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المفاهيم والمصطلحات والتعريفات
أساطير(حكايات خرافية):

ه ييص ص يية رافي يية مب ييالي فيا ييا ومس ييتحيلة الحص ييولد وي ييتم الح ييدي

فيا ييا ييادة للتس ييلية أو لش ييحن العزيم يية والحم ييا

ل ييد

المستمعين.
االستماع للراديو:

ويقصد بذلك:

 .1نعمد أي أن األفراد ( 11سنوات فأكثر) فص األسرة يستمعون للراديو يوميا.

 .2الد أي أن األفراد ( 11سنوات فأكثر) فص األسرة ال يستمعوا للراديو مطلقا.
ألغاز (أحاجي):

هص بارة ن أسئلة تحتاج اإلجابة لياا إلى سر ة بدياة و درة لى تحليل الكلمات ومعانيااد وهيص تسيتعمل يادة للتسيلية

فص أو ات الفراغ.
الحصول على الصحف اليومية:

ويقصد بذلك:

 .1نعم ،أي أن األسرة تحصل لى الصحف اليومية لى األ ل  4مرات فص األسبوع.
 .2الد أي أن األسرة ال تحصل لى الصحف اليومية بتاتا.
حكايات واقعية:

هص بارة ن صة إما أن تكون د حصلت فعال أو يالية ولكناا ممكنة الحدو و ادة يتم روايتاا شفاهة.

فكاهات تراثية:

بارات يتم صياغتاا للتندر والتسلية بين النا

وتكون مرتبطة بت ار و ادات وتقاليد الشعب.

قراءة الكتب:

هييص أن الفييرد يقييوم بعملييية يرااة الكتييب بشييكل منييتأم ميين أجييل زيييادة المعرفيية واإلطييالعد س يواا كانييت هييذ الق يرااة باييدف
التحضيير للمدرسيية أو ألي غيير ،و ييرد وبغيي ،النأير يين نييوع المييادة التييص يق أرهييا والفتيرة الزمنييية التييص يقضييياا فييص ملييية

القرااة.
قصص وروايات متوارثة:

هص صة طويلة تصف األحدا

المسلسالت المدبلجة:

بالتفصيلد وتدور ادة حول موضوع معيند وهص إما أن تكون وا عية أو يالية.

يقصد بالمسلسالت المدبلجة إلى اللغة العربية هو وجود أصيوات للممثليين ويتحيدثون باللغية العربيية بيدل مين صيوت الممثيل
األصلص.
مشاهدة التلفزيون:
ويقصد بذلك:

 .1نعم دائماًد أي أن األفراد ( 11سنوات فأكثر) فص األسرة يشاهدون التلفزيون يوميا.

 .2نعم أحياناد أي أن األفراد ( 11سنوات فأكثر) فص األسرة يشاهدون التلفزيون ولكن لي

بشكل يومص.

 .3الد أي أن األفراد ( 11سنوات فأكثر) فص األسرة ال يشاهدون التلفزيون مطلقا.
المكتبة البيتية:

مجمو ة من الكتب مرتبة بشكل يسال الرجوع إلياا وا تيار المادة المطلوبة مناا بسر ة ويسر.

نوع التجمع :

صنفت التجمعات السكانية إلى ثالثة أصناف وهص :حضرد ريفد م يمات

الحضررر :هييو كييل تجمييع يبلييي ييدد سييكان 111د 11نسييمة أو أكثييرد وجميييع م اركييز المحافأييات بغيي ،النأيير يين حجمايياد

وجميييع التجمعييات التييص يبلييي ييدد سييكاناا مييا بييين 111د999 – 4د 9نسييمة ش يريطة أن يتييوفر فياييا أربعيية ناصيير ميين
العناصر التالية لى األ ل( :شبكة كارباا امة وشبكة ميا

امة ومكتب بريد ومركز صحص بدوام كامل لطبيب طيلة أييام

األسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شاادة الثانوية العامة).
الريف :وهو كل تجمع يقل دد سكان

ن 111د 4نسيمةد وكيل تجميع يبليي يدد سيكان ميا بيين 111د999 -4د 9نسيمة

دون أن تتوفر في أربعة ناصر من ال دمات المذكورة أ ال .

