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7

نقّدم هذا االستطالع الوجاهّي كثمرّة تعاون بني مؤّسستي كفينا تيل كفينا، وحملة ؛ املركز العريّب لتطوير 

العنف  الفلسطينّيات من ظاهرة  والّنساء  الفتيات  الّضوء عىل تجربة  بهدف تسليط  االجتامعّي،  اإلعالم 

الجندرّي عىل اإلنرتنت، ال سّيام وسائل الّتواصل االجتامعّي، انترشت هذه الظّاهرة كثريًا يف الّسنوات األخرية 

وشعرنا يف مركز حملة رضورة دراسة هذه الظّاهرة للعمق ومعرفه حجمها وطرق انتشارها لتكون أساًسا 

قويًّا ملشاريع توعية مستقبلّية، نعمل من خاللها ملكافحه هذه الظّاهرة. 

1. خصائص عّينة االستطالع

ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	العمر	إىل:	%32.4	أعامرهّن	بني	19-15	سنة،	و%30.5	أعامرهّن	بني	24-20	سنة،	و37.1%	

أعامرهّن	بني	30-25	سنة.

قرانهّن	 عاقدات	 و12.2%	 عزبة،	 االجتامعيّة	 حالتهّن	 	51.5% إىل:	 االجتامعيّة	 الحالة	 حسب	 االستطالع	 عيّنة	 ُوزّعت	

)مخطّوبات(،	و%31.5	متزّوجات،	و%2.8	مطلّقات،	و%0.6	منهّن	أرامل،	و%1.4	منفصالت.

ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	املستوى	التّعليمّي	إىل:	%14.3	إعدادّي	فأقّل،	و%41.2	ثانوّي،	و%14.3	دبلوم	متوّسط،	

و%28.5	بكالوريوس،	و%1.7	ماجستري	فأعىل.

ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	نوع	التّجّمع	إىل:	%67.4	حرض،	و%26.4	ريف،	و%6.2	مخيّم.

جزئيّة،	 بوظيفة	 عامالت	 و9.7%	 كاملة،	 بوظيفة	 عامالت	 إىل:	17.1%	 العمليّة	 الحالة	 االستطالع	حسب	 عيّنة	 ُوزّعت	

بسبب	 يعملن	 ال	 و18.0%	 للّدراسة،	 تفرغهّن	 بسبب	 يعملن	 ال	 و36.2%	 عمل،	 عن	 يبحنث	 لكن	 يعملن،	 ال	 و15.5%	

تفرغهّن	ألعامل	البيت،	%3.5	ال	يعملن	وال	يردن	العمل.

ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	يف	القطاع	الذي	يعملن	فيه	إىل:	%29.7	يف	القطاع	الحكومّي،	و%62.5	يف	القطاع	الخاّص،	و7.8%	

يف	القطاع	األهيّل.

مقّدمة 

ملّخص الّنتائج
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2. استخدام اإلنرتنت

%10.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	حاسوبًا	نّقااًل،	أو	مكتبيًّا	بيتيًّا	مشرتكًا	مع	العائلة	للّدخول	إىل	اإلنرتنت	بشكل	

كبري،	%14.4	يستخدمنه	بشكل	متوّسط،	%16.1	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%59.6	ال	يستخدمن	حاسوبًا	نّقااًل،	أو	مكتبيًّا	

بيتيًّا	مشرتكًا	مع	العائلة	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	

ا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت	بشكل	كبري،	19.4%	 %18.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	حاسوبًا	نّقااًل،	أو	مكتبيًّا	خاصًّ

ا	للّدخول	 يستخدمنه	بشكل	متوّسط،	%9.3	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%52.6	ال	يستخدمن	حاسوبًا	نّقااًل،	أو	مكتبيًّا	خاصًّ

إىل	اإلنرتنت.	

اإلنرتنت	بشكل	كبري،	%9.0	يستخدمنه	بشكل	 إىل	 للّدخول	 االستطالع	يستخدمن	هاتًفا	ذكيًّا	 عيّنة	 أفراد	 %83.9	من	

متوّسط،	%3.1	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%3.9	ال	يستخدمن	هاتًفا	ذكيًّا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	

%10.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	تابلت	أو	آيباد	للّدخول	إىل	اإلنرتنت	بشكل	كبري،	%12.6	يستخدمنه	بشكل	

متوّسط،	%16.6	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%60.5	ال	يستخدمن	تابلت	أو	آيباد	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	

%10.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقضني	ساعة	فأقّل	باستعامل	اإلنرتنت،	%23.6	يقضني	3-2	ساعات،	%32.1	يقضني	4-5	

ساعات،	%34.4	يقضني	3-2	ساعات.	

3. الجهات املستعملة لالتّصال باإلنرتنت

لالتّصال	 املزّودين	 أحد	 خالل	 من	 مبارش	 بشكل	 الفلسطينيّة	 االتّصاالت	 يستعملن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	33.4%

باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%5.9	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%3.2	يستعملنها	بشكل	قليل،	%24.3	ال	يستعملنها،	وحوايل	

%33.3	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	

أو	قريب	أو	صديق	غري	مبارش	لالتّصال	 الفلسطينيّة	من	جار	 االتّصاالت	 أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	 %13.7	من	

باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%5.9	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%7.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%39.6	ال	يستعملنها،	وحوايل	

%33.3	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	

%11.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	جّوال	أو	وطنيّة	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%7.6	يستعملنها	بشكل	

متوّسط،	%12.4	يستعملنها	بشكل	قليل،	%35.4	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	وحوايل	%33.3	ال	ينطبق	عليهّن	

هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	

%18.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	من	خالل	خّط	ثابت	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	

%5.6	يستعملنه	بشكل	متوّسط،	%7.5	يستعملنه	بشكل	قليل،	%5.8	ال	يستعملنه	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	وحوايل	62.4%	

ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	بسبب	انهم	من	الّضّفة	الغربيّة	)باستثناء	القدس(	وقطاع	غزّة.	
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%30.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	من	خالل	محمول	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	5.8%	

يستعملنه	بشكل	متوّسط،	%4.4	يستعملنه	بشكل	قليل،	%59.5	ال	يستعملنه	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	

%8.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالعمل	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%7.3	يستعملنها	

للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	وحوايل	%73.2	ال	ينطبق	 بشكل	متوّسط،	%2.3	يستعملنها	بشكل	قليل،	%8.8	ال	يستعملنها	

عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	ال	يعملن.		

كبري،	14.1%	 بشكل	 باإلنرتنت	 لالتّصال	 باملقاهي	 الخاّصة	 اإلنرتنت	 يستعملن	شبكة	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	4.6%

يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%13.8	يستعملنها	بشكل	قليل،	%67.5	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.		

%3.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	مبراكز	إنرتنت	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	10.0%	

يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%11.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%74.7	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.		

كبري،	10.3%	 باإلنرتنت	بشكل	 لالتّصال	 بالجامعة	 الخاّصة	 اإلنرتنت	 يستعملن	شبكة	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 %6.9	من	

يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%6.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%44.3	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	وحوايل	32.0%	

ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند.				

%4.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالحدائق	العاّمة	أو	أي	أماكن	عاّمة	أخرى	لالتّصال	

باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%14.6	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%16.7	يستعملنها	بشكل	قليل،	%64.1	ال	يستعملنها	للّدخول	

إىل	اإلنرتنت.		

%2.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بأماكن	أخرى	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	1.6%	

يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%2.0	يستعملنها	بشكل	قليل،	%94.2	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.

4. الهدف من استخدام اإلنرتنت

	6.8% دامئًا،	 اإللكرتويّن(	 والتّسّوق	 التّجارة	 تشمل	 )ال	 للعمل	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	11.7%

يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%2.7	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%5.6	ال	يستعملنها	لنفس	الهدف،	وحوايل	

%73.2	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	ال	يعملن.

%36.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للتّعليم	دامئًا،	%22.8	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	8.0%	

يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%33.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%48.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	لالطاّلع	واملعرفة	والقراءة	دامئًا،	%31.3	يستخدمنها	لنفس	الهدف	

أحيانًا،	%11.5	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%9.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 دامئًا،	18.4%	 االجتامعّي	 للتّواصل	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	74.7%
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أحيانًا،	%3.7	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%3.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%41.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للمراسالت	اإللكرتونيّة	دامئًا،	%21.4	يستخدمنها	لنفس	الهدف	

أحيانًا،	%9.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%28.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%20.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّعب	والتّسلية	دامئًا،	%24.9	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	

%20.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%34.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%38.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	ملشاهدة	أو	سامع	أو	تنزيل	مضامني	فّنيّة	دامئًا،	%36.0	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%13.4	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%12.4	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%27.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	ملشاهدة	أو	سامع	أو	تنزيل	مضامني	دينيّة	دامئًا،	%36.2	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%21.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%15.5	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%50.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	لالتّصاالت	)املكاملات	املسموعة	أو	املرئيّة(	دامئًا،	%26.1	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%12.3	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%11.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%9.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للتّجارة	والتّسّوق	اإللكرتويّن	دامئًا،	%13.6	يستخدمنها	لنفس	الهدف	

أحيانًا،	%15.9	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%61.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

5. الهدف من الّدخول إىل اإلنرتنت

%78.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الفيسبوك	)Facebook(	دامئًا،	%12.1	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%4.3	يستخدمنها	نادًرا،	%5.3	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%18.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	التويرت	)Twitter(	دامئًا،	%11.5	يستخدمنها	لنفس	

الهدف	أحيانًا،	%8.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%62.0	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%3.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اللّينكد	إن	)LinkedIn(	دامئًا،	%8.5	يستخدمنها	لنفس	

الهدف	أحيانًا،	%10.0	يستخدمنها	نادًرا،	%77.8	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

	18.2% دامئًا،	 	)Google	 Plus( بلس	 الجوجل	 إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	23.3%

يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%13.5	يستخدمنها	نادًرا،	%44.9	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

دامئًا،	%24.0	يستخدمنها	 	)YouTube(	اليوتيوب إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 االستطالع	يستخدمن	 عيّنة	 أفراد	 %61.7	من	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%5.5	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%8.8	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%56.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اإلنستغرام	)Instagram(	دامئًا،	%16.8	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%4.9	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%22.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%43.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السناب	شات	)Snapchat(	دامئًا،	%17.8	يستخدمنها	
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لنفس	الهدف	أحيانًا،	%7.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%31.6	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%43.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الواتساب	)WhatsApp(	دامئًا،	%17.8	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%7.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%31.6	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

لنفس	 دامئًا،	%14.0	يستخدمنها	 	)Viber( الفايرب	 إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 االستطالع	يستخدمن	 عيّنة	 أفراد	 %12.3	من	

الهدف	أحيانًا،	%14.6	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%59.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

%8.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السكايب	)Skype(	دامئًا،	%11.7	يستخدمنها	لنفس	

الهدف	أحيانًا،	%14.1	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%65.9	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.

6. الّسلوك عىل اإلنرتنت

%35.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	ينرشن	عادًة	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	بشكل	خاّص،	%28.9	ينرشن	عادًة	عىل	

مواقع	التّواصل	االجتامعّي	بشكل	عام،	%35.6	ينرشن	عادًة	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	بشكل	خاّص	وعام.

أحد	 االجتامعّي،	25.4%	 التّواصل	 مواقع	 عىل	 لهّن	 أصدقاء	 واألم(	 )األب	 والديهن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	44.3%

يصادقن	 ال	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 االجتامعّي،	30.3%	 التّواصل	 مواقع	 لهّن	عىل	 أصدقاء	 األم(	 أو	 )األب	 والديهن	

والديهن	)األب	واألم(	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي.

%19.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	والديهن	يراقبون	نشاطاتهم	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	11.7%	

يعتقدن	أنّهم	أحيانًا	يقومون	بذلك،	%14.1	يعتقدن	أنّهم	نادًرا	ما	يقومون	بذلك،	%50.5	ال	يعتقدن	ذلك.

%51.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يؤيّدن	مراقبة	الوالدين	نشاطاتهم	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%28.0	يؤيّدن	

مراقبة	الوالدين	أحيانًا،	%9.7	نادًرا	ما	يؤيّدن	مراقبة	الوالدين،	%11.2	ال	يؤيّدن.

%22.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	والديهن	يسألوهن	حول	مع	من	يتحّدثن	عرب	اإلنرتنت	دامئًا،	%21.5	أحيانًا،	

%17.4	نادًرا	ما	يقوموا	بذلك،	%38.7	ال	يعتقدن	ذلك.

%69.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	االسم	بشكل	مبارش	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%10.0	أحيانًا،	

%7.0	نادًرا،	%13.4	ال	يقمن	بذلك.

%27.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أنّهّن	نادًرا	ما	يستخدمن	أسامءهّن،	أو	ال	يستخدمنأسامءهّن	بشكل	مبارش	عىل	

مواقع	التّواصل	االجتامعّي	ألنّهّن	ال	يرغنب	أن	يعرفهّن	أحد،	%50.4	ألنهّن	ال	يشعرن	باألمان،	%22.1	ال	يعرفن؛	الّسبب	

منعدم.

التّواصل	 الّشخيّص	)Profile(	عىل	مواقع	 امللّف	 الشخصيّة	يف	 الّصورة	 أفراد	عيّنة	االستطالع	يقمن	بوضع	 %22.8	من	

االجتامعّي	دامئًا،	%15.4	أحيانًا	يقمن	بذلك،	%12.0	نادًرا،	%49.9	ال	يقمن	بذلك.

	)Profile(	الّشخيّص	امللّف	يف	يضعنها	ال	أو	شخصيّة،	صورة	يضعن	ما	نادًرا	أنّهّن	أكّدن	االستطالع	عيّنة	أفراد	من	27.5%
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عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	ألنّهّن	ال	يرغنب	أن	يعرفهّن	أحد،	%50.4	ألنهّن	ال	يشعرن	باألمان،	%22.1	ال	يعرفن؛	

الّسبب	منعدم.

أحيانًا،	 دامئًا،	13.8%	 االجتامعّي	 التّواصل	 شبكات	 عرب	 سياسيّة	 نقاشات	 يف	 يشاركن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	6.0%

%14.1	نادًرا،	%66.1	ال	يقمن	بذلك.

%12.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقمن	باملشاركة	يف	نقاشات	اجتامعيّة	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	29.6%	

أحيانًا	يقوموا	بذلك،	%18.9	نادًرا	يقوموا	بذلك،	%39.2	ال	يقوموا	بذلك.

التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	14.0%	 أفراد	عيّنة	االستطالع	يضفن	أشخاًصا	ال	يعرفنهم	كأصدقاء	عرب	شبكات	 %4.2	من	

أحيانًا،	%16.5	نادًرا،	%65.4	ال	يقمن	بذلك.

%4.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقبلن	دعوات	صداقة	أشخاص	ال	يعرفنهم	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	13.8%	

أحيانًا،	%20.8	نادًرا،	%61.3	ال	يقمن	بذلك.

%47.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	الّشات	دامئًا،	%23.3	أحيانًا،	%10.6	نادًرا،	%18.7	ال	يستعملنه.

7. األمان الرّقمّي؛ تصّفح آمن عرب اإلنرتنت

%18.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	محاولة	الخرتاق	حساباتهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	مرّة	واحدة،	

%7.1	متّت	املحاولة	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%4.8	متّت	املحاولة	أكرث	من	3	مرّات،	%69.5	مل	يكن	هناك	محوالت	

الخرتاق	حساباتهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي.

أو	معلومات	يف	اإلنرتنت	مرّة	واحدة،	%4.2	متّت	 أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	محاولة	لترسيب	صور	 %9.7	من	

يكن	هناك	محاوالت	الخرتاق	 مل	 مرّات،	83.4%	 	3 أكرث	من	 املحاولة	 مرّات،	%2.7	متّت	 ثالث	 إىل	 مرّتني	 املحاولة	من	

حساباتهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي.

%38.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يفحصن	إعدادات	الخصوصيّة	يف	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%25.2	أحيانًا،	

%14.3	نادًرا،	%22.5	ال	يقمن	بذلك.

%29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يغرّين	من	حني	إىل	آخر	كلامت	املرور	)باسورد(	الخاّصة	دامئًا،	%25.1	أحيانًا	يقمن	

بذلك،	%23.0	نادًرا،	%22.3	ال	يقمن	بذلك.

%29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	ميتلكن	معلومات	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(	بشكل	جيّد،	25.1%	

بشكل	متوّسط،	%23.0	بشكل	قليل،	%22.3	ال	ميتلكن	معلومات	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(.

%55.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	بحاجة	إىل	نصائح	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(،	%44.7	لسن	بحاجة	

إىل	نصائح	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(.

ا،	%25.1	يجدنها	مهّمة،	 الرّقمّي	مهّمة	جدًّ أّن	تنفيذ	ورشة	بخصوص	األمان	 %29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يجدن	
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%23.0	يجدنها	مهّمة	قلياًل،	%22.3	يجدنها	غري	مهّمة.

الرّقمّي،	%76.9	مل	يشاركن	بورشة	بخصوص	األمان	 %23.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	شاركن	بورشة	بخصوص	األمان	

الرّقمّي.

%23.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	مل	يشاركن	بورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي	يرغنب	يف	املشاركة	يف	ورشة	أمان	

رقمّي،	%76.9	ال	يرغنب	يف	املشاركة	يف	ورشة	أمان	رقّمي.

%9.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لنوع	واحد	عىل	األقّل	من	أنواع	االبتزاز	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي،	حيث	

%6.4	تعرّضن	لالبتزاز	املايّل،	و%4.7	تعرّضن	لالبتزاز	الجنيّس،	%2.2	تعرّضن	البتزاز	من	نوع	آخر	عرب	شبكات	التّواصل	

االجتامعّي.

%29.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	الفيديو-شات	)محادثة	فيديو(	دامئًا،	%23.0	أحيانًا،	%18.5	نادًرا،	28.9%	

ال	يقمن	بذلك.

%25.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	بالرّاحة	واألمان	عند	املشاركة	يف	فيديو-شات	)محادثة	فيديو(	دامئًا،	25.4%	

أحيانًا	يشعرن	بذلك،	%15.6	نادًرا	يشعرن	بذلك،	%28.9	ال	يشعرن	بذلك.

%34.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يرسلن	رسائل	شخصيّة	عرب	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%31.0	أحيانًا	يقمن	بذلك،	

%16.0	نادًرا،	%18.7	ال	يقمن	بذلك.

%3.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يرسلن	رسائل	حميميّة	عرب	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%13.1	أحيانًا	يقمن	بذلك،	

%14.1	نادًرا،	%68.6	ال	يقمن	بذلك.

%15.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	بأمان	عند	نرش	أمور	شخصيّة	عىل	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	31.0%	

أحيانًا	يشعرن	بذلك،	%20.8	نادًرا،	%33.0	ال	يشعرن	بذلك.

التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%22.8	أحيانًا	يشعرن	بذلك،	 %18.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	باملراقبة	يف	وسائل	

%17.7	نادًرا،	%41.2	ال	يشعرن	بذلك.

8. العنف والّتحّرش اإللكرتويّن

%16.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	مرّة	واحدة	لطلبات	صداقة	من	أشخاص	ال	يعرفنهم	بشكل	مزعج،	14.4%	

متّت	الطّلبات	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%13.6	متّت	الطّلبات	أكرث	من	ثالث	مرّات،	%55.3	مل	يكن	هناك	طلبات	صداقة	

من	أشخاص	ال	يعرفنهم	بشكل	مزعج.

%6.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	طلبات	الّصداقة	بعد	اإللحاح	املزعج،	%93.1	مل	يقبلن	طلبات	الّصداقة	بعد	اإللحاح	

املزعج.

%19.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	املزعج،	كان	هناك	استمرار	باإللحاح	
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رغم	الرّفض،	%80.1	مل	يستمّر	اإللحاح	من	قبل	املزعج.

%9.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	املزعج،	كان	هناك	توّجه	إىل	صديق	

لإلقناع	بقبول	الّصداقة،	%90.7	مل	يتوّجه	إىل	صديق	لإلقناع	بقبول	الّصداقة.

%2.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	املزعج،	كان	هناك	توّجه	إىل	صديق	

بقبول	 لإلقناع	 صديق	 إىل	 توجههم	 رغم	 الّصداقة	 يقبلن	 مل	 	97.9% الّصداقة،	 قبلن	 وبالّنهاية	 الّصداقة	 بقبول	 لإلقناع	

الّصداقة.

%8.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	البتزاز	لقبول	صداقة،	%91.1	مل	يتعرّضن	البتزاز	لقبول	صداقة.

%1.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	الّصداقة	بعد	تعرّضهّن	البتزاز،	%99.0	مل	يقبلن	الّصداقة.

%10.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	طلب	بإرسال	صورة	شخصيّة	بشكل	مزعج	مرّة	واحدة،	%14.6	تّم	الطّلب	

من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%3.5	تّم	الطّلب	أكرث	من	ثالث	مرّات،	%71.7	مل	يكن	هناك	طلب.

%15.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	إرسال	الّصورة	بعد	اإللحاح	املزعج،	%84.9	مل	يقبلن.

%2.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتعليقات	أو	ملضايقات	)استهزاء	أو	تحقري(	لكونهّن	نساء	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	

التّواصل	دامئًا،	%7.9	أحيانًا	تعرّضن	لذلك،	%12.1	نادًرا،	%77.0	مل	يتعرّضن	لذلك.

%2.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتعليقات	عىل	صورهّن	بشكل	خارج	عن	اللّباقة	دامئًا،	%8.8	أحيانًا،	16.8%،	

%71.7	مل	يتعرّضن	لذلك.

%1.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتحرّش	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل	دامئًا،	%4.7	أحيانًا،	%11.4	نادًرا،	82.7%	

مل	يتعرّضن	لذلك.

%1.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	شاركن	منشوًرا	أو	فيديو	أو	صورة	فيها	تعنيف	وإهانة	وإساءة	لشخص	ما	دامئًا،	6.4%	

أحيانًا،	%11.5	نادًرا،	%80.3	مل	يشاركن	بذلك.

%1.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	نرشن	صوًرا	أو	تعليًقا	أو	فيديو	عرّب	أصدقاؤهّن	عن	إزعاجهم	بقيامهّن	بذلك	دامئًا،	7.0%	

أحيانًا،	%13.6	نادًرا،	%78.2	مل	يقمن	بذلك.

%4.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	صور	وفيديوهات	ذات	محتوى	غري	الئق	وجنيّس	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	

اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%10.9	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%18.2	نادًرا،	66.3%	

مل	يصلهّن	ذلك.

واملحادثات	 اإللكرتويّن	 الربيد	 اإلنرتنت	من	خالل	 الئقة	عرب	 نكت	غري	 إليهّن	 االستطالع	وصلت	 عيّنة	 أفراد	 من	 	2.6%

)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%14.9	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%16.6	نادًرا،	%65.9	مل	يصلهّن	ذلك.

%1.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلت	إليهّن	محادثات	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنيّس	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	

اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%5.0	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%8.6،	%84.5	مل	يصلهّن	

ذلك.
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%1.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلت	إليهّن	رسالة	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنيّس	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	

واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%5.7	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%13.3	نادًرا،	%79.8	مل	يصلهّن	ذلك.

%0.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلت	إليهّن	مواّد	أخرى	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	

أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%2.8	أحيانًا،	%1.6	نادًرا،	%94.6	مل	يصلهّن	ذلك.

%9.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أّن	أحد	األقارب	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%8.1	أحيانًا	هو	املرسل،	

%5.8	نادًرا،	%76.3	مل	يكن	هو	املرسل.

%1.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	زميل	عمل	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%9.1	أحيانًا	هو	املرسل،	

%5.5	نادًرا،	%84.1	مل	يكن	هو	املرسل.

%5.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أّن	شخًصا	آخر	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%13.0	أحيانًا	هو	

املرسل،	%8.8	نادًرا،	%72.4	مل	يكن	هو	املرسل.

%25.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	شخًصا	ال	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%39.9	أحيانًا	هو	

املرسل،	%9.4	نادًرا،	%25.0	مل	يكن	هو	املرسل.

%14.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	شخًصا	يعرفنه	فقط	من	مواقع	التّواصل	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	

دامئًا،	%13.0	أحيانًا	هو	املرسل،	%10.7	نادًرا،	%62.3	مل	يكن	هو	املرسل.

%24.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	مع	أحد	أفراد	األرسة	دامئًا،	%13.6	أحيانًا	يتّم	التّعامل	معه	

كذلك،	%9.1	نادًرا،	%52.9	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%11.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	مع	أحد	األصدقاء	دامئًا،	%19.5	أحيانًا	يتم	التعامل	معه	

كذلك،	%10.7	نادًرا،	%58.8	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%11.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	مع	إخوته	وشباب	العائلة	)ملعاقبته(	دامئًا،	%7.1	أحيانًا	يتّم	

التّعامل	معه	كذلك،	%9.7	نادًرا،	%71.4	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%38.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بحذفه	وعدم	املباالة	دامئًا،	%33.1	أحيانًا	يتّم	التّعامل	معه	كذلك،	%9.7	نادًرا،	

%18.5	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%2.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كانوا	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	إىل	خّط	دعم	لضحايا	االعتداء	أو	جمعيّة	نسويّة	دامئًا،	

%6.5	أحيانًا،	%5.8	نادًرا،	%85.1	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%8.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	إىل	الرّشط	لتقديم	شكوى	دامئًا،	%6.8	أحيانًا،	%10.7	نادًرا،	%74.4	ال	

يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

%9.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كانوا	أغلقن	حساباتهّن	عىل	املوقع	دامئًا،	%13.6	أحيانًا	فعلن	ذلك،	%9.7	نادًرا،	67.5%	

مل	يفعلنها.

	أو	مصدر	ثقة	دامئًا،	%15.4	أحيانًا،	%10.9،	%55.6	مل	يعتربن	ذلك. %18.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتربن	الرشطة	حالًّ
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9. ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن

%78.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	غياب	الرّقابة	األرسيّة	عىل	الّشباب	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	

التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%16.4	بشكل	متوّسط،	%2.4	بشكل	قليل،	%3.1	ال	يعتقدن	ذلك.

%49.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	استخدام	هويّة	مثرية	من	قبل	الفتاة	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	

ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%30.2	بشكل	متوّسط،	%10.3	بشكل	قليل،	%9.8	ال	يعتقدن	ذلك.

%37.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	اإلرساف	يف	املواّد	املنشورة	من	قبل	الفتيات	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	

زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%33.1	بشكل	متوّسط،	%15.5	بشكل	قليل،	%14.3	ال	يعتقدن	ذلك.

%55.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	ارتفاع	معّدالت	البطالة	ووجود	وقت	غري	مستغّل	من	األسباب	التي	أّدت	

إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%27.7	بشكل	متوّسط،	%10.6	بشكل	قليل،	%6.7	ال	يعتقدن	ذلك.

%47.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	غياب	املعرفة	بأّن	ما	يقوم	به	جرمية	يحاسب	عليها	القانون	من	األسباب	

التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%34.5	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%12.3	بشكل	قليل،	

%6.2	ال	يعتقدن	ذلك.

%55.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	عدم	الفهم	الجيّد	لطبيعة	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	والهدف	منها	من	

األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%29.6	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%9.0	بشكل	

قليل،	%5.4	ال	يعتقدن	ذلك.

%57.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	االنحراف	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	

كبري،	%25.0	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%13.6	بشكل	قليل،	%3.8	ال	يعتقدن	ذلك.

ظاهرة	 زيادة	 إىل	 أّدت	 التي	 األسباب	 من	 الّذكورية	 الّشوفينيّة	 الرّتبية	 أّن	 يعتقدن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	49.0%

التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%26.4	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%14.4	بشكل	قليل،	%10.2	ال	يعتقدن	ذلك.

%51.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	عرض	صور	بلباس	غري	محتشم	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	

التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%24.3	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%12.1	بشكل	قليل،	%11.9	ال	يعتقدن	ذلك.

%55.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	االنفتاح	الزّائد	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن 

بشكل	كبري،	%20.1	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%11.9	بشكل	قليل،	%12.8	ال	يعتقدن	ذلك.

%87.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	تعزيز	دور	األهل	من	خالل	قيامهم	بدور	توجيهّي	توعوّي	من	الحلول	

التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%7.9	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%2.2	بشكل	قليل،	

%1.9	ال	يعتقدن	ذلك.

%63.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	تعزيز	الترّشيعات	وإجراءات	عقابيّة	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	

ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%24.4	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%7.5	بشكل	قليل،	%4.4	ال	يعتقدون	ذلك.
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%21.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	استعامل	العنف	ضّد	املعتدين	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	

التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%21.8	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%19.5	بشكل	قليل،	%37.2	ال	يعتقدن	ذلك.

%7.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أن	خروج	الّنساء	من	اإلنرتنت	والّشبكات	االجتامعيّة	من	الحلول	التي	تساعد	

يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%7.9	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%9.6	بشكل	قليل،	%74.6	ال	

يعتقدن	ذلك.

%64.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	تكثيف	الجهد	املبذول	من	قبل	مؤّسسات	املجتمع	لزيادة	وعي	الّشباب	

من	خالل	ورش	العمل	متخّصصة	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	22.3%	

يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%9.3	بشكل	قليل،	%3.8	ال	يعتقدن	ذلك.

