
 
 
 
 

جهـاز اإلحصاء الفلسطيني يستعرض واقع ثقافة األسر واألفراد في األراضي الفلسطينية بمناسبة يوم الثقافة               

 13/03/2010الفلسطيني 
 

 .2009 سنوات فاكثر يقرؤون الكتب في عام 10من األفراد % 61.0 •

 .2009 سنوات فاكثر يستخدمون اإلنترنت في عام 10من األفراد % 32.3 •

 تـراقب نـوع بـرامج التلفـزيون التي يشاهدها أطفالها الذين أعمارهم             سـر الفلـسطينية   األمـن   % 93.9 •

 .2009 في عام ) سنة5-17(
 

استعرض اإلحصاء الفلسطيني واقع ثقافة األسر واألفراد في األراضي الفلسطينية بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني الذي               

 :ي على النحو اآلت13/3/2010يصادف يوم 
 

 2009في األراضي الفلسطينية يقرؤون الكتب في عام )  سنوات فأكثر10(من األفراد % 61

أي أنه  (يقرؤون الكتب   )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 61.0 أن   2009أظهـرت بيانات مسح الثقافة األسري في عام         

% 62.7، بواقع   )أفراد يقرؤون الكتب   6 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك        10 أفراد أعمارهم    10من بين كل    

 .لإلناث% 64.2للذكور، و% 57.9وبواقع . في قطاع غزة% 58.0في الضفة الغربية و
 

 2009حوالي ثلث األسر في األراضي الفلسطينية تحصل على الصحف اليومية في عام 
 واحدة من بين كل ثالث      أسرة(بشكل يومي    2009مـن األسر الفلسطينية تحصل على الصحف اليومية في عام           % 32.1

أما بالنسبة لألفراد الذين    . في قطاع غزة  % 26.2في الضفة الغربية و   % 35.1بواقع   )أسر تحصل على الصحف اليومية    

 10األفراد الذين أعمارهم    أي أن حوالي ثُلث     % (31.5 ويطالعون الصحف فبلغت نسبتهم      سـنوات وأكثر   10أعمـارهم   

 في هذه النسبة بين الضفة الغربية       اً ملحوظ اًاختالفعلماً بأن هناك    ) لعون الصحف يطا فـي األراضي الفلسطينية      سـنوات 

 .%19.0  في قطاع غزةكانت النسبة الضفة الغربية في % 38.7النسبة وقطاع غزة، ففي حين بلغت 
 

في المجتمع الفلسطيني يستخدمون الحاسوب بينما حوالي ثلث )  سنوات فأكثر10(أكثر من نصف األفراد 

 2009يستخدمون اإلنترنت في عام )  سنوات فأكثر10(فراد األ
أي  (يستخدمون الحاسوب )  سنوات فأكثر  10(األفراد   من   %57.1 أن   2009أظهرت بيانات مسح الثقافة األسري في عام        

بواقع )  فرداً يستخدمون الحاسوب   57 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك        10 فرد أعمارهم    100أنـه مـن كل      

 سنوات  10(من األفراد   % 32.3النتائج إلى أن    أشارت  في قطاع غزة، فيما     % 56.8فـي الـضفة الغـربية، و      % 57.3

 . لإلناث%26.2مقابل % 38.2 هذه النسبة بين الذكور واإلناث حيث بلغت للذكور وتتفاوت  يستخدمون اإلنترنت) فأكثر
 



 2009عامة في األراضي الفلسطينية في عام منتسبون لمكتبة )  سنوات فأكثر10(فقط من األفراد % 3.0

من األفراد      % 6.9، أن   2009أمـا فـيما يتعلق باالنتساب لبعض المؤسسات العامة، أظهرت نتائج مسح الثقافة األسري               

 سنوات فأكثر في األراضي 10 فرد أعمارهم    100أي انه من بين كل      (منتـسبون لنادي رياضي     )  سـنوات فأكثـر    10(

أي انه من بين كل     (من األفراد منتسبون لجمعيات خيرية      % 4.3، وأن   ) أفراد منتسبون لنادي رياضي    7اك  الفلسطينية هن 

من % 4.6، وأن   ) أفراد منتسبون لجمعيات خيرية    4 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك        10 فرد أعمارهم    100

% 3.5من األفراد منتسبون لمكتبة عامة وأن       % 3.3ن  كما أشارت نتائج المسح إلى أ     .  األفـراد منتسبون التحاد أو نقابة     

 .من األفراد منتسبون لنواد ثقافية% 3.0من األفراد منتسبون لحزب سياسي، بينما 
 

من األفراد % 20.4أن  2009بيانات مسح الثقافة األسري لعام أما بالنسبة لرغبة األفراد بالقيام بأنشطة ثقافية فقد أظهرت  

في الضفة  % 27.7يهم الرغبة بالقيام بنشاط ثقافي في وقت الفراغ ولكنهم لم يقوموا به، بواقع              لد)  سـنوات فأكثـر    10(

 .لإلناث% 21.0للذكور، و% 19.7وبواقع في قطاع غزة، % 8.2الغربية و
 
 

حوالي ربع األسر من بين األسر التي لديها جهاز تلفزيون في األراضي الفلسطينية تشاهد تلفزيون فلسطين بشكل 

 2009ي في عام يوم

الذين يشاهدون التلفزيون قد بلغت     )  فأكثر واتسن 10 ( أن نسبة األفراد   2009أظهـرت نـتائج مسح الثقافة األسري لعام         

 ).في قطاع غزة% 88.0في الضفة الغربية و% 95.0بواقع (% 92.5

أي أنه من بين كل أربع  ( يومي وبشكلتشاهد تلفزيون فلسطين دائماًالتي لديها تلفزيون    من األسر   % 25.3 وقـد تبين أن   

% 25.2، بواقع   )تلفزيون فلسطين بشكل دائم ويومي    تشاهد  أسر في األراضي الفلسطينية لديها تلفزيون هناك أسرة واحدة          

 .  في قطاع غزة% 25.6و في الضفة الغربية

 أفراد  3 أفراد هناك    5أي أنه من بين كل       (لصوت فلسطين    يستمعون   )  فأكثر سنوات 10(األفراد  من  % 60.8كمـا ان    

 .لإلناث% 59.9 وللذكور% 61.7، بواقع ) لصوت فلسطينعونستمي
  

للحاسوب في عام )  سنة17-5(حوالي ثلثي األسر في األراضي الفلسطينية تقوم بضبط عدد ساعات استخدام أطفالها 
2009 

 2009في عام   )  سنة 17-5(ين أعمارهم   بلغـت نـسبة األسر التي تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالها الذ             

 أسر تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالها الذين أعمارهم           94 أسرة هناك    100أي انه من بين كل      % (93.9

كما بلغت نسبة األسر التي تقوم بضبط عدد        . في قطاع غزة  % 94.5في الضفة الغربية و   % 93.6، بواقع   )) سنة 5-17(

في الضفة الغربية       % 75.9، بواقع   %69.9)  سنة 17-5(لحاسوب اليومية ألطفالهم الذين أعمارهم      سـاعات اسـتخدام ا    

 .في قطاع غزة% 60.3و


