦(    )     شبكة يافا سوفت         -٥
  (     )      الملتقى التعليمي الفلسطيني -٨(    )     مكتوب بلوج دوت كوم   -٧
  (    )    :........................ أخرى أذكر- ٩  

  
  ؟الشبكة العنكبوتيه ما هو الموقع العالمي الذي تستخدمه أكثر خالل متابعة -١٨

١-   Google     (     )            ٢ -  Face book     (      )    
٣-  you tube    (     )           ٤ -     Twitter   (      )   
٥-  Hotmail      (     )           ٦- Yahoo          (      )       
٧-     Gmail   (     )             ٨-     eBuddy    (      )     
  (     )    :......................... أخرى أذكر- ٩  

  
 هل تشعر أنك تستفيد عند زيارتك  للمواقع الفلسطينية؟ -١٩

  ال أدري (      )   أحياناً (     )    ال (     )     نعم (     ) 
  
  

 ماتها ؟ بالمصداقية في معلوابعتك للمواقع الفلسطينية هل تشعرمن خالل مت -٢٠

  (     ) ال     (     )إلى حد ما     (     )  نعم  
  

 خر المستجدات؟الحصول على آلمواقع الفلسطينية تشبع رغبتك ب هل ترى أن ا-٢١

  (     ) ال     (     )إلى حد ما     (     )  نعم  
  

 لمواقع الفلسطينية ؟ التي الحظتها من خالل تصفحك لما هي النقاط السلبية -٢٢

١- .................................................... 

٢- ....................................................  
٣- .................................................... 

٤- ....................................................  
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   -:طينيةالفلسأسباب عدم متابعتك  للمواقع : الوحدة الرابعة*

  
 "يمكن اختيار أكثر من إجابة ":عدم متابعتك للمواقع الفلسطينية يعود إلى -٢٣

  (      )الكاملة في مجاالتها  تفتقر إلى التغطية  -١ 
     )                (   عدم الثقة في معلوماتها -٢ 
  (      )               ضعف المادة المعلوماتية -٣ 
  (      )        دام اإلنترنتعدم معرفتي الستخ -٤ 
  (      ) قلة المواقع الفلسطينية                  -٥ 
  

  أن هناك تطور وإقبال على المواقع الفلسطينية؟ هل ترى-٢٤

  (     ) ال     (     )إلى حد ما     (     )  نعم
  
  

 مية تغني عنها؟ أن عدم متابعتك للمواقع الفلسطينية بسبب أن الدراسة األكادي هل تعتقد-٢٥

  (     ) ال     (     )إلى حد ما     (     )  نعم
  

 -:"أذكر" الستخدام المواقع الفلسطينية على اإلنترنت  متى ستلجأ-٢٦

١- ......................................................................... 

٢- .........................................................................  
٣- .........................................................................  
٤- .........................................................................  
٥- .........................................................................  

  
  

  -:المواقع االلكترونية الفلسطينية من حيث الشكل والمضمون : ة الوحدة الخامس*
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هل المواقع االلكترونية الفلسطينية تنافس المواقع الغربية في طريقة عرض  -٢٧

  المعلومات واألحداث ؟

  (     )         بشكل كبير      - ٢(     )        بشكل كبير جداً -١
  (     )  بشكل قليل جداً   - ٤(     )        بشكل قليل      -٣
  
  

  ما هي أكثر المميزات التي تجذبك لمتابعة المواقع االلكترونية الفلسطينية ؟ -٢٨

  (     )  استخدام األلوان - ٢(     )       طريقة عرض المواضيع -١
  (     )         اسم الموقع وشكله الفني - ٤(     )       الصور والفيديوهات     -٣

  :................. أخرى حدد
  

من وجهة نظرك هل تشعر بأن المواقع الفلسطينية تتمتع بسرعة عالية أثناء  -٢٩

  تصفحك لها ؟

  (     )ال أدري (     )                       ال (     )                نعم 
  
 "يمكن اختيار أكثر من إجابة"  قلة المواقع الفلسطينية العامة؟ ما هي أسباب -٣٠

  (       )على المجتمع الفلسطيني                      حداثة اإلنترنت  - ١   
  (       )               عدم إدراك المجتمع والمؤسسات ألهمية المواقع - ٢   
          ) (اللغات األجنبية   عدم انتشار اللغة العربية في اإلنترنت كباقي  - ٣   
  ......:...............أخرى حدد- ٤   
  

   -:أسباب عدم استخدام الشبكة العنكبوتية-:الوحدة السادسة * 

  ما هي أسباب عدم استخدامك لإلنترنت ؟ -٣١
   يمكنك اختيار أكثر من إجابة*

         (     )للمعلوماترئيسي  عدم الثقة باإلنترنت كمصدر -١
   (     ) الحالة االقتصادية الصعبة                            -٢
  (     ) اعتمادي على مصادر أخرى في اكتساب المعلومات  -٣
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  (     )           ال أملك وقت فراغ لمتابعة اإلنترنت                  -٤
  ما هي مصادرك الرئيسية للحصول على األخبار والمعلومات ؟ -٣٢

  (     )        اإلذاعات المحلية -٢   (     )            التلفزيون -١
    (     )       المكتبة العامة      -٤  (     )       لصحف والمجالت ا-٣
  :................ أخرى أذكر-٥
  

  شـكـراً لـحـسـن تـعـاونـكـم

    المشرف                                                   الطالبان

   لشوا و محمد حمد ساجي اوائل المناعمة                                   .أ
  

   تقرير عن أعداد الطلبة في مدارس الثانوية بقطاع غزة-٢
  



80 
 

  
  

  
"آتاب تسهيل مهمة خريج داخل المدارس " ٣  
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