المخيم :وهو كافة التجمعات التص يطلق لياا اسم م يمد ويدار من بل وكالة الغو الدولية.

استمارة المسح
اشتملت طة مسح الثقافة األسريد  2119لى دة طواتد كان أولاا تشكيل لجنة فنية من ذوي ال برة فص الجااز
المركزي لإلحصاا الفلسطينصد حي

بدأ العمل

لى تحديد االحتياجات واألهداف من الل االجتما ات والنقاش مع

م تلف الجاات المعنيةد ومن ثم البدا فص تصميم االستمارة شكال ومضموناد و د تم تنفيذ ذلك ضمن إطار مل جما ص.
لى ضوا تحديد االحتياجات من البياناتد تم تطوير استمارة المسح فص هذا المجالد والنقاش مع الجاات المعنيةد و د
شمل ذلك قد ورشة مل فص الجااز المركزي لإلحصاا الفلسطينص فص نطاق حوار المنتجين والمست دمين لمنا شة
مؤشرات المسح.
باإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النو ية تتكون استمارة المسح من ثالثة أ سام رئيسية هص:

القسم األول :بيانات أفراد األسرةد ويشمل البيانات التعريفيةد وبيانات أفراد األسرة التص تشمل بيانات حول ال صائص
الديمغرافية واالجتما ية واال تصاديةد مثل:

ال ة األفراد برب األسرةد العمرد الجن د حالة اللجواد التعليمد المانة

الرئيسية.
القسم الثاني :بيانات األسرة وتشمل المعلومات المتعلقة بتوفر مكتبة ومواضيعاا والحصول

لى الصحف واالستماع

للمحطات اإلذا ية وا تناا تلفاز وفيديو وDVDد وكذلك حول العديد من المواضيع المتعلقة بمشاهدة التلفاز ومتابعة

البرامج د كذلك تشمل معلومات حول م ار بة األسر ألطفالام ( )11-5سنة أثناا مشاهدة التلفاز واست دامام للحاسوب.

القسم الثالث :األفراد  11سنوات فأكثرد ويشمل معلومات حول رااة الصحف ودورية صدورها واالطالع ليااد وممارسة

ادة القرااة ومواضيع الكتب التص يقرأها األفرادد ومشاهدة التلفاز واالستماع للراديو .وكذلك بيانات حول االستماع لصوت

فلسطين والمؤشرات المتعلقة بممارسة األفراد لألنشطة الثقافية و ن و ت الفراغ وأماكن ضاا و ت الفراغ.

ربط الملفات
تتالف مجمو ة البيانات التص ستست دم من بل المست دمين من ثال
بواسطة مفاتيح اصة .ويحتوي الجدول التالص مواصفات هذ الملفات:
اسم الملف

ملفات والتص يمكن ربطاا مع بعضاا البع،
مفاتيح الربط

المحتوى

Roster

البيانات التعريفية ألفراد األسرة

 :ID00ر م االستمارة المتسلسل.

Main

بيانات األسرة

 :ID00ر م االستمارة المتسلسل.

Persons

بيانات األفراد  11سنوات

 :ID00ر م االستمارة المتسلسل.

شمول مجتمع العينة
الطبقات:

تم تقسيم مجتمع الدراسة حسب:

 -1المحافأة ( 11محافأة و.)J1
 -2نوع التجمع (حضرد ريفد م يم).
تصميم العينة

ينة هذا المسح هص ينة طبقية نقودية شوائية منتأمة ذات ثال

مراحل:

المرحلة األولى :ا تيار ينة مناطق د بطريقة شوائية منتأمة يبلي ددها ( )642منطقة د.

المرحلة الثانية :ا تيار ( )25أسرة من كل منطقة د تم ا تيارها فص المرحلة األولى .بطريقة شوائية منتأمة.
المرحلة الثالثة :يتم فص الميدان ا تيار فرد  11سنوات فأكثر من األسرة الم تارةد وتست دم جداول كيش

( (KISH TABLESفص ملية ا تيار الفرد من األسرة لضمان العشوائية.

