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Introduction

Among many of the Arab countries covered in this survey, Qatar is unusual 
in the mix of its population – the number of expatriate residents in Qatar far 
outnumbers the native citizenry in the country.

This chapter provides some insights into the study’s findings as they pertain 
specifically to residents of Qatar. The main body of the report includes 
participants from Qatar, and points out issues on which Qatar (and other 
specific countries) stand out in some way, as well as examines differences 
by age and gender in Qatar and other countries. This chapter takes the 
analysis a step further by examining some of the key topics covered in the 
study by the ethnicity and category of residency in Qatar, not least as a 
result of its population’s make-up.

Sub-groups in the Qatar population considered in this section are Qatari 
nationals, Arab expatriates, Asian expatriates and Westerners.
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Media sources used

Television is the most popular traditional medium in Qatar, but only slightly exceeds the 
internet. Nine in ten adults watch TV, but nearly as many (86%) use the internet. Internet use 
is fairly consistent among all ethnic sub-groups of the population; it is highest among Arab 
expatriates (90%) and lower among Westerners (81%), with Asian expatriates (86%) and Qatari 
nationals (85%) at the average.

About two-thirds of the residents of Qatar (64%) listen to radio regularly, and Arab expatriates 
are evidently the most enthusiastic radio listeners in the country – three-quarters (73%) of them 
listen compared to only just over half of Asian expatriates (53%) and Westerners (56%), and 67% 
of Nationals.

Reading newspapers is also popular, with an overall incidence of 62%, roughly the same as for 
radio (64%). Newspapers enjoy similar popularity among all sub-groups of the population.

Although reading magazines (34%) and books (50%) is less common than reading newspapers, 
its overall low incidence masks a concentration of readers among Westerners. Over two-thirds 
(69%) of Westerners read books, compared with half of Asian (51%) and Arab (49%) expatriates, 
and even fewer (43%) Qatari nationals.
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Time spent with traditional media

Qatari nationals spend over 19 hours per week (between 2 and 3 hours a day) watching TV, 
about 4 hours more than Westerners. At an average of 10 hours per week, Westerners spend 
about 3 hours more per week reading newspapers than all other ethnic sub-groups. Radio 
listeners tune in about 12 hours a week, and Westerners read magazines for about 4 hours more 
each week than do Qatari nationals.
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Time spent on the internet

Residents of Qatar spend considerable time online – about 19 hours a week at home (the same 
as television), 17 hours per week at work for those employed, and for students, 7 hours per 
week at school. Westerners spend twice as much time as do Qatari nationals online at school 
(11 hours compared to 5 hours per week typically), and also spend slightly more time than other 
groups on the internet at home (22 hours per week).

Languages used to access media

There are large differences between ethnicities in the languages they use to access media. The 
most distinctive separation of language choices occurs in reading newspapers. Qatari nationals 
and Arab expatriates living in Qatar choose Arabic almost exclusively to read newspapers, in 
the same way that Westerners and Asian expatriates read their papers primarily in English. For 
television, nearly half of Qatari nationals and Arab expatriates watch English programming 
in addition to Arabic, while Westerners watch English programming almost exclusively. Asian 
expatriates are likely to watch TV in a variety of languages, but very rarely in Arabic – six in ten 
(60%) Asian expatriates prefer English television, and about a third choose Hindi and/or Urdu as 
well.  
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The internet stands out in Qatar, in that English is more likely overall (76%) to be used than 
Arabic (56%). This general difference (English leading Arabic) may be explained by the high 
concentration of non-Qataris, especially Asians and Westerners, who access the internet in 
English. Qatari nationals are much more likely to go online using Arabic (94% say so), but a 
majority of them (56%) also use English to access internet content. The same is true of Arab 
expatriates (88% Arabic, 63% English). 

The use of wireless handheld devices

Almost everyone is mobile in Qatar, with use of handheld wireless devices at 89% among 
internet users. Wireless connectivity is similar across ethnic groups, as is time spent on wireless 
devices, which averages 23 hours per week. Qatari nationals are more likely than other 
residents, especially non-Arabs, to use smartphones (84% Nationals vs. 65% Westerners and 
61% Asians). Westerners and Asians, on the other hand, are more frequent users of laptops 
(66% Westerners and 69% Asians vs. 46% Nationals). Tablets, such as iPads, are used by half 
of Qatari nationals (49%), but by fewer Arabs in Qatar (32%), Asian expatriates (21%) and 
Westerners (37%).
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Social networking online

Social networking use is common among residents of Qatar, albeit not as much as those in other 
countries. Three-fourths (76%) of all internet users in Qatar uses social networking sites. The 
incidence of social networking online is higher among Westerners (85% of internet users) and 
lower among Qatari nationals (67%).

Facebook dominates social networking, as 86% of adults who network use this platform.  
However, while nine in ten non-nationals are on Facebook, only two-thirds of Qatari nationals 
(65%) use this site. Qatari nationals are far more likely than non-nationals to be using Twitter 
(65%) and Instagram (48%). Nearly half (48%) of Arab expatriates are also on Twitter, unlike Asian 
expatriates (27%) and Westerners (24%). Google+ is used by only 10% overall, and LinkedIn 
(popular in the West) is hardly used in Qatar at all.  
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Importance of sources of information  
for news and current events
The internet is viewed as the most important source of information for news and current events 
in Qatar, surpassing even television. Nearly three-quarters (70%) of all residents of Qatar regard 
the internet as an important source of news, compared to a modest majority (59%) who say TV is 
important. Westerners (77%) and Asian expatriates (73%) are the most likely to view the internet 
as an important source for news, but even a large majority of Qatari nationals (67%) and other 
Arabs in Qatar (68%) agree, and in fact the internet trumps TV among all ethnicities.

Reliability of information sources
Qatar’s Asian expatriates and Westerners are more sanguine than are Qatari nationals and Arab 
expatriates about the reliability of information they receive from media. 

Respondents cite low reliability of information received from media. Television is felt to be 
reliable as an information source by a bare majority (55%) of the adult population in Qatar, 
a perceived level of reliability only just ahead of the internet (51%) and newspapers (49%). 
Expatriates in Qatar, including Asians (63%) and Westerners (64%), are more accepting of the 
reliability of TV than are Qatari nationals (53%) and other Arabs (48%). 
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Perceptions of the general reliability of information on the internet are more marked in the 
distinction between outsiders and locals than for TV. While nearly three-quarters (70%) of Asians 
and two-thirds (67%) of Westerners find the internet to be reliable, a minority (41%) of Qatari 
nationals feel this way, as do even fewer (37%) Arab expatriates.
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Quality, credibility and independence of news reporting

Nearly two-thirds (62%) of Qatar residents feel the quality of news reporting in the Arab world 
has improved over the past two years, with a slight majority (53%) finding the news media to 
be credible. This seems a tepid endorsement, particularly as it is coupled with split agreement 
(50%) that “the media can report the news without interference.”

The perceived credibility and (improving) quality of news reporting in Qatar generally reflect the 
views of all resident sub-segments of the population.
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Following the news

Driven by ethnic diversity, residents of Qatar follow all types of news, from national (70% follow 
closely) and local news (63%) to regional and international news (57% each). Not surprising 
perhaps, Qatari nationals (76%) and Arab expatriates (73%) are more interested than Asian 
expatriates (64%) and Westerners (60%) in national news, whereas Westerners are far more 
interested in international news (71% follow closely) than Qatari nationals (54%).

Qatari nationals and Arab expatriates (58% each) are much more likely to turn to Al Jazeera than 
are Westerners (25%), and also – but less frequently – to Al Arabiya (19%), whereas the latter are 
more likely to go to the internet generally (17%) and Western sources such as the BBC (18%) 
and The Times (unspecified) (24%).

Arab vs. Western news websites 
Qatari nationals and other Arabs are more likely to turn to Arab websites for news of the Arab 
world, while Westerners are more likely to turn to Western websites for such news as well as 
news of Europe and America. About one-third of all ethnic groups view Arab news sites to be 
trustworthy. The opinion is split with regard to Western news sites – 44% of Westerners find 
them to be trustworthy, compared with one-fourth of Qatari nationals and other Arabs and  
one-third of Asian expatriates. 
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Views on the internet vis-à-vis society

Those in Qatar seem to be cautiously optimistic regarding the benefits the internet brings to 
the flow of information, ideas and influence with respect to “powerful institutions” and “public 
issues.”

Six in ten internet users in Qatar (60%) agree that “people like you can better understand the 
nature of powerful institutions” and a similar number feel that people “can have more influence 
on society” (58%) and “have more say about public issues” (57%) by accessing the internet.   
Half believe the internet can influence the extent to which “institutional leaders will care what 
they think.” These sentiments apply to all sub-segments of the population. Asian expatriates 
and Westerners are a little more optimistic about being able to “better understand the nature 
of powerful institutions” (two-thirds agree) than are Qatari nationals (55%) and Arab expatriates 
(56%).

Speaking out
Residents of Qatar are mixed regarding speaking out on the internet. The internet is admittedly the 
“first place I go to get information” by over three-quarters (79%) of Qatar residents. Additionally, six in 
ten believe “it is okay for people to express their ideas on the internet even if they are unpopular” and 
“generally people are responsible with regard to the opinions they express on the internet.” However, 
only a bare majority (54%) feel comfortable “saying what I think about public issues” and fewer than 
half (46%) feel it “safe to say whatever one thinks about public issues.” A small majority (52%) feel 
“people should be free to criticize powerful institutions on the internet,” and slightly more (57%) feel 
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the “internet in Qatar should be more tightly regulated than it is now.” Only about a third (38%) is 
worried that powerful institutions are checking what they are doing online.

Perceptions about speaking out are fairly similar across ethnic groups, with a few notable exceptions:  

• Westerners are most likely to believe “people should be able to express their opinions online,” 
Qatari nationals are the least likely to agree (68% vs. 57%).

• Conversely, Qatari nationals are most likely to believe “the internet should be more tightly 
regulated in Qatar,” whersas Westerners are the least likely to agree (60% vs. 47%).