%6.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	هناك	حلول	أخرى	من	املمكن	أن	تكون	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	

ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%2.6	يعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%1.2	بشكل	قليل،	%90.0	ال	يعتقدن	ذلك.
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مقّدمة

1.1 مقّدمة حول االستطالع
تعّد	استطالعات	الّرأي	حلقة	وصل	بـني	صـناعة	القـرار	والّرأي	العام،	خاّصة	االقتصادّي	منها،	ومن	الخطّأ	التّصّور	أّن	دور	

استطالعات	الّرأي	يقترص	فقط	عىل	استطالع	رأي	املواطنني	يف	موضوع	معنّي	أو	أزمات	سياسيّة	فقط،	لكّن	العلم	الحديث	

-خاّصة	علم	االقتصاد	الحديث-	استغّل	هذه	األداة	املهّمة	يف	تقدير	االتّجاهات	العاّمة	للّسوق	ألّن	من	أساسيّات	األدوار	

التي	تقـوم	بها	استطالعات	الّرأي	حول	القضايا	االقتصاديّة	هو	توجيه	الّرأي	العام	نحو	قضايا	معيّنة	أو	أزمات	اقتصاديّة	

معيّنة	أو	قرارات	اقتصاديّة	لصانعي	القرار،	كام	أّن	من	أساسيّات	وظيفتها	أنّها	تحّدد	سـيناريوهات	بديلـة	للتّعامل	مع	

سلوك	الّرأي	تجاه	سوق	معنّي	أو	سلعة	معيّنة،	ومن	مهامها	أيًضا	التّعرّف	إىل	أولويّـات	القـضايا	املوجودة	بالّنسبة	للّرأي	

املستطلع،	وتحأول	رفعهـا	لـصانع	القرار	االقتصادّي.

2.1 املنهجّية
االستطالع	 أدوات	 االستطالع،	مبا	يف	ذلك	تصميم	 اتُّبعت	يف	تخطّيط	وتنفيذ	 التي	 العلميّة	 املنهجيّة	 الجزء	 يعرض	هذا	

األساسيّة،	وطرق	جمع	ومعالجة	وتحليل	البيانات	الخاّصة	مبوضوع	االستطالع.

1.2.1 استامرة االستطالع
متثّل	استامرة	االستطالع	األداة	الرّئيسة	لجمع	املعلومات،	لذلك	ال	بـّد	أن	تحّقق	املواصفات	الفّنيّة	ملرحلة	العمل	امليدايّن،	

كام	يجب	أن	تحّقق	متطلّبات	معالجة	البيانات	وتحليلها،	وقد	ُصّممت	استامرة	االستطالع	بحيث	تغطّي	أهّم	املؤرّشات	

املطلوبة	لتحقيق	الهدف	من	االستطالع	واإلجابة	عن	أسئلة	االستطالع.

تكّونت االستامرة من خمسة أقسام، وهي:

القسم األول:	أسئلة	لتحديد	مالمئة	املبحوث	للّدراسة.

القسم الّثاين:	معلومات	عاّمة.

القسم الّثالث: استخدام	اإلنرتنت.

القسم الّرابع: االستعامل	والّسلوك	عرب	اإلنرتنت.

القسم الخامس:	العنف	والتّحرّش	اإللكرتويّن.

الفصل األّول
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2.2.1 مجتمع الّدراسة لالستطالع
يتألّف	مجتمع	الّدراسة	من	جميع	الفلسطينيّات	من	جيل	15	–	30	سنة	واملقيامت	عادًة	يف	الّضّفة	الغربيّة	وقطاع	غزّة	

واألرايض	الفلسطينيّة	املحتلّة	عام	1948.

3.2.1 نوع وحجم العّينة 
نوع	العيّنة	املشاركة؛	عيّنة	عشوائيّة	بسيطة	وسنستخدم	املعادلة	التّالية	لتقدير	حجمها:

حيث	أّن:

ولضامن	عدم	وجود	األخطّاء	اإلحصائيّة	وغري	اإلحصائيّة	التي	قد	تنتج	عن	خصوصيّة	الّدراسة	ملجتمع	خاّص	ال	تتوفّر	

الباحثني	 البيانات	وتحيّز	 املعالجات	اإلحصائيّة	وعن	عمليّة	جميع	 تنتج	عن	 أو	قد	 أّي	معطيات	خلفيّة	سابقة،	 حوله	

واملبحوثني	عند	جمع	املعلومات،	سنضيف	%4.2	عىل	حجم	العيّنة	حسب	املعادلة	التّالية:

وعليه؛	بلغ	حجم	العيّنة	يف	الطّبقة	الواحدة	400	شابّة،	ويف	املجمل	قُّدرت	حجم	عيّنة	الّداراسة	بـ	1,200	شابّة	ترأوحت	

أعامرهّن	بني	30-15	سنة.	

n = Sample size = 384

X2 = The inverse Chi-squared distribution for the specified 
confidence level at 1 degree of freedom (Confidence=95%) = 3.842

N = Population size =

WB = 417,367

GS=  284,043

P48= 189,324

P = Probability of success = 0.5

ME = Degree of accuracy, Margin of Error = 0.05

n2nd=n+(0.042 ×n)

n2nd=400
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3.2.1 توزيع العّينة
ُوّزعت العّينة إىل طبقات باستخدام ثالث مناطق:

املنطقة )الّضّفة الغربّية، قطاع غزّة، أرايض الـ 48(.

تقسيم املنطقة:

-	الّضّفة	الغربيّة	قُّسمت	إىل:	القدس	والّضّفة	الغربيّة،	حيث	قُّسمت	الثّانية	إىل	شامل،	وسط،	وجنوب.

-	قطاع	غزّة	قّسم	إىل	محافظات:	شامل	غزّة؛	غزّة؛	دير	البلح؛	خانيونس،	رفح.

-	أرايض	الـ	48	قُّسمت	إىل:	الجليل؛	املثلّث؛	الّنقب؛	مدن	الّساحل	-وتُعرف	أيًضا	باملدن	املختلطة-.

نوع املنطقة )حرض، ريف، مخّيم( يف الّضّفة الغربّية وقطاع غزّة، حيث ُوّزعت العّينة كام ييل:

محافظة

مجموععدد	الّشابّات	15-30

	حجم

العيّنة مخّيمريفحرض2017

417,3672117215400الّضّفة	الغربيّة
157,066107367151شامل	الّضّفة	الغربيّة
64,6774416362وسط	الّضّفة	الغربيّة

57,8683913355القدس
137,75594327132جنوب	الّضّفة	الغربيّة

284,043347053400قطاع	غزّة
56,6256901180شامل	غزّة

97,906119018138غزّة
41,166500858دير	البلح
53,3026501075خانيونس

35,044430749رفح
189,324400أرايض	الـ	48

200---99,775الجليل
100---43,386املثلّث
75---32,284الّنقب

25---13,878مدن	الّساحل
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4.2.1 العملّيات امليدانّية
متثّل	العمليّات	امليدانيّة	العمل	الحقيقّي	لالستطالع	يف	الحصول	عىل	البيانات	املطلوبة	من	مصادرها	األوليّة،	لذلك،	فإّن	

ضامن	وجود	مقّومات	الّنجاح	يف	هذه	املرحلة	هو	من	القضايا	األساسيّة	التي	تّم	العمل	عليها	بشكل	تفصييّل،	وقد	شمل	

ذلك	توفري	كّل	املستلزمات	الفّنيّة	واإلداريّة،	مبا	يف	ذلك	عمليّات	التّدريب	وتوفري	املستلزمات	املاّديّة	إلنجاز	العمل	بأفضل	

صورة.

1. الّتدريب والّتعيني:
لقد	تّم	تدريب	الباحثني	امليدانينّي	عىل	عمليّات	جمع	البيانات	وأدبيّات	العمل	امليدايّن،	مبا	يف	ذلك	طرح	األسئلة	وتسجيل	

استامرة	 ذلك	 مبا	يف	 االستطالع	 تركّز	عىل	خصوصيّات	 خاّص	 تدريب	 إىل	 باإلضافة	 املقابالت،	 إجراء	 وأدبيّات	 اإلجابات	

االستطالع،	وقد	أُجريت	عمليات	التّدريب	يف	محافظة	رام	الله.

2. جمع البيانات:
متّت	عمليّة	استيفاء	االستامرات	عن	طريق	املقابلة	الشخصيّة،	وقد	بدأ	العمل	امليدايّن	يف	شهر	آب	2018،	وقـد	تّم	توزيع	

فريق	العمل	امليدايّن	يف	جميع	املناطق	املستهدفة:	الّضّفة	الغربيّة؛	قطاع	غزّة؛	أرايض	الـ	48،	كام	تّم	تزويد	الفريق	امليدايّن	

بجميع	أدوات	ولوازم	العمل	امليدايّن.

8.2.1 معالجة البيانات
تضّمنت	مرحلة	معالجة	البيانات	مجموعة	من	األنشطة	والعمليّات	التي	أُجريت	عىل	االستامرات	بهدف	إعدادها	ملرحلة	

التّحليل،	وشملت	هذه	املرحلة	العمليّات	التّالية:

1. الّتدقيق قبل إدخال البيانات:	يف	هذه	املرحلة	تّم	تدقيق	جميع	االستامرات	باستخدام	تعليامت	للتّدقيق	امليدايّن	

للتّأكّد	من	منطقيّة	البيانات	وإعادة	غري	املكتمل	منها	ثانية	للميدان.

2.	إدخال البيانات:	تّم تنظيم عملّية إدخال البيانات باستخدام برنامج Access حيث بُرمجت االستامرة من خالل 

هذا الربنامج، ومتّيز الربنامج الذي تم إعداده بـالخواص والّسامت الّتالية:

إمكانيّة	التّعامل	مع	نسخة	مطابقة	لالستامرة	عىل	شاشة	الحاسوب.

القدرة	عىل	عمل	جميع	الفحوص	واالحتامالت	املنطقيّة	املمكنة	وتسلسل	البيانات	يف	االستامرة.

القدرة	عىل	التّدقيق	الّداخيّل	لإلجابات	عىل	األسئلة.

الحفاظ	عىل	الحّد	األدىن	من	أخطّاء	مدخيل	البيانات	الرّقميّة	أو	أخطّاء	العمل	امليدايّن.

.)User-Friendly(	واملعطيات	الربنامج	مع	والتّعامل	االستخدام	سهولة

إمكانيّة	تحويل	البيانات	إىل	صيغة	أخرى	ميكن	استخدامها	وتحليلها	من	خالل	منظومات	إحصائيّة	تحليليّة	أخرى	مثل	

	.SPSS
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3.1 جودة البيانات
نتائج	 الّنرش	وفهم	 الّرأي	وانتهاًء	بكيفيّة	 بالتّخطّيط	األويّل	الستطالع	 البيانات	جوانب	عّدة،	بدًءا	 يشمل	مفهوم	جودة	

االستطالع.	

استخدام	عيّنة،	وكذلك	 أبرزها	األخطّاء	اإلحصائيّة	بسبب	 البيانات	عّدة	جوانب	يف	االستطالع،	من	 يشمل	فحص	دقّة	

أخطّاء	غري	إحصائية	ترجع	إىل	طاقم	العمل	وأدوات	االستطالع،	ويشمل	هذا	القسم	ما	ييل:

1.3.1 األخطّاء اإلحصائّية
قد	تتأثّر	بيانات	هذا	االستطالع	باألخطّاء	اإلحصائيّة	نتيجة	الستخدام	عيّنة	فقط،	وليس	يف	حال	الحرص	الّشامل	لوحدات	

مجتمع	الّدراسة،	ولذلك	من	املؤكد	ظهور	فروق	عن	القيم	الحقيقيّة	التي	نتوقّع	حصولها	من	خالل	الحرص	الّشامل.

2.3.1 األخطاء غري اإلحصائّية
اتُّخذت عّدة إجراءات للعمل عىل تقليل تأثري األخطّاء غري اإلحصائّية إىل أدىن حّد ممكن، وهي كااليت:

1.	تّم	اختيار	باحثني	ميدانينّي	مؤّهلني	تدّربوا	بّدقّة	عىل	أساليب	العمل	امليدايّن	وآليّة	استيفاء	االستامرة	من	مكّونات	

وغري	 الّصحيحة	 بالبيانات	 واإلدالء	 الرّفض،	 معّدالت	 تقليل	 لضامن	 املبحوثات،	 مع	 التّعامل	 وأسلوب	 الّدراسة	 مجتمع	

املنحازة.	

ا	 أثناء	إدخال	االستامرة	إىل	الحاسوب،	ُصّمم	برنامج	إدخال	دقيق	جدًّ التي	ميكن	أن	تحصل	 2.	لخفض	نسبة	األخطّاء	

باستخدام	برنامج	الـ	Access		حيث	ال	يسمح	بأّي	أخطّاء	تناسقيّة	ميكن	أن	تحصل	أثناء	عمليّة	اإلدخال.	

3.	استُخدم	برنامج	الـ	SPSS	لفحص	االتّساق	الّداخيّل	للبيانات	ولضامن	الحصول	عىل	بيانات	نظيفة	خالية	من	األخطّاء،	

حيث	فُحصت	البيانات	املدخلة	للتّأكّد	من	خلّوها	من	األخطّاء	التي	مل	تُكتشف	سابًقا،	وبعد	استالم	ملّف	البيانات	الخام	

نُظّفت	البيانات	وفُحصت	القيم	الّشاّذة	والتّناسق	بني	األسئلة	املختلفة	يف	االستامرة.
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 الّنتائج الّرئيسّية

1.2 خصائص عّينة االستطالع
1.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة والعمر

ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	العمر	إىل:	%32.4	أعامرهّن	بني	19-15	سنة،	و%30.5	أعامرهّن	بني	20-24	

سنة،	و%37.1	أعامرهّن	بني	30-25	سنة.

الفصل الّثاني

جدول 1: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة والعمر

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض	الـ	48 قطاع	غزّة الّضّفة	الغربيّة

% عدد % عدد % عدد % عدد

32.4 387 34.2 135 27.8 111 35.3 141 19-15

العمر
30.5 365 27.1 107 29.3 117 35.3 141 24-20

37.1 443 38.7 153 43 172 29.5 118 30-25

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع
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2.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة والحالة االجتامعّية
ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	الحالة	االجتامعيّة	إىل:	%51.5	حالتهّن	االجتامعيّة	عزبة،	و%12.2	عاقدات	

قرانهّن	)مخطّوبات(،	و%31.5	متزّوجات،	و%2.8	مطلّقات،	و%0.6	منهّن	أرامل،	و%1.4	منفصالت.

جدول 2: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة والحالة االجتامعّية

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض	الـ	48 قطاع	غزّة الّضّفة	الغربيّة

% عدد % عدد % عدد % عدد

51.5 616 46.8 185 48.8 195 59 236 عزبة

 الحالة

االجتامعّية

12.2 146 15.9 63 8.3 33 12.5 50
عاقدة	

قرانها)مخطّوبة(

31.5 376 31.1 123 39 156 24.3 97 متزّوجة

2.8 33 1.8 7 4 16 2.5 10 مطلّقة

0.6 7 1.5 6 0 0 0.3 1 أرملة

1.4 17 2.8 11 0 0 1.5 6 منفصلة

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع
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3.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة واملستوى الّتعليمّي
ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	املستوى	التّعليمّي	إىل:	%14.3	إعدادّي	فأقّل،	و%41.2	ثانوّي،	و%14.3	دبلوم	

متوّسط،	و%28.5	بكالوريوس،	و%1.7	ماجستري	فأعىل.

جدول 3: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة واملستوى الّتعليمّي

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض الـ 48 قطاع غزّة الّضّفة الغربّية

% عدد % عدد % عدد % عدد

14.3 171 171 51 19.5 78 10.5 42 إعدادّي	فأقل

 املستوى

الّتعليمّي

41.2 492 492 189 36.5 146 39.3 157 ثانوّي

14.3 171 171 71 11.3 45 13.8 55 	دبلوم
متوّسط

28.5 341 341 73 31.5 126 35.5 142 بكالوريوس

1.7 20 20 11 1.3 5 1 4 	ماجستري
فأعىل

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع
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4.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة ونوع الّتجّمع
ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	نوع	التّجّمع	إىل	%67.4	حرض،	و%26.4	ريف،	و%6.2	مخيّم.

جدول 4: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة ونوع الّتجّمع

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض	الـ	48 قطاع	غزّة الّضّفة	الغربيّة

% عدد % عدد % عدد % عدد

67.4 805 45.1 178 86.5 346 70.3 281 حرض

 نوع

الّتجّمع

26.4 316 54.9 217 0 0 24.8 99 ريف

6.2 74 0 0 13.5 54 5 20 مخيّم

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع

5.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة والحالة العملّية
ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	حسب	الحالة	العمليّة	إىل:	%17.1	عامالت	بوظيفة	كاملة،	و%9.7	عامالت	بوظيفة	

جزئيّة،	و%15.5	ال	يعملن	ولكن	يبحنث	عن	عمل،	و%36.2	ال	يعملن	بسبب	تفرغهّن	للّدراسة،	و%18.0	ال	

يعملن	بسبب	تفرغهّن	ألعامل	البيت،	%3.5	ال	يعملن	وال	يردن	العمل.
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جدول 5: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة والحالة العملّية 

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض	الـ	48 قطاع	غزّة الّضّفة	الغربيّة

% عدد % عدد % عدد % عدد

17.1 204 26.6 105 11.8 47 13 52 نعم،	وظيفة	كاملة

 الحالة

العملّية

9.7 116 16.5 65 5.8 23 7 28 نعم،	وظيفة	جزئيّة

15.5 185 16.2 64 15.8 63 14.5 58 ال،	ولكن	أبحث	عن	
عمل

36.2 433 29.1 115 31.8 127 47.8 191 ال،	متفّرغة	للّدراسة

18 215 5.3 21 34.8 139 13.8 55 ال،	متفّرغة	ألعامل	
البيت

3.5 42 6.3 25 0.3 1 4 16 ال،	غري	معنيّة	
بالعمل

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع
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6.1.2 توزيع عّينة االستطالع حسب املنطقة والقطاع الذي يعملن به
ُوزّعت	عيّنة	االستطالع	القطاع	الذي	يعملن	به	إىل:	%29.7	يعملن	يف	القطاع	الحكومّي،	و%62.5	يعملن	يف	

القطاع	الخاّص،	و%7.8	يعملن	يف	القطاع	األهيّل.

جدول 6: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب املنطقة والقطاع الذي يعملن به

املنطقة

املجموعالخصائص	الخلفيّة أرايض	الـ	48 قطاع	غزّة الّضّفة	الغربيّة

% عدد % عدد % عدد % عدد

29.7 95 32.9 56 21.4 15 30 24
	قطاع

حكومّي
 نوع

الّتجّمع
62.5 200 62.9 107 55.7 39 67.5 54 قطاع	خاّص

7.8 25 4.1 7 22.9 16 2.5 2 قطاع	أهيّل

100 1,195 100 395 100 400 100 400 املجموع
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2.2 استخدام اإلنرتنت
1.2.2 استخدام اإلنرتنت عرب حاسوب نّقال أو مكتبّي بيتّي مشرتك مع العائلة

للّدخول	 العائلة	 مع	 مشرتكًا	 بيتيًّا	 مكتبيًّا	 أو	 نّقاال	 حاسوبًا	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	10.0%

إىل	اإلنرتنت	بشكل	كبري،	%14.4	يستخدمنه	بشكل	متوّسط،	%16.1	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%59.6	ال	

يستخدمن	حاسوبًا	نّقاال	أو	مكتبيًّا	بيتيًّا	مشرتكًا	مع	العائلة	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	

جدول 7: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام اإلنرتنت عرب حاسوب نّقال أو 

مكتبّي بيتّي مشرتك مع العائلة، والخصائص الخلفّية لهّن

الخصائص	الخلفيّة

	استخدام	اإلنرتنت	عرب	حاسوب	نّقال	أو	مكتبّي	بيتّي	مشرتك	مع

العائلة
املجموع

البشكل قليلبشكل متوّسطبشكل كبري

1014.416.159.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

13.318.518.350100الّضّفة	الغربيّة
1.85.57.885100قطاع	غزّة

14.919.222.343.5100أرايض	الـ	48

العمر
19-15919.417.154.5100
24-209.614.515.660.3100
30-2511.19.915.663.4100

	الحالة

االجتامعيّة

10.717.416.655.4100عزبة
عاقدة	قرانها	

)خاطبة(
7.517.818.556.2100

88.815.767.6100متزّوجة
12.19.16.172.7100مطلّقة
14.314.3071.4100أرملة

41.211.811.835.3100منفصلة

	املستوى

التّعليمّي

6.416.411.166.1100إعدادّي	فأقّل
9.115.916.758.3100ثانوّي

12.99.414.663.2100دبلوم	متوّسط
11.714.119.155.1100بكالوريوس

510580100ماجستري	فأعىل
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	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

8.112.414.365.2100حرض
15.520.620.943100ريف
6.89.514.968.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

	نعم،	وظيفة

كاملة
17.612.317.652.5100

	نعم،	وظيفة

جزئيّة
12.117.222.448.3100

	ال،	ولكن	أبحث

عن	عمل
11.49.218.461.1100

	ال،	متفّرغة

للّدراسة
8.820.816.454100

	ال،	متفّرغة

ألعامل	البيت
2.378.881.9100

	ال،	غري	معنيّة

بالعمل
11.911.914.361.9100

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

21.110.517.950.5100قطاع	حكومّي

14.516.51950100قطاع	خاّص

482860100قطاع	أهيّل

جدول 8: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام اإلنرتنت عرب حاسوب نّقال أو 

مكتبّي خاّص، والخصائص الخلفّية لهّن

2.2.2 استخدام اإلنرتنت عرب حاسوب نّقال أو مكتبّي خاّص 
ا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت	بشكل	كبري،	 %18.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	حاسوبًا	نّقاال	أو	مكتبيًّا	خاصًّ

%19.4	يستخدمنه	بشكل	متوّسط،	%9.3	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%52.6	ال	يستخدمن	حاسوبًا	نّقاال	أو	

ا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	 مكتبيًّا	خاصًّ

الخصائص	الخلفيّة

استخدام	اإلنرتنت	عرب	حاسوب	نّقال	أو	مكتبّي	خاّص

املجموع
البشكل قليلبشكل متوّسطبشكل كبري

18.719.49.352.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

25.8241238.3100الّضّفة	الغربيّة

3.863.586.8100قطاع	غزّة

26.628.412.432.7100أرايض	الـ	48
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العمر
19-151620.4855.6100
24-2017.821.412.148.8100
30-2521.716.98.153.3100

	الحالة

االجتامعيّة

18.520.68.951.9100عزبة
عاقدة	قرانها	

)خاطبة(
21.925.31339.7100

17.814.48.559.3100متزّوجة
15.218.26.160.6100مطلّقة
14.328.614.342.9100أرملة

23.535.311.829.4100منفصلة

	املستوى

التّعليمّي

5.315.25.873.7100إعدادّي	فأقّل

16.918.59.355.3100ثانوّي

27.522.89.440.4100دبلوم	متوّسط

20.821.711.146.3100بكالوريوس

6510520100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.317.69.255.9100حرض

2526.911.137100ريف

6.86.82.783.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

	نعم،	وظيفة

كاملة
37.3259.827.9100

	نعم،	وظيفة

جزئيّة
19.826.716.437.1100

	ال،	ولكن	أبحث

عن	عمل
10.823.212.453.5100

	ال،	متفّرغة

للّدراسة
16.620.38.554.5100

	ال،	متفّرغة

ألعامل	البيت
9.35.63.781.4100

	ال،	غري	معنيّة

بالعمل
28.616.79.545.2100

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

35.825.316.822.1100قطاع	حكومّي

31.5251132.5100قطاع	خاّص

832456100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

استخدام	اإلنرتنت	عرب	هاتف	ذيكّ

املجموع
البشكل قليلبشكل متوّسطبشكل كبري

83.993.13.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

81.313.532.3100الّضّفة	الغربيّة

83.85.82.38.3100قطاع	غزّة

86.87.84.11.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1581.192.17.8100

24-2083.610.14.71.6100

30-2586.78.12.72.5100

	الحالة

االجتامعيّة

82.19.13.65.2100عزبة

عاقدة	قرانها	

)خاطبة(
879.61.42.1100

86.48.81.92.9100متزّوجة

78.86.112.13100مطلّقة

100000100أرملة

70.617.611.80100منفصلة

جدول 9: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام اإلنرتنت عرب هاتف ذيّك، 

والخصائص الخلفّية لهّن

3.2.2 استخدام اإلنرتنت عرب هاتف ذيّك
%83.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	هاتًفا	ذكيًّا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت	بشكل	كبري،	%9.0	يستخدمنه	

بشكل	متوّسط،	%3.1	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%3.9	ال	يستخدمن	هاتًفا	ذكيًّا	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.	
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	املستوى

التّعليمّي

72.511.14.112.3100إعدادّي	فأقّل

87.47.523100ثانوّي

89.56.42.91.2100دبلوم	متوّسط

82.411.44.41.8100بكالوريوس

7510015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

85.28.12.24.5100حرض

82.311.44.71.6100ريف

779.55.48.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

	نعم،	وظيفة
كاملة

86.39.33.41100

	نعم،	وظيفة
جزئيّة

84.59.53.42.6100

	ال،	ولكن
	أبحث	عن

عمل
83.211.93.21.6100

	ال،	متفّرغة
للّدراسة

828.336.7100

	ال،	متفّرغة
ألعامل	البيت

85.18.41.94.7100

	ال،	غري	معنيّة
بالعمل

88.14.87.10100

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

90.56.32.11.1100قطاع	حكومّي

82.511.542100قطاع	خاّص

92440100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

استخدام	اإلنرتنت	عرب	تابلت	أو	آيباد

املجموع
البشكل قليلبشكل متوّسطبشكل كبري

10.312.616.660.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

121717.853.3100الّضّفة	الغربيّة

9.55.88.876100قطاع	غزّة

9.415.223.352.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-151517.117.350.6100

24-207.913.715.363100

30-258.17.916.967100

	الحالة

االجتامعيّة

12.314.616.756.3100عزبة

عاقدة	قرانها	

)خاطبة(
8.21315.163.7100

6.99.816.267100متزّوجة

15.29.121.254.5100مطلّقة

14.3014.371.4100أرملة

17.611.823.547.1100منفصلة

جدول 10: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام اإلنرتنت عرب تابلت أو آيباد، 

والخصائص الخلفّية لهّن

4.2.2 استخدام اإلنرتنت عرب تابلت أو آيباد
	12.6% كبري،	 بشكل	 اإلنرتنت	 إىل	 للّدخول	 آيباد	 أو	 تابلت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	10.3%

يستخدمنه	بشكل	متوّسط،	%16.6	يستخدمنه	بشكل	قليل،	%60.5	ال	يستخدمن	تابلت	أوآيباد	للّدخول	

إىل	اإلنرتنت.	
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	املستوى

التّعليمّي

16.421.11448.5100إعدادّي	فأقّل

9.613.216.760.6100ثانوّي

10.59.41763.2100دبلوم	متوّسط

8.51017.364.2100بكالوريوس

502075100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.411.615.763.4100حرض

1316.820.649.7100ريف

8.16.89.575.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

	نعم،	وظيفة
كاملة

10.87.418.163.7100

	نعم،	وظيفة
جزئيّة

12.918.116.452.6100

	ال،	ولكن
	أبحث	عن

عمل
6.510.318.964.3100

	ال،	متفّرغة
للّدراسة

13.617.317.651.5100

	ال،	متفّرغة
ألعامل	البيت

5.68.89.875.8100

	ال،	غري	معنيّة
بالعمل

7.14.823.864.3100

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

10.58.422.158.9100قطاع	حكومّي

13.512.51757100قطاع	خاّص

012484100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

عدد	الّساعات	اليوميّة	التي	يقضينها	باستعامل	اإلنرتنت

املجموع
4 - 25 - 3ساعة فاقل

 ساعات 6

فأكرث

1023.632.134.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

11.322.52640.3100الّضّفة	الغربيّة

15.533.325.326100قطاع	غزّة

314.945.137100أرايض	الـ	48

العمر

19-157.521.429.541.6100

24-20112332.134100

30-2511.32634.328.4100

	الحالة

االجتامعيّة

7.821.63040.6100عزبة

عاقدة	قرانها	

)خاطبة(
7.514.440.437.7100

14.632.430.122.9100متزّوجة

9.19.142.439.4100مطلّقة

014.357.128.6100أرملة

11.811.847.129.4100منفصلة

جدول 11: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب عدد الّساعات اليومّية التي يقضينها 

باستعامل اإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

5.2.2 عدد الّساعات اليومّية التي يقضينها باستعامل اإلنرتنت
يقضني	3-2	ساعات،	 اإلنرتنت،	23.6%	 باستعامل	 أقّل	 أو	 يقضني	ساعة	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 %10.0	من	

%32.1	يقضني	5-4	ساعات،	%34.4	يقضني	3-2	ساعات.	
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	املستوى

التّعليمّي

15.222.826.935.1100إعدادّي	فأقّل

6.722.433.337.6100ثانوّي

9.921.13138100دبلوم	متوّسط

11.72733.128.2100بكالوريوس

15253525100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

10.124.529.935.5100حرض

619.93836.1100ريف

25.729.729.714.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

	نعم،	وظيفة
كاملة

9.327.535.327.9100

	نعم،	وظيفة
جزئيّة

8.618.142.231100

	ال،	ولكن
	أبحث	عن

عمل
5.925.930.837.3100

	ال،	متفّرغة
للّدراسة

7.621.23041.1100

	ال،	متفّرغة
ألعامل	البيت

19.129.32724.7100

	ال،	غري	معنيّة
بالعمل

11.94.840.542.9100

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8.431.643.216.8100قطاع	حكومّي

9.519.53536100قطاع	خاّص

8324020100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	االتّصاالت	الفلسطينيّة	بشكل	مبارش	من	خالل

أحد	املزّودين	لالتّصال	باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

33.45.93.224.333.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

52.515.38.323.50.5100الّضّفة	الغربيّة

47.32.31.349.30100قطاع	غزّة

0000100100أرايض	الـ	48

العمر

19-15315.73.424.835.1100

24-2031.88.24.426.329.3100

30-2536.84.1222.334.8100

	الحالة

االجتامعيّة

33.98.83.12430.2100عزبة

32.23.44.117.143.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

33.22.42.728.733100متزّوجة

39.46.16.127.321.2100مطلّقة

14.300085.7100أرملة

23.505.95.964.7100منفصلة

جدول 12: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل االتّصاالت الفلسطينّية بشكل 