مالحظرة :فييص محافأيية القيد

( )J1تييم ا تييار  11منطقيية ييد وتيم فييص المرحلية الثانييية حصيير مجمو ية ميين األسير ميين كييل

منطقة د تم ا تيارها بطريقية مسياحية مين بدايية منطقية العيد الم تيارة وحسيب طريقية السيير فيص التعيداد العيام  2111وذليك
تكييون المبييانص لييى يمييين الباحي د وذلييك للحصييول لييى  25أسيرة متجاوبيية كحييد أ صييى وبمييا ينسييجم مييع نسييبة ييدم

بحيي

االستجابة المفروضة لى مستو العينة.

العينة واإلطار
مجتمع الهدف

جميع األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بشكل ا تيادي فص األراضص الفلسطينية ويركز لى األفراد من الفئية العمريية 11
سنوات فأكثر لعام .2119
اإلطار

يتكييون إطييار المعاينيية ميين ائميية منيياطق العييد ميين التعييداد العييام للسييكان والمسيياكن والمنش ي ت  2111ويحتييوي اإلطييار لييى

911د 4منطقية ييد فييص األ ارضييص الفلسييطينية وهييص منيياطق جغرافييية متقاربيية الحجييم (متوسييط ييدد األسيير فياييا 151 -121
أسرة) و د تم اسيت دام هيذ المنياطق كوحيدات معاينية أوليية ( )PSUsفيص المرحلية األوليى مين مليية ا تييار العينيةد أميا فيص
المرحلة الثانية فقد تيم اسيت دام إطيار األسير مين التعيداد العيام للسيكان والمسياكن والمنشي ت  2111حيي

تتيوفر فيي بيانيات

ن أسماا أرباب األسر و ناوينام بما فياا أر ام المبانص وأر ام الوحدة السكنية.
حجم العينة

تم تقدير حجم العينة للمسح الرئيسص ب  6,150أسرة.

حساب األوزان والتقديرات
يعرف وزن الوحدة اإلحصائية فص العينة بأن المقلوب الرياضص الحتمال ا تيار الوحدةد ولذلك فإن وزن المعاينة للوحدة هيو
المقلوب الرياضص الحتمال ا تيار الوحدةد و فص هذا المسح منا بحساب األوزان األولية لألسر كالتالص:
أوال :حساب أوزان األسر

يتم حساب الوزن األولص لألسرة من الطبقة  hحسب التصميم بقسمة دد األسر فص الطبقة  hلى حجم ينة األسر من
الطبقة hد ويتم است دام المعادلة التالية -:
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 : hرمز طبقة األسرة  iحسب المحافأة ونوع التجمع.

 : Wihوزن األسرة  iمن الطبقة . h
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 :دد األسر فص الطبقة  hحسب تقديرات دد األسر لسنة تنفيذ المسح.
 :حجم ينة األسر من الطبقة .h
ثانيا :حساب أوزان األفراد

فص هذا المسح تم ا ذ البيانات ن فيرد واحيد مين األفيراد  11سينوات فياكثر مين األسيرة حيي

تيم ا تييار شيوائيا باسيت دام

جداول كيشد ولذلك يتم إ طاا الفرد وزن أولص هو وزن األسرة األولص .وبعد ذلك يتم احتساب وزن الفرد الم تار( األولص )
من األسرة وهو دد األفراد ذوي األ مار  11سنوات فاكثر من نف

أسرة الفرد الم تار.

ويتم احتساب وزن الفيرد األوليص مين يالل حاصيل ضيرب وزن الفيرد مين األسيرة مضيروبا بيوزن أسيرة الفيرد الم تيار األوليص.