• Westerners and Asians (46% each) are more worried about powerful institutions checking what 
they do online, compared with one-third of Qatari nationals and other Arabs.
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Impact of internet on interpersonal contact

People in Qatar spend an average of 35 hours per week socializing with family face-to-face and 
11 hours per week socializing with friends. Perhaps not surprising, Westerners – who may be 
less likely to have family in the country – spend 5 hours less socializing with family per week.

Expatriates are far more likely to rely on the internet to maintain connections with family and 
friends. About three-fourths of Asian expatriates and Westerners say the internet increases their 
contact with family and friends, compared with about half to six in ten Qatari nationals and other 
Arabs. Westerners and Asian expatriates are also more likely to connect with others in their 
profession online.
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Optimism

Residents of Qatar – citizens and expatriates alike - are highly optimistic about their own future. 
Over nine in ten (92%) say they are optimistic about their own future, among which 59% are very 
optimistic.   
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فيةددددثرلفاترفالددددل؟لاعددددتلفالددددز ع  لفالددددزتع  لفاعث ددددلل ددددت لعالدددد م لل دددد لفادددد يل  ددددزوتتهل دددد للدددد ه

تل رفالدددد لل هدددد فلفا  دددد  لعفاعمدددد  ليم   دددد للدددد فلفا  ددددتلعزددددادددددل لفا تينددددللعفاعتيمددددل لسودددد ل   عددددل

  ةدددددتةلع رادددددتللاترفالدددددلل كندددددولفالزو ادددددللسددددد لكددددد ل ددددد ل  دددددو ل  ةدددددت   لفلال الدددددتل لعسددددد لر دددددن ل

 ام لال نفصددددد لفام ددددد ركلل  ا ت  ددددد للسددددد لفازثف  ددددد ل م دددددوع لفي زو ددددد لفاعدددددسددددد ل طددددد رلفام  عدددددل لع

 لفاترفالددددلع عددددثالسهدددددلفا ددددو لفلعالدددد لفادددد يلادددددلي صدددد لة ددددالك  دددد لاعدددد ل دددد لل–الددددت  ل ز م هدددد ل

 ددددد لذدددددثرلفالدددددزنتفرل الدددددا لل  دددددوع لفي زو ددددد لفاعددددد ام لسددددد للددددد فلفاترفالدددددل لركث ددددد ل  ددددد  لع

 ددددد ل ال الددددد لة دددددالفالدددددزنتفرلفلذ ددددد رلع ؤ دددددوفللفا دددددؤعزلفاع  دددددلل كندددددول ددددد ل وكتث ددددد لة دددددالفا نف

فازوستهتددددددل لعر مدددددد ل زعددددددو لفامثيددددددتل دددددد لفل  دددددد الاث   لدددددد للفامزيتددددددوةلا زوستدددددد لع ةددددددثرلفاددددددو يل

ال ددددد لل ؤ ددددد لستهددددد ل ةدددددثرل وةددددد هلع تةمددددد لفاتعادددددلليزعددددد ي لسددددد ل   عدددددلل للعر مددددد ل عرلفيةث ددددد

لة ال   للفي زو   ل  زع لل ذ  ريلل

ل ددددد م لفيةدددددثرلرغ ز ددددد لسددددد ل نفصددددد للفالز  ددددد /لفالدددددزنتفرلعالددددد س  ددددد ل ددددد لفاترفالدددددلل عدددددثال ل

  ددددد ع  لكددددد ا لة دددددالفالز  ددددد /ل ضددددد ي لاويدددددللفازع تدددددولعاويدددددلل دددددتفعرلفامع ن ددددد للعفيةدددددثر لع

ادددددتفال يتتدددددول ك دددددولسددددد لسهددددددلفا دددددؤعزلفاع  دددددل لسنالددددد م لفيةدددددثرلسددددد لفاعددددد ادلفاعو ددددد ل هتادددددللي

 كنددددددول دددددد ل يللفامعوسددددددلة دددددداللعكدددددد ا ل  ددددددنيولف زصدددددد  لفيةددددددثرلفا ددددددتيتلعفاصدددددد  ة للفاع ممددددددل

ل اع اد   زلآذولس لف

 ل مدددد لسدددد لذادددد لفازودددد ع ل دددد لة ددددال ددددتفرل  ددددهولةددددتةللدددد هلفاترفالددددللفا هددددن لفام  عاددددللسدددد ك  دددد ل

ر لسددددد ل مددددد   ل عرل نز ودددددل لفلفا هددددد للفا  ن تدددددللا  صدددددنرلة دددددال ذزل  وتددددد لفام دددددوع لة دددددال

 للددددد هلفا   ددددد للعفامدددددنفر ع  دددددوي ل ددددد لعجهدددددلل  و ددددد  ل همدددددلل  دددددز  ل نصدددددتصللددددد فلفان ددددد  ل

 ي تددددللولفام  عددددللعالدددد م لفيةددددثرلة دددد ز دددد عرلاتددددلل دددد لفاترفالددددل لادددددل صددددتفرلفا ت  دددد للفلععسددددنرل

في زو ددددد ل لع ددددد  تول عرلفاز وددددد ا ل عدددددللفا ت  ددددد للام    دددددللطوادددددس  ددددد  لع  مددددد للفا زددددد مإلفاع  دددددل

فام دددد رل لع وددددزحلفاترفالددددللعالدددد م لفيةددددثرلفاعتيمددددلةمددددولام زمعدددد للفاعو تددددللع ودددد عللسدددد ل يتتددددولف

 عادددددلل ذددددددو  ل لالدددددنفصلسددددد ل  دددددول علسددددد ل يلفاثاعددددددللعفاترفالددددد ل نتدددددول ددددد لفل  ددددد اليجدددددوفصلفا

  وتدددددثلفا دددددنفرل  ددددد زل لمتدددددللعالددددد م لع  مددددد ل لمتدددددللفاترفالدددددللسددددد لفامدددددت لفاددددد يلفالدددددز ع  ل ددددد ل

 فيةددددددددددددددددددددددددددددثرلكم دددددددددددددددددددددددددددد اللا ز متددددددددددددددددددددددددددددللفاو ويددددددددددددددددددددددددددددللعف جزم ةتددددددددددددددددددددددددددددل
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لة دددددالفي زو ددددد لفا  ددددد طلفلكندددددولع لة ددددد لسددددد ل زل  لفام ددددد ركت لسددددد لف الدددددز ت ز دددددت ل دددددتنة ب

 لاتدددددتليمنددددد لفازوفالددددد لفا نصددددد لعفاز ددددد عرالدددددل للدددددنلفام    دددددللفكمددددد للدددددنلعفادددددحلسددددد للددددد هلفاتر

فا ويدددددددتلفاودددددددنريل علفا   ددددددد لعالدددددددت للفازنفصددددددد لفلعادددددددالفاموضددددددد للة دددددددالفي زو ددددددد  لي تهددددددد ل

 لسددددد لفامو  دددددللفان اندددددللكنالدددددت للفازددددد ل ددددد  لفام ددددد ركللسددددد لغدددددو/لفاتر  دددددل ل ددددددلفيا زوع ددددد 

   دددددد ت لللكدددددد ا  لكدددددد زل  ددددددزنت نلفي زو دددددد لسدددددد لفاددددددتعرلفانم  تدددددد ل نفصدددددد لة ددددددالفي زو دددددد 

فام ددددد ركنزلسددددد لفام دددددحل زلفان ددددد لذكدددددول نف ددددد لفازنفصددددد لف جزمددددد ة  لع دددددتلة دددددال  ددددد  لك تدددددول

لة الفي زو  ل لي زعصل  ل و ة هدلعاع مهدل  لفاع م للعفلصت  ص لل فا يليعضن 

 ل6988ةددددد رللاإل زو ددددد لسددددد لفاندددددنرفللفاعو تدددددلفام  دددددن ل ادددددتعرلف ةزدددددوف/لفانفالددددد ل دل ددددد ل ددددد اوغ

 ددددت ل ر دددد ل دددد ل عرلفان ددددتإلس ددددنةلر متددددللاعتعتددددللفا ت  دددد للفامنجددددن ةلسدددد للدددد هلفاترفالددددللل   ددددي

ل–فامم  ددددددللفاعو تددددددللفا ددددددعن يللعفي دددددد رفللفاعو تددددددللفامز ددددددتةلعل  ددددددوعلفا  ددددددوي علدددددد لل–فانويددددددلل

ف  ع ددددددد رلعي  دددددددتللا  ددددددد زلع دددددددن   علفلر زعل صدددددددوفاندددددددوفصل نددددددد ل زمزددددددد ل هددددددد فلع دددددددت ل عرل ل

سدددد ل يل  دددد زلكمدددد للددددنلفا دددد رلفاعددددترفللفاز  نانجتددددللسدددد لفاعدددد ادلفاعو دددد لفاوددددنفر لسدددد لفاو مدددد ل

فيةددددثرلعالدددد م لاتددددتل ع دددد لفاعتيددددتل دددد ل زيتددددوفللفالددددزنتفرلآذددددولسدددد لر ددددن لفا ددددوةلفلراددددتل ل

 ل ت مددددد لعرلفان دددددتإلفاعو ددددد لفلر عدددددل  عدددددترلفالدددددزنتفرلفي زو ددددد لسددددد لللددددد هلفاترفالدددددلكمددددد ل  ت هددددد ل

 علفاعددددترةلة ددددال دددد ل عددددصلفلر زلعا  دددد زلعل صددددوعل ددددن   ندددد لفاددددتعرلغتددددولفاي تددددلل دددد ا و ل عدددد   ل

ل  عت ه عال م ل ةثرل    لفالزنتفرل

 لة لة ددددددالالدددددد ت لفامندددددد ر لعيم  ددددددنزل جهددددددثةل ع اددددددلل زعددددددت في زو دددددد لة ددددددولفاع ويددددددنزليزنفصدددددد 

لة دددددالفا نفالددددد لفا ناتدددددللزل ن دددددنعي دددددزنترل صدددددوهدلفا نفالددددد لفا ناتدددددل لع دددددتلي فلكندددددولفةزمددددد  فب

فا  وي تدددددنزل ة دددددال  دددددزن لسددددد لف الدددددزهثعلفاعددددد رلانالددددد م لفيةدددددثرلعالددددد  ل لة دددددالفيطدددددث 