مبارش من خالل أحد املزّودين لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

3.2 الجهات املستعملة لالتّصال باإلنرتنت
1.3.2 استعامل االتّصاالت الفلسطينّية بشكل مبارش من خالل أحد املزّودين لالتّصال باإلنرتنت

%33.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	االتّصاالت	الفلسطينيّة	بشكل	مبارش	من	خالل	أحد	املزّودين	

لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%5.9	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%3.2	يستعملنها	بشكل	قليل،	%24.3	ال	

يستعملنها،	وحوايل	%33.3	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	
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	املستوى

التّعليمّي

32.72.91.832.729.8100إعدادّي	فأقّل

29.15.72.62438.6100ثانوّي

29.26.42.320.541.5100دبلوم	متوّسط

42.87.65.322.621.7100بكالوريوس

20002555100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3973.228.422.4100حرض

17.13.53.57.368.7100ريف

41.94.11.452.70100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

255.42.515.751.5100نعم،	وظيفة	كاملة

29.33.43.47.856100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

35.75.94.918.934.6100

34.27.64.227.326.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

41.43.70.943.710.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

26.27.107.159.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

24.21.12.113.758.9100قطاع	حكومّي

23.573.512.553.5100قطاع	خاّص

60001228100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	ستعامل	االتّصاالت	الفلسطينيّة	من	جار	أو	قريب	أوصديق

غري	مبارش	لالتّصال	باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

13.75.97.539.633.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

8.516.321.153.60.5100الّضّفة	الغربيّة

32.51.31.564.80100قطاع	غزّة

0000100100أرايض	الـ	48

العمر

19-1514.56.76.537.235.1100

24-2013.36.49.341.629.3100

30-2513.54.774034.8100

	الحالة

االجتامعيّة

13.17.58.940.330.2100عزبة

8.95.58.234.243.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

173.75.640.733100متزّوجة

18.236.151.521.2100مطلّقة

00014.385.7100أرملة

5.95.9023.564.7100منفصلة

جدول 13: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل االتّصاالت الفلسطينّية من جار أو 

قريب أو صديق غري مبارش لالتّصال باإلنرتنت والخصائص الخلفّية لهّن

2.3.2 استعامل االتّصاالت الفلسطينّية من جار أو قريب أو صديق غري مبارش لالتّصال 
باإلنرتنت

%13.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	االتّصاالت	الفلسطينيّة	من	جار	أو	قريب	أو	صديق	غري	مبارش	

لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%5.9	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%7.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%39.6	ال	

يستعملنها،	وحوايل	%33.3	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	
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	املستوى

التّعليمّي

19.94.71.244.429.8100إعدادّي	فأقّل

145.56.535.438.6100ثانوّي

147.68.228.741.5100دبلوم	متوّسط

10.36.611.849.621.7100بكالوريوس

100102555100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.95.77.546.522.4100حرض

2.85.77.914.968.7100ريف

14.98.16.870.30100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.85.99.324.551.5100نعم،	وظيفة	كاملة

3.44.3630.256100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

9.72.77.645.434.6100

14.87.6941.826.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

27.36.63.852.110.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

4.82.47.126.259.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8.43.26.323.258.9100قطاع	حكومّي

5.579.524.553.5100قطاع	خاّص

12045628100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

استعامل	جّوال	أو	وطنيّة	لالتّصال	باإلنرتنت

املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

11.57.612.435.433.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

16.317.528.537.80100الّضّفة	الغربيّة

18.35.38.5680100قطاع	غزّة

0000100100أرايض	الـ	48

العمر

19-1510.66.513.234.934.9100

24-2015.19.911.234.529.3100

30-259.56.812.636.634.5100

	الحالة

االجتامعيّة

138.314.434.330100عزبة

10.39.612.324.743.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

9.66.1942.632.7100متزّوجة

18.29.115.236.421.2100مطلّقة

0014.3085.7100أرملة

5.905.923.564.7100منفصلة

جدول 14: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل جّوال أو وطنّية لالتّصال 

باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

3.3.2 استعامل جّوال أو وطنّية لالتّصال باإلنرتنت
%11.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	جّوال	أو	وطنيّة	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%7.6	يستعملنها	

بشكل	متوّسط،	%12.4	يستعملنها	بشكل	قليل،	%35.4	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	وحوايل	33.3%	

ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	أرايض	الـ	1948،	أو	القدس.	
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	املستوى

التّعليمّي

10.54.710.544.429.8100إعدادّي	فأقّل

11.65.711.632.738.4100ثانوّي

8.811.711.726.341.5100دبلوم	متوّسط

14.19.715.239.621.4100بكالوريوس

01053055100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

13.38.813.542.222.1100حرض

3.54.79.213.968.7100ريف

276.813.552.70100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.38.39.822.151.5100نعم،	وظيفة	كاملة

5.27.87.823.356100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

15.110.310.329.734.6100

12.9615.53926.6100ال،	متفّرغة	للّدراسة

13.57.41455.39.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

4.89.57.11959.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.26.310.521.158.9100قطاع	حكومّي

1010818.553.5100قطاع	خاّص

00126028100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	من	خالل	خّط	ثابت	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

18.75.67.55.862.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4.8116.886.5100الّضّفة	الغربيّة

0000100100قطاع	غزّة

51.615.921.810.60100أرايض	الـ	48

العمر

19-1520.73.695.960.7100

24-2014.56.86.87.963.8100

30-2520.36.36.83.862.8100

	الحالة

االجتامعيّة

18.34.55.76.864.6100عزبة

247.513.72.752.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

18.65.16.65.364.4100متزّوجة

12.136.16.172.7100مطلّقة

028.642.914.314.3100أرملة

5.935.329.4029.4100منفصلة

جدول 15: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل خّط إنرتنت إرسائييّل من خالل 

خّط ثابت لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

4.3.2 استعامل خّط إنرتنت إرسائييّل عرب خّط ثابت لالتّصال باإلنرتنت
%18.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	عرب	خّط	ثابت	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	

إىل	 للّدخول	 يستعملنها	 قليل،	%5.8	ال	 يستعملنها	بشكل	 متوّسط،	7.5%	 يستعملنها	بشكل	 كبري،	5.6%	

اإلنرتنت،	وحوايل	%62.4	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	من	الّضّفة	الغربيّة	)باستثناء	القدس(	وقطاع	غزّة.	
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	املستوى

التّعليمّي

16.44.16.43.569.6100إعدادّي	فأقّل

20.76.78.76.157.7100ثانوّي

22.85.812.37.651.5100دبلوم	متوّسط

14.43.54.15.972.1100بكالوريوس

25255045100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

10.747.74.673100حرض

42.711.18.99.827.5100ريف

2.7001.495.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

31.99.86.97.444.1100نعم،	وظيفة	كاملة

29.310.313.87.838.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

13.55.4135.462.7100

183.765.167.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

3.72.81.43.788.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

317.116.711.933.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

29.512.610.59.537.9100قطاع	حكومّي

33.59.59.5740.5100قطاع	خاّص

1644472100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	من	خالل	محمول	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

30.45.94.459.30100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

137.37.372.50100الّضّفة	الغربيّة

00.30.399.50100قطاع	غزّة

78.710.45.65.30100أرايض	الـ	48

العمر

19-1528.95.4758.70100

24-2029.96.63.859.70100

30-2532.15.92.559.60100

	الحالة

االجتامعيّة

26.85.46.561.40100عزبة

399.62.149.30100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

31.95.61.161.40100متزّوجة

24.236.166.70100مطلّقة

57.114.314.314.30100أرملة

52.95.911.829.40100منفصلة

جدول 16: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل خّط إنرتنت إرسائييّل من خالل 

محمول لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

5.3.2 استعامل خّط إنرتنت إرسائييّل من خالل محمول لالتّصال باإلنرتنت
%30.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	خّط	إنرتنت	إرسائييّل	من	خالل	محمول	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	

كبري،	%5.8	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%4.4	يستعملنها	بشكل	قليل،	%59.5	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	

اإلنرتنت.
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	املستوى

التّعليمّي

24.67.64.763.20100إعدادّي	فأقّل

31.95.35.956.90100ثانوّي

40.46.45.3480100دبلوم	متوّسط

24.35.91.8680100بكالوريوس

6050350100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

224.63.170.30100حرض

57.310.47.3250100ريف

6.81.45.486.50100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

48.58.3241.20100نعم،	وظيفة	كاملة

49.16.96.937.10100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

334.93.858.40100

246.26.7630100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.83.71.485.10100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

504.82.442.90100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

54.77.41.136.80100قطاع	حكومّي

498.5537.50100قطاع	خاّص

2444680100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالعمل	لالتّصال	باإلنرتنت

املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

8.47.32.38.873.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5.54.81.38.580100الّضّفة	الغربيّة

21.8112.882.5100قطاع	غزّة

17.715.44.85.157100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.110.80.895.3100

24-206.64.736.379.5100

30-2515.314.93.217.848.8100

	الحالة

االجتامعيّة

53.11.1783.8100عزبة

138.97.54.865.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1212.22.111.762100متزّوجة

6.115.2021.257.6100مطلّقة

14.328.6014.342.9100أرملة

11.811.811.817.647.1100منفصلة

جدول 17: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بالعمل 

لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

6.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بالعمل لالتّصال باإلنرتنت
%8.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالعمل	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	

%7.3	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%2.3	يستعملنها	بشكل	قليل،	%8.8	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	

وحوايل	%73.2	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	ال	يعملن.
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	املستوى

التّعليمّي

0.61.201.896.5100إعدادّي	فأقّل

4.332.83.386.6100ثانوّي

1414.63.59.458.5100دبلوم	متوّسط

13.811.42.120.552.2100بكالوريوس

35305030100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

7.561.28.876.5100حرض

11.712.35.17.963100ريف

4.102.712.281.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

31.926.57.833.80100نعم،	وظيفة	كاملة

30.228.410.3310100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

0000100100

0000100100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0000100100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

0000100100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

31.638.94.225.30100قطاع	حكومّي

31.524.510.533.50100قطاع	خاّص

28412560100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	باملقاهي	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

4.614.113.867.50100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.515.812.8650100الّضّفة	الغربيّة

0.31197.80100قطاع	غزّة

7.125.627.839.50100أرايض	الـ	48

العمر

19-154.41615.264.30100

24-206.612.612.967.90100

30-253.213.513.3700100

	الحالة

االجتامعيّة

614.414.964.60100عزبة

4.820.515.159.60100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.71210.974.50100متزّوجة

09.112.178.80100مطلّقة

0014.385.70100أرملة

5.95.929.458.80100منفصلة

جدول 18: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة باملقاهي 

لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

7.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة باملقاهي لالتّصال باإلنرتنت   
%4.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	باملقاهي	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	

إىل	 للّدخول	 يستعملنها	 ال	 	67.5% قليل،	 بشكل	 يستعملنها	 	13.8% متوّسط،	 بشكل	 يستعملنها	 	14.1%

اإلنرتنت.



51

	املستوى

التّعليمّي

010.512.377.20100إعدادّي	فأقّل

5.314.615.764.40100ثانوّي

715.212.365.50100دبلوم	متوّسط

4.714.41268.90100بكالوريوس

51525550100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

4.510.88.975.80100حرض

5.42527.542.10100ريف

2.72.78.186.50100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.425.522.1480100نعم،	وظيفة	كاملة

11.223.313.851.70100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

3.89.212.474.60100

4.814.514.865.80100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.92.33.7930100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

7.19.521.461.90100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.424.221.147.40100قطاع	حكومّي

72618.548.50100قطاع	خاّص

41616640100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	مبراكز	إنرتنت	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

3.81011.574.70100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4.59.8976.80100الّضّفة	الغربيّة

00.30.599.30100قطاع	غزّة

6.820.325.147.80100أرايض	الـ	48

العمر

19-153.99.812.773.60100

24-204.9910.175.90100

30-252.711.111.574.70100

	الحالة

االجتامعيّة

4.99.911.473.90100عزبة

4.111.615.169.20100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.49.38.879.50100متزّوجة

039.187.90100مطلّقة

014.342.942.90100أرملة

029.435.335.30100منفصلة

جدول 19: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة مبراكز 

إنرتنت لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

8.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة مبراكز إنرتنت لالتّصال باإلنرتنت
%3.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	مبراكز	إنرتنت	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	

كبري،	%10.0	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%11.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%74.7	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	

اإلنرتنت.
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	املستوى

التّعليمّي

0.68.28.882.50100إعدادّي	فأقّل

5.59.812.272.60100ثانوّي

1.812.316.469.60100دبلوم	متوّسط

4.1108.577.40100بكالوريوس

01525600100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

2.17.610.280.10100حرض

8.218.716.1570100ريف

2.705.491.90100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.919.615.260.30100نعم،	وظيفة	كاملة

614.718.161.20100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

3.26.511.478.90100

4.4912.274.40100ال،	متفّرغة	للّدراسة

04.22.393.50100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

7.17.114.371.40100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.417.913.761.10100قطاع	حكومّي

519.516.5590100قطاع	خاّص

0424720100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالجامعة	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

6.910.36.544.332100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

9.813.8745.324.3100الّضّفة	الغربيّة

0.33.53.54448.8100قطاع	غزّة

10.913.79.143.522.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1589.35.73740.1100

24-2010.717.58.838.624.4100

30-252.95.25.455.331.2100

	الحالة

االجتامعيّة

9.412.86.842.928.1100عزبة

8.915.18.946.620.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.45.14.844.443.4100متزّوجة

336.160.627.3100مطلّقة

00057.142.9100أرملة

11.811.817.635.323.5100منفصلة

جدول 20: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بالجامعة 

لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

9.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بالجامعة لالتّصال باإلنرتنت
%6.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالجامعة	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	

%10.3	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%6.5	يستعملنها	بشكل	قليل،	%44.3	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت،	

وحوايل	%32.0	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند.
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	املستوى

التّعليمّي

0000100100إعدادّي	فأقّل

8.713.48.342.527100ثانوّي

710.54.758.519.3100دبلوم	متوّسط

8.210.38.261.312100بكالوريوس

02055520100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

6.59.95.843.434.4100حرض

9.212.78.946.822.5100ريف

2.74.14.143.245.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

7.49.87.4741.5100نعم،	وظيفة	كاملة

615.59.566.42.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

4.910.39.273.52.2100

11.5157.935.630100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0000100100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

4.82.42.426.264.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8.414.77.467.42.1100قطاع	حكومّي

6.511.57.572.52100قطاع	خاّص

4416760100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالحدائق	العاّمة	أو	أي

أماكن	عاّمة	أخرى	لالتّصال	باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

4.614.616.764.10100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4.515.518.561.50100الّضّفة	الغربيّة

0.84.513.381.50100قطاع	غزّة

8.623.818.549.10100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.416.314.563.80100

24-206.616.417.559.50100

30-252.311.518.168.20100

	الحالة

االجتامعيّة

5.416.616.661.50100عزبة

6.815.813.763.70100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.9818.1710100متزّوجة

315.215.266.70100مطلّقة

057.114.328.60100أرملة

058.823.517.60100منفصلة

جدول 21: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بالحدائق 

العاّمة أو أي أماكن عاّمة أخرى لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

أخرى  عاّمة  أماكن  أّي  أو  العاّمة  بالحدائق  الخاّصة  اإلنرتنت  شبكة  استعامل   10.3.2
لالتّصال باإلنرتنت	%4.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بالحدائق	العاّمة	أو	
أّي	أماكن	عاّمة	أخرى	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	كبري،	%14.6	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%16.7	يستعملنها	

بشكل	قليل،	%64.1	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	اإلنرتنت.
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	املستوى

التّعليمّي

1.89.913.574.90100إعدادّي	فأقّل

6.517.116.160.40100ثانوّي

2.317.516.463.70100دبلوم	متوّسط

4.411.719.963.90100بكالوريوس

51510700100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3.414.515.2670100حرض

7.616.121.255.10100ريف

5.48.114.971.60100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.911.318.165.70100نعم،	وظيفة	كاملة

4.319.820.755.20100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

3.216.823.256.80100

615.916.261.90100ال،	متفّرغة	للّدراسة

1.47.912.178.60100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.926.2061.90100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.315.826.351.60100قطاع	حكومّي

4.514.515660100قطاع	خاّص

0824680100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بأماكن	أخرى	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

2.21.6294.20100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

2.81.5194.80100الّضّفة	الغربيّة

0.30.50.898.50100قطاع	غزّة

3.52.84.389.40100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.62.12.193.30100

24-201.91.92.2940100

30-2520.91.895.30100

	الحالة

االجتامعيّة

2.42.32.3930100عزبة

2.71.42.793.20100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.60.80.597.10100متزّوجة

003970100مطلّقة

0014.385.70100أرملة

5.9011.882.40100منفصلة

جدول 22: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بأماكن 

أخرى لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

11.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بأماكن أخرى باإلنرتنت
%2.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بأماكن	أخرى	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	

كبري،	%1.6	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%2.0	يستعملنها	بشكل	قليل،	%94.2	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	

اإلنرتنت.
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	املستوى

التّعليمّي

0.60.62.396.50100إعدادّي	فأقّل

2.622.293.10100ثانوّي

3.502.993.60100دبلوم	متوّسط

1.52.31.2950100بكالوريوس

500950100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1.41.41.595.80100حرض

3.82.53.889.90100ريف

4.10095.90100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.42.5291.20100نعم،	وظيفة	كاملة

5.21.73.489.70100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

0.51.61.696.20100

1.81.41.894.90100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.91.41.496.30100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

004.895.20100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.22.11.193.70100قطاع	حكومّي

5.52.52900100قطاع	خاّص

4012840100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

	استعامل	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بأماكن	أخرى	لالتّصال

باإلنرتنت
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال ينطبقال

2.21.6294.20100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

2.81.5194.80100الّضّفة	الغربيّة

0.30.50.898.50100قطاع	غزّة

3.52.84.389.40100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.62.12.193.30100

24-201.91.92.2940100

30-2520.91.895.30100

	الحالة

االجتامعيّة

2.42.32.3930100عزبة

2.71.42.793.20100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.60.80.597.10100متزّوجة

003970100مطلّقة

0014.385.70100أرملة

5.9011.882.40100منفصلة

جدول 22: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بأماكن 

أخرى لالتّصال باإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

11.3.2 استعامل شبكة اإلنرتنت الخاّصة بأماكن أخرى باإلنرتنت
%2.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	شبكة	اإلنرتنت	الخاّصة	بأماكن	أخرى	لالتّصال	باإلنرتنت	بشكل	

كبري،	%1.6	يستعملنها	بشكل	متوّسط،	%2.0	يستعملنها	بشكل	قليل،	%94.2	ال	يستعملنها	للّدخول	إىل	

اإلنرتنت.
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	املستوى

التّعليمّي

0.60.62.396.50100إعدادّي	فأقّل

2.622.293.10100ثانوّي

3.502.993.60100دبلوم	متوّسط

1.52.31.2950100بكالوريوس

500950100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1.41.41.595.80100حرض

3.82.53.889.90100ريف

4.10095.90100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.42.5291.20100نعم،	وظيفة	كاملة

5.21.73.489.70100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

0.51.61.696.20100

1.81.41.894.90100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.91.41.496.30100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

004.895.20100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.22.11.193.70100قطاع	حكومّي

5.52.52900100قطاع	خاّص

4012840100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للعمل	)ال	تشمل	التّجارة	والتّسّوق	

اإللكرتويّن(
املجموع

ال ينطبقالنادًراأحيانًادامئًا

11.76.82.75.673.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.36.325.580100الّضّفة	الغربيّة

5.84.325.582.5100قطاع	غزّة

23.39.94.15.857100أرايض	الـ	48

العمر

19-151.61.80.3195.3100

24-207.162.54.979.5100

30-2524.411.7510.248.8100

	الحالة

االجتامعيّة

6.53.62.33.983.8100عزبة

17.19.64.13.465.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

16.510.62.9862100متزّوجة

12.112.1315.257.6100مطلّقة

57.100042.9100أرملة

29.45.9017.647.1100منفصلة

جدول 23: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للعمل )ال تشمل 

الّتجارة والّتسّوق اإللكرتويّن(، والخصائص الخلفّية لهّن

4.2 الهدف من استخدام اإلنرتنت
1.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للعمل )ال تشمل الّتجارة،الّتسّوق اإللكرتويّن(

%11.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للعمل	)ال	تشمل	التّجارة،التّسّوق	اإللكرتويّن(	دامئًا،	

%6.8	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%2.7	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%5.6	ال	يستخدمنها	لنفس	

الهدف،	و%73.2	ال	ينطبق	عليهّن	هذا	البند	ألنّهّن	ال	يعملن.



63

	املستوى

التّعليمّي

1.20.601.896.5100إعدادّي	فأقّل

4.34.91.62.686.6100ثانوّي

24.65.83.57.658.5100دبلوم	متوّسط

19.112.65.310.952.2100بكالوريوس

50150530100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

11.24.72.45.276.5100حرض

14.911.43.8763100ريف

4.19.51.44.181.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

44.122.510.3230100نعم،	وظيفة	كاملة

43.130.29.517.20100نعم،	وظيفة	جزئيّة

	ال،	ولكن	أبحث	عن
عمل

0000100100

0000100100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0000100100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

0000100100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

43.228.49.518.90100قطاع	حكومّي

432410230100قطاع	خاّص

522412120100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للتّعليم

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

36.122.8833.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4523.34.327.5100الّضّفة	الغربيّة

21.315.87.555.5100قطاع	غزّة

4229.412.416.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1550.925.86.217.1100

24-2038.622.76.831.8100

30-252120.110.648.3100

	الحالة

االجتامعيّة

48.724.25.721.4100عزبة

29.528.111.630.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

18.418.410.652.7100متزّوجة

39.49.1348.5100مطلّقة

042.928.628.6100أرملة

35.341.25.917.6100منفصلة

جدول 24: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّتعليم، والخصائص 

الخلفّية لهّن

2.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّتعليم
الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 دامئًا،	22.8%	 للتّعليم	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	36.1%	

أحيانًا،	%8.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%33.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

40.418.7733.9100إعدادّي	فأقّل

40.223.25.331.3100ثانوّي

25.124.69.440.9100دبلوم	متوّسط

3422.911.132100بكالوريوس

25302025100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

35.219.58.237.1100حرض

40.532.68.518.4100ريف

2716.24.152.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

28.426.517.227.9100نعم،	وظيفة	كاملة

36.236.2621.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

23.826.58.141.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

58.924.25.511.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.375.178.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

28.616.79.545.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

31.628.414.725.3100قطاع	حكومّي

29.530.511.528.5100قطاع	خاّص

4432204100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للتّعليم

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

4831.311.59.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

44.335.39.810.8100الّضّفة	الغربيّة

45.326.515.313100قطاع	غزّة

54.732.29.63.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1548.828.911.910.3100

24-2045.533.411.89.3100

30-2549.431.611.17.9100

	الحالة

االجتامعيّة

49.4329.78.9100عزبة

49.331.5118.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

4630.914.19100متزّوجة

36.439.412.112.1100مطلّقة

28.614.328.628.6100أرملة

64.75.917.611.8100منفصلة

جدول 25: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت لالطاّلع واملعرفة 

والقراءة، والخصائص الخلفّية لهّن

3.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت لالطاّلع واملعرفة والقراءة
%48.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	لالطاّلع	واملعرفة	والقراءة	دامئًا،	%31.3	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%11.5	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%9.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

4526.91414100إعدادّي	فأقّل

4731.510.411.2100ثانوّي

44.432.2176.4100دبلوم	متوّسط

52.233.19.75100بكالوريوس

6025510100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

48.728.912.79.7100حرض

48.735.810.45.1100ريف

37.837.84.120.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

50.537.37.84.4100نعم،	وظيفة	كاملة

49.135.310.35.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

43.237.314.64.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

53.128.29.98.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

38.62714.420100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

501921.49.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

55.827.413.73.2100قطاع	حكومّي

47.541.565100قطاع	خاّص

4832128100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للتّواصل	االجتامعّي

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

74.718.43.73.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

75.816.543.8100الّضّفة	الغربيّة

8014.32.83100قطاع	غزّة

68.424.64.32.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1577.514.53.44.7100

24-2074.818.93.82.5100

30-2572.221.43.82.5100

	الحالة

االجتامعيّة

77.115.93.43.6100عزبة

71.223.33.42.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

74.219.73.22.9100متزّوجة

72.715.212.10100مطلّقة

57.128.614.30100أرملة

41.241.25.911.8100منفصلة

جدول 26: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّتواصل االجتامعّي، 

والخصائص الخلفّية لهّن

4.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّتواصل االجتامعّي
%74.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للتّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%18.4	يستخدمنها	لنفس	

الهدف	أحيانًا،	%3.7	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%3.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

68.420.54.76.4100إعدادّي	فأقّل

79.714.83.32.2100ثانوّي

6925.74.11.2100دبلوم	متوّسط

74.518.23.83.5100بكالوريوس

6030010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

77.316.82.93.1100حرض

69.322.55.42.8100ريف

70.318.95.45.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

69.623.53.92.9100نعم،	وظيفة	كاملة

64.726.76.91.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

75.719.53.21.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

78.514.82.54.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

76.315.83.74.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

76.216.77.10100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

71.618.96.33.2100قطاع	حكومّي

66.52832.5100قطاع	خاّص

6420160100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للتّواصل	االجتامعّي

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

41.521.4928.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

64.8156.813.5100الّضّفة	الغربيّة

18.89.55.866100قطاع	غزّة

414014.44.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1543.920.78.826.6100

24-2045.818.4926.8100

30-2535.924.6930.5100

	الحالة

االجتامعيّة

47.119.28.625.2100عزبة

42.5269.621.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

31.9257.435.6100متزّوجة

36.49.115.239.4100مطلّقة

42.9057.10100أرملة

52.917.617.611.8100منفصلة

جدول 27: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للمراسالت 

اإللكرتونّية، والخصائص الخلفّية لهّن

5.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للمراسالت اإللكرتونّية
%41.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للمراسالت	اإللكرتونيّة	دامئًا،	%21.4	يستخدمنها	لنفس	

الهدف	أحيانًا،	%9.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%28.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

25.721.69.942.7100إعدادّي	فأقّل

45.320.37.926.4100ثانوّي

46.821.110.521.6100دبلوم	متوّسط

41.6228.827.6100بكالوريوس

35401510100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

41.115.98.634.4100حرض

44.33811.46.3100ريف

33.810.82.752.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

39.735.39.315.7100نعم،	وظيفة	كاملة

4432.813.89.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

36.825.95.931.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

47.317.19.226.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

31.29.3653.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

57.19.51914.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

38.932.611.616.8100قطاع	حكومّي

4434.511.510100قطاع	خاّص

2840428100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّعب	والتّسلية

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

20.924.92034.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

29.827.81131.5100الّضّفة	الغربيّة

12.519.520.847.3100قطاع	غزّة

20.527.328.423.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1527.629.219.423.8100

24-2023.624.417.834.2100

30-2512.921.422.343.3100

	الحالة

االجتامعيّة

26.125.617.231100عزبة

16.426.722.634.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

14.623.423.438.6100متزّوجة

21.221.224.233.3100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

17.617.617.647.1100منفصلة

جدول 28: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّعب والّتسلية، 

والخصائص الخلفّية لهّن

6.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّعب والّتسلية
لنفس	 يستخدمنها	 	24.9% دامئًا،	 والتّسلية	 للّعب	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	20.9%

الهدف	أحيانًا،	%20.0	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%34.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

24.629.217.528.7100إعدادّي	فأقّل

23.627.219.729.5100ثانوّي

15.220.521.143.3100دبلوم	متوّسط

19.122.321.437.2100بكالوريوس

5101570100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

19.124.219.936.8100حرض

26.629.123.121.2100ريف

16.213.58.162.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

14.219.62640.2100نعم،	وظيفة	كاملة

16.4252533.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

18.925.423.232.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

27.927.517.127.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

15.821.415.847100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

28.638.114.319100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

12.616.826.344.2100قطاع	حكومّي

15.52526.533100قطاع	خاّص

20121652100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	ملشاهدة	أو	سامع	أو	تنزيل	

مضامني	فّنيّة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

38.23613.412.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

46329.312.8100الّضّفة	الغربيّة

41.332.59.317100قطاع	غزّة

27.343.521.87.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1544.237.29.69100

24-204034.81114.2100

30-2531.635.918.713.8100

	الحالة

االجتامعيّة

44.833.49.312.5100عزبة

32.938.419.29.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

31.639.916.212.2100متزّوجة

27.333.321.218.2100مطلّقة

014.357.128.6100أرملة

29.435.317.617.6100منفصلة

جدول 29: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت ملشاهدة أو سامع 

أو تنزيل مضامني فّنّية، والخصائص الخلفّية لهّن

7.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت ملشاهدة أو سامع أو تنزيل مضامني فّنّية
%38.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	ملشاهدة	أو	سامع	أو	تنزيل	مضامني	فّنيّة	دامئًا،	36.0%	

لنفس	 يستخدمنها	 ال	 نادًرا،	12.4%	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 أحيانًا،	13.4%	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	

الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

37.439.88.814100إعدادّي	فأقّل

42.536.4129.1100ثانوّي

3834.51413.5100دبلوم	متوّسط

34.334.615.515.5100بكالوريوس

10304515100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

39.335.81212.9100حرض

35.43817.78.9100ريف

39.229.79.521.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

28.434.323.513.7100نعم،	وظيفة	كاملة

30.240.521.67.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

36.236.812.414.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

43.936.78.510.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

41.931.611.215.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

40.542.97.19.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

22.136.827.413.7100قطاع	حكومّي

323719.511.5100قطاع	خاّص

3232324100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	ملشاهدة	أو	سامع	أو	تنزيل	