وبم ار يياة التقييديرات السييكانية ي يتم تعييديل األوزان األولييية لألف يرادد لتكييون التقييديرات المسييت رجة ميين العينيية حسييب المسييتويات
(المنطقررة :الضييفة الغربيييةد طيياع غيزةد الجررن

:ذكييور اوانييا د الفئررات العمريررة (14-11د 19–15د 24–21د 29–25د

34–31د 39–35د 44–41د 49–45د 54–51د 59–55د 14–11د 19–15د 14–11د 19–15د  01ف يياكثر) وي ييتم

تعديل األوزان كما يلص:

 .1يتم لى ملف بيانات األفراد إضافة الوزن األولص لألسرة .
 .2يتم لى ملف بيانات األفراد مل متغير لفئات تعديل األوزان لألفراد وهص حسب المستويات(المنطقة :الضفة الغربيية
د طيياع غ يزة د الجيين

 :ذكييورد إنييا د الفئييات العمرييية (14-11د 19–15د 24 –21د 29–25د 34–31د –35

39د 44–41د 49–45د 54–51د 59–55د 14–11د 19–15د 14–11د 19–15د  01فيياكثر)د وبعييد ذلييك يييتم
است راج مجموع األوزان األولية لألفراد حسب فئات التعديل.
 .3يتم است راج توزيع السكان حسب فئات تعديل السكان المقدر لنف

سنة إسناد المسح.

 .4يتم حساب معامل التعديل  fgحسب فئات التعديل وذلك بقسمة الناتج من ال طوة  1لى الناتج من طوة .2
 .5الوزن الناائص للفرد بارة ن الوزن األولص للفرد مضروبا فص معامل التعديل للفئة التابع لاا.
آلية حساب األوزان النسبية:

 يتم حساب متوسط (معدل) األوزان الناائية لألفرادد وبعد ذلك تم سمة الوزن الناائص لكل فيرد ليى المتوسيط اليذي تيم
احتساب لألوزان الناائيةد والناتج هو الوزن النسبص للفرد فص ينة المسح.

حساب التباين
جدول حساب التباين و التقديرات
المتغير

قيمة التقدير

الخطأ المعياري

الخطأ النسبي

فئة الثقة %29
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نسبة األسر التص تستمع للمحطات اإلذا ية فص الضفة الغربية

%3101

%000

.0..1

%3202

%300.
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فترة اإلسناد
هو التاريخ المرجعص الذي تم است دام

ند حساب األ مارد و د بدأ العمل الميدانص للمسح بتاريخ 2119/15/15د

وانتاى فص الضفة الغربية بتاريخ 2119/11/11د أما فص طاع غزة فقد انتاى بتاريخ 2119/11/10

جمع البيانات
تجهيز كتيب تدريب الباحثين وتدريب الفريق

تم تجايز كتيب تدريب الباحثين ليشمل جميع المواضيع ذات العال ة بالعمل الميدانص واستيفاا االستمارة .فقد اشتمل الدليل
لى تحديد ماام كل ضو فص فريق العمل الميدانصد وولية الوصول لألسرةد ووليات إجراا المقابلة واستيفاا االستمارة.

وكذ لك تم تجايز كتيبات تدريب المشرف والمد قد بادف تدريب الطا م لى كل الماارات الالزمة لضمان نجاح المسح.
وتم تجايز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة فص دليل التدريب .و قدت الدورة التدريبية فص كل من الضفة

الغربية و طاع غزة فص نف

الو تد حي

تم تدريب فريق العمل للضفة الغربية فص مدينة رام اهللد وتدريب فريق العمل

لقطاع غزة فص مدينة غزة بواسطة الفيديو المرئص.
تم استد اا  12باحثا وباحثة لحضور الدورة التدريبية ألغرا ،المسح الرئيسص المقررة لفريق البح

فص المسح .تم تدريب

طا م العمل الميدانص وفق الجدول المعد للتدريب من بل إدارة المشروعد والذي استمر لمدة  5أيام متتالية الل الفترة
2119/14/31 -2119/14/21د و د تم إ طاا كل جزا من االستمارة الو ت الكافص اواجراا النقاش الالزم حول د كما تم
إجراا تمارين ملية فص ا ة التدريبد وأثناا التدريب تم إجراا بع ،التعديالت لى بع ،األسئلةد وكون فريق الباحثين
لم يسبق ل أن مل فص الميداند تم قد امتحان تقييمص للفريق فص نااية التدريبد وحدد لى أساس ولية توزيع الفريق
لباحثين ومشرفين ومد قين .كما اشتمل التدريب لى العديد من التمارين العملية الصفية والميدانية والبيتية لضمان حصول
المتدربين لى جميع الماارات الالزمة لتنفيذ العمل الميدانص بنجاح.
العمل الميداني للمسح الرئيسي