هثعلفاثفمددددتلا  زدددد لزالددددلدددد هلفاترفالددددل ل مدددد لسدددد لذادددد لف    عازهدددد ل متدددد لفا ددددعن لفازدددد ل ع ر ددددلل 

عالددددد م لوةلسددددد لفالدددددزهثعلسعتددددد عددددد   ل صدددددو ل ددددد ل  اتدددددلل ذدددددو  ل ت مددددد للل فيا زوع تدددددفازع تتيدددددللع

 دددد ل صددددويلفيةددددثر لعيؤكددددتلفام دددد ركنزل  هدددد لعجددددن ل  ددددزني لل  نوضددددلل دددد ل ددددوفصةلفا زدددد ل)

اددددددعتيل زو دددددد لعفالددددددزنتفرل  يف  صدددددد رلع ددددددت  ليعددددددو لفا زدددددد ( لل بل نصددددددلة ددددددوللكدددددد ل ر عدددددد

لا م ثللعفاص ي ل

ل ةدددددلكدددد ل دددد لاويددددللفازع تددددولة ددددولفي زو دددد اددددوعرةلاددددنرلفام  عددددللسدددد ل عرلكدددد زلل دددد علف ودددد  ل

عفاز ددددددويع للفا  ن تددددددللا زنفصدددددد لة ددددددولفي زو دددددد  لعيمتدددددد لفام دددددد ركنزل اددددددالف  ودددددد  لة ددددددال زل

فلسددددوف لاهدددددلكدددد لفا دددد لسدددد لفازع تددددولةمدددد لي م ددددنزل اتدددد لعيوغ ددددنزلستدددد لة ددددولفي زو دددد  لازددددال زل

 مددددد رسل ل ددددد لف وددددد  هدلكددددد ا لة دددددال زلفا  ن ددددد لل  دددددتلع زلا  دددددترلك  ددددد ل  ددددد رك  هدل نتدددددوة

في زو ددددد  لعسددددد لفان ددددد لفاددددد يلي  دددددولستددددد ل ددددد  دلفالدددددزنتفرلت لعالددددد ل دددددنف  صدددددتفرل عرلددددد لسددددد ل

لعفادددد  ب لسدددد زل ةدددددلفا ويدددد للفا نصددددتلل فاموف  ددددنزلسدددد لفايددددو ل ادددداللدددد فلفل ددددول  ةز دددد رهل    ضدددد ب

اددددت لاع ددددلليز دددد ع لستدددد لفام  دددد ل  ان دددد رةلكمدددد لجدددد صلسدددد لسدددد ل نفجهددددللفي ددددوف/لفا  ددددن  ل

    تل)ريز  ر ل ت  ت (لعآذوي 
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خاتمة والطريق إلى المستقبل

لةصددددنرفاذددددث/لة ددددالل-لفاعدددد ادلفاعو دددد يمددددنجللدددد هلفاترفالددددل ل نصدددد  ل اتهدددد ل لفازدددد  دددد لفا زدددد مإل 

 صددددتفرلفاصددددع ل دددد لعلددددنل دددد لي عدددد لل دددد از ن لعفازععتددددت ل–لسدددد لفايددددو ل فامزعدددد ر/لة تهددددلل م تددددفا

فام دددددح لفازددددد ل دددددم ه لفادددددتعرلفانمددددد   لسددددد للفالدددددزنتفرلعالددددد م لفيةدددددثرفلا ددددد رلفاع  دددددللادددددنرل

فا يددددلليز ددددت نزلايددددللعفاددددتةللدددد لعل  يالددددثرلي نزيددددتفا دددد  زلسدددد للدددد هلفاددددتعرل زل غ  تددددللعرغدددددل

فاعو تددددددل ل  ل زل  رفعلفاوددددددنفر لعف ذزثسدددددد للفا  ددددددو لسدددددد لفالددددددزنتفرلفا ددددددعن لانالدددددد م لفيةددددددثرل

لدددد هلفاترفالددددللفايددددنصلسدددد ل دددد ليز  دددد ل كنددددول دددد ل  ددددو ل عتددددتدلالددددوي لسدددد لفاعتيددددتل دددد لفاددددتعر لع

ل  وزدددددللاثلزمددددد رسدددددنفر لعفذزثسددددد لل مدددددللسددددد لفا زددددد مإلة دددددول نز ددددديلفامزيتدددددوفللفاتيمنغوفستدددددل ل

 ل ددددددت لفامددددددنفط ت لعفامعتمددددددت لعفاميزددددددو ت لعفاعم اددددددللفانفسددددددتةلعفامؤ زددددددللعصددددددن ل اددددددالفاثجاددددددت 

صددددد تت  لفلمدددددنفط ت ل ددددد لفافازعمدددددتدلسددددد ل عادددددلل ددددد لاتدددددتل غ  تدددددللفامعتمدددددت ل هددددد لات دددددنفلعازدددددال

تددددثلستهدددد ل ددددوفمحل زم عرلفا ت  دددد للسدددد ل  ددددلل زدددد مإلاددددنرللي ددددزتة لفاز دددد ؤر ندددد لفي دددد رفللع  ددددو ل

فاعتيدددددتل‘لفامعتمدددددنز’ل ي مددددد لستهدددددل الدددددتم لسددددد لفا  دددددتفزلفازددددد    هددددد ل نز  دددددللع مزثجدددددللفا ددددد  زل

اه دددد لل نز وددددلل دددد لفا يددددللفاعو تددددل لسدددد لفاعدددد ادلفاعو دددد لجددددتلنز وددددل لكمدددد ل نمفا ددددوولفاجددددنفافلل دددد ل

فا يددددد لل ندددددث/لعذاددددد لفاددددد عللفآلذدددددولغتدددددول وهدددددنرلعل  دددددهنالفاعو تدددددلل ل ددددد طع وهدددددنرلا عضددددده ل

  وي ددددد لفا دددددم اتللع ددددد  لع هددددد لفاميزو دددددنزل ددددد ل عرع ددددد  ليز دددددتالفا يددددد للفازددددد لعتمتدددددللفلذدددددو لفي  

فاهددددددنةلفامز ددددددعلل ددددددت لفا دددددد  زلكدددددد ا ل ع دددددد ل  ددددددزني للفازع ددددددتدلعفانددددددوفصلعلفاعدددددد رةلفاه تيددددددل 

 ازالس لفاتعرلفاز ل ليم  ل ص توه ل  اي تلل علفاوعتوة ل

للفالددددددزنتفرل و وعددددددللاإل زو دددددد لفامعتمددددددنزل ددددددتعرلفان ددددددتإ لة ددددددالالدددددد ت لفامندددددد ر ل  دددددد ي دددددد  ل

ل كندددددولة دددددالفي زو ددددد ل ددددد  ل ا ددددد لفامعددددد يتولفاع امتدددددل لسهددددددليعضدددددنزلع زددددد ب ي دددددنزلادددددتيهدللعغ ا ددددد ب

يم  دددددنزلانفالددددد لاناتدددددلل كندددددول ددددد لغتدددددولدلعسددددد ل  ددددد ااهد ل  ي زو ددددد لف صددددد رلسددددد م لفا دددددوةلل

 لفاهنف ددددديلفا كتدددددلل كندددددول ددددد لفامعتمدددددت لسدددددعيعن دددددنزل ز ثيددددد لفا ت  ددددد للع صدددددوحلفي زو ددددد لة دددددال

لسددددد لفلر ز ل دددددن  فا ددددد  زل ةدددددتف لك تدددددوةل ددددد لع   عدددددللفام دددددو لفاعو ددددد ل عل دددددم رل سويعتددددد  ل

ل ع ال ل جهثةا   زلع صو ل  ل  اتلل ذو  ل لي زنت نزلفي زو  لع ليم  نزلع

ة دددددالطيتددددد زلفي زو ددددد لسددددد لفازنفصددددد لستددددد لفامع عدددددنزلسددددد لفايدددددو لي الدددددالعسددددد لفان ددددد لفاددددد يل

لددددد فلادددددت للدددددنلفا ددددد رلسددددد لفاعددددد ادلسددددد زل لفام   دددددوةفا نصددددد ل دددددت لفا ددددد سلععسددددد ةلفام    ددددد لل

ازددددالل–ع ددددؤ ولل عس ةدددد ددددتعرل ددددنيلي  ددددالفازنفصدددد لفا نصدددد ل ددددت لفا دددد سلثفرليددددفاعو دددد  لاتددددتل ل

ف جزمددددد ة لة دددددولفي زو ددددد للدددددنلفا  ددددد طلفازنفصددددد لسدددددثليدددددثفرلسددددد لف  صددددد  للة دددددولفي زو ددددد ل)

ل لعف ز ددددد رفب هلفاترفالدددددلل ددددد ل  ازددددد ل ؤكدددددتللددددد مددددد ل كدددددتلفام ددددد ركنزلسددددد لفام دددددح( لعكفلكندددددول دددددتنة ب

عالددددد م ل كندددددول’للددددد فا دددددنفرفللعفام    ددددد لل زلفامهزمدددددلل  ا دددددؤعزلفاعو تدددددلل ددددد"  رجويددددد ل تدددددتي "ل

لعف ز ددددد رفبلفازنفصددددد ل فا نصدددددتللعفا دددددنفرفللفازوددددد ةثللكمددددد ل  ددددد  ل لسددددد لفاعددددد ادلفاعو ددددد ل‘ دددددتنة ب

ل ل لهلفاترفالل    لفاز و العفي زو  لس لل  الذ  رلل بل هم صترفب
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 التفاؤل

 زوددددد م ت ل  ددددد  لل– ددددد لفامدددددنفط ت لعفاميزدددددو ت لة دددددالفا دددددنفصلل–كددددد زلفامعتمدددددنزلسددددد ل  دددددول

%(ل  هددددددل زوددددد م نزل  ددددد زل06ك تدددددول  ددددد زل  دددددزع  هد لسعدددددتل ددددد رل  دددددعلل ددددد لكددددد لة دددددوةل)

لتفب %لك  نفل زو م ت لج80  زع  هد ل  ل ت هدل

 