مضامني	دينيّة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

27.136.221.215.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

29.8331324.3100الّضّفة	الغربيّة

3738.89.514.8100قطاع	غزّة

14.43741.37.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1526.630.72319.6100

24-2029.336.718.415.6100

30-2525.740.621.911.7100

	الحالة

االجتامعيّة

27.83221.918.3100عزبة

24.73921.914.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

26.141.820.212100متزّوجة

39.439.412.19.1100مطلّقة

14.328.628.628.6100أرملة

29.441.223.55.9100منفصلة

جدول 30: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت ملشاهدة أو سامع 

أو تنزيل مضامني دينّية، والخصائص الخلفّية لهّن

8.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت ملشاهدة أو سامع أو تنزيل مضامني دينّية
دامئًا،	 دينيّة	 مضامني	 تنزيل	 أو	 أو	سامع	 ملشاهدة	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	27.1%

%36.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%21.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%15.5	ال	يستخدمنها	

لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

30.422.825.121.6100إعدادّي	فأقّل

27.237.619.915.2100ثانوّي

22.243.91717100دبلوم	متوّسط

28.737.821.412100بكالوريوس

10255015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

29.936.917.515.7100حرض

18.734.832.613.9100ريف

32.435.112.220.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

17.638.733.310.3100نعم،	وظيفة	كاملة

23.335.328.412.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

27.64020.511.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

26.332.820.620.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

4034.99.315.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

23.852.411.911.9100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.936.837.96.3100قطاع	حكومّي

18.537.53014100قطاع	خاّص

3240208100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	لالتّصاالت	)املكاملات	

املسموعة	أو	املرئيّة(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

50.426.112.311.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

55.327.88.38.8100الّضّفة	الغربيّة

5918.36.816100قطاع	غزّة

36.732.4228.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1549.12214.514.5100

24-2052.629.69.38.5100

30-2549.726.912.910.6100

	الحالة

االجتامعيّة

49.525.512.312.7100عزبة

47.930.81110.3100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

52.426.312.29100متزّوجة

63.615.212.19.1100مطلّقة

28.642.914.314.3100أرملة

41.217.623.517.6100منفصلة

جدول 31: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت لالتّصاالت 

)املكاملات املسموعة أو املرئّية(، والخصائص الخلفّية لهّن

9.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت لالتّصاالت )املكاملات املسموعة أو املرئّية(
دامئًا،	 املرئيّة(	 أو	 املسموعة	 )املكاملات	 لالتّصاالت	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	50.4%

%26.1	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%12.3	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%11.2	ال	يستخدمنها	

لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

39.226.315.219.3100إعدادّي	فأقّل

54.32411.810100ثانوّي

53.826.313.56.4100دبلوم	متوّسط

50.4299.411.1100بكالوريوس

20254015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

53.724.211.810.3100حرض

41.832.914.910.4100ريف

51.417.66.824.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

42.229.419.19.3100نعم،	وظيفة	كاملة

37.133.615.513.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

52.436.26.54.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4922.414.813.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

64.218.65.112.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

61.921.47.19.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

42.130.518.98.4100قطاع	حكومّي

40.5311711.5100قطاع	خاّص

32322016100قطاع	أهيّل



80

الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للتّجارة	والتّسّوق	اإللكرتويّن

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

9.413.615.961.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

131511.560.5100الّضّفة	الغربيّة

1.51.3394.3100قطاع	غزّة

13.724.633.428.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-159.612.91562.5100

24-2010.414.815.359.5100

30-258.413.117.261.4100

	الحالة

االجتامعيّة

9.413.616.460.6100عزبة

1315.115.856.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

812.514.165.4100متزّوجة

9.112.112.166.7100مطلّقة

014.357.128.6100أرملة

11.823.529.435.3100منفصلة

جدول 32: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّتجارة والّتسّوق 

اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

10.4.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّتجارة والّتسّوق اإللكرتويّن
%9.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للتّجارة	والتّسّوق	اإللكرتويّن	دامئًا،	%13.6	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%15.9	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%61.2	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

3.56.415.874.3100إعدادّي	فأقّل

9.614.81560.6100ثانوّي

1411.719.355100دبلوم	متوّسط

1016.114.459.5100بكالوريوس

5153545100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

10.110.913.265.8100حرض

9.522.525.942.1100ريف

1.44.12.791.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

12.719.621.646.1100نعم،	وظيفة	كاملة

15.520.722.441.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

8.611.921.158.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

8.113.214.864100ال،	متفّرغة	للّدراسة

665.182.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.514.314.361.9100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8.421.127.443.2100قطاع	حكومّي

1820.51942.5100قطاع	خاّص

0122464100قطاع	أهيّل



82

الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الفيسبوك	

)Facebook(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

78.312.14.35.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

8111.82.54.8100الّضّفة	الغربيّة

7911.54.55100قطاع	غزّة

74.913.25.86.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-1575.212.74.77.5100

24-2078.112.14.45.5100

30-2581.311.73.83.2100

	الحالة

االجتامعيّة

76.313.14.16.5100عزبة

82.910.32.14.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

79.311.75.33.7100متزّوجة

84.812.130100مطلّقة

71.414.314.30100أرملة

82.405.911.8100منفصلة

جدول 33: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

الفيسبوك )Facebook( والخصائص الخلفّية لهّن

5.2 الهدف من الّدخول إىل اإلنرتنت
)Facebook( 1.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل الفيسبوك

%78.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الفيسبوك	)Facebook(	دامئًا،	12.1%	

يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%4.3	يستخدمنها	نادًرا،	%5.3	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

67.816.46.49.4100إعدادّي	فأقّل

78.9115.34.9100ثانوّي

87.78.21.22.9100دبلوم	متوّسط

78.613.23.54.7100بكالوريوس

7020010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

80.610.744.7100حرض

73.715.25.16100ريف

7314.94.18.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

7516.74.43.9100نعم،	وظيفة	كاملة

85.310.32.61.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

83.89.21.15.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

74.813.44.47.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

81.47.96.54.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

71.416.79.52.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

78.910.55.35.3100قطاع	حكومّي

7915.532.5100قطاع	خاّص

762040100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	التويرت	

)Twitter(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

18.311.58.262100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

29.813.38.548.5100الّضّفة	الغربيّة

6.85.34.883.3100قطاع	غزّة

18.515.911.454.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1520.28.3962.5100

24-2018.99.38.563.3100

30-2516.3167.260.5100

	الحالة

االجتامعيّة

21.89.38.960.1100عزبة

24.716.48.250.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

10.612.87.469.1100متزّوجة

15.212.1369.7100مطلّقة

028.6071.4100أرملة

23.511.811.852.9100منفصلة

جدول 34: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل التويرت 

)Twitter(، والخصائص الخلفّية لهّن

)Twitter( 2.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل التويرت
%18.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	التويرت	)Twitter(	دامئًا،	%11.5	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%8.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%62.0	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

19.36.4767.3100إعدادّي	فأقّل

15.9108.965.2100ثانوّي

2417.5751.5100دبلوم	متوّسط

17.912.67.961.6100بكالوريوس

30201535100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.89.87.764.7100حرض

22.516.111.450100ريف

6.89.5083.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2515.712.746.6100نعم،	وظيفة	كاملة

15.521.67.855.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

12.410.39.268.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

22.28.57.961.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

11.27.92.878.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.716.714.352.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

21.115.89.553.7100قطاع	حكومّي

21.52012.546100قطاع	خاّص

248464100قطاع	أهيّل



86

الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اللّينكد	إن	

)LinkedIn(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

3.88.51077.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.310776.8100الّضّفة	الغربيّة

1.322.894100قطاع	غزّة

3.813.420.362.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.25.99.679.3100

24-203.610.79.376.4100

30-252.78.810.877.7100

	الحالة

االجتامعيّة

5.48.89.776.1100عزبة

1.4111374.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.16.49.681.9100متزّوجة

06.19.184.8100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

11.823.5064.7100منفصلة

جدول 35: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل اللّينكد 

إن )LinkedIn(، والخصائص الخلفّية لهّن

)LinkedIn( 3.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل اللّينكد إن
	8.5% دامئًا،	 	)LinkedIn( إن	 اللّينكد	 إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	3.8%

يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%10.0	يستخدمنها	نادًرا،	%77.8	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

4.14.19.981.9100إعدادّي	فأقّل

4.16.51079.5100ثانوّي

3.511.79.974.9100دبلوم	متوّسط

3.210.910.375.7100بكالوريوس

525565100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3.96.58.381.4100حرض

4.413.316.565.8100ريف

09.5090.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.417.212.765.7100نعم،	وظيفة	كاملة

3.413.812.969.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

2.26.511.979.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

66.99.277.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.52.33.394100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.47.121.469100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

2.118.97.471.6100قطاع	حكومّي

4.514.51665100قطاع	خاّص

816868100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الجوجل	بلس	

)Google	Plus(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

23.318.213.544.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

23.82214.340100الّضّفة	الغربيّة

11.812.84.571100قطاع	غزّة

34.72021.823.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1525.816.51641.6100

24-2026.619.58.245.8100

30-2518.518.715.647.2100

	الحالة

االجتامعيّة

25.219.214.341.4100عزبة

21.921.916.439.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

20.214.911.753.2100متزّوجة

15.221.29.154.5100مطلّقة

42.914.314.328.6100أرملة

47.123.55.923.5100منفصلة

جدول 36: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول 

إىل الجوجل بلس

)Google Plus( 4.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل الجوجل بلس
دامئًا،	 	)Google	Plus( بلس	 الجوجل	 إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 االستطالع	يستخدمن	 عيّنة	 أفراد	 %23.3	من	

%18.2	يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%13.5	يستخدمنها	نادًرا،	%44.9	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.



89

	املستوى

التّعليمّي

16.4171749.7100إعدادّي	فأقّل

25.817.911.444.9100ثانوّي

22.217.520.539.8100دبلوم	متوّسط

23.519.611.445.5100بكالوريوس

30201040100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

22.915.711.250.3100حرض

24.722.822.230.4100ريف

23271.448.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

21.121.62334.3100نعم،	وظيفة	كاملة

28.417.221.632.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

31.417.3744.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

24.920.613.241.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

10.213.57.468.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

35.79.57.147.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

28.422.111.637.9100قطاع	حكومّي

21.518.52931100قطاع	خاّص

24241240100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اليوتيوب	

)YouTube(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

61.7245.58.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

66.322.83.57.5100الّضّفة	الغربيّة

60.5235.511100قطاع	غزّة

58.226.37.67.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1562.323.84.49.6100

24-206323.367.7100

30-256024.86.19100

	الحالة

االجتامعيّة

62.722.659.7100عزبة

62.328.14.15.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

59.8257.28100متزّوجة

66.721.239.1100مطلّقة

42.942.914.30100أرملة

58.817.6023.5100منفصلة

جدول 37: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

اليوتيوب )YouTube(، والخصائص الخلفّية لهّن

)YouTube( 5.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل اليوتيوب
دامئًا،	24.0%	 	)YouTube( اليوتيوب	 إىل	 للّدخول	 اإلنرتنت	 يستخدمن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	61.7%

يستخدمنها	لنفس	الهدف	أحيانًا،	%5.5	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%8.8	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

50.926.37.615.2100إعدادّي	فأقّل

6521.74.98.3100ثانوّي

70.222.24.13.5100دبلوم	متوّسط

58.427.36.28.2100بكالوريوس

5520520100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

65.223.14.77100حرض

56258.510.4100ريف

47.329.71.421.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

54.932.44.97.8100نعم،	وظيفة	كاملة

63.818.18.69.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

63.822.76.57100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

6324.93.28.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

62.319.16.512.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

61.921.414.32.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

55.828.47.48.4100قطاع	حكومّي

60.526.549100قطاع	خاّص

4828204100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اإلنستغرام	

)Instagram(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

56.216.84.922.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

60.317.57.315100الّضّفة	الغربيّة

489.5339.5100قطاع	غزّة

60.323.54.611.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1561.814.54.419.4100

24-2058.418.13.620100

30-2549.417.86.526.2100

	الحالة

االجتامعيّة

6114.44.520100عزبة

56.2263.414.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

47.617.85.928.7100متزّوجة

57.612.19.121.2100مطلّقة

57.114.314.314.3100أرملة

64.711.8023.5100منفصلة

جدول 38: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

اإلنستغرام )Instagram(، والخصائص الخلفّية لهّن

)Instagram( 6.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل اإلنستغرام
%56.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	اإلنستغرام	)Instagram(	دامئًا،	16.8%	

لنفس	 يستخدمنها	 ال	 	22.1% نادًرا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 	4.9% أحيانًا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	

الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

46.816.43.533.3100إعدادّي	فأقّل

57.116.94.321.7100ثانوّي

63.7176.412.9100دبلوم	متوّسط

55.716.75.622100بكالوريوس

55201015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

59.113.95.321.6100حرض

54.426.34.414.9100ريف

31.18.12.758.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

55.420.67.816.2100نعم،	وظيفة	كاملة

52.626.7614.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

57.817.82.721.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

62.413.64.219.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

43.7144.238.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

61.914.39.514.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

51.628.48.411.6100قطاع	حكومّي

58.521614.5100قطاع	خاّص

32161240100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السناب	شات	

)Snapchat(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

43.517.8731.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

63.816.85.514100الّضّفة	الغربيّة

24.310.3461.5100قطاع	غزّة

42.526.611.619.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1551.717.15.725.6100

24-2050.114.57.427.9100

30-2530.921.27.940100

	الحالة

االجتامعيّة

48.416.46.328.9100عزبة

49.3246.220.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

32.217.68.841.5100متزّوجة

45.518.29.127.3100مطلّقة

57.128.6014.3100أرملة

58.817.6023.5100منفصلة

جدول 39: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

السناب شات )Snapchat( والخصائص الخلفّية لهّن

)Snapchat( 7.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل السناب شات
%43.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السناب	شات	)Snapchat(	دامئًا،	17.8%	

لنفس	 يستخدمنها	 ال	 	31.6% نادًرا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 	7.0% أحيانًا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	

الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

33.318.75.842.1100إعدادّي	فأقّل

50.2156.128.7100ثانوّي

45.618.111.125.1100دبلوم	متوّسط

38.420.5734100بكالوريوس

3530530100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

44.315.85.834100حرض

46.823.410.819100ريف

20.316.24.159.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

35.327.98.328.4100نعم،	وظيفة	كاملة

40.523.311.225100نعم،	وظيفة	جزئيّة

45.915.18.630.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

52.415.56.525.6100ال،	متفّرغة	للّدراسة

32.111.23.353.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

47.623.87.121.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

34.728.412.624.2100قطاع	حكومّي

40.5258.526100قطاع	خاّص

2028448100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الواتساب	

)WhatsApp(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

43.517.8731.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

58.518.31013.3100الّضّفة	الغربيّة

57.514.53.824.3100قطاع	غزّة

81.39.14.84.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1560.713.26.519.6100

24-2070.414.26.39100

30-2566.114.45.913.5100

	الحالة

االجتامعيّة

64.812.87.115.3100عزبة

69.215.14.111.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

64.916.24.814.1100متزّوجة

66.715.212.16.1100مطلّقة

57.1014.328.6100أرملة

88.205.95.9100منفصلة

جدول 40: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

الواتساب )WhatsApp(، والخصائص الخلفّية لهّن

)WhatsApp( 8.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل الواتساب
%43.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الواتساب	)WhatsApp(	دامئًا،	17.8%	

لنفس	 يستخدمنها	 ال	 	31.6% نادًرا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	 	7.0% أحيانًا،	 الهدف	 لنفس	 يستخدمنها	

الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

51.5144.729.8100إعدادّي	فأقّل

66.312.88.112.8100ثانوّي

7612.32.39.4100دبلوم	متوّسط

67.415.86.510.3100بكالوريوس

5525020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

64.514.45.815.3100حرض

73.411.48.27100ريف

45.920.31.432.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

71.615.76.46.4100نعم،	وظيفة	كاملة

72.411.23.412.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

71.414.65.98.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

62.613.66.517.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

56.314.96.522.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

73.89.59.57.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

71.618.97.42.1100قطاع	حكومّي

73.5114.511100قطاع	خاّص

6020416100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الفايرب	

)Viber(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

12.31414.659.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

25.514.81148.8100الّضّفة	الغربيّة

510.36.378.5100قطاع	غزّة

6.31726.849.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1511.912.115.260.7100

24-2014.514.213.757.5100

30-2510.815.314.958.9100

	الحالة

االجتامعيّة

12.713.514.459.4100عزبة

14.41118.556.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

10.613.613.662.2100متزّوجة

6.130.312.151.5100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

35.329.417.617.6100منفصلة

جدول 41: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

الفايرب )Viber( والخصائص الخلفّية لهّن

)Viber( 9.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل الفايرب
%12.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	الفايرب	)Viber(	دامئًا،	%14.0	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%14.6	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%59.1	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

10.512.313.563.7100إعدادّي	فأقّل

1211.815.760.6100ثانوّي

14.61417.553.8100دبلوم	متوّسط

12.916.412.957.8100بكالوريوس

540550100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1213.41361.5100حرض

12.716.821.249.4100ريف

13.58.14.174.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

13.215.716.254.9100نعم،	وظيفة	كاملة

618.119.856100نعم،	وظيفة	جزئيّة

12.417.815.754.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

13.912.714.159.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

11.29.38.471.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.314.326.245.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8.416.817.956.8100قطاع	حكومّي

12.516.51853100قطاع	خاّص

4161268100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

وترية	استخدام	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السكايب	

)Skype(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

8.211.714.165.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

14.815.31258100الّضّفة	الغربيّة

1.868.883.5100قطاع	غزّة

8.113.921.856.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-159.39.613.268100

24-208.514.813.463.3100

30-25711.115.666.4100

	الحالة

االجتامعيّة

9.310.614.665.6100عزبة

7.515.119.258.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

5.611.411.471.5100متزّوجة

6.115.215.263.6100مطلّقة

28.628.6042.9100أرملة

29.417.617.635.3100منفصلة

جدول 42: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل 

السكايب )Skype(، والخصائص الخلفّية لهّن

)Skype( 10.5.2 وترية استخدام اإلنرتنت للّدخول إىل السكايب
%8.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمن	اإلنرتنت	للّدخول	إىل	السكايب	)Skype(	دامئًا،	%11.7	يستخدمنها	

لنفس	الهدف	أحيانًا،	%14.1	يستخدمنها	لنفس	الهدف	نادًرا،	%65.9	ال	يستخدمنها	لنفس	الهدف.
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	املستوى

التّعليمّي

5.38.213.573.1100إعدادّي	فأقّل

9.69.813.467.3100ثانوّي

8.81712.362100دبلوم	متوّسط

7.313.216.163.3100بكالوريوس

10202050100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

7.810.913.567.7100حرض

10.414.917.757100ريف

2.76.85.485.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.316.719.655.4100نعم،	وظيفة	كاملة

8.613.816.461.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

5.910.314.669.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

9.210.414.366.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

7.49.8775.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.511.914.364.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

10.512.623.253.7100قطاع	حكومّي

8.516.516.558.5100قطاع	خاّص

0201664100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

الّنرش	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي

املجموع

بشكل عامبشكل خاّص
 بشكل خاّص

وعام

35.528.935.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

44.321.334.5100الّضّفة	الغربيّة

21.547.331.3100قطاع	غزّة

40.81841.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1543.224.832100

24-2033.429.936.7100

30-2530.531.637.9100

	الحالة

االجتامعيّة

39.926.933.1100عزبة

41.119.939100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

27.935.936.2100متزّوجة

21.236.442.4100مطلّقة

14.314.371.4100أرملة

29.411.858.8100منفصلة

جدول 43: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب الّنرش عىل مواقع الّتواصل 

االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

6.2 الّسلوك عىل اإلنرتنت
1.6.2 الّنرش عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي

%35.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	ينرشن	يف	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	بشكل	خاّص،	%28.9	ينرشن	يف	مواقع	

التّواصل	االجتامعّي	بشكل	عام،	%35.6	ينرشن	يف	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	بشكل	خاّص	وعام.
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	املستوى

التّعليمّي

41.528.729.8100إعدادّي	فأقّل

35.630.733.7100ثانوّي

35.122.242.7100دبلوم	متوّسط

32.830.237100بكالوريوس

302050100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

33.830.735.5100حرض

41.521.836.7100ريف

28.439.232.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

33.825.540.7100نعم،	وظيفة	كاملة

39.720.739.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

27.625.447100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

40.62732.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

29.343.727100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

45.226.228.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

32.630.536.8100قطاع	حكومّي

38.520.541100قطاع	خاّص

282448100قطاع	أهيّل
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الخصائص	الخلفيّة

صداقة	الوالدين	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي

املجموع

النعم، أحدهمنعم، جميعهم

44.325.430.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

55.520.823.8100الّضّفة	الغربيّة

27.536.336.3100قطاع	غزّة

49.919.230.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1549.126.624.3100

24-2046.325.528.2100

30-2538.424.437.2100

	الحالة

االجتامعيّة

49.42525.6100عزبة

49.326.724100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

3825.336.7100متزّوجة

18.239.442.4100مطلّقة

00100100أرملة

23.517.658.8100منفصلة

جدول 44: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب صداقة الوالدين عىل مواقع 

الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

2.6.2 صداقة الوالدين عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%44.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	والديهن	)األب	واألم(	أصدقاء	لهّن	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي،	25.4%	

أحد	والديهن	)األب	أو	األم(	أصدقاء	لهّن	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي،	%30.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	

ال	يصادقن	والديهن	)األب	واألم(	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي.



105

	املستوى

التّعليمّي

40.431.628.1100إعدادّي	فأقّل

43.328.328.5100ثانوّي

50.915.233.9100دبلوم	متوّسط

43.724.931.4100بكالوريوس

55045100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

42.127.530.4100حرض

53.817.129.1100ريف

2739.233.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

51.517.630.9100نعم،	وظيفة	كاملة

44.818.137.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

35.131.933100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5225.422.6100ال،	متفّرغة	للّدراسة

25.13341.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

66.716.716.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

41.124.234.7100قطاع	حكومّي

55.513.531100قطاع	خاّص

282844100قطاع	أهيّل
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جدول 45: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى مراقبة الوالدين للّنشاطات عىل 

مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

3.6.2 مراقبة الوالدين للّنشاطات عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%19.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	والديهن	يراقبون	نشاطاتهم	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	

دامئًا،	%11.7	يعتقدن	أنّهم	أحيانًا	يقومون	بذلك،	%14.1	يعتقدن	أنّهم	نادًرا	ما	يقومون	بذلك،	%50.5	ال	

يعتقدن	بأنّهم	يراقبونهّن.

الخصائص	الخلفيّة

مراقبة	الوالدين	للّنشاطات	عىل	مواقع	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1917.213.350.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

27.521.317.334100الّضّفة	الغربيّة

2211.56.560100قطاع	غزّة

7.31916.257.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1528.224.314.233.3100

24-2017.318.616.747.4100

30-2512.49.99.767.9100

	الحالة

االجتامعيّة

2622.613.538100عزبة

18.517.116.447.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

99.311.769.9100متزّوجة

12.19.19.169.7100مطلّقة

14.3014.371.4100أرملة

5.923.523.547.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

25.718.114.641.5100إعدادّي	فأقّل

20.12313.243.7100ثانوّي

16.410.512.360.8100دبلوم	متوّسط

15.512.613.858.1100بكالوريوس

155575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

20.116.412.451.1100حرض

13.320.616.150100ريف

31.112.210.845.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

10.312.78.368.6100نعم،	وظيفة	كاملة

8.616.414.760.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

16.214.617.851.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

28.624.913.433100ال،	متفّرغة	للّدراسة

15.39.312.662.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

21.414.316.747.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

9.512.613.764.2100قطاع	حكومّي

10.515965.5100قطاع	خاّص

4121272100قطاع	أهيّل
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جدول 46: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى تأييدهّن ملراقبة الوالدين للّنشاطات 

عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي والخصائص الخلفّية لهّن

4.6.2 املوقف من مراقبة الوالدين للّنشاطات عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%51.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يؤيّدن	مراقبة	الوالدين	نشاطاتهّن	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	

مراقبة	 يؤيّدن	 ال	 الوالدين،	11.2%	 مراقبة	 يؤيّدن	 ما	 نادًرا	 أحيانًا،	9.7%	 الوالدين	 مراقبة	 يؤيّدن	 	28.0%

الوالدين	نشاطاتهّن	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي.

الخصائص	الخلفيّة

تأييدهّن	ملراقبة	الوالدين	للّنشاطات	عىل	مواقع	

التّواصل	االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

51289.711.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5424.88.512.8100الّضّفة	الغربيّة

76.316.51.55.8100قطاع	غزّة

22.54319.215.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1548.627.910.113.4100

24-2049.328.510.711.5100

30-2554.627.88.69100

	الحالة

االجتامعيّة

47.629.111.212.2100عزبة

45.933.611.68.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

60.423.96.19.6100متزّوجة

57.621.2318.2100مطلّقة

14.342.928.614.3100أرملة

17.641.223.517.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

51.523.49.915.2100إعدادّي	فأقّل

50.230.58.710.6100ثانوّي

40.933.914.610.5100دبلوم	متوّسط

57.823.88.510100بكالوريوس

40301020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

56.625.67.610.2100حرض

34.533.916.115.5100ريف

60.829.75.44.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

45.630.913.210.3100نعم،	وظيفة	كاملة

36.239.711.212.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

50.330.311.48.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

48.527.710.613.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

69.816.33.710.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

52.435.72.49.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

45.329.511.613.7100قطاع	حكومّي

39.53712.511100قطاع	خاّص

5228164100قطاع	أهيّل
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جدول 47: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى سؤال الوالدين حول مع من يتحّدثن 

عرب اإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

5.6.2 سؤال الوالدين حول مع من يتحّدثن عرب اإلنرتنت
%22.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدن	أّن	والديهن	يسألونهّن	حول	مع	من	يتحّدثن	عرب	اإلنرتنت	دامئًا،	

%21.5	يعتقدن	أنّهم	أحيانًا	يقومون	بذلك،	%17.4	يعتقدن	أنّهم	نادًرا	ما	يقومون	بذلك،	%38.7	ال	يعتقدن	

أنّهم	يقومون	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

سؤال	الوالدين	حول	مع	من	يتحّدثن	عرب	اإلنرتنت

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

22.321.517.538.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

3724.51721.5100الّضّفة	الغربيّة

20.821.511.846100قطاع	غزّة

8.918.523.848.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1531.526.419.123100

24-2020.826.318.134.8100

30-2515.313.315.655.8100

	الحالة

االجتامعيّة

31.526.317.924.4100عزبة

19.923.317.839100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

9.313.816.260.6100متزّوجة

21.212.124.242.4100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

5.923.517.652.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

29.221.613.535.7100إعدادّي	فأقّل

23.224.620.132.1100ثانوّي

1719.915.847.4100دبلوم	متوّسط

20.518.817.343.4100بكالوريوس

155575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

23.221.516.339100حرض

18.722.821.537100ريف

2716.213.543.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

14.213.715.256.9100نعم،	وظيفة	كاملة

15.52522.437.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

17.821.123.837.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

32.628.215.923.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

16.713.513.556.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

21.423.823.831100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.914.714.751.6100قطاع	حكومّي

14191849100قطاع	خاّص

4202848100قطاع	أهيّل
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جدول 48: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام باستخدام االسم بشكل مبارش 

عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

6.6.2 استخدام االسم بشكل مبارش عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%69.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستخدمناالسم	بشكل	مبارش	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	10.0%	

أحيانًا	يقمن	بذلك،	%7.0	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%13.4	ال	يستخدمنه.

الخصائص	الخلفيّة

استخدام	االسم	بشكل	مبارش	عىل	مواقع	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

69.610713.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

3724.51721.5100الّضّفة	الغربيّة

20.821.511.846100قطاع	غزّة

8.918.523.848.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1531.526.419.123100

24-2020.826.318.134.8100

30-2515.313.315.655.8100

	الحالة

االجتامعيّة

31.526.317.924.4100عزبة

19.923.317.839100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

9.313.816.260.6100متزّوجة

21.212.124.242.4100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

5.923.517.652.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

29.221.613.535.7100إعدادّي	فأقّل

23.224.620.132.1100ثانوّي

1719.915.847.4100دبلوم	متوّسط

20.518.817.343.4100بكالوريوس

155575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

23.221.516.339100حرض

18.722.821.537100ريف

2716.213.543.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

14.213.715.256.9100نعم،	وظيفة	كاملة

15.52522.437.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

17.821.123.837.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

32.628.215.923.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

16.713.513.556.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

21.423.823.831100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.914.714.751.6100قطاع	حكومّي

14191849100قطاع	خاّص

4202848100قطاع	أهيّل
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جدول 49: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب الّسبب من عدم القيام باستخدام 

االسم بشكل مبارش عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

7.6.2 سبب عدم استخدام االسم بشكل مبارش عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%27.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أنّهّن	نادًرا	ما	يستخدمن	أسامءهّن	بشكل	مبارش،	أو	ال	يستخدمن	

أسامءهّن	إطالقًا	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	ألنّهّن	ال	يردن	أن	يعرفهّن	أحد،	%50.4	ألنّهّن	ال	يشعرن	

باألمان،	%22.1	ال	يعرفن	ملاذا؛	الّسبب	منعدم.