امت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميدانص بوضع طة لتنفيذ العمل الميدانص للمسح الرئيسص فص الضفة الغربية و طاع

غزة .و د شملت هذ المرحلة تحضير طا م البح د وتحضير لوازم العمل وأدوات العمل (االستمارات ووالت حاسبة

وكشوف العينة).

تم تحديد هيكلية الفريق بناا لى االحتياجات وطبيعة الماام والعمل فص المسحد وتم توأيف األ داد فص كل محافأة
حسب حجم العينة فص تلك المحافأة مع القيام بضم بع ،المحافأات إلى محافأات أ ر

ريب نأ ار لصغر حجم العينة

فص هذ المحافأات.
تدقيق البيانات في الميدان

امت إدارة المشروع بوضع ولية واضحة لتد يق البياناتد وتم تدريب طا م المد قين لياا .وكانت ولية التد يق المتبعة

كالتالص:
 استالم االستمارات المكتملة من الباحثين بشكل يومص. فحص كل استمارة والتأكد من أن د تم جمع بيانات ن األف ارد المؤهلين وأن د تم استيفاا جميع األ سام واألسئلة فصاالستمارةد وأن د تم تسجيل جميع اإلجابات بد ة.

 -إ ادة االستمارات غير المكتملة أو التص وجد باا أ طاا أو أ ساماا غير متسقة مع بعضاا البع ،إلى الميدان.

آلية اإلشراف والمتابعة

تم تصميم نماذج اصة للمتابعة لى صعيد استالم وتسليم االستمارات لى جميع المستوياتد وكذلك لى صعيد متابعة

اإلنجاز اليومص للباحثيند حي

كان المشرف يقوم بتوزيع العمل لى الفريق من الل ال ارطة وكشف العينة االستداللص.

وكان يقدم تقارير يومية وأسبو ية إلى منسق العمل الميدانص اوادارة المشروعد يوضح فياا دد المقابالت المكتملةد وحاالت
الرف،د والحاالت التص ال تنطبقد كالوحدات السكنية غير المأهولة والحاالت التص لم يتم فياا تحديد نتيجة المقابلةد
والحاالت التص لم يكن باإلمكان االتصال باا بعد ثال

زيارات .باإلضافة إلى إجراا زيارات ميدانية من بل الفنيين

ومنسقص العمل الميدانص بادف م ار بة العمل وضمان جودة البيانات والمسا دة فص حل أي مشكلة تواج فريق العمل

الميدانص.

معدالت اإلجابة
تم ا تيار حجم ينة كلص مقدار (151د )1أسرة مقسم إلى (125د )4أسيرة ممثلية للضيفة الغربيية و(125د )2ممثلية لقطياع
غزةد وبلي دد األسر التص تم استيفاا بياناتاا (132د )5أسرةد مناا (311د )3أسرة فص الضيفة الغربييةد و( )415أسيرة فيص
القييد

( )J1و(421د )1أسيرة فييص طيياع غيزة .و ييد جيير تعييديل األوزان لييى مسييتو طبقييات التصييميم لتعييديل تييأثير نسييب

حاالت الرف ،و دم التجاوب.
قيم معدالت اإلجابة:
حجم العينة الكلي

051,6

دد األسر المكتملة

13023

رف ،التعاون

9.

دد األسر المسافرة

10

وحدة غير مأهولة

03.

وحدة غير موجودة

2.

لم يتوفر معلومات

2.

ال أحد فص البيت

009

أ ر

1..