   ح يقط –مع نآل(حدن  صح رنن كأثدح ن   ح   ن ل 

ل% عثالفازنفص لفي زو  ل
ل(ذم ل رج ل عت سل  للة ال8عل6فا ي لفذز رعفل)

فامنفط نزل

لفاميزو نزلفاعو لفاع وينز

فاميزو نزل

لفايو تنزلفآلالتنينز

ل%36ل%38ل%89ل%83لفلصت  ص

ل%38ل%38ل%86ل%89لةالوفل

س ل ع للنزفل ن صلفا ي لي زوك

لفاهنفي للعفل   للفازوستهتللفلذو 

ل%80ل%87ل%69ل66%

فل ن صلفا ي ليز   انزلعي زوكنزل

لانرلفام زم آرفم لس ل

ل%66ل%88ل%67ل63%

آرفم لفل ن صلفا ي لي زوكنزلس ل

لفاتي تل

ل%66ل%87ل%67ل63%

ل%88ل%87ل%66ل%66للفامه لس لا ثصعل

 
لي زنت نزلفي زو   فاع ةتة:لفام  ركنزل  ل  ولفا ي ل

(ليع  ل  ل8 لاتتل)8 االل8:لل لفالزنتف  لاإل زو  ليثيتل رلي عصل  ل نفص  ل  للؤ صلفل ن ص؟ل عت رلفازعتتدل  ل79سل

ل(ل ع  ليثيتل    لك تو 8(ل ع  ل زلف ص ا ل ليثفرلة تلفاترجلل و ه لع)7    لك تولع)

ل
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 تأثير اإلنترنت على التواصل بين األشخاص

سدددددد لفازنفصدددددد للذم ددددددللع ث ددددددت لالدددددد ةلل الدددددد نةت بلسدددددد لفامزنالدددددد لفا دددددد سلسدددددد ل  ددددددولي ودددددد ل

لسدددد لفازنفصدددد لف جزمدددد ة ل دددد ل لانجدددد لع اددددت لة ددددوةلالدددد ةلل الدددد نةت ب ف جزمدددد ة ل دددد لفاع م ددددللعجهدددد ب

ل زليعضددددد لفايو تدددددنز لفاددددد ي لفلصدددددت  ص ل ل–سددددد ل  دددددو الدددددولادددددت لاهددددددلعر مددددد ل لي دددددتعل  دددددزيو  ب

لذم لال ة للس   لس لفازنفص لف جزم ة ل  ل الولدل ال نةت ب ل

ة ددددالفي زو دددد لسدددد لفا ودددد  لة ددددالرعف  هدددددلعةث دددد  هدل دددد للكدددد زلفاميزو ددددنزل كنددددول دددد ليعزمددددتعز

عيعددددددددنرلاددددددددنفا ل ث ددددددددلل ر دددددددد  لفامهدددددددد جوي لفآلالددددددددتنيت لعفايددددددددو تت ل زل الددددددددولدلع صددددددددت  مهد ل

الدددددزلل ددددد لكددددد ل نم دددددلل علل هدل ددددد ل الدددددو هدلع صدددددت  مهد ل ع ر دددددل ددددد ل نفصددددد ثيدددددتلفي زو ددددد ل

الددددددتنينزللدددددددلة ددددددوةل ددددددنفط ت ل  ددددددويت ل علةددددددو لآذددددددوي  لعكدددددد زلفايو تددددددنزلعفاميزو ددددددنزلفآل

ل  لا ثمهدلس لفامه للة ولفي زو   فلكنول ل نفصثب

 

 

 

 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ول
ل:لذثرل ال نٍ لك    لكدلةت لفا  ة لل علفات  م لفاز ل عضته لس لفازنفص لف جزم ة لعجهب لانج ل     ؟ل86/87سل

 

لولسع   ل–فازنفص ل  لفاع م للعفلصت  صل

 

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 

لفان  لفا يل عضت ل  لفاع م للعفلصت  صلس ل ال نٍ لك   ل

 

7898 

لذث/لال ة للفامترالللعال ة للفاعم ل  ام ز لل–فلصت  صللفاع م لل)%(

8793 

7696 

096 

7390 

096 

7999 

8798 
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    ح  لر ن  حر  نن  

لفايو تنز فاميزو نزل
لفآلالتنينز

فاميزو نزل
لفاعو 

فامنفط نزل
لفاع وينز

    لل  لينفسعنزلعينفسعنزل  تةل)%(

ل33% ل33% ل30% ل66%   عرل   زل  صتهللنلفي زو  ل*س زل ع ن  لل االة ت  ل از جل

ل88% ل86% ل86% ل86% لة لآرفم ل  في زو  لة ا نج لة ر ليعز ولفاموصل  ؤع ب

ل86% ل88% ل86% ل83%   لفاموا لعفامع نرل زليع ولفاموصلة ل س  رهلة ولفي زو   لازالانل

 ك   لغوي لل علغتول  معل

ل86% ل88% ل87% ل68% فاز ويع للعفلذث ت للفا  كمللعلتلعة لك س ل  اعنف ت  ينجل 

 وف لة ولفي زو  ل   للفلس

ل63% ل86% ل88% ل89%  ي  ي لسو ل ثيتل  لفاضنف  لفاع  ن تللفلكنولصوف للة الفي زو  ل

ل68% ل66% ل68% ل63%   لفآل  لة ولفي زو  ل زليعنرلفاموصل  ليو ولست ل   زلفاعض ي ل

لفاع  ل

ل83% ل87% ل63% ل88% فلي  ي ل زلي نزلفا  سل س لف زع  ل ؤال  للفا   للة ول اوفرب

لي زو  ف

ل68% ل68% ل77% ل76% ل ؤال  للفا   للام ل سع  لة ولفي زو  ل وف  ل    ل   ل  ل

ل83% ل89% ل86% ل80% ل نج لة ر ل  عول  ر ت ملة ت  ل  نرل  ل س ولست ل   زلفاعض ي لفاع  ل

ل68% ل66% ل76% ل78% ل   ل  ل ز  عللفا وك للام ل  نرل  لة ولفي زو  

 

لا ؤفرل نج لام زنت  لفي زو   فاع ةتة:لك لفام  ركت  ل*لف

ل:ل اال يلاتل زو ل عل نز يل  لفاع  رةلفاز اتل؟ل76فا ؤفرل

ل  ل لل(ل ع  ل عفس ل  تة 8(ل ع  ل ة ر ل  تةلعل)8اتتل)ل8 االل8فالزنترل عت رفب

ل
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 التعبير عن الرأي

ل  ددددولالدددد  زلفذز دددديل اتددددتلف ودددد ل ث ددددلل ر دددد  لل في زو دددد ل  دددد زلفازع تددددولةدددد لر يهدددددلة ددددوكنتددددوفب

جددددددد ل اتددددددد لن عرل  ددددددد زل زلددددددد ل’في زو ددددددد ل زل%(ل ددددددد لفامعتمدددددددت لسددددددد ل  دددددددول30فام ددددددد ركت ل)

 ل  دددد ل" اددددالذادددد  ليعزعددددتلالددددزلل دددد لكدددد لة ددددوةل  ددددن صلللادددد سعفي ل‘ا  صددددنرلة ددددالفامع ن دددد ل

 زليع دددددولفامدددددوصلةددددد ل س ددددد رهلة دددددولفي زو ددددد  لازدددددالادددددنلك  ددددد لغوي دددددلل علغتدددددول  انسدددددل" لل ددددد سلسددددد 

رغددددددلعفآلرفصلفازددددد ليع دددددوعزلة هددددد لة دددددولفي زو ددددد  "لللعاتؤفل دددددن صل  دددددليز مددددد   ددددد  لةددددد رل"ع

 ل  دددد زلفاعضدددد ي لفاع  ددددل" لع ددددوي%(ل  ددددعول  ر تدددد ملة ددددتل" ددددنرل دددد ل86 مددددلل غ  تددددللطوتوددددلل)ذادددد  ل

 زليعدددددنرلفامدددددوصل ددددد ليدددددوفهل  ددددد زلفاعضددددد ي لل%(ل  ددددد ل" ددددد لفآل ددددد 68عي دددددعول  ددددد ل ددددد لفا صددددديل)

ف زعددددد  لليدددددلاو زددددد ملاهددددددل%(ل  ددددد ل"ي  يددددد لة دددددالفل دددددن صل زل86فاع  دددددل" لع دددددو ل غ  تدددددللطوتودددددلل)

%(ل  دددددد ل83 ؤال دددددد للفا دددددد  للة ددددددولفي زو دددددد " لستمدددددد ل ددددددو ل  دددددد لل ك ددددددول دددددد لذادددددد ل ع تدددددد ل)

ل"ي   يددددد لسدددددو ل ثيدددددتل ددددد لفاضدددددنف  لفاع  ن تدددددللة دددددالفي زو ددددد لسددددد ل  دددددول  ددددد  ل كندددددولاث ددددد ب

ل وف  دددددل%(ل  عهددددددل ددددد ل76ستمددددد ل ة ددددد ل  دددددنلفان دددددتلسعددددد ل)عصدددددوف لل مددددد لة تددددد لفاناددددد لفآلز" ل

ل  لة ولفي زو   لنزعن ي  لل ؤال  للفا   ل

و تددددددللفاعفاوادددددد للك  دددددد لفآلرفصلفامزع عددددددلل دددددد ازع تولةدددددد لفاددددددو يل ز دددددد  هلل  دددددد  لك تددددددول ددددددت ل

ل  لف الزن  صفللفانفا ل:ل  ت لفامنز ول ل  لعجن 

 ل كددددد زلفايو تدددددنزللددددددلفلكندددددول   ددددد ل"ي  يددددد لة دددددالفل دددددن صل زلي ن دددددنفل ددددد  ري لة دددددال يم  ددددد ب

ستمدددد لكدددد زلفاع ويددددنزلفل دددد ل دددد لاتددددتلفامنفسعددددللة ددددالل" فازع تددددولةدددد لآرفمهدددددلة ددددولفي زو دددد 

 %( 83%ل ع   ل86ل فلفل ول)

 ل   دددد لزلفاع ويددددنزللدددددلفلكنددددولة ددددالفا عددددتل لكدددد زلفامنفط ددددن "ي  يدددد لسددددو ل ثيددددتل دددد ل يم  دددد ب