الخصائص	الخلفيّة

سبب	عدم	استخدام	االسم	بشكل	مبارش	عىل	

مواقع	التّواصل	االجتامعّي
املجموع

 ال أريد أن

يعرفني أحد
ال أعرفال أشعر بأمان

27.550.422.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

23.940.335.8100الّضّفة	الغربيّة

34.54619.5100قطاع	غزّة

23.362.214.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-1528.946.724.4100

24-2032.348.419.4100

30-2522.855.421.7100

	الحالة

االجتامعيّة

29.645.225.2100عزبة

27.658.613.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

25.951.922.2100متزّوجة

12.562.525100مطلّقة

50500100أرملة

22.266.711.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

30.844.225100إعدادّي	فأقّل

29.854.316100ثانوّي

25.848.425.8100دبلوم	متوّسط

255025100بكالوريوس

057.142.9100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

30.547.622100حرض

1956.924.1100ريف

27.354.518.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2054.325.7100نعم،	وظيفة	كاملة

166816100نعم،	وظيفة	جزئيّة

28.654.317.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

32.543.424.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

29.850.919.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

22.233.344.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

16.777.85.6100قطاع	حكومّي

19.455.625100قطاع	خاّص

16.733.350100قطاع	أهيّل
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جدول 50: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وضع الّصورةالشخصّية يف امللّف 

الّشخيّص )Profile( عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

8.6.2 وضع الّصورةالشخصّية يف امللّف الّشخيّص )Profile( عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي
%22.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقمن	بوضع	الّصورةالشخصيّة	يف	امللّف	الّشخيّص	)Profile(	عىل	مواقع	

التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%15.4	أحيانًا،	%12.0	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%49.9	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وضع	الّصورة	الشخصيّة	يف	امللّف	الّشخيّص	

)Profile(	عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

22.815.41249.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

14.521.317.546.8100الّضّفة	الغربيّة

10.54.5283100قطاع	غزّة

43.520.516.519.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1521.720.913.244.2100

24-2022.214.513.449.9100

30-2524.211.39.754.9100

	الحالة

االجتامعيّة

23.519.312.344.8100عزبة

25.316.413.744.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

22.19959.8100متزّوجة

15.29.16.169.7100مطلّقة

14.328.628.628.6100أرملة

5.911.852.929.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

18.7148.858.5100إعدادّي	فأقّل

2318.111.447.6100ثانوّي

29.813.518.738100دبلوم	متوّسط

20.214.111.454.3100بكالوريوس

350560100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.515.811.755100حرض

40.217.414.927.5100ريف

5.42.72.789.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

35.313.711.839.2100نعم،	وظيفة	كاملة

32.812.91935.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

16.817.318.447.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

22.420.310.446.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.85.6678.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

3121.411.935.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

27.412.62040100قطاع	حكومّي

391313.534.5100قطاع	خاّص

2420056100قطاع	أهيّل
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جدول 51: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب سبب عدم استخدام االسم بشكل 

مبارش عىل مواقع الّتواصل االجتامعّي والخصائص الخلفّية لهّن

مواقع  عىل   )Profile( الّشخيّص  امللّف  يف  الّصورةالشخصّية  وضع  عدم  سبب   9.6.2
الّتواصل االجتامعّي	

	)Profile(	الّشخيّص	امللّف	يف	يضعنها	ال	أو	يضعنها،	ما	نادًرا	أنّهّن	أكّدن	االستطالع	عيّنة	أفراد	من	27.5%

عىل	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	ألنّهّن	ال	يردن	أن	يعرفهّن	أحد،	%50.4	ألنّهّن	ال	يشعرن	باألمان،	%22.1	ال	

يعرفن	ملاذا؛	الّسبب	منعدم.

الخصائص	الخلفيّة

سبب	عدم	استخدام	االسم	بشكل	مبارش	عىل	

مواقع	التّواصل	االجتامعّي
املجموع

 ال أريد أن

يعرفني أحد
ال أعرفال أشعر بأمان

9.671.418.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

8.257.634.2100الّضّفة	الغربيّة

9.183.27.6100قطاع	غزّة

13.468.318.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1510.468.920.7100

24-208.269.722.1100

30-2510.174.815100

	الحالة

االجتامعيّة

9.470.520.2100عزبة

11.870.617.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

8.173.418.5100متزّوجة

16768100مطلّقة

255025100أرملة

14.364.321.4100منفصلة



119

	املستوى

التّعليمّي

12.271.316.5100إعدادّي	فأقّل

7.276.616.2100ثانوّي

14.457.727.8100دبلوم	متوّسط

9.870.120.1100بكالوريوس

084.615.4100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

10.671.318.1100حرض

6.768.724.6100ريف

7.477.914.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

11.566.322.1100نعم،	وظيفة	كاملة

9.566.723.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

12.37314.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

8.172.619.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

7.776.415.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

204535100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

10.564.924.6100قطاع	حكومّي

11.564.524100قطاع	خاّص

7.185.77.2100قطاع	أهيّل
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جدول 52: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى املشاركة يف نقاشات سياسّية عرب 

شبكات الّتواصل االجتامعّي والخصائص الخلفّية لهّن

10.6.2 املشاركة يف نقاشات سياسّية عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي
%6.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشاركن	يف	نقاشات	سياسيّة	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	13.8%	

أحيانًا،	%14.1	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%66.1	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

املشاركة	يف	نقاشات	سياسيّة	عرب	شبكات	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

613.814.166.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

7.811.310.870.3100الّضّفة	الغربيّة

4.810.813.371.3100قطاع	غزّة

5.619.518.256.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-154.711.113.271.1100

24-207.413.714.264.7100

30-256.116.314.763100

	الحالة

االجتامعيّة

712.713.666.7100عزبة

5.517.811.665.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

414.614.167.3100متزّوجة

6.16.121.266.7100مطلّقة

0057.142.9100أرملة

23.523.517.635.3100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

2.96.44.786100إعدادّي	فأقّل

4.31414.866.9100ثانوّي

10.515.81756.7100دبلوم	متوّسط

716.416.759.8100بكالوريوس

2010565100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

4.811.315.468.4100حرض

8.221.213.657100ريف

9.59.51.479.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

10.317.618.153.9100نعم،	وظيفة	كاملة

622.417.254.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

714.619.558.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4.412.212.770.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

4.29.3779.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

7.17.111.973.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.317.925.350.5100قطاع	حكومّي

9211456100قطاع	خاّص

16122052100قطاع	أهيّل
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جدول 53: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى املشاركة يف نقاشات اجتامعّية عرب 

شبكات الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

11.6.2 املشاركة يف نقاشات اجتامعّية عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي
دامئًا،	 االجتامعّي	 التّواصل	 شبكات	 عرب	 اجتامعيّة	 نقاشات	 يف	 يشاركن	 االستطالع	 عيّنة	 أفراد	 من	 	12.2%

%29.6	أحيانًا	يقمن	بذلك،	%18.9	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%39.2	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

املشاركة	يف	نقاشات	اجتامعيّة	عرب	شبكات	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

12.229.618.939.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

112218.548.5100الّضّفة	الغربيّة

16.330.31538.5100قطاع	غزّة

9.436.723.330.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-15828.716.347100

24-2014.827.42334.8100

30-2513.832.317.836.1100

	الحالة

االجتامعيّة

11.227.617.244100عزبة

1328.12632.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

12.532.717.837100متزّوجة

21.221.230.327.3100مطلّقة

057.128.614.3100أرملة

23.552.917.65.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

2.925.110.561.4100إعدادّي	فأقّل

11.629.721.737100ثانوّي

12.335.718.133.9100دبلوم	متوّسط

1729.319.434.3100بكالوريوس

25202035100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

13.328.720.137.9100حرض

10.133.51937.3100ريف

9.5235.462.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

16.232.815.735.3100نعم،	وظيفة	كاملة

10.339.72525100نعم،	وظيفة	جزئيّة

15.134.123.827100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

10.425.417.846.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

11.228.415.844.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.516.723.850100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

12.633.725.328.4100قطاع	حكومّي

13361734100قطاع	خاّص

28361224100قطاع	أهيّل
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جدول 54: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بإضافة أشخاص ال يعرفنهم 

كأصدقاء عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

12.6.2 إضافة أشخاص ال يعرفنهم كأصدقاء عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي
%4.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يضفن	أشخاًصا	ال	يعرفونهّن	كأصدقاء	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	

%14.0	أحيانًا	يقمن	بذلك،	%16.5	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%65.4	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

إضافة	أشخاص	ال	يعرفنهم	كأصدقاء	عرب	شبكات	

التّواصل	االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

4.21416.565.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4.312.312.571100الّضّفة	الغربيّة

2.511.815.870100قطاع	غزّة

5.81821.354.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.713.716.863.8100

24-204.414.519.561.6100

30-252.713.813.869.8100

	الحالة

االجتامعيّة

51415.765.3100عزبة

3.421.219.256.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.911.21669.9100متزّوجة

312.115.269.7100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

11.811.835.341.2100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

4.112.312.371.3100إعدادّي	فأقّل

4.714.418.962100ثانوّي

5.313.51764.3100دبلوم	متوّسط

3.214.414.767.7100بكالوريوس

0152065100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3.712.917.865.6100حرض

6.317.716.159.8100ريف

09.54.186.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

6.918.614.260.3100نعم،	وظيفة	كاملة

4.315.518.162.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

2.215.72062.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5.113.416.465.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.99.814.974.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

7.17.116.769100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.311.623.258.9100قطاع	حكومّي

6191362100قطاع	خاّص

428860100قطاع	أهيّل
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جدول 55: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى قبول دعوات صداقة أشخاص ال 

يعرفنهم عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

13.6.2 قبول دعوات صداقة أشخاص ال يعرفنهم عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي
%4.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقبلن	دعوات	صداقة	أشخاص	ال	يعرفنهم	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	

دامئًا،	%13.8	أحيانًا	يقمن	بذلك،	%20.8	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%61.3	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

قبول	دعوات	صداقة	أشخاص	ال	يعرفنهم	عرب	

شبكات	التّواصل	االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

4.213.820.861.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.37.316.370.3100الّضّفة	الغربيّة

2.816.513.367.5100قطاع	غزّة

3.517.732.945.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.912.417.863.8100

24-203.812.324.159.7100

30-252.916.320.560.3100

	الحالة

االجتامعيّة

4.911.718.265.3100عزبة

4.119.22650.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.914.922.659.6100متزّوجة

6.115.218.260.6100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

5.911.835.347.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

5.312.310.571.9100إعدادّي	فأقّل

4.114.623.258.1100ثانوّي

3.514.626.955100دبلوم	متوّسط

4.112.919.463.6100بكالوريوس

5152060100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3.613.720.662.1100حرض

6.315.525.652.5100ريف

1.48.11.489.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

6.919.123.550.5100نعم،	وظيفة	كاملة

4.313.833.648.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

3.812.425.957.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5.511.517.665.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

013.512.174.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

01926.254.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.411.624.256.8100قطاع	حكومّي

6193045100قطاع	خاّص

0241660100قطاع	أهيّل
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جدول 56: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استعامل الّشات،

والخصائص الخلفّية لهّن

14.6.2 استعامل الّشات
%47.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يستعملن	الّشات	دامئًا،	%23.3	أحيانًا	يستعملنه،	%10.6	نادًرا	ما	يقمن	

بذلك،	%18.7	ال	يستعملنه.

الخصائص	الخلفيّة

استعامل	الّشات

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

47.323.310.618.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

56196.518.5100الّضّفة	الغربيّة

65.5163.814.8100قطاع	غزّة

2035.221.823100أرايض	الـ	48

العمر

19-1544.720.48.526.4100

24-205420.3916.7100

30-254428.413.813.8100

	الحالة

االجتامعيّة

46.821.39.322.7100عزبة

53.4241111.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

44.726.911.716.8100متزّوجة

69.712.19.19.1100مطلّقة

14.342.942.90100أرملة

41.229.423.55.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

35.725.75.333.3100إعدادّي	فأقّل

48.820.512.218.5100ثانوّي

53.22413.59.4100دبلوم	متوّسط

4925.29.116.7100بكالوريوس

30352015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

54.822.77.515100حرض

29.126.619.624.7100ريف

43.216.26.833.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

40.229.915.714.2100نعم،	وظيفة	كاملة

29.336.220.713.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

48.62712.411.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

48.519.46.225.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

62.315.37.414.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

35.721.411.931100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

36.836.817.98.4100قطاع	حكومّي

3629.51915.5100قطاع	خاّص

3636424100قطاع	أهيّل
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جدول 57: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع عدبالّنسبة لعدد محوالت اخرتاق الحساب 

عىل شبكات الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

7.2 األمان الرّقمّي )تصّفح آمن عرب اإلنرتنت(
1.7.2 عدد املحأوالت الخرتاق الحساب عىل شبكات الّتواصل االجتامعّي

%18.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	محأولة	الخرتاق	حسابهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	مرّة	

واحدة،	%7.1	متّت	املحاولة	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%4.8	متّت	املحاولة	أكرث	من	ثالث	مرّات،	%69.5	مل	

يكن	هناك	محأوالت	الخرتاق	حسابهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي.

الخصائص	الخلفيّة

عدد	محأوالت	اخرتاق	الحساب	عىل	شبكات	

التّواصل	االجتامعّي
املجموع

الأكرث من 33-2مرّة واحدة

18.67.14.869.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

24.56.56.862.3100الّضّفة	الغربيّة

12.34.33.879.8100قطاع	غزّة

1910.63.866.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1522.58.84.764.1100

24-2020.84.16.368.8100

30-2513.38.13.674.9100

	الحالة

االجتامعيّة

21.38565.7100عزبة

19.95.56.268.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

14.66.63.575.3100متزّوجة

6.13387.9100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

29.411.85.952.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

14.675.373.1100إعدادّي	فأقّل

22.49.34.364100ثانوّي

19.34.1769.6100دبلوم	متوّسط

15.55.94.474.2100بكالوريوس

50095100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.67.24.570.7100حرض

23.18.25.163.6100ريف

9.51.46.882.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

18.66.43.471.6100نعم،	وظيفة	كاملة

14.76.99.569100نعم،	وظيفة	جزئيّة

206.54.369.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

21.98.15.164.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

10.263.380.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

319.54.854.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

11.611.64.272.6100قطاع	حكومّي

204.5768.5100قطاع	خاّص

164080100قطاع	أهيّل
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جدول 58: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لعدد ممحأوالت اخرتاق الحساب يف 

اإلنرتنت، والخصائص الخلفّية لهّن

2.7.2 عدد محأوالت ترسيب صور أو معلومات من الحساب يف اإلنرتنت
%9.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	محأولة	لترسيب	صورهّن	أو	معلوماتهّن	يف	اإلنرتنت	ملرّة	واحدة،	

%4.2	متّت	املحاولة	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%2.7	متّت	املحاولة	أكرث	من	ثالث	مرّات،	%83.4	مل	يكن	

هناك	محأوالت	الخرتاق	حسابهّن	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي.

الخصائص	الخلفيّة

عدد	محأوالت	اخرتاق	الحساب	يف	اإلنرتنت

املجموع

الأكرث من 33-2مرّة واحدة

9.74.22.783.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

165.5375.5100الّضّفة	الغربيّة

2.81096.3100قطاع	غزّة

10.46.15.178.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1513.45.23.178.3100

24-2010.72.52.584.4100

30-255.64.72.587.1100

	الحالة

االجتامعيّة

12.34.53.479.7100عزبة

8.94.83.482.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

5.63.21.190.2100متزّوجة

6.10093.9100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

23.517.6058.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

7.64.71.886100إعدادّي	فأقّل

12.44.13.380.3100ثانوّي

11.72.95.879.5100دبلوم	متوّسط

6.550.987.7100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.43.11.286.2100حرض

11.77.66.374.4100ريف

4.11.42.791.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

7.84.91.585.8100نعم،	وظيفة	كاملة

64.36.982.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

8.63.83.883.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

14.14.62.379100ال،	متفّرغة	للّدراسة

4.73.30.991.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.32.44.878.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

5.35.32.187.4100قطاع	حكومّي

93.54.583100قطاع	خاّص

012088100قطاع	أهيّل
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جدول 59: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بفحص إعدادات الخصوصّية 

يف شبكات الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

3.7.2 فحص إعدادات الخصوصّية يف شبكات الّتواصل االجتامعّي
%38.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يفحصن	إعدادات	الخصوصيّة	يف	شبكات	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	25.2%	

أحيانًا	يقمن	بذلك،	%14.3	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%22.5	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

فحص	إعدادات	الخصوصيّة	يف	شبكات	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

3825.214.322.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4521.81419.3100الّضّفة	الغربيّة

27.324.31335.5100قطاع	غزّة

41.829.615.912.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-1537.723.313.725.3100

24-2040.324.715.120100

30-2536.327.314.222.1100

	الحالة

االجتامعيّة

41.723.712.721.9100عزبة

44.522.617.815.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

30.127.414.627.9100متزّوجة

27.336.421.215.2100مطلّقة

14.357.114.314.3100أرملة

52.917.623.55.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

25.718.111.744.4100إعدادّي	فأقّل

37.426.214.821.5100ثانوّي

43.326.313.517100دبلوم	متوّسط

41.626.416.115.8100بكالوريوس

5030020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

39.424.113.922.6100حرض

39.227.515.517.7100ريف

17.62713.541.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4822.515.214.2100نعم،	وظيفة	كاملة

36.236.212.914.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

41.12715.116.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

40.423.112.524100ال،	متفّرغة	للّدراسة

21.9261438.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

38.116.73114.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

43.224.22012.6100قطاع	حكومّي

43.529.512.514.5100قطاع	خاّص

4824820100قطاع	أهيّل
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جدول 60: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام من حني إىل آخر بتغيري كلامت 

املرور )باسورد( الخاّصة، والخصائص الخلفّية لهّن

4.7.2 القيام من حني إىل آخر بتغيري كلامت املرور )باسورد( الخاّصة
%29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقمن	من	حني	إىل	آخر	بتغيري	كلامت	املرور	)باسورد(	الخاّصة	دامئًا،	25.1%	

أحيانًا	يقمن	بذلك،	%23.0	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%22.3	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

تغيري	كلامت	املرور	)باسورد(	الخاّصة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

29.525.12322.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

38.327.31915.5100الّضّفة	الغربيّة

31.319.815.533.5100قطاع	غزّة

1928.434.718100أرايض	الـ	48

العمر

19-1530.225.619.424.8100

24-2031.522.726.619.2100

30-2527.326.623.322.8100

	الحالة

االجتامعيّة

30.42522.721.9100عزبة

32.925.32417.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

25.824.722.626.9100متزّوجة

45.521.224.29.1100مطلّقة

14.342.928.614.3100أرملة

29.435.329.45.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

24.617.519.338.6100إعدادّي	فأقّل

27.227.62421.1100ثانوّي

3128.724.615.8100دبلوم	متوّسط

33.723.523.219.6100بكالوريوس

45251515100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

3326.118.922100حرض

24.122.532.620.9100ريف

14.925.72732.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

31.92727.913.2100نعم،	وظيفة	كاملة

21.633.628.416.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

34.621.124.919.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

31.225.420.622.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

2721.415.336.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.326.240.519100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

36.828.422.112.6100قطاع	حكومّي

26293114100قطاع	خاّص

12362824100قطاع	أهيّل
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جدول 61: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى امتالك معلومات حول األمان الرّقمّي 

)وتصّفح آمن عرب اإلنرتنت(، والخصائص الخلفّية لهّن

 5.7.2 امتالك معلومات حول األمان الرّقمّي )تصّفح آمن عرب اإلنرتنت(  
%29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	ميتلكن	معلومات	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(	بشكل	

جيّد،	%25.1	بشكل	متوّسط،	%23.0	بشكل	قليل،	%22.3	ال	ميتلكن	معلومات	حول	األمان	الرّقمّي	

)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(.

الخصائص	الخلفيّة

امتالك	معلومات	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	

عرب	اإلنرتنت(
املجموع

بشكل جّيد
 بشكل

متوّسط

 بشكل

قليل
ال

22.419.120.937.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

27.320.527.824.5100الّضّفة	الغربيّة

6.8713.373100قطاع	غزّة

33.429.921.814.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1520.42317.339.3100

24-2023.318.122.735.9100

30-2523.516.522.637.5100

	الحالة

االجتامعيّة

22.621.320.835.4100عزبة

29.520.517.832.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

18.115.722.943.4100متزّوجة

24.26.118.251.5100مطلّقة

28.642.914.314.3100أرملة

47.117.617.617.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1417.512.356.1100إعدادّي	فأقّل

20.119.521.738.6100ثانوّي

29.215.826.928.1100دبلوم	متوّسط

24.620.522.332.6100بكالوريوس

5525020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

22.217.118.941.7100حرض

25.626.927.519.9100ريف

10.86.814.967.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

35.322.521.620.6100نعم،	وظيفة	كاملة

29.318.125.926.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

27.617.825.429.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

19.223.820.137100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.88.811.669.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.714.340.528.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

32.626.318.922.1100قطاع	حكومّي

3418.52720.5100قطاع	خاّص

2820844100قطاع	أهيّل
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جدول 62: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الحاجة إىل نصائح حول األمان 

الرّقمّي )تصّفح آمن عرب اإلنرتنت(، والخصائص الخلفّية لهّن

6.7.2 الحاجة إىل نصائح حول األمان الرّقمّي )تصّفح آمن عرب اإلنرتنت(
%55.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	بحاجة	لنصائح	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(،	44.7%	

ليسوا	بحاجة	إىل	لنصائح	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	عرب	اإلنرتنت(.

الخصائص	الخلفيّة

الحاجة	إىل	نصائح	حول	األمان	الرّقمّي	)تصّفح	آمن	

عرب	اإلنرتنت(
املجموع

النعم

55.344.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

50.349.8100الّضّفة	الغربيّة

5842100قطاع	غزّة

57.742.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1559.740.3100

24-2054.245.8100

30-2552.447.6100

	الحالة

االجتامعيّة

5644100عزبة

54.845.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

53.546.5100متزّوجة

57.642.4100مطلّقة

57.142.9100أرملة

70.629.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

60.239.8100إعدادّي	فأقّل

54.945.1100ثانوّي

59.140.9100دبلوم	متوّسط

52.547.5100بكالوريوس

4060100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

54.845.2100حرض

55.444.6100ريف

60.839.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

41.258.8100نعم،	وظيفة	كاملة

66.433.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

65.434.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5842100ال،	متفّرغة	للّدراسة

51.248.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

42.957.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

47.452.6100قطاع	حكومّي

50.549.5100قطاع	خاّص

6040100قطاع	أهيّل
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جدول 63: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى األهّمّية من تنفيذ ورشة بخصوص 

األمان الرّقمّي، والخصائص الخلفّية لهّن

7.7.2 أهّمّية تنفيذ ورشة بخصوص األمان الرّقمّي
ا،	25.1%	 %29.5	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يجدن	أّن	تنفيذ	ورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي	مهّمة	جدًّ

يجدنها	مهّمة،	%23.0	يجدنها	مهّمة	قلياًل،	%22.3	يجدنها	غري	مهّمة.

الخصائص	الخلفيّة

أهّميّة	تنفيذ	ورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي

املجموع

ا غري مهّمةمهّمة قلياًلمهّمةمهّمة جدًّ

3932.21414.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

38.330.8229100الّضّفة	الغربيّة

22.534.313.529.8100قطاع	غزّة

56.531.66.35.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1541.93013.414.7100

24-2033.235.614.816.4100

30-2541.331.413.813.5100

	الحالة

االجتامعيّة

41.93015.113100عزبة

42.530.812.314.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

3337.211.718.1100متزّوجة

30.324.230.315.2100مطلّقة

57.128.614.30100أرملة

47.129.45.917.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

39.828.18.224100إعدادّي	فأقّل

35.833.117.114100ثانوّي

43.929.815.810.5100دبلوم	متوّسط

39.634.612.313.5100بكالوريوس

6025015100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

36.332.214.916.6100حرض

48.432.611.47.6100ريف

28.431.114.925.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4929.910.810.3100نعم،	وظيفة	كاملة

57.828.467.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

39.537.815.17.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

39.732.813.613.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

20.527.419.532.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

23.847.621.47.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

51.626.310.511.6100قطاع	حكومّي

533089100قطاع	خاّص

4836124100قطاع	أهيّل
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جدول 64: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى املشاركة بورشة بخصوص األمان 

الرّقمّي، والخصائص الخلفّية لهّن

8.7.2 املشاركة بورشة بخصوص األمان الرّقمّي
%23.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	شاركن	بورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي،	%76.9	مل	يشاركن.

الخصائص	الخلفيّة

املشاركة	بورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي

املجموع

النعم

23.176.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

30.869.3100الّضّفة	الغربيّة

2.597.5100قطاع	غزّة

36.263.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1527.472.6100

24-2017.382.7100

30-2524.275.8100

	الحالة

االجتامعيّة

23.776.3100عزبة

30.869.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

16.883.2100متزّوجة

27.372.7100مطلّقة

42.957.1100أرملة

58.841.2100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

22.877.2100إعدادّي	فأقّل

22.677.4100ثانوّي

26.973.1100دبلوم	متوّسط

20.279.8100بكالوريوس

5545100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

21.778.3100حرض

3169100ريف

4.195.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

30.469.6100نعم،	وظيفة	كاملة

2575100نعم،	وظيفة	جزئيّة

23.276.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

24.975.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

12.187.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

1981100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

35.864.2100قطاع	حكومّي

26.573.5100قطاع	خاّص

1684100قطاع	أهيّل
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جدول 65: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّرغبة باملشاركة بورشة بخصوص 

األمان الرّقمّي، والخصائص الخلفّية لهّن

9.7.2 الّرغبة باملشاركة بورشة بخصوص األمان الرّقمّي
%23.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللّوايت	مل	يشاركن	بورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي	يرغنب	باملشاركة	يف	

ورشة	أمان	رقمّي،	%76.9	ال	يرغنب	باملشاركة	يف	ورشة	أمان	رقمّي.

الخصائص	الخلفيّة

الّرغبة	باملشاركة	يف	ورشة	بخصوص	األمان	الرّقمّي

املجموع

النعم

58.441.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

50.549.5100الّضّفة	الغربيّة

58.741.3100قطاع	غزّة

66.733.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1559.140.9100

24-2056.343.7100

30-2559.840.2100

	الحالة

االجتامعيّة

59.840.2100عزبة

60.439.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

57.842.2100متزّوجة

5050100مطلّقة

0100100أرملة

28.671.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

53.846.2100إعدادّي	فأقّل

57.542.5100ثانوّي

6832100دبلوم	متوّسط

58.141.9100بكالوريوس

44.455.6100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

57.342.7100حرض

62.837.2100ريف

54.945.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

63.436.6100نعم،	وظيفة	كاملة

72.427.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

57.742.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

6040100ال،	متفّرغة	للّدراسة

44.455.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

67.632.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

55.744.3100قطاع	حكومّي

70.129.9100قطاع	خاّص

76.223.8100قطاع	أهيّل
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جدول 66: نسبة أفراد عّينة االستطالع حسب نوع االبتزاز الذي تعرضن له عرب شبكات 

الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

10.7.2 الّتعرّض ملحأولة ابتزاز عرب شبكات الّتواصل االجتامعّي
%9.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لنوع	واحد	عىل	األقّل	من	أنواع	االبتزاز	عرب	شبكات	التّواصل	

االجتامعّي،	حيث	%6.4	تعرضن	لالبتزاز	املايّل،	و%4.7	تعرضن	لالبتزاز	الجنيّس،	%2.2	تعرضن	البتزاز	من	

نوع	أخر	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي.