معادالت التجاوب وعدم التجاوب :

نسبة أ طاا زيادة الشمول = مجموع حاالت زيادة الشمول %111 x
دد حاالت العينة األصلية
وتساوي = %2613
العينة الصافية = العينة األصلية – دد حاالت زيادة الشمول
نسبة دم االستجابة = مجموع حاالت دم االستجابة %111 x
العينة الصافية
وتساوي = %14693
نسبة االستجابة = -%111نسبة دم االستجابة.

وتساوي = %05611

معالجة حاالت عدم االستجابة باستخدام فئات التعديل :

wi  o.c wi
wi

rg



ng
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حيث أن
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wi

wi



ng

:



 :مجموع األوزان التص تعتبر زيادة شمول

o.cg



rg

مجموع األوزان فص الفئة g

:

مجموع األوزان المستجيبة فص المسح

يتم إ طاا كل وحدة يمة  fgللفئة التص تقع فياا وفص النااية نحصل لى  w' iباست دام المعادلة التالية:
w' gi  wi * fgi

جودة البيانات
يشييمل مفاييوم جييودة البيانييات جوانييب متعييددةد بييداا بييالت طيط األولييص للمسييح وانتايياا بكيفييية النشيير وفاييم البيانييات واالسييتفادة
مناا .وهناك ثالثية مكونيات أو ناصير للجيودة اإلحصيائية :المالاميةد وميد التيوفر فيص البيانيات والموثو يية والمصيدا ية.
أمييا المالاميية فإناييا تشييمل لييى السييكان والمتغي يرات الديمغرافييية وفت يرة اإلسييناد فييص المسييحد والمقييايي

اإلحصييائيةد ومسييتو

التفصيل فص البيانات اواتاحة المجال إلمكانية المقارنة مع مصادر أ ر للبياناتد وهذا ما تم إنجاز فص هذا التقرير.
إن بيانات هذا المسح تتأثر باأل طاا اإلحصائية نتيجة الست دام ينة ولي

حص ار شامال لوحيدات مجتميع الد ارسيةد وليذلك

ميين المؤكييد أاييور فييروق يين القيييم الحقيقييية التييص نتو ييع الحصييول لياييا ميين ييالل التعييدادات .و ييد تييم حسيياب التبيياين ألهييم
المؤشرات ،وال يوجد إشكالية فص مستويات النشير للتقيديرات الميذكورة فيص التقريير ليى مسيتو األ ارضيص الفلسيطينية والجيدول

( )1يبين أهم مؤشرات األسر واألفراد وحسابات التباين.

أما ب صوص األ طاا غير اإلحصائية فاص ناتجة من صوصية هذا المسح التص يمكن تل يصاا بما يلص:
 ا تبار دد كبير من األسر أن استيفاا البيانات المطلوبة هو تد ل فص أدق تفاصيل الحياة الش صية لاذ األسر. -أثر االحتالل اواجرااات .

 ا تقاد بع ،األسر أن المسح مرتبط بالمسا دات االجتما ية أو الضرائب. تركيز بع ،األسر لى المصاريف الكبيرة اواهمال المصاريف الصغيرة لعدم أهميتاا فص نأرهم ند ذكرهم لفاتورةالااتف الثابت والنقال.

 -ت وف األسر فص منطقة القد

من احتمال إجرااات إسرائيلية مضادة تحرمام من بع ،االمتيازات مثل م صصات

التأمين الوطنص.
و د صاحب مجريات المسح أ طاا دم االستجابة بسبب دم وجود األسرة فص الوحدة السكنية الل زيارات الباحثة
الميدانيةد أو رف ،األسرة التعاون فص إ طاا بيانات .و د بلغت نسبة دم االستجابة اإلجمالية  %14693وتعتبر هذ
النسبة من فضة نسبيا إذا ما ورنت بمسوح أ ر ينفذها الجااز.
إجراءات ضبط الجودة:

تم تقليص أثر األ طاا لى جودة البيانات بفضل الكفااة العالية واألداا المتميز لفريق العمل الميدانص الذي تم ا تيار

وتدريب بعناية فائقة.
حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني ،من أجل الحصول على بيانات دقيقة ،ومن أبرزها:

 وضع برنامج زيارات لألسر الل فترة العمل الميدانص والتص كانت مدتاا ستة أسابيعد وتحديد أهداف هذ الزياراتوالبيانات التص يتم جمعاا فص كل زيارة.