فاعتددددن لعفاضددددنف  لفاع  ن تددددللة ددددالفي زو دددد لسدددد ل  ددددو" لسدددد لاددددت لكدددد زلفايو تددددنزللدددددلفل دددد ل

لا ا لفل و  %( 63%ل ع   ل89)ل ع ثب

 (ل ددددد ل تددددد رل ؤال ددددد للفا ددددد  لل م68كددددد زلفايو تدددددنزلعفآلالدددددتنينزل لل ددددد لوف  ددددد%(ل كندددددول  عددددد ب

ل ن تلفامنفط ت لفاع ويت لعفاعو لفآلذوي  يعن نزل  لة ولفي   زو   ل ع ر لب
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 راء بشأن تأثير اإلنترنت على المجتمعاآل

  دددددول زوددددد م ت ل  ددددد  لاددددد رلستمددددد ليزع ددددد ل ونفمدددددتلفي زو ددددد لسددددد ل لفامعتمدددددنزلسددددد لي دددددتعل عااددددد

ل ل"فاعض ي لفاع  ل"عل" ؤال  للفا   لفلس  رلعفاز  تولة ال"علعاوتس لفامع ن  ل ل 

     تدددددللسهددددددلط تعدددددلل"ل ددددد %(ل89الدددددزلل ددددد لكددددد لة دددددوةل ددددد ل  دددددزنت  لفي زو ددددد ل)عيزوددددد ل

ل م  ددددد لعيزوددددد ل"ل ؤال ددددد للفا ددددد  لل  ددددد  ل سضددددد       تدددددلل م رالدددددللفامثيدددددتل ددددد ل’ ددددد لةدددددت ث

%(ل ددددد ل83)ل‘فاعضددددد ي لفاع  دددددلل     تدددددللفازددددد  تول و يددددد لسددددد ’ ددددد ل%(لع86)ل‘لفازددددد  تولة دددددالفام زمددددد 

ا ددددتل ددددؤ ول اددددالفعيددددو ل صدددديلفام دددد ركت ل زلفي زو دددد ليم دددد ل زل زو دددد  ل صددددوحل نف دددد لفيذددددثرل

لدددد هلفآلرفصل ددددزوعلسدددد لع  "لالددددتهزدل دددد  ةلفامؤال دددد لل كنددددول مدددد ليو ددددولستدددد لفا دددد س’فادددد يلة ددددتهل

ل ت مدددددد ل لكدددددد لفا ددددددوفمحلفا دددددد   تل للكدددددد زلفاميزو ددددددنزلفآلالددددددتنينزلعفايو تددددددنزل كنددددددول ودددددد ؤ ب   ددددددتثب

"ل) منفسعدددددللفان ندددددت (ل صدددددنرةل سضددددد ل ؤال ددددد للفا ددددد  للط تعدددددل  ددددد زل دددددتر هدلة دددددال"سهددددددل

 %( 88%(لعفاميزو ت لفاعو ل)88امنفط ت لفاع ويت ل) ع ر لل  
 

   ح يقط –ن ق  د  ن ا مة / ن   ح   ا   د  ن  ا م 

فامنفط نزللينفسعنزل  تة/ليع رانزل  تةل%

لفاع وينز

و نزلفاميزلفاميزو نزلفاعو 

لفآلالتنينز

لفايو تنز

ل لفازعو/لة اي ز ت  لفا تيتةلفاز نرفلفاموص للفاز  نانجتل

لس لفاع اد
ل%67ل%66ل%63ل66%

عزلؤرلة الفامثيتل  لفامعوسلل   زل ن صفالفاموصي ز ت ل

ل سض ل    ل ات    فرةلة الله  ةت م ليفا ت ةل
ل%88ل%38ل%38ل80%

ل ل نصنصي ز ت  ل ترعالل ل وفرفل لف ن ذ فام ز  لللفاموص

لس لفا ن عفام رك للفام وعالل
ل%86ل%87ل%86ل86%

لعفانت  لل لفام ز  ل ل   ه لر ي  لع  تفص لفازنفص  يم   

لفامنز وللفامز اللا 
ل%83ل%88ل%80ل88%

ل%88ل%83ل%88ل%88لسهدلط تعلل ؤال  للفا   لل    ل سض      تلل

ل%86ل%86ل%83ل%86لفاعض ي لفاع  ل     تللفاز  تول و ي لس ل

ل%88ل%86ل%89ل%88لفاز  تولة الفام زم      تلل م رالللفامثيتل  ل

ل%68ل%88ل%88ل%66لفا  سست ليو ولم ل كنول    ةلفامؤال  للالتهزدل

 

لفاع ةتة:لفام  ركنزلس ل  ول  ل  زنت  لفي زو   

ل:ل ذ و  لانل وض  لة ل عتفرل نفسع ل عل ع راز لا  ل  لل هلفاوعوفل 78سل

ل ل(ل ع  ل عفس ل  تة 8(ل ع  ل ة ر ل  تةلع)8 لاتتل)8 االل8  لفالزنترل عت رفب
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 المواقع اإلخبارية العربية في مواجهة الغربية

ة ددددداللاثطدددددث ا منف ددددد لفاعو تدددددللل ز  عدددددلفاعدددددو للددددددلفلكندددددولفاميزو دددددنزلفامنفط دددددنزلفاع ويدددددنزلع

فامنف ددددد لفايو تدددددللام  اعدددددلللددددد هليزصدددددو نزل ذ ددددد رلفاعددددد ادلفاعو ددددد  لسددددد لادددددت لكددددد زلفايو تدددددنزل

فاعو تددددلل نف دددد لفلذ دددد رلفاوادددد للاددددنفا ل  ددددتلعز ددددولعيل  اددددال ذ دددد رل عرع دددد لع  وي دددد لادددد سل  يفلذ دددد رل

 دددددد ل%ل66ل–نعددددددل لا دددددد لفاددددددو يل  ع دددددددل  دددددد زلفامنف دددددد لفيذ  ريددددددللفايو تددددددللجددددددتيوةل  افاعو تددددددلل

ل و دددددد لفامددددددنفط ت لفاع ددددددويت لعفاعددددددو لفآلذددددددوي لع  ددددددتل لا نعددددددل ل ع ر ددددددلب فايددددددو تت ليوع هدددددد ل لددددددثب

لفاميزو ت لفآلالتنيت  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت لس ل  ول  ل  زنت  لفي زو  
ل  زلل63س ل صال رجل()جتيوةل  انعلللل8)ات لجتيوةل  انعل(لعلل8:انل وض   ل ة ل رجللا  لسالل م لي  ؟لة م ب

 

ل  ولسع ل– ت لفانعللس لفامنف  لفيذ  ريلل

 

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 

 ةز ول لجتيوةل  انعللل صال رجلل علجتيوةل

   انعلل)%(

60 

ل نف  ل ذ  ريللغو تلل)%(ل نف  ل ذ  ريللةو تلل)%(

67 

78 

68 
78 

78 
79 

66 

لفامزنال لفا     ل 796 7 797 690 797 796 797 793 

ل  ولسع ل– فامنف  لفيذ  ريللفاعو تللس ل نفجهللفايو تل

 

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب   رنطنر  ن ق حدر ن 

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 
للفاع ةتة:لك لفام  ركت لس ل  ول  ل  زنت  لفي زو  

 ادلفاعو  ؟:لل ل عن نزل ثي رةلفامنف  لفيذ  ريللفايو تل ل علفاعو تللا  صنرلة ال ع ن  للة ل  وي  لع عرع  لعفاع 68-68-66-67سل

66 

68 68 
86 

87 

76 66 
66 

69 
68 

88 

78 66 

68 

66 

86 

     زلعال م لفيةثرل ع لفلذ  رل
ل عزل تذ ل  لفام ؤعات ل)%(

 

ل نف  ل ذ  ريللع ع ن   تللةو تلل ز  عرلفا  زلفاعو  ل)%(

ل نف  ل ذ  ريللع ع ن   تللغو تلل ز  عرلفا  زلفاعو  ل)%(

ل ريللع ع ن   تللةو تلل ز  عرل انزل  وي  لع عرع  ل)%( نف  ل ذ 

  نف  ل ذ  ريللع ع ن   تللغو تلل ز  عرل انزل  وي  لع عرع  )%(
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 متابعة األخبار

لفلذ ددددد رل ددددد لجمتددددد ل  دددددنف لفلذ ددددد ر ل تفيدددددل   ددددددل  دددددنةهدلفاعو ددددد ل  دددددولسددددد لل  لفامعتمدددددنز يزددددد

%(لعازدددددددالفلذ ددددددد رلفي  تمتددددددددلل87فام  تدددددددلل)%ليزددددددد  عنزلةددددددد ل دددددددو (لعفلذ دددددددد رل39)لفانط تدددددددل

%(لعفاميزدددددددو ت لفاعدددددددو ل38 زلفامدددددددنفط ت لفاع دددددددويت ل)لع لة ددددددد ل %لا ددددددد ل  هددددددد (83عفاتعاتدددددددلل)

ل%(ل كنددددددول37)  لسدددددد لفانط تددددددل%(ل  لذ دددددد رل89 دددددد لفاميزددددددو ت لفآلالددددددتنيت لعفايددددددو تت ل)فلزم  دددددد ب

ل ل  دددددتفان ددددد لفاددددد يل %ليز  عن هددددد لةددددد ل دددددو (ل38)ل  لذ ددددد رلفاتعاتدددددل ك دددددولستددددد لفايو تدددددنزلفلزم  ددددد ب

لل %(86)ل  لفامنفط ت لفاع ويت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ادددددال86عكددددد زلفامنفط دددددنزلفاع دددددوي لعفاميزو دددددنزلفاعدددددو ل) فا ثيدددددوةل  ددددد لتةل  ددددد ةل%(ل كندددددول دددددتثب

ستمددددددد لكددددددد زل%( ل80اعو تدددددددلل)  ددددددد ةلفل–ا ددددددد ل   ددددددد لل  ددددددد لعل– لعكددددددد ا ل%(68 ددددددد لفايدددددددو تت ل)