الخصائص	الخلفيّة

نوع	االبتزاز	الذي	تعرّضن	له	عرب	شبكات	التّواصل	االجتامعّي

 الّتعرّض ألّي

نوع من االبتزاز
آخرجنيّسمايّل

96.44.72.2املجموع	الكيّلّ

املنطقة

105.85.31.3الّضّفة	الغربيّة

31.32.30.5قطاع	غزّة

14.212.26.64.8أرايض	الـ	48

العمر

19-1510.685.22.6

24-208.85.54.93

30-257.95.64.11.1

	الحالة

االجتامعيّة

11.27.55.83.1عزبة

8.26.85.52.7عاقدة	قرانها	)خاطبة(

5.33.72.40.3متزّوجة

9.19.133مطلّقة

0000أرملة

23.517.611.85.9منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

75.33.53.5إعدادّي	فأقّل

10.48.14.91.6ثانوّي

9.475.33.5دبلوم	متوّسط

8.54.451.8بكالوريوس

0000ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

74.72.91.5حرض

14.911.18.94.4ريف

6.84.16.80مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.34.95.41.5نعم،	وظيفة	كاملة

15.511.27.86نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.87.65.92.7ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

964.42.1ال،	متفّرغة	للّدراسة

4.23.71.40.5ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.911.97.12.4ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

11.65.38.42.1قطاع	حكومّي

11863قطاع	خاّص

8808قطاع	أهيّل
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جدول 67: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام الفيديو-شات )محادثة 

فيديو(، والخصائص الخلفّية لهّن

11.7.2 استخدام الفيديو-شات )محادثة فيديو(
%29.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يقمن	باستخدام	الفيديو-شات	)محادثة	فيديو(	دامئًا،	%23.0	أحيانًا	

يقمن	بذلك،	%18.5	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%28.9	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

استخدام	الفيديو-شات	)محادثة	فيديو(

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

29.62318.528.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

36.826.315.521.5100الّضّفة	الغربيّة

32.315.311.541100قطاع	غزّة

19.727.628.624.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-1528.421.71633.9100

24-203125.218.425.5100

30-2529.622.320.827.3100

	الحالة

االجتامعيّة

29.120.617.233.1100عزبة

29.530.117.822.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

29.322.921.526.3100متزّوجة

51.530.36.112.1100مطلّقة

28.614.328.628.6100أرملة

17.641.223.517.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

26.919.912.340.9100إعدادّي	فأقّل

31.12217.929.1100ثانوّي

33.325.115.825.7100دبلوم	متوّسط

28.225.222.624100بكالوريوس

10204030100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

33.523.715.827100حرض

23.722.225.928.2100ريف

12.218.916.252.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

29.920.62524.5100نعم،	وظيفة	كاملة

18.12527.629.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

29.732.417.820100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

27.323.816.232.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

37.214.412.136.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

45.223.821.49.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

25.324.233.716.8100قطاع	حكومّي

27.520.52329100قطاع	خاّص

12282040100قطاع	أهيّل
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جدول 68: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استخدام الفيديو-شات )محادثة 

فيديو(، والخصائص الخلفّية لهّن

12.7.2 الّشعور بالّراحة واألمان عند املشاركة يف فيديو-شات )محادثة فيديو(
%25.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	بالرّاحة	واألمان	عند	املشاركة	يف	فيديو-شات	)محادثة	فيديو(	

دامئًا،	%25.4	أحيانًا	يشعرن	بذلك،	%15.6	نادًرا	ما	يشعرن	بذلك،	%28.9	ال	يشعرن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

استخدام	الفيديو-شات	)محادثة	فيديو(

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

25.425.415.633.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

35.82416.523.8100الّضّفة	الغربيّة

27.818.5746.8100قطاع	غزّة

12.433.723.530.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-1526.42312.138.5100

24-2023.824.119.232.9100

30-2525.728.415.830100

	الحالة

االجتامعيّة

25.222.214.837.8100عزبة

34.922.61329.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

22.331.115.730.9100متزّوجة

33.324.224.218.2100مطلّقة

28.628.614.328.6100أرملة

035.352.911.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

25.720.59.943.9100إعدادّي	فأقّل

2425.615.235.2100ثانوّي

32.220.517.529.8100دبلوم	متوّسط

23.529.617.929100بكالوريوس

30302020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

28.225.514.831.6100حرض

20.627.817.434.2100ريف

14.913.517.654.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

26.531.914.227.5100نعم،	وظيفة	كاملة

1915.527.637.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

21.632.422.223.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

26.622.213.238.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

30.721.97.939.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.340.526.219100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.934.724.222.1100قطاع	حكومّي

262317.533.5100قطاع	خاّص

24161248100قطاع	أهيّل
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جدول 69: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بإرسال رسائل شخصّية عرب 

وسائل الّتواصل االجتامعّي والخصائص الخلفّية لهّن

13.7.2 إرسال رسائل شخصّية عرب وسائل الّتواصل االجتامعّي
%34.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يرسلن	رسائل	شخصيّة	عرب	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	31.0%	

أحيانًا	يقمن	بذلك،	%16.0	نادًرا	يقمن	بذلك،	%18.7	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

إرسال	رسائل	شخصيّة	عرب	وسائل	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

34.3311618.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4723.51217.5100الّضّفة	الغربيّة

31.833.811.523100قطاع	غزّة

24.135.924.615.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-1535.928.411.424.3100

24-2038.131.515.315.1100

30-2529.83320.516.7100

	الحالة

االجتامعيّة

38.328.111.522.1100عزبة

35.630.122.611.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

27.934.819.917.3100متزّوجة

36.442.415.26.1100مطلّقة

14.342.928.614.3100أرملة

23.535.329.411.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

23.431.610.534.5100إعدادّي	فأقّل

37.829.915.217.1100ثانوّي

33.932.220.513.5100دبلوم	متوّسط

35.83216.415.8100بكالوريوس

20303515100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

34.931.315.418.4100حرض

32.63118.717.7100ريف

35.128.410.825.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

27.530.92615.7100نعم،	وظيفة	كاملة

31.934.51914.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

34.137.817.310.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

38.326.311.823.6100ال،	متفّرغة	للّدراسة

32.634.411.621.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

42.923.81914.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

25.34025.39.5100قطاع	حكومّي

30.5282417.5100قطاع	خاّص

32361220100قطاع	أهيّل
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جدول 70: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بإرسال رسائل حميمية عرب 

وسائل الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

14.7.2 إرسال رسائل حميمّية عرب وسائل الّتواصل االجتامعّي
%3.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يرسلن	رسائل	حميميّة	عرب	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%13.1	أحيانًا	

يقمن	بذلك،	%14.1	نادًرا	ما	يقمن	بذلك،	%68.6	ال	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

إرسال	رسائل	حميميّة	عرب	وسائل	التّواصل	

االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

3.913.114.468.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

4.817.39.568.5100الّضّفة	الغربيّة

3.57.81474.8100قطاع	غزّة

3.514.219.762.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-153.611.911.473.1100

24-2061416.263.8100

30-252.513.315.668.6100

	الحالة

االجتامعيّة

3.412.710.973.1100عزبة

7.515.817.159.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

3.711.719.465.2100متزّوجة

315.212.169.7100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

023.511.864.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

3.512.98.275.4100إعدادّي	فأقّل

4.511.217.367.1100ثانوّي

2.31416.467.3100دبلوم	متوّسط

4.415.513.266.9100بكالوريوس

010090100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

41313.969.1100حرض

4.114.218.463.3100ريف

2.78.12.786.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

3.411.818.166.7100نعم،	وظيفة	كاملة

2.617.214.765.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

4.917.314.163.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

3.910.410.974.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

3.313.515.867.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.514.326.250100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

5.316.811.666.3100قطاع	حكومّي

2.512.519.565.5100قطاع	خاّص

0121672100قطاع	أهيّل
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جدول 71: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّشعور بأمان عند نرش أمور شخصّية 

عىل وسائل الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

15.7.2 الّشعور بأمان عند نرش أمور شخصّية عىل وسائل الّتواصل االجتامعّي
%15.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	بأمان	عند	نرش	أمور	شخصيّة	عىل	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	

دامئًا،	%31.0	أحيانًا	يشعرن	بذلك،	%20.8	نادًرا	ما	يشعرن	بذلك،	%33.0	ال	يشعرن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

الّشعور	بأمان	عند	نرش	أمور	شخصيّة	عىل	وسائل	

التّواصل	االجتامعّي
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

15.23120.833100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

19.827.518.534.3100الّضّفة	الغربيّة

1626.513.843.8100قطاع	غزّة

9.93930.420.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1518.933.118.130100

24-2012.629.321.436.7100

30-2514.230.522.832.5100

	الحالة

االجتامعيّة

17.233.616.932.3100عزبة

19.228.822.629.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

11.228.224.236.4100متزّوجة

18.227.330.324.2100مطلّقة

057.142.90100أرملة

011.847.141.2100منفصلة



159

	املستوى

التّعليمّي

15.837.412.933.9100إعدادّي	فأقّل

15.729.72331.7100ثانوّي

18.132.224.625.1100دبلوم	متوّسط

1229.319.938.7100بكالوريوس

30252025100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

14.430.820.634.2100حرض

14.233.923.128.8100ريف

28.420.313.537.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

13.233.82527.9100نعم،	وظيفة	كاملة

13.829.326.730.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

8.132.425.434.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

18.731.617.332.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

17.72714.940.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.928.63128.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

10.528.435.825.3100قطاع	حكومّي

14.53422.529100قطاع	خاّص

16321240100قطاع	أهيّل
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جدول 72: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّشعور باملراقبة يف وسائل الّتواصل 

االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

16.7.2 الّشعور باملراقبة يف وسائل الّتواصل االجتامعّي
%18.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يشعرن	باملراقبة	يف	وسائل	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%22.8	أحيانًا	

يشعرن	بذلك،	%17.7	نادًرا	ما	يشعرن	بذلك،	%41.2	ال	يشعرن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

الّشعور	باملراقبة	يف	وسائل	التّواصل	االجتامعّي

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

18.422.817.741.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

30.8231432.3100الّضّفة	الغربيّة

14.518.51255100قطاع	غزّة

9.926.827.136.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1522.227.411.938.5100

24-2018.421.122.238.4100

30-2515.120.11945.8100

	الحالة

االجتامعيّة

21.32614.838100عزبة

17.820.521.939.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

14.118.118.948.9100متزّوجة

18.218.227.336.4100مطلّقة

14.342.942.90100أرملة

17.629.429.423.5100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

14.622.213.549.7100إعدادّي	فأقّل

22.424.215.238.2100ثانوّي

15.821.125.737.4100دبلوم	متوّسط

1722.619.441.1100بكالوريوس

0101575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

17.322.116.544.1100حرض

20.624.121.833.5100ريف

21.624.312.241.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

12.318.125.544.1100نعم،	وظيفة	كاملة

12.127.625.934.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

15.133.520.530.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

23.824.512.739100ال،	متفّرغة	للّدراسة

2011.612.655.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.723.821.438.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

12.627.426.333.7100قطاع	حكومّي

12.517.52644100قطاع	خاّص

8322040100قطاع	أهيّل
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جدول 73: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع عدد طلبات الّصداقة من أشخاص ال 

يعرفنهم بشكل مزعج، والخصائص الخلفّية لهّن

1.8.2 عدد طلبات الّصداقة من أشخاص ال يعرفنهم بشكل مزعج 
%16.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	مرّة	واحدة	لطلبات	صداقة	من	أشخاص	ال	يعرفنهم	بشكل	

مزعج،	%14.4	متّت	الطّلبات	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%13.6	متّت	الطّلبات	أكرث	من	ثالث	مرّات،	

%55.3	مل	يكن	هناك	طلبات	صداقة	من	أشخاص	ال	يعرفنهم	بشكل	مزعج.

الخصائص	الخلفيّة

عدد	طلبات	الّصداقة	من	أشخاص	ال	يعرفنهم	

بشكل	مزعج
املجموع

الأكرث من 33-2مرّة واحدة

16.714.413.655.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

19.812.317.850.3100الّضّفة	الغربيّة

17.51612.354.3100قطاع	غزّة

12.714.910.961.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1517.81512.454.8100

24-2017.513.219.549.9100

30-2514.914.99.960.3100

	الحالة

االجتامعيّة

15.915.716.751.6100عزبة

19.2131354.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

16.812.8862.5100متزّوجة

18.215.218.248.5100مطلّقة

028.614.357.1100أرملة

23.55.923.547.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

14.615.28.262100إعدادّي	فأقّل

18.113.615.452.8100ثانوّي

15.211.713.559.6100دبلوم	متوّسط

16.71714.451.9100بكالوريوس

105580100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

15.415.814.454.4100حرض

17.411.41259.2100ريف

2712.212.248.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

18.610.312.358.8100نعم،	وظيفة	كاملة

11.218.117.253.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

18.918.49.753100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

17.113.917.651.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

15.313.59.361.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.316.79.559.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.917.911.651.6100قطاع	حكومّي

14.510.51659100قطاع	خاّص

1616860100قطاع	أهيّل
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جدول 74: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى قبول طلبات الّصداقة بعد اإللحاح 

املزعج، والخصائص الخلفّية لهّن

2.8.2 قبول طلبات الّصداقة بعد اإللحاح املزعج
%6.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	طلبات	الّصداقة	بعد	اإللحاح	املزعج،	%93.1	مل	يقبلن	طلبات	

الّصداقة	بعد	اإللحاح	املزعج.

الخصائص	الخلفيّة

قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	اإللحاح	املزعج

املجموع

النعم

6.993.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.893.3100الّضّفة	الغربيّة

3.596.5100قطاع	غزّة

10.489.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-157.892.2100

24-207.492.6100

30-255.694.4100

	الحالة

االجتامعيّة

7.592.5100عزبة

7.592.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

5.694.4100متزّوجة

397100مطلّقة

0100100أرملة

17.682.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

5.394.7100إعدادّي	فأقّل

7.592.5100ثانوّي

9.990.1100دبلوم	متوّسط

5.694.4100بكالوريوس

0100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

6.193.9100حرض

10.189.9100ريف

1.498.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.891.2100نعم،	وظيفة	كاملة

5.294.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.889.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5.894.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

3.396.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.385.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.492.6100قطاع	حكومّي

7.592.5100قطاع	خاّص

892100قطاع	أهيّل
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جدول 75: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى استمرار اإللحاح رغم رفض طلبات 

الّصداقة املزعجة، والخصائص الخلفّية لهّن

3.8.2 استمرار اإللحاح رغم رفض طلبات الّصداقة املزعجة
%19.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	املزعج،	كان	هناك	

استمرار	باإللحاح	رغم	الرّفض،	%80.1	مل	يستمّر	اإللحاح	من	قبل	املزعج.

الخصائص	الخلفيّة

استمرار	اإللحاح	رغم	رفض	طلبات	الّصداقة	

املزعجة
املجموع

النعم

19.980.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

19.680.4100الّضّفة	الغربيّة

22.377.7100قطاع	غزّة

17.582.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1520.479.6100

24-2021.678.4100

30-2517.982.1100

	الحالة

االجتامعيّة

23.376.7100عزبة

19.380.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

14.685.4100متزّوجة

21.978.1100مطلّقة

28.671.4100أرملة

7.192.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1684100إعدادّي	فأقّل

21.878.2100ثانوّي

18.281.8100دبلوم	متوّسط

20.579.5100بكالوريوس

1090100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

21.778.3100حرض

14.885.2100ريف

20.579.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

17.282.8100نعم،	وظيفة	كاملة

27.372.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

16.483.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

22.577.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

15.984.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

19.480.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

19.380.7100قطاع	حكومّي

20.579.5100قطاع	خاّص

30.469.6100قطاع	أهيّل
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جدول 76: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّتوّجه إىل صديق لإلقناع بقبول 

الّصداقة رغم رفض طلبات الّصداقة املزعجة، والخصائص الخلفّية لهّن

4.8.2 الّتوّجه إىل صديق لإلقناع بقبول الّصداقة رغم رفض طلبات الّصداقة املزعجة
%9.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اللوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	املزعج	كان	هناك	توّجه	

إىل	صديق	لإلقناع	بقبول	الّصداقة،	%90.7	مل	يتوّجه	إىل	صديق	لإلقناع	بقبول	الّصداقة.

الخصائص	الخلفيّة

التّوّجه	إىل	صديق	لإلقناع	بقبول	الّصداقة	رغم	

رفض	طلبات	الّصداقة	املزعجة
املجموع

النعم

9.390.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

13.986.1100الّضّفة	الغربيّة

5.794.3100قطاع	غزّة

8.591.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1512.387.7100

24-209.590.5100

30-256.793.3100

	الحالة

االجتامعيّة

11.888.2100عزبة

11.188.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

4.595.5100متزّوجة

9.490.6100مطلّقة

28.671.4100أرملة

7.192.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

9.990.1100إعدادّي	فأقّل

11.288.8100ثانوّي

5.894.2100دبلوم	متوّسط

8.491.6100بكالوريوس

595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.890.2100حرض

9.990.1100ريف

2.797.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

793100نعم،	وظيفة	كاملة

10.989.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

7.392.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

12.387.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

7.292.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

5.694.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.893.2100قطاع	حكومّي

8.691.4100قطاع	خاّص

1387100قطاع	أهيّل
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جدول 77: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى قبول الّصداقة بعد الّتوّجه إىل صديق 

مشرتك، والخصائص الخلفّية لهّن

5.8.2 قبول الّصداقة بعد الّتوّجه إىل صديق مشرتك
%2.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	الوايت	رفضن	قبول	طلبات	الّصداقة	بعد	إلحاح	مزعج،	كان	هناك	توّجه	إىل	

صديق	لإلقناع	بقبول	الّصداقة	وبالّنهاية	قبلن	الّصداقة،	%97.9	مل	يقبلن	الّصداقة	رغم	توجههم	إىل	صديق	

لإلقناع	بقبول	الّصداقة.

الخصائص	الخلفيّة

قبول	الّصداقة	بعد	التّوّجه	إىل	صديق	مشرتك

املجموع

النعم

2.197.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

13.986.1100الّضّفة	الغربيّة

5.794.3100قطاع	غزّة

8.591.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1512.387.7100

24-209.590.5100

30-256.793.3100

	الحالة

االجتامعيّة

11.888.2100عزبة

11.188.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

4.595.5100متزّوجة

9.490.6100مطلّقة

28.671.4100أرملة

7.192.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

9.990.1100إعدادّي	فأقّل

11.288.8100ثانوّي

5.894.2100دبلوم	متوّسط

8.491.6100بكالوريوس

595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.890.2100حرض

9.990.1100ريف

2.797.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

793100نعم،	وظيفة	كاملة

10.989.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

7.392.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

12.387.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

7.292.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

5.694.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.893.2100قطاع	حكومّي

8.691.4100قطاع	خاّص

1387100قطاع	أهيّل
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جدول 78: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّتعرّض البتزاز لقبول صداقة، 

والخصائص الخلفّية لهّن

6.8.2 الّتعرّض البتزاز لقبول صداقة
%8.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	البتزاز	لقبول	صداقة،	%91.1	مل	يتعرّضن	البتزاز	لقبول	صداقة.

الخصائص	الخلفيّة

التّعرّض	البتزاز	لقبول	صداقة

املجموع

النعم

8.991.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

8.391.8100الّضّفة	الغربيّة

793100قطاع	غزّة

11.488.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-159.890.2100

24-207.792.3100

30-25991100

	الحالة

االجتامعيّة

8.391.7100عزبة

10.389.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

991100متزّوجة

6.193.9100مطلّقة

14.385.7100أرملة

17.682.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

793100إعدادّي	فأقّل

10.289.8100ثانوّي

12.387.7100دبلوم	متوّسط

6.593.5100بكالوريوس

595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

8.191.9100حرض

1387100ريف

0100100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.391.7100نعم،	وظيفة	كاملة

8.691.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.389.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

7.692.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.390.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.783.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

10.589.5100قطاع	حكومّي

892100قطاع	خاّص

496100قطاع	أهيّل
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جدول 79: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى قبول الّصداقة بعد الّتعرّض البتزاز، 

والخصائص الخلفّية لهّن

7.8.2 قبول الّصداقة بعد الّتعرّض البتزاز
%1.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	الّصداقة	بعد	أن	تعرّضن	البتزاز،	%99.0	مل	يقبلن	الّصداقة.

الخصائص	الخلفيّة

قبول	الّصداقة	بعد	التّعرّض	البتزاز

املجموع

النعم

199100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.198.9100الّضّفة	الغربيّة

0.599.5100قطاع	غزّة

1.498.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-150.899.2100

24-201.598.5100

30-250.799.3100

	الحالة

االجتامعيّة

1.198.9100عزبة

1.598.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.699.4100متزّوجة

0100100مطلّقة

0100100أرملة

7.192.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

0100100إعدادّي	فأقّل

1.598.5100ثانوّي

1.398.7100دبلوم	متوّسط

0.699.4100بكالوريوس

0100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1.198.9100حرض

1.198.9100ريف

0100100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

0.599.5100نعم،	وظيفة	كاملة

2.797.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

0100100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

199100ال،	متفّرغة	للّدراسة

199100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.897.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

1.198.9100قطاع	حكومّي

1.698.4100قطاع	خاّص

0100100قطاع	أهيّل
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جدول 80: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع عدد مّرات الطّلب بإرسال صورة شخصّية 

بشكل مزعج، والخصائص الخلفّية لهّن

8.8.2 عدد مّرات الطّلب بإرسال صورة شخصّية بشكل مزعج
%10.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كان	هناك	طلب	بإرسال	صورة	شخصيّة	بشكل	مزعج	مرّة	واحدة،	14.6%	

تّم	الطّلب	من	مرّتني	إىل	ثالث	مرّات،	%3.5	تّم	الطّلب	أكرث	من	ثالث	مرّات،	%71.7	مل	يكن	هناك	طلب.

الخصائص	الخلفيّة

عدد	مرّات	الطّلب	بإرسال	صورة	شخصيّة	بشكل	

مزعج
املجموع

الأكرث من 33-2مرّة واحدة

10.114.63.571.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

725.53.863.8100الّضّفة	الغربيّة

116.31.381.5100قطاع	غزّة

12.412.25.669.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1512.716.53.966.9100

24-2010.411.8374.8100

30-257.715.33.673.4100

	الحالة

االجتامعيّة

10.415.43.470.8100عزبة

14.418.55.561.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

8.511.72.177.7100متزّوجة

315.2378.8100مطلّقة

14.328.614.342.9100أرملة

11.811.817.658.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

8.812.93.574.9100إعدادّي	فأقّل

1217.74.565.9100ثانوّي

12.97.61.877.8100دبلوم	متوّسط

7.314.73.274.8100بكالوريوس

015085100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.714.72.673100حرض

10.814.95.768.7100ريف

12.213.54.170.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

8.813.24.473.5100نعم،	وظيفة	كاملة

13.813.87.864.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.316.82.270.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

9.914.13.972.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

8.414.41.475.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.721.4061.9100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

12.613.74.269.5100قطاع	حكومّي

1114768100قطاع	خاّص

08092100قطاع	أهيّل
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جدول 81: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى قبول إرسال الّصورة بعد اإللحاح 

املزعج، والخصائص الخلفّية لهّن

9.8.2 قبول إرسال الّصورة بعد اإللحاح املزعج
%15.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قبلن	إرسال	الّصورة	بعد	اإللحاح	املزعج،	%84.9	مل	يقبلن	إرسال	الّصورة	

بعد	اإللحاح	املزعج.

الخصائص	الخلفيّة

قبول	إرسال	الّصورة	بعد	اإللحاح	املزعج

املجموع

النعم

15.184.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

23.476.6100الّضّفة	الغربيّة

0100100قطاع	غزّة

14.385.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-1517.282.8100

24-209.890.2100

30-2516.983.1100

	الحالة

االجتامعيّة

15.684.4100عزبة

14.385.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

11.988.1100متزّوجة

28.671.4100مطلّقة

2575100أرملة

28.671.4100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1486100إعدادّي	فأقّل

14.985.1100ثانوّي

5.394.7100دبلوم	متوّسط

19.880.2100بكالوريوس

33.366.7100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

15.784.3100حرض

17.282.8100ريف

0100100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

27.872.2100نعم،	وظيفة	كاملة

14.685.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

11.188.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

1486100ال،	متفّرغة	للّدراسة

11.588.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

6.393.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

27.672.4100قطاع	حكومّي

20.379.7100قطاع	خاّص

0100100قطاع	أهيّل
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جدول 82: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّتعرّض لتعليقات أو ملضايقات 

)استهزاء أو تحقري( لكونها امرأة عرب اإلنرتنت أو مواقع الّتواصل، والخصائص الخلفّية لهّن

10.8.2 الّتعرّض لتعليقات أو ملضايقات )استهزاء أو تحقري( كونها امرأة عرب اإلنرتنت أو 
مواقع الّتواصل

%2.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتعليقات	أو	ملضايقات	)استهزاء	أو	تحقري(	لكونهّن	نساء	عرب	

اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل	دامئًا،	%7.9	أحيانًا	تعرّضن	لذلك،	%12.1	نادًرا	ما	تعرّضن	لذلك،	%77.0	مل	

يتعرضن	لذلك.

الخصائص	الخلفيّة

التّعرّض	لتعليقات	أو	ملضايقات	)استهزاء	أو	تحقري(	

لكونها	امرأة	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل
املجموع

الأكرث من 33-2مرّة واحدة

2.97.912.177100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

3.311.81471100الّضّفة	الغربيّة

1.56.3983.3100قطاع	غزّة

4.15.813.476.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.67.511.678.3100

24-203.8912.374.8100

30-252.57.412.477.7100

	الحالة

االجتامعيّة

3.78.412.775.2100عزبة

2.79.61374.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.96.610.481.1100متزّوجة

36.19.181.8100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

011.823.564.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.84.19.984.2100إعدادّي	فأقّل

3.38.913.274.6100ثانوّي

6.47.610.575.4100دبلوم	متوّسط

1.59.11277.4100بكالوريوس

002080100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

2.76.511.978.9100حرض

3.510.81372.8100ريف

2.712.210.874.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2.97.416.273.5100نعم،	وظيفة	كاملة

3.48.615.572.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

2.710.810.875.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

2.88.311.877.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

1.968.883.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.52.49.578.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

4.27.415.872.6100قطاع	حكومّي

28.51772.5100قطاع	خاّص

84880100قطاع	أهيّل
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جدول 83: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّتعرّض لتعليقات عىل صورهّن 

بشكل خارج عن اللّباقة، والخصائص الخلفّية لهّن

11.8.2 الّتعرّض لتعليقات عىل صورك بشكل خارج عن اللّباقة
%2.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتعليقات	عىل	صورهّن	بشكل	خارج	عن	اللّباقة	دامئًا،	8.8%	

أحيانًا،	%16.8	نادًرا	ما	تعرّضن	لذلك،	%71.7	مل	يتعرّضن	لذلك.

الخصائص	الخلفيّة

التّعرّض	لتعليقات	عىل	الّصور	بشكل	خارج	عن	

اللّباقة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

2.78.816.871.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5.812.51368.8100الّضّفة	الغربيّة

0.8622.870.5100قطاع	غزّة

1.57.814.775.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.210.316.568100

24-201.19.617.871.5100

30-251.86.816.375.2100

	الحالة

االجتامعيّة

3.79.714.971.6100عزبة

3.410.319.267.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.86.417.875100متزّوجة

36.127.363.6100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

023.517.658.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

5.38.215.870.8100إعدادّي	فأقّل

3.310.418.368.1100ثانوّي

0.68.817.573.1100دبلوم	متوّسط

1.8715.575.7100بكالوريوس

05590100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

2.78.117.172100حرض

3.210.116.869.9100ريف

010.813.575.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

27.816.773.5100نعم،	وظيفة	كاملة

3.410.315.570.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

1.610.317.370.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4.28.515.272.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.98.421.469.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.47.111.978.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

1.15.317.975.8100قطاع	حكومّي

2.510.51671100قطاع	خاّص

881272100قطاع	أهيّل
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جدول 84: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى الّتعرّض لتحّرش عرب اإلنرتنت أو 

مواقع الّتواصل، والخصائص الخلفّية لهّن

12.8.2 الّتعرّض لتحّرش عرب اإلنرتنت أو مواقع الّتواصل
%1.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	تعرّضن	لتحرّش	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل	دامئًا،	%4.7	أحيانًا،	11.4%	

نادًرا	ما	تعرّضن	لذلك،	%82.7	مل	يتعرّضن	لذلك.

الخصائص	الخلفيّة

التّعرّض	لتحرّش	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1.34.711.482.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

0.85.81380.5100الّضّفة	الغربيّة

0.31.8593100قطاع	غزّة

2.86.616.274.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-151.65.411.481.7100

24-201.15.511.581.9100

30-251.13.411.384.2100

	الحالة

االجتامعيّة

1.65.212.281100عزبة

1.45.515.178.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.83.58.287.5100متزّوجة

036.190.9100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

05.929.464.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.24.79.984.2100إعدادّي	فأقّل

16.312.879.9100ثانوّي

0.62.910.586100دبلوم	متوّسط

2.13.510.983.6100بكالوريوس

00595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

0.74.19.385.8100حرض

2.8718.771.5100ريف

01.42.795.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

1.52.511.384.8100نعم،	وظيفة	كاملة

3.410.312.973.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

1.63.815.179.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

0.94.810.683.6100ال،	متفّرغة	للّدراسة

04.28.887100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.44.811.981100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

4.23.28.484.2100قطاع	حكومّي

1.5613.579100قطاع	خاّص

081280100قطاع	أهيّل
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جدول 85: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى املشاركة مبنشور أو فيديو أو صورة 

فيها تعنيف أو إهانة أو إساءة لشخص ما، والخصائص الخلفّية لهّن

13.8.2 املشاركة مبنشور أو فيديو أو صورة فيها تعنيف أو إهانة أو إساءة لشخص ما
%1.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	شاركن	مبنشور	أو	فيديو	أو	صورة	فيها	تعنيف	أو	إهانة	أو	إساءة	لشخص	

ما	دامئًا،	%6.4،	%11.5	نادًرا	ما	شاركن	بذلك،	%80.3	مل	يشاركن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

التّعرّض	لتحرّش	عرب	اإلنرتنت	أو	مواقع	التّواصل

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1.86.411.580.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.83.37.887.3100الّضّفة	الغربيّة

1.812.3878100قطاع	غزّة

23.818.775.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.65.411.480.6100

24-201.47.99.980.8100

30-251.66.112.979.5100

	الحالة

االجتامعيّة

1.64.510.183.8100عزبة

2.78.911.676.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.18.213.377.4100متزّوجة

6.19.112.172.7100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

11.811.811.864.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

3.55.88.881.9100إعدادّي	فأقّل

1.66.914.477100ثانوّي

2.94.112.380.7100دبلوم	متوّسط

0.97.67.384.2100بكالوريوس

002575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1.57.710.280.6100حرض

2.84.717.475100ريف

1.40098.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2.58.810.877.9100نعم،	وظيفة	كاملة

1.74.313.880.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

0.58.61377.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

2.35.19.283.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

1.4712.679.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.42.41976.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

2.16.310.581.1100قطاع	حكومّي

2.57.512.577.5100قطاع	خاّص

081280100قطاع	أهيّل
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جدول 86: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى نرش صور أو تعليق أو فيديو عرّب 

أصدقأوهّن عن إزعاجهم لقيامهّن بذلك، والخصائص الخلفّية لهّن

14.8.2 نرش صور أو تعليق أو فيديو عرّب أصدقاؤهّن عن إزعاجهم لقيامهّن بذلك
%1.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بنرش	صور	أو	تعليق	أو	فيديو،	عرّب	أصدقاؤهّن	عن	إزعاجهم	

بقيامهّن	بذلك	دامئًا،	%7.0	أحيانًا،	%13.6	نادًرا	ما	قمن	بذلك،	%78.2	مل	يقمن	بذلك.