 وضع مجمو ة من وا د المراجعة والمعالجة الميدانية وذلك بل االنتااا من العمل الميدانص لساولة الرجوع إلىاألسرة الل فترة العمل الميدانص.
-

يام الباح

أو الباحثة بأ ذ مو د و ر لد األسرة إن تعيذر مقابلية الفيرد اليذي و يع ليية اال تييار فيص المقابلية األوليى

من فئة األ مار  11سنوات فاكثر .

 أما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع ال ات لكشف األ طاا ولياد كما تم وضع ولية لتد يق البياناتومراجعة االستمارات بعد اإلد ال هو ما يسمى وا د التد يق اآللص.
مالحظات فنية أخرى:

هناك مجمو ة من المالحأيات الفنيية الاامية والتيص يجيب أ يذها بعيين اال تبيار نيد االطيالع ليى هيذا التقرييرد وهيص ليى

النحو التالص:



بسبب صعوبة مقابلة الفيرد الم تيار مين الفئية  11سينوات فيأكثر أكثير مين ميرة فقيد تيم إلغياا إ يادة المقابلية لميا



لمؤشرات األفراد تيم دميج بعي ،محافأيات طياع غيزة

تشكل من بئ إضافص لى الباحثة و لى األسرة.

فص بع ،جداول التقرير لى مستو المحافأة والجن
حي

تم دمج محافأتص شمال غزة وغزةد ومحافأات دير البلح و انيون

المؤشرات لى هذا المستو التفصيلص.

ورفح وذلك الرتفاع التبياين فيص بعي،



والجدول التالص يوضح مالحأات فنية لى المتغيرات
المالحظات

المتغير

التب يياين ل ييى مس ييتو هي ييذا المؤش يير ييالص ل ييبع ،المحافأ ييات  :لقيلي يية وسي ييلفيت وأريحي ييا واألغي يوار وبييييت لحي ييم

H02

ومحافأات طاع غزة.

H03

ال يمكن النشر لى مستو المنطقة لمواضيع الكتب األ ر

بسبب ارتفاع التباين.

يييتم دمييج البنييدين نعييم دائمييا ونعييم احيانييا الرتفيياع التبيياين لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأيية والمنطقيية ونييوع

H04

التجمع.

H010

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات:أريحا واألغوار وبيت لحم ودير البلح.

H031
H014
H15

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات:طوبا

و لقيلية وشمال غزة ورفح.

تييم إلغيياا بنييد ال أ ييرف ألن ي ال معنييى ل ي كمييا ان التبيياين لاييذا المؤشيير ييالص

لييى مسييتو المحافأييات:أريحييا

واألغوار وشمال غزة و انيون
تييم إلغيياا بنييد ال أ يرف ألن ي ال معنييى ل ي كمييا ان التبيياين لاييذا المؤشيير ييالص

واألغوار وشمال غزة و انيون

ودير البلح ورفح

لييى مسييتو المحافأييات:أريحييا

H18

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات:طوبا

أريحا واألغوار وشمال غزة و انيون

H19

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات:طوبا

أريحا واألغوار ومحافأات طاع غزة

H20

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات:طوبا

و لقيلية وأريحا واألغوار وبيت لحم وشمال غزة ورفح

H93
H22
H25
CH03

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المنطقة فتم دمج موافق جدا مع بند موافق وبنيد ال أوافيق ميع بنيد الاوافيق
بشدة
التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات :و لقيلية وسلفيت واريحا واألغوار ورفح
التبيياين ييالص لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأييات :وطوبييا
و انيون

و لقيلييية وسييلفيت وبيييت لحييم واريحييا واألغ يوار

وشمال غزة

يتم دمج البنيدين نعيم دائميا ونعيم احيانيا الرتفياع التبياين لايذا المؤشير ليى مسيتو المحافأيات :طوبيا