%(لعفامصددددد  رلفايو تدددددلل نددددد ل   دددددلل ددددد ل ددددد ل83اإل زو ددددد ل نجددددد لةددددد رل)فالدددددزنتف  لفايو تدددددنزل كندددددول

ل%( 66%(لعص توللذفل  يمثل)غتول  ت ة(ل)86ال لفيذ  ريلل)

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ولل
ل8اتتليع  لفاو دل)ل8 االل8 ل نٍ ل  لفلذ  رلعفلاتفالفا  ريل؟لفالزنتفرل عت رلفاعت سل  ل:لكتيل صيل ز  عز لا 69سل (ل ل    عه ل   ع ب

 (ل    عه ل  لزم رلك تو 8عيع  لفاو دل)

ل  ولسع ل–فلذ  رلفانط تلل ع   لفاتعاتلل

 

ن  رنطنر  
 ن ق حدر 

ن    حار   ن    حار  ن احب 
 نآل دردر  

 ن  حادر  

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 

  ذ  رلعط تللل

     عه ل  لزم رل/ل  لزم رلك تول)%(
 ذ  رل   تمتلل  ذ  رل   تلل)%(لل

 )%(لل
  ذ  رل عاتلل)%(

39 
38 

89 
86 

88 
37 

88 

87 

86 
86 

63 

86 

60 

89 

66 

38 
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ل  ولسع ل–  صتف تللعال م لفيةثرلفيذ  ريل

 

 فاميزو نزلفاعو ل

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 

ل عفس ل  تة/ عفس ل)%(
ل

ل ل عفس لع ل ة ر ل)%(
ل

ل)%(ل ة ر / ة ر ل  تة
ل

  ل ةو//ف ز  ل)%(

عال م لفيةثرلفيذ  ريللس ل  تعل   ال  امصتف تلل

)%( 

83 

 فايو تنز فاميزو نزلفآلالتنينزل فامنفط نزلفاع وينزل

68 

86 86 

68 

83 

7 

68 

66 

66 

89 
66 

87 

6 
0 6 

   ولسع ل–فالزعثاتللعال م لفيةثرلفيذ  ريلل

 ن    حار  ن احب 

ل899%

ل69%

ل89%

ل69%

ل69%

9% 

ل عفس ل  تة/ عفس ل)%(
ل

ل ل عفس لع ل ة ر ل)%(
ل

ل ة ر / ة ر ل  تةل)%(
ل

  ل ةو//ف ز  ل)%(

ل     زلعال م لفيةثرل ع لفلذ  رل عزل تذ ل  لفام ؤعات ل)%(

 

 ن  حادر  ن    حار  نآل دردر   ن  رنطنر  ن ق حدر  

67 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  و
(ل عفس ل8(ل ذز يل  تةلعيع  لفاو دل)8اتتليع  لفاو دل)ل8 االل8جد:ل اال يلاتل زو ل عل نز يل  لفاع  رةلفاز اتل؟لفالزنتفرل عت رلفاعت سل  ل70سل

   تة

86 

68 

86 

87 

66 

66 

87 

88 

68 

66 

7 

87 

66 

68 

6 
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 جودة ومصداقية واستقاللية التقارير اإلخبارية

 زلجدددددن ةلفازعددددد ريولفيذ  ريدددددللسددددد لفاعددددد ادل%(لفامعتمدددددت ل ع دددددول86)ل ددددد ليعدددددو ل ددددد ل  نددددد ل دددددعوي

عالددددد م ل زلل%(87 غ  تدددددللطوتودددددلل)ع دددددو لفاعو ددددد ل دددددتل   ددددد  لة دددددال دددددتفرلفاعددددد  ت لفام ادددددتت  ل

لسددددد  وفبللددددد فللعي دددددتع لمصدددددتف تل زمزددددد ل  الذ  ريدددددلفيةدددددثرلفي   ددددد ليعزدددددوزل   ع ددددد رلل الدددددتم  لف   لددددد ب

ل  ع لفلذ  رل عزل تذ  "لل زل"عال م لفيةثرة ال%(ل89)ل    لف  و  ل

وادددد للفاجددددن ةل عدددد لفلذ دددد رلسدددد ل  ددددول نجدددد لةدددد رلآرفصلجمتدددد ل)   دددد (لعفامصددددتف تللرؤيددددللع ع دددد ل

 فا   ز لس ل وفمحلفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  ولسع ل–    لر يلفام  ركت لس لجن ةلفازع ريولفيذ  ريلل

 

 ن    حار  ن احب 

للفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  و
(ل عفس ل8(ل ذز يل  تةلعيع  لفاو دل)8ع  لفاو دل)اتتليل8 االل8 :ل اال يلاتل زو ل عل نز يل  لفاع  رةلفاز اتل؟لفالزنتفرل عت رلفاعت سل  ل70سل

   تة 
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  ل عفس لع ل ة ر ل)%(
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  ة ر / ة ر ل  تةل)%(
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  ل ةو//ف ز  ل)%(

86 

لاعتل     لجن ةلفازع ريولفيذ  ريللس لفاع ادلفاعو  لة ال تفرلفاع  ت لفام اتت ل)%(
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 موثوقية مصادر المعلومات

 ددددددد لفامدددددددنفط ت لفاع دددددددويت لل كندددددددول عدددددددللعفايو تدددددددنزكددددددد زلفاميزو دددددددنزلفآلالدددددددتنينزل ع دددددددول

لعفاميزو ت لفاعو لس ل ن ن تللفامع ن  للفاز لي ص نزلة ته ل  لعال م لفيةثر ل

لفازددددد ليز عن هددددد ل ددددد لعالددددد م لفيةدددددثرفام ددددد ركنزلسددددد لفام دددددحل ن ن تدددددللفامع ن ددددد للععصددددديل

لفبل صدددددترل   ددددد للفاز وددددد ا عز دددددول غ  تدددددللطوتودددددلل ددددد لفا ددددد ايت لسددددد ل  دددددولل مدددددل ل   هددددد لادددددعتول

 ن ن تددددددلل دددددد لفامن ن تددددددلليزعددددددترلة ددددددال   ددددددن ل%( لعلددددددنل  ددددددزن ل88ا مع ن دددددد لل)ل بل ن ن دددددد

ستمدددددد لكدددددد زلفاميزو ددددددنزلسدددددد ل  ددددددو لع دددددد هدلفآلالددددددتنينزلل%( 60%(لعفاصدددددد يل)88ي زو دددددد ل)ف

لامن ن تددددددلل86عفايو تددددددنزل)ل%(87) لع عدددددد ثب  دددددد لفامددددددنفط ت لفاع ددددددويت لفاز ودددددد ال%(ل كنددددددولفةزوفسدددددد ب

ل%( 66%(لعفاعو لفآلذوي ل)87)

لفآلرفصلعك  ددددد ل فامزع عدددددلل  امن ن تدددددللفاع  دددددلل  امع ن ددددد للفام وعادددددللة دددددولفي زو ددددد ل كندددددولعادددددنا ب

 ددددد لفاددددد يلي دددددتلسددددد لفازمتتدددددثل دددددت لفاميزدددددو ت لعفام  تدددددت لة هددددد لسددددد ل   ددددد للفاز ودددددثة لسوددددد لفان

ل) %(لفي زو دددددد ل كنددددددول ن ن تددددددل ل83%(لع  ندددددد لفايددددددو تت ل)39ستدددددد ل ث ددددددلل ر دددددد  لفآلالددددددتنيت ل عوي دددددد ب

 هدددد فلفا  ددددن لكمدددد للددددنلادددد رل  دددد لللدددد هلفامن ن تددددللل%(68 ددددو ل   تددددلل دددد لفامددددنفط ت لفاع ددددويت ل)

ل%( 73   ل  لفاميزو ت لفاعو ل)

 
 
 
 

ن    حار   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 
 نآل دردر  

 ن  حادر  

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ول
(ل   ل ل نجتل ع ن  لل8اتتليع الفاو دل)ل8 االل8:ل  ل ت ل صتف تللفامع ن  للفاز ل صترل  لفامص  رلفاز اتل؟لفالزنتفرلفاعت سل  ل69س

 (ل زلجمت ل ع ن   ه ل ن ن لسته  لل8طث لعيع  لفاو دل) ن ن للة الفي
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  ولل–ر يلفام  ركت لس ل ن ن تللفامع ن  للفام عناللة ولعال م لفيةثرل

فا   للفامانيللام ل  انفل زل  لسع
لجمتعه ل عل غ  ه ل ن ن لسته 
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 المعلومات لألخبار واألحداث الجارية أهمية مصادر

فلذ ددددد رلعفلادددددتفالفا  ريدددددللامعوسدددددلل لددددددل صدددددترلا مع ن ددددد للل   ةز  رلدددددي زو ددددد ل ددددد  للفي  دددددولا

لعيعز ددددول لفاز ودددد اة ددددالازددددالع زوددددن ل دددد ا لسدددد ل  ددددو ل  ث ددددلل ر دددد  لفامعتمددددت لسدددد ل  ددددول عوي دددد ب

ل  غ  تددددددلل زنفاددددددع39) لالذ دددددد ر ل ع ر ددددددلب ل همدددددد ب %(ل عددددددنرل زلفاز ودددددد ال80لل)%(لفي زو دددددد ل صددددددترفب

يعز دددددددوعزل%(للددددددددل كندددددددول ددددددد ل37زل)ين%(لعفاميزو دددددددنزلفآلالدددددددتن33كددددددد زلفايو تدددددددنزل) هدددددددد ل

%(ل83 مدددددددلل غ  تددددددللك تدددددددوةل دددددد لفامدددددددنفط ت لفاع دددددددويت ل)عالذ ددددددد ر لل بل همددددددلفبلفي زو دددددد ل صدددددددتر

 زوددددددن للفي زو دددددد  ددددد  للل زفانف دددددد لع%(ل نفسددددد لة ددددددالذاددددد  ل86عفاعدددددو لفآلذددددددوي لسددددد ل  ددددددول)

ل فاعو تلفاوا للجمت لس لذا لفل ول ت للفاز و الة ا

 

 

 

 