الخصائص	الخلفيّة

نرش	صور	أو	تعليق	أو	فيديو	عرب	أصدقاؤهّن	عن	

إزعاجهم	لقيامهّن	بذلك
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1.2713.678.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

0.84.3788100الّضّفة	الغربيّة

0131671100قطاع	غزّة

2.83.817.775.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-151711.180.9100

24-201.67.914.276.2100

30-250.96.315.177.7100

	الحالة

االجتامعيّة

1.1611.581.3100عزبة

2.15.516.476100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.38.215.276.3100متزّوجة

015.215.269.7100مطلّقة

014.328.657.1100أرملة

17.611.817.652.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.86.49.482.5100إعدادّي	فأقّل

1.47.114.876.6100ثانوّي

1.25.818.174.9100دبلوم	متوّسط

0.68.21279.2100بكالوريوس

00595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

0.48.814.776.1100حرض

3.53.513.679.4100ريف

02.71.495.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2.55.913.278.4100نعم،	وظيفة	كاملة

0.94.316.478.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

1.19.715.174.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

0.76.511.181.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

08.415.875.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

7.17.114.371.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

08.415.875.8100قطاع	حكومّي

2.54.514.578.5100قطاع	خاّص

40888100قطاع	أهيّل
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جدول 87: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وصول صور وفيديوهات ذات محتوى غري الئق أو 

جنيّس عرب اإلنرتنت من خالل الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو مواقع الّتواصل االجتامعّي والخصائص 

الخلفّية لهّن

15.8.2 وصول مواّد عرب اإلنرتنت من خالل الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو 
مواقع الّتواصل االجتامعّي: 1. صور وفيديوهات ذات محتوى غري الئق أو جنيّس 

%4.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	صور	وفيديوهات	ذات	محتوى	غري	الئق	أو	جنيّس	عرب	اإلنرتنت	

من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%10.9	أحيانًا	وصلهّن	

ذلك،	%18.2	نادًرا	ما	يصلهّن	ذلك،	%66.3	مل	يصلهّن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وصول	صور	وفيديوهات	ذات	محتوى	غري	الئق	

أو	جنيّس	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	

املجموعواملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي

النادًراأحيانًادامئًا

4.710.918.266.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

7.59.511.371.8100الّضّفة	الغربيّة

2.31424.859100قطاع	غزّة

4.39.118.568.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.99.814.769.5100

24-204.411.520.563.6100

30-253.811.319.265.7100

	الحالة

االجتامعيّة

5.810.416.267.5100عزبة

5.51122.661100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.911.218.967100متزّوجة

39.130.357.6100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

023.511.864.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

7.68.813.570.2100إعدادّي	فأقّل

4.313.219.563100ثانوّي

5.88.818.766.7100دبلوم	متوّسط

3.510.317.968.3100بكالوريوس

002575100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

4.211.22064.6100حرض

68.515.270.3100ريف

4.117.610.867.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

29.819.668.6100نعم،	وظيفة	كاملة

8.612.114.764.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

5.49.224.960.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5.510.614.169.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

2.81421.461.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

4.87.116.771.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

4.212.622.161.1100قطاع	حكومّي

410.516.569100قطاع	خاّص

841276100قطاع	أهيّل
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جدول 88: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وصول نكت غري الئقة عرب اإلنرتنت من خالل 

الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

2. نكت غري الئقة
%2.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	نكت	غري	الئقة	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	

واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%14.9	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%16.6	نادًرا	ما	

يصلهّن	ذلك،	%65.9	مل	يصلهّن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وصول	نكت	غري	الئقة	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	

اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	

املجموعاالجتامعّي

النادًراأحيانًادامئًا

2.614.916.665.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5.520.312.561.8100الّضّفة	الغربيّة

0.8918.571.8100قطاع	غزّة

1.515.418.764.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-153.414.71665.9100

24-201.614.52063.8100

30-252.715.314.267.7100

	الحالة

االجتامعيّة

2.913.616.267.2100عزبة

2.116.421.959.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.415.414.168.1100متزّوجة

312.130.354.5100مطلّقة

0028.671.4100أرملة

047.15.947.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.816.412.969100إعدادّي	فأقّل

316.118.962100ثانوّي

2.913.515.268.4100دبلوم	متوّسط

2.313.815.268.6100بكالوريوس

052570100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

2.613.519.364.6100حرض

3.21911.766.1100ريف

012.28.179.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2.515.714.767.2100نعم،	وظيفة	كاملة

0.91914.765.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

2.714.123.260100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

313.216.467.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

2.817.21466100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.49.516.771.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.217.918.960100قطاع	حكومّي

116.51369.5100قطاع	خاّص

4161268100قطاع	أهيّل



194

جدول 89: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وصول محادثات غري الئقة ذات فحوى 

جنسّية عرب اإلنرتنت من خالل الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو مواقع الّتواصل االجتامعّي، 

والخصائص الخلفّية لهّن          

3. محادثات غري الئقة ذات فحوى جنسّية
%1.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	محادثات	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنسيّة	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	

الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%5.0	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	8.6%	

نادًرا،	%84.5	مل	يصلهّن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وصول	محادثات	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنسيّة	عرب	

اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	

املجموع)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي

النادًراأحيانًادامئًا

1.858.684.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.35.810.582.5100الّضّفة	الغربيّة

0.81.55.892100قطاع	غزّة

3.57.89.679100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.65.49.882.2100

24-201.44.79.384.7100

30-251.65786.5100

	الحالة

االجتامعيّة

2.14.79.383.9100عزبة

1.44.110.384.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.65.16.187.2100متزّوجة

06.112.181.8100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

5.917.617.658.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.25.88.284.8100إعدادّي	فأقّل

2.45.71081.9100ثانوّي

1.24.16.488.3100دبلوم	متوّسط

1.84.48.285.6100بكالوريوس

00595100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

1.24.18.686.1100حرض

3.88.210.177.8100ريف

01.42.795.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2.95.44.487.3100نعم،	وظيفة	كاملة

5.29.58.676.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

0.52.715.781.1100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

1.45.58.384.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.93.77.487.9100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.42.47.188.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.28.49.578.9100قطاع	حكومّي

3.56.5486100قطاع	خاّص

84880100قطاع	أهيّل
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جدول 90: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وصول رسالة غري الئقة ذات فحوى 

جنسّية عرب اإلنرتنت من خالل الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو مواقع الّتواصل االجتامعّي، 

والخصائص الخلفّية لهّن

4. رسالة غري الئقة ذات فحوى جنسّية
%1.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	رسالة	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنسيّة	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	

اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%5.7	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%13.3	نادًرا	

ما	وصلهّن	ذلك،	%79.8	مل	يصلهّن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وصول	رسالة	غري	الئقة	ذات	فحوى	جنسيّة	عرب	

اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	

املجموع)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي

النادًراأحيانًادامئًا

1.25.713.379.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.36.3983.5100الّضّفة	الغربيّة

0.34.518.576.8100قطاع	غزّة

26.312.479.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-151.85.210.682.4100

24-200.55.515.678.4100

30-251.16.313.878.8100

	الحالة

االجتامعيّة

1.65.412.280.8100عزبة

0.74.814.480.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.55.313.680.6100متزّوجة

09.124.266.7100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

5.923.517.652.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

0.63.58.887.1100إعدادّي	فأقّل

1.86.912.878.5100ثانوّي

05.317.577.2100دبلوم	متوّسط

1.25.614.478.9100بكالوريوس

001090100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

0.94.815.478.9100حرض

2.27.910.179.7100ريف

05.44.190.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

1.58.89.380.4100نعم،	وظيفة	كاملة

0.9612.980.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

1.13.824.970.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

1.65.3984.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

0.5615.877.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

0014.385.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

08.416.874.7100قطاع	حكومّي

26.5883.5100قطاع	خاّص

016876100قطاع	أهيّل
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جدول 91: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى وصول مواّد أخرى عرب اإلنرتنت من خالل 

الربيد اإللكرتويّن واملحادثات )تشات( أو مواقع الّتواصل االجتامعّي، والخصائص الخلفّية لهّن

5. أخرى
%0.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	وصلهّن	مواّد	أخرى	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	اإللكرتويّن	واملحادثات	

)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	دامئًا،	%2.8	أحيانًا	وصلهّن	ذلك،	%1.6	نادًرا،	%94.6	مل	يصلهّن	

ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

وصول	مواّد	أخرى	عرب	اإلنرتنت	من	خالل	الربيد	

اإللكرتويّن	واملحادثات	)تشات(	أو	مواقع	التّواصل	

املجموعاالجتامعّي

النادًراأحيانًادامئًا

0.92.81.694.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.32.51.395100الّضّفة	الغربيّة

010.398.8100قطاع	غزّة

1.55.13.390.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-150.82.81.694.8100

24-201.42.51.694.5100

30-250.73.21.694.6100

	الحالة

االجتامعيّة

1.12.91.694.3100عزبة

1.46.22.190.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

0.31.11.197.6100متزّوجة

30097100مطلّقة

0014.385.7100أرملة

017.65.976.5100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

1.81.2097.1100إعدادّي	فأقّل

0.83.32.493.5100ثانوّي

0.63.51.894.2100دبلوم	متوّسط

0.92.91.295100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

0.41.90.996.9100حرض

2.55.43.588.6100ريف

02.71.495.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

1.53.92.592.2100نعم،	وظيفة	كاملة

2.661.789.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

01.63.894.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

0.92.10.796.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

02.80.996.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

2.42.4095.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

1.14.22.192.6100قطاع	حكومّي

2.54.52.590.5100قطاع	خاّص

08092100قطاع	أهيّل
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جدول 92: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص إن كان أحد األقارب هو الذي يرسل املواّد غري 

الاّلئقة، والخصائص الخلفّية لهّن

16.8.2 األشخاص الذين يرسلون هذه املواّد غري الاّلئقة
1. أحد األقارب

%9.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أّن	أحد	األقارب	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%8.1	أحيانًا	

هو	املرسل،	%5.8	نادًرا	ما	يكون	هو	املرسل،	%76.3	مل	يكن	هو	املرسل.

الخصائص	الخلفيّة

أحد	األقارب	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

9.78.15.876.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5.314.35.375.2100الّضّفة	الغربيّة

13.83.41.181.6100قطاع	غزّة

12.53.411.472.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-159.37.24.179.4100

24-2012.59.19.169.3100

30-258.18.14.978.9100

	الحالة

االجتامعيّة

10.27.63.878.3100عزبة

7.918.410.563.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

9.65.37.477.7100متزّوجة

2512.5062.5100مطلّقة

000100100أرملة

0011.188.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

72.311.679.1100إعدادّي	فأقّل

10.99.44.375.4100ثانوّي

224.92.470.7100دبلوم	متوّسط

3.510.67.178.8100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.59477.6100حرض

10.3811.570.1100ريف

100090100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

10.214.36.169.4100نعم،	وظيفة	كاملة

17.68.85.967.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.226.181.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

6.79.57.676.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

9.74.83.282.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.111.1077.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.411.17.474.1100قطاع	حكومّي

1212670100قطاع	خاّص

5016.7033.3100قطاع	أهيّل
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جدول 93: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى أن زميل عمل هو الذي يرسل املواّد غري الاّلئقة، 

والخصائص الخلفّية لهّن

2. زميل عمل
%1.3	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أّن	زميل	عمل	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	%9.1	أحيانًا	

هو	املرسل،	%5.5	نادًرا	ما	يكون	هو	املرسل،	%84.1	مل	يكن	هو	املرسل.

الخصائص	الخلفيّة

إّن	زميل	العمل	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1.39.15.584.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

1.511.36.880.5100الّضّفة	الغربيّة

02.3097.7100قطاع	غزّة

2.312.59.176.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-152.110.34.183.5100

24-201.19.16.883100

30-250.88.15.785.4100

	الحالة

االجتامعيّة

0.613.43.882.2100عزبة

2.67.915.873.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.13.23.291.5100متزّوجة

0012.587.5100مطلّقة

000100100أرملة

011.111.177.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

074.788.4100إعدادّي	فأقّل

1.485.884.8100ثانوّي

2.414.62.480.5100دبلوم	متوّسط

1.29.47.182.4100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

19585.1100حرض

2.39.2880.5100ريف

010090100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

016.38.275.5100نعم،	وظيفة	كاملة

5.914.711.867.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

010.2287.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

18.65.784.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

1.601.696.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

011.111.177.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

014.8085.2100قطاع	حكومّي

4141468100قطاع	خاّص

033.316.750100قطاع	أهيّل



204

جدول 94: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص إذا كان شخص آخر يعرفنه هو الذي يرسل 

املواّد غري الاّلئقة، والخصائص الخلفّية لهّن

3. شخص آخر أعرفه
%5.8	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	شخًصا	آخر	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	

%13.0	أحيانًا	هو	املرسل،	%8.8	نادًرا	ما	يكون	هو	املرسل،	%72.4	مل	يكن	هو	املرسل.

الخصائص	الخلفيّة

شخص	آخر	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	

الاّلئقة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

5.8138.872.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6.817.37.568.4100الّضّفة	الغربيّة

5.74.65.783.9100قطاع	غزّة

4.514.813.667100أرايض	الـ	48

العمر

19-156.219.67.267100

24-206.815.912.564.8100

30-254.95.77.382.1100

	الحالة

االجتامعيّة

5.7149.670.7100عزبة

5.328.95.360.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

6.44.39.679.8100متزّوجة

025075100مطلّقة

000100100أرملة

11.111.111.166.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

7144.774.4100إعدادّي	فأقّل

5.114.59.471100ثانوّي

9.814.67.368.3100دبلوم	متوّسط

4.79.410.675.3100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

612.4972.6100حرض

6.917.210.365.5100ريف

000100100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

6.112.210.271.4100نعم،	وظيفة	كاملة

11.817.614.755.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

8.24.110.277.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4.818.16.770.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

3.28.16.582.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

022.211.166.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.47.411.174.1100قطاع	حكومّي

8141464100قطاع	خاّص

16.750033.3100قطاع	أهيّل
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جدول 95: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص إذا كان شخص ال يعرفنه هو الذي يرسل املواّد 

غري الاّلئقة، والخصائص الخلفّية لهّن

4. شخص ال أعرفه
%25.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	شخًصا	ال	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة	دامئًا،	39.9%	

أحيانًا	هو	املرسل،	%9.4	نادًرا	ما	يكون	هو	املرسل،	%25.0	مل	يكن	هو	املرسل.

الخصائص	الخلفيّة

شخص	ال	يعرفنه	هو	الذي	يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

25.639.99.425100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

16.535.312.835.3100الّضّفة	الغربيّة

55.210.36.927.6100قطاع	غزّة

10.276.16.86.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1526.842.310.320.6100

24-2021.639.812.526.1100

30-2527.638.26.527.6100

	الحالة

االجتامعيّة

23.642.710.822.9100عزبة

26.336.87.928.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

29.8338.528.7100متزّوجة

5025025100مطلّقة

010000100أرملة

077.811.111.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

25.651.29.314100إعدادّي	فأقّل

23.241.310.924.6100ثانوّي

31.729.32.436.6100دبلوم	متوّسط

27.136.510.625.9100بكالوريوس

010000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

26.933.88.530.8100حرض

16.160.9814.9100ريف

55102510100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

18.453.18.220.4100نعم،	وظيفة	كاملة

20.638.220.620.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

24.542.94.128.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

25.74111.421.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

35.525.86.532.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

22.244.4033.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

18.544.47.429.6100قطاع	حكومّي

20501416100قطاع	خاّص

16.733.333.316.7100قطاع	أهيّل
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جدول 96: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص إذا كان شخص يعرفنه فقط من مواقع الّتواصل 

هو الذي يرسل املواّد غري الاّلئقة، والخصائص الخلفّية لهّن

5. شخص يعرفنه فقط من مواقع الّتواصل
%14.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	أكّدن	أن	شخًصا	يعرفنه	فقط	من	مواقع	التّواصل	هو	الذي	يرسل	املواّد	

غري	الاّلئقة	دامئًا،	%13.0	أحيانًا	هو	املرسل،	%10.7	نادًرا	ما	يكون	هو	املرسل،	%62.3	مل	يكن	هو	املرسل.

الخصائص	الخلفيّة

شخص	يعرفنه	فقط	من	مواقع	التّواصل	هو	الذي	

يرسل	املواّد	غري	الاّلئقة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

141310.762.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

25.622.61239.8100الّضّفة	الغربيّة

2.32.3887.4100قطاع	غزّة

89.111.471.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1517.518.611.352.6100

24-2013.612.510.263.6100

30-2511.48.910.669.1100

	الحالة

االجتامعيّة

14.617.28.959.2100عزبة

21.118.421.139.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

11.74.39.674.5100متزّوجة

12.512.512.562.5100مطلّقة

000100100أرملة

011.111.177.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

23.316.3753.5100إعدادّي	فأقّل

131310.163.8100ثانوّي

14.69.812.263.4100دبلوم	متوّسط

10.612.912.963.5100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

13.413.911.461.2100حرض

14.913.811.559.8100ريف

150085100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

010.216.373.5100نعم،	وظيفة	كاملة

14.711.85.967.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.214.36.169.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

201910.550.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

16.13.212.967.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

22.222.211.144.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.47.414.870.4100قطاع	حكومّي

6121072100قطاع	خاّص

016.716.766.7100قطاع	أهيّل
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جدول 97: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري الاّلئقة 

والّتوّجه للحديث مع أحد أفراد األرسة، والخصائص الخلفّية لهّن

17.8.2 كيف يتّم الّتعامل مع األشخاص الذين يرسلون املواّد غري الاّلئقة
1. أحذفه، وأتوّجه للحديث مع أحد أفراد األرسة

%24.4	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بحذفه	والتّوّجه	للحديث	مع	أحد	أفراد	األرسة	دامئًا،	%13.6	أحيانًا	

يتعاملن	معه	كذلك،	%9.1	نادًرا	ما	يتّم	التّعامل	معه	كذلك،	%52.9	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

القيام	بحذفه	والتّوّجه	للحديث	مع	أحد	أفراد	

األرسة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

24.413.69.152.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

32.317.313.536.8100الّضّفة	الغربيّة

19.513.85.760.9100قطاع	غزّة

1785.769.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-15329.37.251.5100

24-2023.912.513.650100

30-2518.717.97.356.1100

	الحالة

االجتامعيّة

30.68.39.651.6100عزبة

21.121.118.439.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1720.24.358.5100متزّوجة

2512.52537.5100مطلّقة

000100100أرملة

11.111.1077.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

32.611.69.346.5100إعدادّي	فأقّل

23.212.37.257.2100ثانوّي

29.312.27.351.2100دبلوم	متوّسط

2016.512.950.6100بكالوريوس

010000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

23.916.48.551.2100حرض

26.410.310.352.9100ريف

2001070100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

14.322.46.157.1100نعم،	وظيفة	كاملة

20.614.720.644.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

26.516.36.151100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

29.59.511.449.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

22.612.93.261.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

33.3011.155.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

11.111.118.559.3100قطاع	حكومّي

18241048100قطاع	خاّص

33.316.7050100قطاع	أهيّل
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جدول 98: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري الاّلئقة 

والّتوّجه للحديث مع أحد األصدقاء، والخصائص الخلفّية لهّن

2. أحذفه، وأتوّجه للحديث مع أحد األصدقاء
%11.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	مع	أحد	األصدقاء	دامئًا،	%19.5	أحيانًا	تّم	

التّعامل	معه	كذلك،	%10.7	نادًرا	ما	يتّم	التّعامل	معه	كذلك،	%58.8	ال	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

القيام	بحذفه	والتّوّجه	للحديث	مع	أحد	األصدقاء

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

1119.510.758.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

19.529.31536.1100الّضّفة	الغربيّة

2.34.66.986.2100قطاع	غزّة

6.819.3865.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-1514.425.811.348.5100

24-209.121.612.556.8100

30-259.8138.968.3100

	الحالة

االجتامعيّة

12.124.210.253.5100عزبة

15.826.313.244.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

6.410.68.574.5100متزّوجة

12.512.537.537.5100مطلّقة

000100100أرملة

22.211.111.155.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

9.316.318.655.8100إعدادّي	فأقّل

11.623.27.258100ثانوّي

4.919.512.263.4100دبلوم	متوّسط

12.915.311.860100بكالوريوس

100000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

11.418.410.459.7100حرض

12.624.111.551.7100ريف

0101080100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

12.220.48.259.2100نعم،	وظيفة	كاملة

17.626.523.532.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

8.212.28.271.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

11.425.712.450.5100ال،	متفّرغة	للّدراسة

8.19.73.279100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.122.222.244.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.718.514.863100قطاع	حكومّي

22221640100قطاع	خاّص

050050100قطاع	أهيّل
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جدول 99: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري الاّلئقة 

والّتوّجه للحديث مع إخوة وشباب العائلة )ملعاقبته(، والخصائص الخلفّية لهّن

3. أحذفه، وأتوّجه للحديث مع إخوته وشباب العائلة )ملعاقبته(
%11.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	حذفنه	وتوّجهن	للحديث	مع	إخوته	وشباب	العائلة	)ملعاقبته(	دامئًا،	

%7.1	أحيانًا،	%9.7	نادًرا،	%71.4	مل	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

حذفه	والتّوّجه	للحديث	مع	إخوته	وشباب	العائلة	

)ملعاقبته(
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

11.77.19.771.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

22.611.313.552.6100الّضّفة	الغربيّة

4.60095.4100قطاع	غزّة

2.3813.676.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-1513.49.310.367100

24-2011.49.112.567100

30-2510.64.17.378100

	الحالة

االجتامعيّة

14.66.412.766.2100عزبة

13.221.110.555.3100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

6.42.14.387.2100متزّوجة

12.502562.5100مطلّقة

000100100أرملة

11.122.2066.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

18.671460.5100إعدادّي	فأقّل

7.29.45.877.5100ثانوّي

2.49.817.170.7100دبلوم	متوّسط

18.82.410.668.2100بكالوريوس

100000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

12.96.58.572.1100حرض

11.510.312.665.5100ريف

001090100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

14.38.26.171.4100نعم،	وظيفة	كاملة

8.817.617.655.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

12.2210.275.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

13.36.713.366.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

8.13.2088.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.122.222.244.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

7.4018.574.1100قطاع	حكومّي

1618660100قطاع	خاّص

016.716.766.7100قطاع	أهيّل
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جدول 100: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص مدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري 

الاّلئقة وعدم املباالة له، والخصائص الخلفّية لهّن

4 .أحذفه، وال أبايل
%38.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بحذفه	وعدم	املباالة	دامئًا،	%33.1	أحيانًا	فعلن	ذلك،	%9.7	نادًرا،	

%18.5	مل	يتعاملن	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

حذفه	وعدم	املباالة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

38.633.19.718.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

42.121.814.321.8100الّضّفة	الغربيّة

64.49.24.621.8100قطاع	غزّة

873.9810.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1530.937.114.417.5100

24-2040.934.19.115.9100

30-2543.129.36.521.1100

	الحالة

االجتامعيّة

35358.921100عزبة

34.228.918.418.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

47.929.87.414.9100متزّوجة

62.512.5025100مطلّقة

010000100أرملة

11.155.622.211.1100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

20.932.61432.6100إعدادّي	فأقّل

37.73711.613.8100ثانوّي

43.924.47.324.4100دبلوم	متوّسط

47.131.85.915.3100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

43.826.41019.9100حرض

18.456.310.314.9100ريف

750520100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

30.6496.114.3100نعم،	وظيفة	كاملة

44.126.514.714.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

34.738.86.120.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

35.232.412.420100ال،	متفّرغة	للّدراسة

54.816.19.719.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.166.7022.2100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

33.348.111.17.4100قطاع	حكومّي

38361016100قطاع	خاّص

33.333.3033.3100قطاع	أهيّل
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جدول 101: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص مدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري 

الاّلئقة، والّتوّجه للحديث إىل خّط دعم لضحايا االعتداء أو جمعّية نسويّة، والخصائص الخلفّية لهّن

5 .أحذفه، وأتوّجه إىل خّط دعم لضحايا االعتداء أو جمعّية نسويّة
%2.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بحذفه	والتّوّجه	للحديث	إىل	خّط	دعم	لضحايا	االعتداء	أو	جمعيّة	

نسويّة	دامئًا،	%6.5	أحيانًا	يتّم	التّعامل	معه	كذلك،	%5.8	نادًرا	ما	يتّم	التّعامل	معه	كذلك،	%85.1	ال	يتّم	

التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

حذفه	والتّوّجه	للحديث	إىل	خّط	دعم	لضحايا	

االعتداء	أو	جمعيّة	نسويّة
املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

2.66.55.885.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

3.8124.579.7100الّضّفة	الغربيّة

000100100قطاع	غزّة

3.44.513.678.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-153.15.29.382.5100

24-203.411.44.580.7100

30-251.64.14.190.2100

	الحالة

االجتامعيّة

3.86.47.682.2100عزبة

015.810.573.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

1.13.21.194.7100متزّوجة

0012.587.5100مطلّقة

000100100أرملة

11.111.1077.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

4.779.379.1100إعدادّي	فأقّل

0.75.15.888.4100ثانوّي

4.92.47.385.4100دبلوم	متوّسط

3.510.63.582.4100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

26.54.587.1100حرض

4.6810.377100ريف

000100100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.112.26.177.6100نعم،	وظيفة	كاملة

2.95.920.670.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

28.2089.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

2.95.77.683.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

03.2096.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.10088.9100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

0014.885.2100قطاع	حكومّي

6121072100قطاع	خاّص

033.316.750100قطاع	أهيّل
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جدول 102: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص مدى القيام بحذف الذي يرسل املواّد غري 

الاّلئقة والّتوّجه إىل الرّشطة لتقديم شكوى، والخصائص الخلفّية لهّن

6 .أحذفه، وأتوّجه إىل الرّشطة لتقديم شكوى
%8.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	قمن	بحذفه	والتّوّجه	إىل	الرّشطة	لتقديم	شكوى	دامئًا،	%6.8	أحيانًا	تّم	

التّعامل	معه	كذلك،	%10.7	نادًرا	ما	تّم	التّعامل	معه	كذلك،	%74.4	مل	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

حذفه	والتّوّجه	الرّشطة	لتقديم	شكوى

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

8.16.810.774.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

14.311.31559.4100الّضّفة	الغربيّة

01.1098.9100قطاع	غزّة

6.85.714.872.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-1510.35.29.375.3100

24-209.19.112.569.3100

30-255.76.510.677.2100

	الحالة

االجتامعيّة

12.15.113.469.4100عزبة

7.918.47.965.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

2.14.37.486.2100متزّوجة

025075100مطلّقة

000100100أرملة

11.1022.266.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

779.376.7100إعدادّي	فأقّل

9.46.5876.1100ثانوّي

2.44.919.573.2100دبلوم	متوّسط

9.47.111.871.8100بكالوريوس

010000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

7.54.510.477.6100حرض

10.313.811.564.4100ريف

501085100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

4.116.36.173.5100نعم،	وظيفة	كاملة

5.911.832.450100نعم،	وظيفة	جزئيّة

12.24.16.177.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

8.65.710.575.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

8.11.64.885.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.1022.266.7100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

07.414.877.8100قطاع	حكومّي

6162058100قطاع	خاّص

16.733.3050100قطاع	أهيّل
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جدول 103: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع ملدى القيام بإغالق حسابهن عىل املوقع، والخصائص 

الخلفّية لهّن

7 .أقوم بإغالق حسايب عىل املوقع
%9.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	كانوا	قمن	بإغالق	حسابهّن	عىل	املوقع	دامئًا،	%13.6	أحيانًا	تّم	التّعامل	

معه	كذلك،	%9.7	نادًرا	ما	تّم	التّعامل	معه	كذلك،	%67.5	مل	يتّم	التّعامل	معه	كذلك.