وأريحا واألغوار

CH02

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات :طوبا

و لقيلية وسلفيت واريحا واألغوار

CH03

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات :طوبا

و لقيلية وسلفيت واريحا واألغوار

CH04

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات :طوبا

و لقيلية وسلفيت واريحا واألغوار

CH05

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المحافأات :طوبا

و لقيلية وسلفيت واريحا واألغوار

CH06
CH07
CH09

تييم دمييج البنييدين نعييم دائمييا ونعييم احيانييا الرتفيياع التبيياين لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأييات :طوبييا

وسيلفيت

و لقيلييية

وسلفيت أريحا واألغوار وبيت لحم
تييم دمييج البنييدين نعييم دائمييا ونعييم احيانييا الرتفيياع التبيياين لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأييات :طوبييا

و لقيلييية

وسلفيت أريحا واألغوار وبيت لحم ومحافأات طاع غزة.
تييم دمييج البنييدين نعييم الييى حييد كبييير ونعييم الييى حييد ليييل الرتفيياع التبيياين لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأييات:
طوبا

و لقيلية وسلفيت و أريحا واألغوار وشمال غزة

المتغير
P34

المالحظات
لى مستو األفراد يتم دمج و ت كبير مع و ت كافص الرتفاع التباين لى مسيتو المحافأيات طوبيا
وسلفيت واريحا وشمال غزة ودير البلح و انيون .
التبيياين ييالص لاييذا المؤشيير لييى مسييتو المحافأييات :طوبييا

P37

طاع غزة.

P40

التباين الص لاذا المؤشر لى مستو المنطقة.

و لقيلييية وسييلفيت و أريحييا واألغ يوار ومحافأييات

المتغيرات المشتقة
اسم المتغير
Ltype

و لقيليية

الوصف
نوع التجمع السكانص

رموز اإلجابات /قيم المتغير
 .1حضر
 .2ريف
 .3م يم

gov

المحافأة

Region

المنطقة

 .1جنين
 .5طوبا
 .11طولكرم
 .15نابل
 .21لقيلية
 .25سلفيت
 .31رام اهلل والبيرة
 .35أريحا واألغوار
 .41القد
 .45بيت لحم
 .51ال ليل
 .55شمال غزة
 .11غزة
 .15دير البلح
 .11انيون
 .15رفح
 .1الضفة الغربية
 .2طاع غزة

حوسبة البيانات
تجهيز برامج اإلدخال

تم الل هذ المرحلة إ داد برامج اإلد ال باست دام حزمة  ACCESSوتم تصميم شاشات اإلد الد والعمل لى وضع
وا د اإلد ال بشكل يضمن إد ال االستمارات بشكل جيدد كذلك وضع استعالمات تنأيف لفحص البيانات بعد إد الاا
حي

تعمل هذ االستعالمات لى فحص المتغيرات لى مستو االستمارة وتضمين القيود والشروط لى البيانات كما

وردت فص االستمارة وب اصة االنتقاالت الموجودة فص أسئلة وأ سام االستمارة الم تلفة والقيم المسموح بإد الااد وطبا ة
التنبياات للمد ل فص حالة ال طأ فص اإلد ال.
إدخال البيانات

بعد االنتااا مين تصيميم بيرامج اإلد يال وا تبارهيا والتأكيد مين جاهزيتايا بوشير العميل ليى إد يال البيانيات وذليك بعيد أن تيم

ت ييدريب الم ييد لين ل ييى التعام ييل م ييع بي يرامج اإلد ييال .وبع ييد ذل ييك ب ييدأ العم ييل ل ييى إد ييال البيان ييات الفعلي يية للمس ييح بت يياريخ
 2119/15/21وانتاى العمل لى إد ال البيانات بتاريخ  2119/10/13و د مل  11مد لين وميد قين ومشيرفين ليى
إد ال بيانات المسحد كما تم اإلد ال فص المكاتب الفر ية للجاازد وذليك مين أجيل ضيمان االنتاياا مين إد يال البيانيات فيص

مو دها المحدد.