   ولسع لل– لمتلل ص  رلفيةثرلس لفا صنرلة الفلذ  رل

ف/ل هد%ل   هدلجتب

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ولل
ل7غتول هد لل6غتول هدلة الفيطث  لل8كمصترلا ؟لفالزنترلفامعت سلفاز ا :ل:ل  ا   للالذ  رلعفلاتفالفا  ريل ل  ل ت ل لمتللك ل م لي ال86س

فلل8 هدلعل6   يتل علادليعورل عت ل   هدلجتب
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ل
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لفاع ةتة:لفام  ركت ل  ل  ولفا ي ليزصو نزلفي زو  ل
ل  لةت لفا  ة للفاز ل عضته لفاتنرلة ال نف  ل    للفازنفص لف جزم ة ؟لل:78س

ل)فيجم ا ل  وعمل   ل" ل الزنترل    للفازنفص لف جزم ة /ل ل ة د/ل  ز  لة لفا نف  "(ل
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   ولسع لل– نف  ل    للفازنفص لف جزم ة لفام زنت لل
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  شبكات التواصل االجتماعي

لي ددددد لذاددددد ع زلاددددددلي دددددت لفالدددددزنتفرل ددددد   للفازنفصددددد لف جزمددددد ة ل دددددت لفامعتمدددددت لسددددد ل  دددددو ل

%(ل  ددددددزنت  ل38عي ددددددزنترل ث ددددددلل ر دددددد  ل)فامعتمددددددت لسدددددد ل عرل ذددددددو  لف ز دددددد رهل ددددددت ل عددددددترل

 دددددد ل  دددددد للفر تدددددد  ل دددددد   للفازنفصدددددد لك عفي زو دددددد لسدددددد ل  ددددددول نف دددددد لفازنفصدددددد لف جزمدددددد ة  ل

%ل دددددد ل  ددددددزنت  لفي زو دددددد (لع  دددددد ل ددددددت لفامددددددنفط ت ل68ف جزمدددددد ة ل ة ددددددال ددددددت لفايددددددو تت ل)

ل%( ل83فاع ويت ل)

اتدددددددتللست ددددددد نعلة دددددددال ددددددد   للفازنفصددددددد لف جزمددددددد ة لفلذدددددددو   ن ددددددد لعي يدددددددالفالدددددددزنتفرل

 لسدددددع%ل ددددد لفا ددددد ايت لفاددددد ي ليو ددددد  عزللددددد هلفا ددددد   ل لة دددددالفادددددوغدل ددددد لذاددددد  ل68ي دددددزنت  ل

فان دددد لفادددد يليددددتذ لستدددد ل  ددددعلل دددد ل ددددت لكدددد لة ددددوةل دددد لغتددددولفاع ددددويت لفلصدددد تت لة ددددال ن دددد ل

 دددددد لع%(للدددددد فلفامن دددددد  ل88ط ت لفاع ددددددويت ل)ست دددددد نع لي ددددددزنترلفان ندددددد زلسعدددددد ل دددددد لفامددددددنف

ع ن ددددد ل   دددددز جوفرلل%(88)لذاددددد  ل ودددددن ل  ددددد للفالدددددزنتفرلفامدددددنفط ت لفاع دددددويت لامن ددددد ل دددددنيزو

فاميزددددددو ت لفاعددددددو للعيو دددددد  لاددددددنفا ل صدددددديلو ت    دددددد للفالددددددزنتفرلالددددددنفلدل دددددد لفاميزدددددد%(ل66)

%( ل  ددددددد لجنجددددددد ل66%(لعفايدددددددو تت ل)63 ن ددددددد ل دددددددنيزو ل ندددددددث/لفاميزدددددددو ت لفآلالدددددددتنيت ل)ل%(66)

ل ددددد لي دددددزنترل ادددددتلسددددد ل  دددددول89  ددددد لسز  ددددد ل  ددددد لل  دددددزنت ت ل نجددددد لةددددد رل %لسعددددد  لع ددددد  رفب

ل(لعل لفا   للفام هنرةلس لفايو  LinkedIn   للات  ت زل)

لص رل ال  تل للفاع ةتة:لك لفامنفط ت لفاع ويت لفا ي لي زنت نزل جهثةلف 
 :ل  لجه الف  ص رلفاثال   لفا يل  زنت  لس ل صوحلفي زو  ؟ل66س

   ولسع ل–فلجهثةلفاثال  تللفام زنت لل

 فا   للفامانيلل الزنتفرلفا ه ال

 ا ال لانا  ل  يلذك 

 ن  حادر   ن    حار  نأل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 
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 ية المحمولةتصفح اإلنترنت باستخدام األجهزة الالسلك

للفام منادددددللجهدددددثةلفاثالددددد  تفلفالدددددزنتفرلف ز ددددد رلي مددددد لفا متددددد للنف ددددديل ع ادددددللسددددد ل  دددددو ل ددددد ل

  ي زو ددددد ل دددددت ل  ددددد للف  صددددد رلفاثالددددد   لع زم  ددددد ل%ل دددددت ل  دددددزنت  لفي زو ددددد  ل60 ددددد لل  

 مزنالددددد لليعضدددددن  لة دددددالفلجهدددددثةلفاثالددددد  تل نددددد لفان ددددد لفاددددد يلفاعو تدددددل لعفاواددددد للفام منةددددد لل

لا هنف ددددددديلفا كتدددددددل ل عزلت ب ل الددددددد نةلالددددددد ةلل67 فامنفط دددددددنزلفاع ويدددددددنزللددددددددلفلكندددددددولفالدددددددزنتف  ب

%ل دددد لفامددددنفط ت ل66 دددد لغتددددولفاعددددو لة ددددالعجدددد لفاز تيددددتل)للالددددنفلدل دددد لفامعتمددددت لسدددد ل  ددددو

سددددددد زل ل  اتدددددددلل ذدددددددو ل( لع ددددددد%ل ددددددد لفآلالدددددددتنيت 88%ل ددددددد لفايدددددددو تت لع88فاع دددددددويت ل ع  ددددددد ل

لة دددددالفالدددددزنتففةزتددددد  لددددددلفلكندددددولعفآلالدددددتنيت ل لتفايدددددو ت ل"فادددددث ل دددددن "فام منادددددللفا  الددددد  للرلفب

%ل دددددد لفامددددددنفط ت لفلصدددددد تت ( ل  دددددد ل68  دددددد ل%ل دددددد لفآلالددددددتنيت ل ع80عل%ل دددددد لفايددددددو تت 88)

فامددددددنفط ت لل دددددد ليعددددددو ل دددددد ل صدددددديي دددددد   لست ددددددزنت ه لفآلفا ناتددددددل ل ندددددد ل جهددددددثةلفا  الدددددد  لل

ل%(76 ددددددت لفاعددددددو لفامعتمددددددت لسدددددد ل  ددددددول) عدددددد ل لا دددددد ل  دددددد للفالددددددزنتف ه ل%(60فاع ددددددويت ل)

ل%( 73%(لعفايو تت ل)68ت لفآلالتنيت ل)فاميزو ع

 

   ولسع ل–فالزنتفرلفلجهثةلفاثال  تللفام منالل

08 
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ل

6696 

لفاع ةتة:لك لفامنفط ت لفاع ويت لفا ي لي زنت نزلفي زو  

ل:لل ل  زنترل جهثةل ال  تللس لف  ص رل  ي زو   ل ن لفاه  يلفا نفرل علفا  ال لفا نا ؟68سل

لفاع ةتة:لك لفاع ويت لفا ي ليزصو نزلفي زو  ل  الزنتفرل جهثةل ال  تلل  منال

لس ل صوحلفي زو  ل  الزنتفرل جهثةلفاثال  تللفام منال؟:لكدلال ةلل63سل ل عضته ل ال نةت ب
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  ال نةتب ل

فا   للفامانيلل الزنتفرلفي زو  لة ول جهثةلفاثال  تلل
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 اللغات المستخدمة في الوصول إلى وسائل اإلعالم

 ه لا نصدددددنرلانالددددد م لسددددد لفا يددددد للفازددددد لي دددددزنت نفاواددددد للفاعو تدددددلل مدددددللسدددددنفر لك تدددددوةل دددددت ل

لسدددد لذتدددد رفللفا يددددلليز  ددددالسدددد ل ددددوفصةلفاصدددد ي لاتددددتلينزدددد رلل فيةددددثر ا دددد لفاودددد ر لفلكنددددول متددددثفب

 فمددددددلفامنفط دددددنزلفاع ويدددددنزلعفاميزو دددددنزلفاعدددددو لفامعتمدددددنزلسددددد ل  دددددولفا يدددددللفاعو تدددددلل  ددددد  ل

لاعددددددوفصةلفاصدددددد ي لع دددددد  فللفا ويعددددددل ليعددددددو لفايو تددددددنزلعفاميزو ددددددنزلفآلالددددددتنينزلصدددددد وهدل عوي دددددد ب

 لي ددددددد لتلادددددددنفا ل صددددددديلفامدددددددنفط ت لع  ا  ددددددد للا ز وددددددد اا يدددددددللفي   تثيدددددددللسددددددد لفلالددددددد س ل  

لادددددت فاع دددددويت لعفاميزدددددو ت لفاعدددددو لفا دددددوف إلفي   تثيدددددلل  ياددددد سلل ادددددالفا دددددوف إلفاعو تدددددل لسددددد ل

لالددددددتنينزي دددددد لتلفاميزو ددددددنزلفآلعي دددددد لتلفايو تددددددنزلفا ددددددوف إلفي   تثيددددددلل  دددددد  ل فمدددددددل عوي دددددد ب ل

ل ددددد لي ددددد لتعزلفاع دددددنفللفاعو تدددددللر ل غ ددددد لفلاتددددد ز لا ددددد هدل ددددد  فاز وددددد ال منز ددددديلفا يددددد للسددددد ل–فب

%(لفاع دددددنفللفي   تثيدددددل لعيوضددددد لادددددنفا لفان دددددتلفام  ددددد لل89يوضددددد لالدددددزلل ددددد لكددددد لة دددددوةل)