الخصائص	الخلفيّة

إغالق	حسابهّن	عىل	املوقع

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

9.113.69.767.5100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

15.824.11248.1100الّضّفة	الغربيّة

1.15.74.688.5100قطاع	غزّة

6.85.711.476.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-159.314.411.364.9100

24-2013.611.410.264.8100

30-255.714.68.171.5100

	الحالة

االجتامعيّة

10.216.610.862.4100عزبة

18.410.513.257.9100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

3.210.67.478.7100متزّوجة

12.512.5075100مطلّقة

000100100أرملة

11.111.111.166.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

4.718.69.367.4100إعدادّي	فأقّل

10.110.910.968.1100ثانوّي

7.312.27.373.2100دبلوم	متوّسط

9.416.59.464.7100بكالوريوس

100000100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

9.516.98.565.2100حرض

10.36.914.967.8100ريف

010090100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

014.36.179.6100نعم،	وظيفة	كاملة

17.620.614.747.1100نعم،	وظيفة	جزئيّة

10.26.114.369.4100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

8.617.18.665.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

11.38.18.172.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

11.122.211.155.6100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

3.711.17.477.8100قطاع	حكومّي

10181062100قطاع	خاّص

033.316.750100قطاع	أهيّل
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جدول 104: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع لفحص مدى اعتبار الرّشطة ّحل أو مصدر ثقة، 

والخصائص الخلفّية لهّن

18.8.2 الرشطة حّل أو مصدر ثقة
%18.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتربن	أّن	الرّشطة	حّل	أو	مصدر	ثقة	دامئًا،	%15.4	أحيانًا	اعتقدن	ذلك،	

%10.9	نادًرا	ما	اعتقدن	ذلك،	%55.6	للم	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

الرّشطة	حّل	أو	مصدر	ثقة

املجموع

النادًراأحيانًادامئًا

18.215.410.955.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

31.519.519.529.5100الّضّفة	الغربيّة

20.525.39.844.5100قطاع	غزّة

2.31.33.393.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-1519.614.27.858.4100

24-20171712.154100

30-2517.815.112.654.4100

	الحالة

االجتامعيّة

19.317.910.152.8100عزبة

18.511.68.961100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

16.51313.357.2100متزّوجة

18.215.212.154.5100مطلّقة

014.3085.7100أرملة

17.611.85.964.7100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

23.418.79.948100إعدادّي	فأقّل

17.512.69.860.2100ثانوّي

15.88.89.466.1100دبلوم	متوّسط

18.221.713.846.3100بكالوريوس

1051075100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

19.618.311.350.8100حرض

126.38.273.4100ريف

28.42317.631.1100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

11.312.79.866.2100نعم،	وظيفة	كاملة

18.113.89.558.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

1314.112.460.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

20.317.19.752.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

25.617.715.341.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

14.39.52.473.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

9.512.610.567.4100قطاع	حكومّي

15119.564.5100قطاع	خاّص

2032840100قطاع	أهيّل
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جدول 105: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن غياب الرّقابة األرسيّة عىل 

الّشباب من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

9.2 ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن
1.9.2 األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن:

1.	غياب	الرّقابة	األرسيّة	عىل	الّشباب	-	%78.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	غياب	الرّقابة	
األرسيّة	عىل	الّشباب	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	16.4%	

اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%2.4	بشكل	قليل،	%3.1	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	غياب	الرّقابة	األرسيّة	عىل	الّشباب	

من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	

املجموعاإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

78.116.42.43.1100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

7914.82.34100الّضّفة	الغربيّة

85.38.81.54.5100قطاع	غزّة

69.925.83.50.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1572.1223.12.8100

24-2079.215.11.93.8100

30-2582.412.62.32.7100

	الحالة

االجتامعيّة

74.219.33.43.1100عزبة

78.114.42.15.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

84.812.20.82.1100متزّوجة

81.812.133100مطلّقة

57.142.900100أرملة

70.617.65.95.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

73.119.32.94.7100إعدادّي	فأقّل

77.418.72.21.6100ثانوّي

78.915.22.33.5100دبلوم	متوّسط

80.413.22.63.8100بكالوريوس

900010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

79.314.72.63.5100حرض

72.822.52.52.2100ريف

87.89.502.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

80.415.22.52100نعم،	وظيفة	كاملة

78.4191.70.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

78.915.72.23.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

73.220.82.83.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

85.18.41.45.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

76.214.37.12.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

8015.83.21.1100قطاع	حكومّي

7917.51.52100قطاع	خاّص

841240100قطاع	أهيّل
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جدول 106: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن استخدام هويّة مثرية من قبل 

الفتاة من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

2. استخدام هويّة مثرية من قبل الفتاة
%49.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	استخدام	هويّة	مثرية	من	قبل	الفتاة	من	األسباب	التي	أّدت	

إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%30.2	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%10.3	اعتقدن	

ذلك	بشكل	قليل،	%9.8	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	استخدام	هويّة	مثرية	من	قبل	الفتاة	

من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	

املجموعاإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

49.730.210.39.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

50.83010.39100الّضّفة	الغربيّة

6624.36.53.3100قطاع	غزّة

32.236.514.217.2100أرايض	الـ	48

العمر

19-155325.810.310.9100

24-2051.529.39.99.3100

30-2545.434.810.69.3100

	الحالة

االجتامعيّة

51.527.69.711.2100عزبة

46.628.812.312.3100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

48.933.210.67.2100متزّوجة

48.536.412.13100مطلّقة

28.657.114.30100أرملة

41.247.1011.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

63.7178.211.1100إعدادّي	فأقّل

50.231.910.87.1100ثانوّي

39.835.713.511.1100دبلوم	متوّسط

47.832.39.110.9100بكالوريوس

35201035100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

52.729.39.38.7100حرض

38.333.214.214.2100ريف

66.2274.12.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

37.734.314.213.7100نعم،	وظيفة	كاملة

43.138.88.69.5100نعم،	وظيفة	جزئيّة

49.734.17.68.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

54.324.79.911.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

57.728.48.85.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

38.135.7197.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

42.135.85.316.8100قطاع	حكومّي

37361611100قطاع	خاّص

523684100قطاع	أهيّل
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جدول 107: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن اإلرساف يف املواّد املنشورة من 

قبل الفتيات من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

3. اإلرساف يف املواّد املنشورة من قبل الفتيات
%37.1	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	اإلرساف	يف	املواّد	املنشورة	من	قبل	الفتيات	من	األسباب	

التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%33.1	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	15.5%	

اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%14.3	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	اإلرساف	يف	املواّد	املنشورة	من	قبل	

الفتيات	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	

املجموعالتّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

37.133.115.514.3100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

48261511100الّضّفة	الغربيّة

3837.51212.5100قطاع	غزّة

25.135.919.519.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1538.232.312.716.8100

24-2036.733.218.911.2100

30-2536.333.915.114.7100

	الحالة

االجتامعيّة

38.331.514.415.7100عزبة

33.631.519.215.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

36.235.616.212100متزّوجة

42.433.312.112.1100مطلّقة

28.642.914.314.3100أرملة

35.347.111.85.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

45.625.711.117.5100إعدادّي	فأقّل

35.835.815.413100ثانوّي

33.33122.213.5100دبلوم	متوّسط

3734.61513.5100بكالوريوس

3025540100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

38.33513.713100حرض

32.630.720.316.5100ريف

43.22314.918.9100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

2732.422.118.6100نعم،	وظيفة	كاملة

38.830.213.817.2100نعم،	وظيفة	جزئيّة

41.136.213.59.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

38.831.413.416.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

39.137.2149.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

35.728.626.29.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

32.632.613.721.1100قطاع	حكومّي

31292218100قطاع	خاّص

2848168100قطاع	أهيّل
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جدول 108: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن ارتفاع معّدالت البطالة ووجود 

وقت غري مستغّل من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

4. ارتفاع معّدالت البطالة ووجود وقت غري مستغّل
%55.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	ارتفاع	معّدالت	البطالة	ووجود	وقت	غري	مستغّل	من	

األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%27.7	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	

%10.6	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%6.7	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	ارتفاع	معّدالت	البطالة	ووجود	وقت	

غري	مستغّل	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	

املجموعالتّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

5527.710.66.7100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

51.528.311.88.5100الّضّفة	الغربيّة

78.814.32.54.5100قطاع	غزّة

34.440.817.77.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-1553.727.611.47.2100

24-2054.228.810.46.6100

30-2556.726.910.26.3100

	الحالة

االجتامعيّة

54.126.911.57.5100عزبة

50.731.59.68.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

58.226.99.85.1100متزّوجة

63.624.26.16.1100مطلّقة

42.957.100100أرملة

41.235.317.65.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

60.821.112.35.8100إعدادّي	فأقّل

52.832.19.35.7100ثانوّي

50.927.512.39.4100دبلوم	متوّسط

58.125.29.77100بكالوريوس

40203010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

61.123.99.16100حرض

36.438.616.58.5100ريف

67.6232.76.8100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

45.132.816.25.9100نعم،	وظيفة	كاملة

49.129.38.612.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

61.625.95.96.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

53.128.212.95.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

68.420.55.65.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

40.538.111.99.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

45.331.616.86.3100قطاع	حكومّي

4532.5139.5100قطاع	خاّص

642448100قطاع	أهيّل
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جدول 109: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن غياب املعرفة بأّن ما يقوم به 

جرمية يحاسب عليها القانون من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص 

الخلفّية لهّن

5. غياب املعرفة بأّن ما يقوم به جرمية يحاسب عليها القانون
%47.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	غياب	املعرفة	بأّن	ما	يقوم	به	جرمية	يحاسب	عليها	القانون	

من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%34.5	اعتقدن	ذلك	بشكل	

متوّسط،	%12.3	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%6.2	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	غياب	املعرفة	بأّن	ما	يقوم	به	جرمية	

يحاسب	عليها	القانون	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	

املجموعزيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

4734.512.36.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

57.323.813.35.8100الّضّفة	الغربيّة

38.343.37.511100قطاع	غزّة

45.636.516.21.8100أرايض	الـ	48

العمر

19-1549.628.913.77.8100

24-2047.134.511.27.1100

30-2544.739.3124.1100

	الحالة

االجتامعيّة

48.431.712.37.6100عزبة

48.632.912.36.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

44.439.911.44.3100متزّوجة

54.530.312.13100مطلّقة

28.628.642.90100أرملة

35.341.217.65.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

46.831148.2100إعدادّي	فأقّل

48.634.311.65.5100ثانوّي

47.433.315.24.1100دبلوم	متوّسط

46.934.911.17100بكالوريوس

10701010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

463611.26.8100حرض

49.431.615.23.8100ريف

48.629.712.29.5100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

38.245.612.73.4100نعم،	وظيفة	كاملة

5033.614.71.7100نعم،	وظيفة	جزئيّة

56.23373.8100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4631.413.98.8100ال،	متفّرغة	للّدراسة

45.634.911.28.4100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

59.51916.74.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

44.241.113.71.1100قطاع	حكومّي

4042144100قطاع	خاّص

563680100قطاع	أهيّل
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جدول 110: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن عدم الفهم الجّيد لطبيعة 

مواقع الّتواصل االجتامعّي والهدف منها من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، 

والخصائص الخلفّية لهّن

6. عدم الفهم الجّيد لطبيعة مواقع الّتواصل االجتامعّي والهدف منها
%55.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	عدم	الفهم	الجيّد	لطبيعة	مواقع	التّواصل	االجتامعّي	والهدف	

منها	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%29.6	اعتقدن	ذلك	بشكل	

متوّسط،	%9.0	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%5.4	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	عدم	الفهم	الجيّد	لطبيعة	مواقع	

التّواصل	االجتامعّي	والهدف	منها	من	األسباب	التي	

املجموعأّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

55.929.695.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

62.821.3106100الّضّفة	الغربيّة	

49.336.36.87.8100قطاع	غزّة

55.731.410.42.5100أرايض	الـ	48

العمر

19-1550.931.310.17.8100

24-2058.627.18.85.5100

30-255830.28.43.4100

	الحالة

االجتامعيّة

54.928.79.37.1100عزبة

56.230.18.25.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

58.231.482.4100متزّوجة

51.530.318.20100مطلّقة

28.628.628.614.3100أرملة

58.817.65.917.6100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

48.533.98.88.8100إعدادّي	فأقّل

54.530.510.44.7100ثانوّي

58.526.310.54.7100دبلوم	متوّسط

61.627.65.95100بكالوريوس

35352010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

5529.39.95.7100حرض

59.529.18.23.2100ريف

5035.12.712.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

59.331.47.42100نعم،	وظيفة	كاملة

59.529.38.62.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

60.527.69.22.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

51.329.69.99.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

51.6339.85.6100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

78.614.34.82.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

66.323.27.43.2100قطاع	حكومّي

54.535.582100قطاع	خاّص

722080100قطاع	أهيّل
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جدول 111: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن االنحراف من األسباب التي 

أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن والخصائص الخلفّية لهّن

7. االنحراف
%57.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	االنحراف	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	

اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%25.0	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%13.6	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%3.8	مل	

يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	االنحراف	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	

زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

57.62513.63.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

61.821.3125100الّضّفة	الغربيّة	

71.317.892100قطاع	غزّة

39.536.219.74.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-1558.12414.53.4100

24-206024.410.15.5100

30-2555.126.415.62.9100

	الحالة

االجتامعيّة

59.422.6135100عزبة

55.524.714.45.5100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

56.129.812.81.3100متزّوجة

66.718.212.13100مطلّقة

28.628.628.614.3100أرملة

35.323.541.20100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

61.423.49.95.3100إعدادّي	فأقّل

57.326.412.83.5100ثانوّي

49.13117.52.3100دبلوم	متوّسط

61.321.413.83.5100بكالوريوس

40152520100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

59.524.512.53.5100حرض

45.930.418.75.1100ريف

86.58.12.72.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

44.631.421.12.9100نعم،	وظيفة	كاملة

56.928.411.23.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

57.327132.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

60.321.213.45.1100ال،	متفّرغة	للّدراسة

65.12662.8100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

57.19.526.27.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

51.629.516.82.1100قطاع	حكومّي

4732183100قطاع	خاّص

5620168100قطاع	أهيّل
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جدول 112: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن الرّتبية الّشوفينّية الّذكوريّة من 

األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

8. الرّتبية الّشوفينّية الّذكوريّة
%49.0	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	الرّتبية	الّشوفينيّة	الّذكوريّة	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	

ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%26.4	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%14.4	اعتقدن	ذلك	بشكل	

قليل،	%10.2	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	الرّتبية	الّشوفينيّة	الّذكوريّة	من	األسباب	

التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

4926.414.410.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

57.322.511.39100الّضّفة	الغربيّة	

57.3266.810100قطاع	غزّة

32.430.625.311.6100أرايض	الـ	48

العمر

19-15462417.112.9100

24-2050.727.711.510.1100

30-2550.327.314.47.9100

	الحالة

االجتامعيّة

48.525.214.312100عزبة

45.92618.59.6100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

49.728.213.88.2100متزّوجة

69.721.29.10100مطلّقة

42.928.614.314.3100أرملة

41.241.25.911.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

46.82415.214100إعدادّي	فأقّل

48.425.415.410.8100ثانوّي

45.629.2178.2100دبلوم	متوّسط

53.427.311.47.9100بكالوريوس

40301020100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

53.526.611.78.2100حرض

38.626.622.812100ريف

44.6238.124.3100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

40.734.320.14.9100نعم،	وظيفة	كاملة

44.82516.413.8100نعم،	وظيفة	جزئيّة

6020.5136.5100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

4626.314.513.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

55.325.67.911.2100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

52.421.4197.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

44.233.711.610.5100قطاع	حكومّي

4030237100قطاع	خاّص

5228128100قطاع	أهيّل
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جدول 113: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن عرض صور بلباس غري محتشم 

من األسباب التي أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

9. عرض صور بلباس غري محتشم
%51.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	عرض	صور	بلباس	غري	محتشم	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	

زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%24.3	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%12.1	اعتقدن	ذلك	

بشكل	قليل،	%11.9	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	عرض	صور	بلباس	غري	محتشم	من	

األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	

املجموعاإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

51.724.312.111.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

542412.89.3100الّضّفة	الغربيّة	

73204.82.3100قطاع	غزّة

27.828.91924.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1552.219.911.616.3100

24-2052.325.211.511100

30-2550.827.313.18.8100

	الحالة

االجتامعيّة

52.421.612.313.6100عزبة

47.925.311.615.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

52.426.912.28.5100متزّوجة

54.533.36.16.1100مطلّقة

57.114.314.314.3100أرملة

35.341.217.65.9100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

56.721.17.614.6100إعدادّي	فأقّل

52.224.812.410.6100ثانوّي

4525.712.317100دبلوم	متوّسط

53.12414.48.5100بكالوريوس

3030535100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

56.9259.48.7100حرض

3225.620.921.5100ريف

79.710.84.15.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

38.72621.114.2100نعم،	وظيفة	كاملة

44.831.910.312.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

55.1278.69.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

52.420.611.815.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

66.522.864.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

35.728.623.811.9100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

49.521.114.714.7100قطاع	حكومّي

3630.51914.5100قطاع	خاّص

4836124100قطاع	أهيّل
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جدول 114: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن االنفتاح الزّائد من األسباب التي 

أّدت إىل زيادة ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

10. االنفتاح الزّائد
%55.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	يعتقدون	أن	االنفتاح	الزّائد	من	األسباب	التي	أّدت	إىل	زيادة	ظاهرة	

التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%20.1	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%11.9	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	

%12.8	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	االنفتاح	الزّائد	من	األسباب	التي	أّدت	

إىل	زيادة	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن
املجموع

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

55.220.111.912.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

69169.55.5100الّضّفة	الغربيّة	

65.524.37.33100قطاع	غزّة

30.9201930.1100أرايض	الـ	48

العمر

19-1554.318.99.817.1100

24-2057.321.610.111100

30-2554.419.915.110.6100

	الحالة

االجتامعيّة

57.817.510.114.6100عزبة

52.718.516.412.3100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

51.324.214.110.4100متزّوجة

63.624.26.16.1100مطلّقة

57.114.3028.6100أرملة

52.929.45.911.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

57.917.55.818.7100إعدادّي	فأقّل

54.921.712.411100ثانوّي

50.318.115.815.8100دبلوم	متوّسط

57.820.812.39.1100بكالوريوس

4051045100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

56.122.210.411.2100حرض

46.216.517.419.9100ريف

83.812.24.10100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

41.219.622.516.7100نعم،	وظيفة	كاملة

51.720.714.712.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

59.521.69.29.7100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5717.39.715.9100ال،	متفّرغة	للّدراسة

63.725.165.1100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

52.416.716.714.3100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

45.321.117.915.8100قطاع	حكومّي

43.520.519.516.5100قطاع	خاّص

5612284100قطاع	أهيّل
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جدول 115: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن تعزيز دور األهل من خالل قيامهم بدور 

توجيهّي توعوّي من الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

2.9.2 الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن
1. تعزيز دور األهل من خالل قيامهم بدور توجيهّي توعوّي

%87.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	تعزيز	دور	األهل	من	خالل	قيامهم	بدور	توجيهّي	توعوّي	

من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%7.9	اعتقدن	ذلك	بشكل	

متوّسط،	%2.2	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%1.9	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	االنفتاح	الزّائد	من	األسباب	التي	أّدت	
اعتقدن	أّن	تعزيز	دور	األهل	من	خالل	قيامهم	

بدور	توجيهّي	توعوّي	من	الحلول	التي	تساعد	يف	
املجموعالحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

87.97.92.21.9100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

84.3103.52.3100الّضّفة	الغربيّة	

93.83.811.5100قطاع	غزّة

85.810.122100أرايض	الـ	48

العمر

19-1585.58.53.12.8100

24-2088.87.41.62.2100

30-2589.47.91.80.9100

	الحالة

االجتامعيّة

878.32.42.3100عزبة

84.27.55.52.7100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

91.56.60.51.3100متزّوجة

90.99.100100مطلّقة

71.428.600100أرملة

76.517.65.90100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

84.89.42.33.5100إعدادّي	فأقّل

87.88.52.41.2100ثانوّي

90.67.60.61.2100دبلوم	متوّسط

88.372.62.1100بكالوريوس

900010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

87.78.22.12100حرض

86.19.22.52.2100ريف

98.601.40100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

89.77.811.5100نعم،	وظيفة	كاملة

85.314.700100نعم،	وظيفة	جزئيّة

88.15.94.31.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

85.99.22.52.3100ال،	متفّرغة	للّدراسة

92.13.71.92.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

85.77.12.44.8100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

87.410.51.11.1100قطاع	حكومّي

8810.50.51100قطاع	خاّص

92800100قطاع	أهيّل
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جدول 116: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن تعزيز الّترشيعات وإجراءات 

عقابّية من الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

2. تعزيز الّترشيعات وإجراءات عقابّية
%63.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	تعزيز	الترّشيعات	وإجراءات	عقابيّة	من	الحلول	التي	تساعد	

يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%24.4	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%7.5	اعتقدن	

ذلك	بشكل	قليل،	%4.4	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	تعزيز	الترّشيعات	وإجراءات	عقابيّة	من	

الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	

املجموعاإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

63.724.47.54.4100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

6621.566.5100الّضّفة	الغربيّة	

7419.533.5100قطاع	غزّة

50.932.413.73100أرايض	الـ	48

العمر

19-156326.17.23.6100

24-2066.821.96.64.7100

30-2561.625.18.64.7100

	الحالة

االجتامعيّة

63.624.874.5100عزبة

58.2269.66.2100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

65.422.98.23.5100متزّوجة

72.721.206.1100مطلّقة

42.942.914.30100أرملة

64.729.45.90100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

70.221.13.55.3100إعدادّي	فأقّل

64.224.48.52.8100ثانوّي

60.226.99.43.5100دبلوم	متوّسط

61.924.976.2100بكالوريوس

55251010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

63.624.17.35100حرض

58.927.89.83.5100ريف

85.113.501.4100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

51.531.911.84.9100نعم،	وظيفة	كاملة

5633.66.93.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

66.522.76.54.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

64.924.764.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

74.915.35.14.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

61.914.321.42.4100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6029.57.43.2100قطاع	حكومّي

5034115100قطاع	خاّص

5232124100قطاع	أهيّل
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جدول 117: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن استعامل العنف ضّد املعتدين 

من الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

3. استعامل العنف ضّد املعتدين
%21.6	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	استعامل	العنف	ضّد	املعتدين	من	الحلول	التي	تساعد	يف	

الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%21.8	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%19.5	اعتقدن	

ذلك	بشكل	قليل،	%37.2	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	استعامل	العنف	ضّد	املعتدين	من	

الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	

املجموعاإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

21.621.819.537.2100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

29.323.312.834.8100الّضّفة	الغربيّة	

15.318.82640100قطاع	غزّة

20.323.319.736.7100أرايض	الـ	48

العمر

19-1522.718.920.438100

24-2026.327.118.128.5100

30-2516.719.919.943.6100

	الحالة

االجتامعيّة

22.422.11837.5100عزبة

21.217.819.241.8100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

19.922.32136.7100متزّوجة

18.224.224.233.3100مطلّقة

14.342.928.614.3100أرملة

41.217.629.411.8100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

25.119.921.133.9100إعدادّي	فأقّل

21.123.618.736.6100ثانوّي

19.321.118.740.9100دبلوم	متوّسط

21.721.121.435.8100بكالوريوس

2010070100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

19.522.420.237.9100حرض

26.318.717.138100ريف

24.328.421.625.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

16.217.617.648.5100نعم،	وظيفة	كاملة

252514.735.3100نعم،	وظيفة	جزئيّة

30.32723.818.9100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

22.221.719.436.7100ال،	متفّرغة	للّدراسة

15.819.121.443.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

23.823.814.338.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

2016.818.944.2100قطاع	حكومّي

19.52115.544100قطاع	خاّص

16281640100قطاع	أهيّل
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جدول 118: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن خروج الّنساء من اإلنرتنت 

والّشبكات االجتامعّية من الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية 

لهّن

4. خروج الّنساء من اإلنرتنت والّشبكات االجتامعّية
%7.9	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	خروج	الّنساء	من	اإلنرتنت	والّشبكات	االجتامعيّة	من	الحلول	

التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%7.9	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	9.6%	

اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%74.6	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	خروج	الّنساء	من	اإلنرتنت	والّشبكات	

االجتامعيّة	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	

املجموعظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

7.97.99.674.6100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

12.811.311.564.5100الّضّفة	الغربيّة	

24.55.388.3100قطاع	غزّة

9.17.812.270.9100أرايض	الـ	48

العمر

19-157.86.511.674.2100

24-2010.19.69.670.7100

30-256.37.77.978.1100

	الحالة

االجتامعيّة

7.689.774.7100عزبة

11.66.87.574100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

6.98.29.675.3100متزّوجة

0012.187.9100مطلّقة

014.314.371.4100أرملة

29.417.617.635.3100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

4.19.414.671.9100إعدادّي	فأقّل

9.68.19.672.8100ثانوّي

7.67.68.276.6100دبلوم	متوّسط

8.27.38.576100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

6.78.1877.3100حرض

10.17.613.968.4100ريف

12.26.89.571.6100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

10.36.97.875100نعم،	وظيفة	كاملة

6.912.913.866.4100نعم،	وظيفة	جزئيّة

9.28.611.970.3100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

7.26.79.776.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

5.17.97.479.5100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

16.77.17.169100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

6.37.410.575.8100قطاع	حكومّي

10.58.510.570.5100قطاع	خاّص

820468100قطاع	أهيّل
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جدول 119: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن تكثيف الجهد املبذول من قبل 

مؤّسسات املجتمع لزيادة وعي الّشباب من خالل ورش العمل متخّصصة من الحلول التي تساعد يف الحّد 

من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

5. تكثيف الجهد املبذول من قبل مؤّسسات املجتمع لزيادة وعي الّشباب من خالل 
ورش العمل متخّصصة	%64.7	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	تكثيف	الجهد	املبذول	من	قبل	مؤّسسات	

املجتمع	لزيادة	وعي	الّشباب	من	خالل	ورش	العمل	متخّصصة	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	

اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%22.3	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	%9.3	اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%3.8	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	تكثيف	الجهد	املبذول	من	قبل	
مؤّسسات	املجتمع	لزيادة	وعي	الّشباب	من	خالل	
ورش	العمل	متخّصصة	من	الحلول	التي	تساعد	يف	

املجموعالحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

64.722.39.33.8100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

63.319.811.35.8100الّضّفة	الغربيّة	

77164.82.3100قطاع	غزّة

53.731.111.93.3100أرايض	الـ	48

العمر

19-1563.62394.4100

24-2064.7238.83.6100

30-2565.7219.93.4100

	الحالة

االجتامعيّة

6422.69.44.1100عزبة

61.624.710.33.4100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

66.221.393.5100متزّوجة

81.89.136.1100مطلّقة

57.128.614.30100أرملة

52.935.311.80100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

60.824.69.45.3100إعدادّي	فأقّل

66.321.38.73.7100ثانوّي

56.130.411.12.3100دبلوم	متوّسط

68.318.59.73.5100بكالوريوس

7020010100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

67.321.17.54.1100حرض

58.926.311.73.2100ريف

60.817.618.92.7100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

58.32712.32.5100نعم،	وظيفة	كاملة

59.526.711.22.6100نعم،	وظيفة	جزئيّة

69.221.17.62.2100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

65.62194.4100ال،	متفّرغة	للّدراسة

71.618.65.14.7100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

45.223.821.49.5100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

68.418.910.52.1100قطاع	حكومّي

52.531.513.52.5100قطاع	خاّص

722044100قطاع	أهيّل
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جدول 120: الّتوزيع الّنسبّي ألفراد عّينة االستطالع حسب اعتقادهّن أّن هناك حلول أخرى من املمكن أن 

تكون من الحلول التي تساعد يف الحّد من ظاهرة الّتحّرش اإللكرتويّن، والخصائص الخلفّية لهّن

6. تكثيف الجهد املبذول من قبل مؤّسسات املجتمع لزيادة وعي الّشباب من خالل 
ورش العمل متخّصصة %6.2	من	أفراد	عيّنة	االستطالع	اعتقدن	أّن	هناك	حلول	أخرى	من	املمكن	أن	تكون	

من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	التّحرّش	اإللكرتويّن	بشكل	كبري،	%2.6	اعتقدن	ذلك	بشكل	متوّسط،	1.2%	

اعتقدن	ذلك	بشكل	قليل،	%90.0	مل	يعتقدن	ذلك.

الخصائص	الخلفيّة

اعتقدن	أّن	هناك	حلول	أخرى	من	املمكن	أن	
تكون	من	الحلول	التي	تساعد	يف	الحّد	من	ظاهرة	

املجموعالتّحرّش	اإللكرتويّن

بشكل كبري
 بشكل

متوّسط
البشكل قليل

6.22.61.290100املجموع	الكيّلّ

املنطقة

5.82.51.890100الّضّفة	الغربيّة	

8.31090.8100قطاع	غزّة

4.64.31.889.4100أرايض	الـ	48

العمر

19-155.22.3191.5100

24-207.71.62.288.5100

30-255.93.60.590.1100

	الحالة

االجتامعيّة

6.82.41.589.3100عزبة

3.42.72.791.1100عاقدة	قرانها	)خاطبة(

5.92.70.391.2100متزّوجة

6.10093.9100مطلّقة

014.3085.7100أرملة

17.65.9076.5100منفصلة
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	املستوى

التّعليمّي

3.51.21.294.2100إعدادّي	فأقّل

4.92.20.892.1100ثانوّي

71.21.290.6100دبلوم	متوّسط

9.44.71.884.2100بكالوريوس

000100100ماجستري	فأعىل

	نوع	التّجّمع

الّسّكايّن

6.51.7190.8100حرض

5.14.71.988.3100ريف

8.12.7089.2100مخيّم

	هل	تعملني

	يف	الفرتة

الحاليّة؟

6.93.41.588.2100نعم،	وظيفة	كاملة

10.361.781.9100نعم،	وظيفة	جزئيّة

72.22.288.6100ال،	ولكن	أبحث	عن	عمل

5.82.10.991.2100ال،	متفّرغة	للّدراسة

2.81.9095.3100ال،	متفّرغة	ألعامل	البيت

9.502.488.1100ال،	غري	معنيّة	بالعمل

	ما	هو
	القطاع	الذي
تعملني	به؟

9.57.41.182.1100قطاع	حكومّي

6.53.5288100قطاع	خاّص

160084100قطاع	أهيّل



258

الحلول األخرى شملت:

1. وجود رقابة عىل مواقع الّتواصل من الحكومة.  

2. وجود رقابة إلكرتونّية للمواقع.  

3. قتل الّذكور، وحبسهم، وخنقهم، وعقابهم عقابًا كبريًا.  

4. فرض عقوبات حّسّية عىل املتحّرش والعمل بها.  

5. عدم نرش الّصور واألمور الشخصّية عىل الفيسبوك، ونرش األخبار العاّمة ال الخاّصة.  

6. حظر املواقع اإلباحّية عىل مستوى الّدولة ومعاقبة رشكات اإلنرتنت التي تسمح به.  

7. توفري فرص عمل للّشباب للحّد من البطالة.  

8. توعية الّشباب من خالل وسائل الّتواصل.  

9. تكثيف الرّقابة األرسيّة.  

10. تعزيز الوازع الّدينّي.  

11. تحديد عمر الستخدام مواقع الّتواصل  

12. تحديد عدد ساعات معّينة الستخدام وسائل الّتواصل االجتامعّي.  

13. اهتامم األهل بالرّتبية بداًل من األمور الّتافهة.  

14. أن يكون هناك مراقبة يف إعدادات برامج الّتواصل االجتامعّي.  

15. أن يكون هناك حقوق أمان للّصفحات ومواقع الّتواصل.

16. أن تكون هناك ضوابط الستخدام اإلنرتنت من حيث العمر.  

17. الّندوات والّدورات الّتثقيفّية.  

18. الّتوعية من خالل مراكز دينّية.  

19. الّتوعية الّدينّية.  

20. التزام اإلناث والّتحّفظ عند استخدام اإلنرتنت.  

21. الرّتبية األرسيّة وغرس القيم الّدينّية.  





Contact 7amleh 