لفاه تيللع/ علفلر يللة الاتلالنفص 

ل  دددد  لةدددد رل دددد لاتددددتلفي زو دددد لسدددد ل  ددددولفالددددزنتفرلعي ددددوال  زلفا يددددللفي   تثيددددلل كنددددولفالددددزنتف  ب

ددددد دددددتلي لع%( ل88 يدددددللفاعو تدددددلل)%(ل ددددد لفا38)   ر وددددد  للفاعو تدددددلة دددددالإل   تثيدددددللفازودددددن لاوللددددد فلو  

في زو ددددد ليزصدددددو نزل  ددددد للغتدددددولفاع دددددويت  لفآلالدددددتنيت لعفايدددددو تت لة دددددالعجددددد لفاز تيدددددت لفاددددد ي ل

في زو دددددد ل  الددددددزنتفرلفا يددددددلل اددددددال صددددددوحلفامنفط ددددددنزلفاع ويددددددنزلعيمتدددددد ل  ا يددددددللفي   تثيددددددل ل

%(ل88) كندددددول ددددد لفا صددددديلا ددددد لعفام ددددد ركت لسددددد لفام دددددح( لل%ل ددددد 06لددددد فل ددددد ليعناددددد لفاعو تدددددلل)

ي   ددددد ل و ددددد ل  زدددددن لفي زو ددددد  لعفل دددددولسددددد ل   اعدددددللي دددددزنت نزلفا يدددددللفي   تثيدددددللكددددد ا ل

يزصددددددددو ن ه ل%ل87ع  ا يددددددددللفاعو تددددددددل ليزصددددددددو نزلفي زو دددددددد ل%ل66ة ددددددددالفاميزددددددددو ت لفاعددددددددو ل)

ل  ا يللفي   تثيل( ل
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  الوقت المنقضي على اإلنترنت

لة دددددالفي زو ددددد ل لك تدددددوفب لسددددد لل80ادددددنفا لل–يعضددددد لفامعتمدددددنزلسددددد ل  دددددولع زددددد ب الددددد ةلل الددددد نةت ب

لل83(لع  دددددنلفام دددددثرل) وددددد لفان ددددد لفاددددد يليعضدددددن  ل  ددددد رلفاز وددددد ا سددددد لفاعمددددد لالددددد ةلل الددددد نةت ب

للفا دددددث  لعيعضددددد لا عددددد   ت  عيعضددددد للسددددد لفامدددددتفرس ة دددددالفي زو ددددد لالددددد  لالددددد ة لل الددددد نةت ب

في زو ددددد لسددددد لسددددد ل صدددددوحلفا دددددث لفايو تدددددنزلادددددعيلفان ددددد لفاددددد يليعضدددددت لفا دددددث لفاع ويدددددنزل

للفامدددددتفرس لسددددد لفاعددددد  ة( لعيعضدددددنزل يضددددد ب ) ادددددت لة دددددوةلالددددد ةلل ع  ددددد لذمددددد لالددددد ة لل الددددد نةت ب

ل لع ز ب ( ل66  لفا وفمحلفلذو لة ولفي زو  لس لفام ثرل) كنول  تثب لال ةلل ال نةت ب

 

 

 

 

 

 

   ولسع لل–فان  لفام عض لس ل صوحلفي زو  ل

   لس لك ل ن  فان  لفام عض لس ل صوحلفي زو

 س ل يل   ٍزلآذول س لفامتراللل)فا ث ( س لفاعم ل)فامنظوت (ل س لفام ثرل

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ول
 نف  لفاز اتلل:لس لفامزنال  لكدلةت لفا  ة للفاز ل عضته لس ل صوحلفي زو  لس لفام83س
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 ضي في متابعة سائل اإلعالم التقليديةالوقت المنق

ل) ددددد ل دددددت لالددددد ةزت لل يعضددددد لفامنفط دددددنزلفاع ويدددددنزل ددددد ليثيدددددتلةددددد ل  دددددعللة دددددولالددددد ةلل الددددد نةت ب

(لسدددددد ل  دددددد لتةلفاز ودددددد ا ل ثيددددد  ةلاددددددنفا ل ر دددددد لالدددددد ة للةدددددد ل لفايددددددو تت  ع دددددثالالدددددد ة للين تدددددد ب

صددددد يليثيدددددتلفان ددددد لفاددددد يليعضدددددت لفايو تدددددنزلسددددد ل دددددوفصةلفاع مزنالددددد لة دددددولالددددد ة لل الددددد نةت ب ل

 ددددنثالالدددد ة للةدددد لجمتدددد لفاوصدددد م لفاعو تددددللفلذددددو  لستمدددد ليعضدددد ل  ددددزمعنلفيذفةددددلل دددد ليثيددددتل

الددددد ةلل الددددد نةت ب لعيعدددددو لفايو تدددددنزلفام دددددثلل ثيددددد  ةل ر ددددد لالددددد ة للسددددد لكددددد ل الددددد ن لةددددد لل86ةددددد ل

لفامنفط ت لفاع ويت  

 

   ولسع ل–فان  لفام عض لس ل ز  عللعال م لفيةثرل

 ل ز  عللك ل صترلفان  لفا يل عضت لس

  ال نةتب 

  وفصةلفا ز ل  وفصةلفام ثلل  وفصةلفاص يل ف الزم  ل االفيذفةلل    لتةلفاز و ال

 ن  حادر   ن    حار  نآل دردر   ن    حار  ن احب  ن  رنطنر  ن ق حدر 

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ول
 ضته لس ل ز  عللل هلفامص  رلات لة ولفي زو  ؟ل:لذثرل ال ن لك    لكدلةت لفا  ة للفاز ل ع88س
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  المصادر اإلعالمية المستخدمة

لسدددد ل  ددددو لا  دددد ليوددددن لفي زو دددد ل   دددد لل يعددددتلفاز ودددد العالددددت للفيةددددثرلفازع تتيددددللفلكنددددول ددددتنة ب

ل ودددد لةددددت لسه دددد عل  ددددعلل دددد لكدددد لة ددددطوتوددددل ل وةل دددد ايت لي دددد لتعزلفاز ودددد ا لا دددد هدل عوي دددد ب

 لجمتددددددد ل  ددددددد  ل ز ددددددد س ل دددددددتفالدددددددزنتفرلفي زو ددددددد للعيز ددددددد  ل  دددددددزنت  لفي زو ددددددد ل%(68)

فلة ددددددال ددددددت لفاميزددددددو ت لفاعددددددو لعيصدددددد لا م ددددددزن لفاوصدددددد م لعفام ن دددددد للفا دددددد   تللفاووةتددددددل ل

 ت مدددددددد ليزددددددددوفعملفالددددددددزنتف  لسدددددددد لفامزنالدددددددد ل ددددددددت ل%(ل68 ددددددددت لفايددددددددو تت ل)فل  ددددددددال%( لع09)

ل %(68)%( لعفامنفط ت لفاع ويت ل68فاميزو ت لفآلالتنيت ل)

فيذفةددددلل   ز دددد ر ليعددددتلفاميزو ددددنزلل%(ل دددد لفامعتمددددت لسدددد ل  ددددول اددددا86ي ددددزم ل وف ددددللفان نددددت ل)

لاثالددددزم  لافاعددددو لكمدددد ل  دددد ليعددددو لاتددددتلي ددددزم لل–سدددد لفادددد ث لإلذفةددددللي ددددتعل كنددددولفاوادددد للام الدددد ب

   دددددد لل وددددددن لفا صدددددديل ع تدددددد ل دددددد لفاميزددددددو ت لل ددددددل%(لاإلذفةددددددلل ع ر37 ر دددددد ةهدل) دددددد ل ث ددددددلل

لفاع ويت  لفامنفط ت %ل  ل83%(لع88%( لعفايو تت ل)87فآلالتنيت ل)

ك تدددددلل   ددددد للف ز ددددد رل ل ددددد معلل دددددت لفا ددددد  ز ددددد لفامم رالددددد للفال دددددوفصةلفاصددددد يتل عدددددلكددددد ا  

ل% ل86 لفازددددد ل   ددددد ل)علددددد ل عوي ددددد ب %( لع   دددددال86 وددددد ل  ددددد للف الدددددزم  ل ادددددالفيذفةدددددلل عوي ددددد ب

لفاص يل  ع تلل م   لل ت لجمت لفا وفمحلفا    تل ل

ل ددددددد ل دددددددوفصة89%(لعفا زددددددد ل)76)عرغددددددددل زل دددددددوفصةلفام دددددددثلل ي ل  ل زلفاصددددددد ل%(ل  ددددددد ل دددددددتنة ب

اتدددددتل زل لة دددددالفاعدددددوفصة  ددددد رلفاعددددد رلم نددددديلة دددددالفاعدددددوفصةليعدددددن لف نوددددد  لفيفا   ددددد رلفايدددددو تت ل

  صددددددديلفاميزدددددددو ت ل ددددددد لل%(ليعدددددددو عزلفا زددددددد  ل ع ر دددددددل80تت ل)و يددددددد ددددددد ليثيدددددددتلةددددددد ل  نددددددد لفا

 ل دددددت لفامدددددنفط ت لفاع ددددددويت ل%( لع  ددددد لل  ددددد لازدددددال ددددد لذاددددد60%(لعفاعدددددو ل)88فآلالدددددتنيت ل)

ل%( 67)

 

   ولسع ل–فالزنتفرلفامص  رلفيةث تلل 

  يمصدر اإلعالمالالنسبة المئوية الستخدام 

ي  لتعزل
 فاز و ال

 يعو عزلفا ز ل ثلليعو عزلفام  يعو عزلفاص يل ي زمعنزلاإلذفةلل ي زنت نزلفي زو  

فامنفط نزل
 فاع وينز

فاميزو نزل فاميزو نزلفاعو ل
 فآلالتنينزل

 فايو تنزل

لفاع ةتة:لك لفام  ركت ل  ل  ول
 ل  و ل يلع  لس ل’:لكدلةت لفا  ة للفاز ل عضته لس ل ز  عللل هلفل   لل ال نةتب لات لة ولفي زو  :ل)فيجم ا ل   صل88س

لل ةو//  ز  لة لفا نف (ل م رالللل فلفا   ط/ 

 :لل ل  زنترلفي زو  لس لفان  لفا  ا ؟ل86س
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