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مقدمـة
تعتبر إحصاءات المساكن من الحقول اإلحصائية األساسية التي ازداد االهتمام الدولي بها في العقد األخير ،وتشكل هذه
اإلحصاءات أداة معلوماتية مهمة في النقاش العام والتخطيط ورسم السياسات المتعلقة باإلسكان .ويحتل هذا المجال أهمية
خاصة في فلسطين بسبب قلة البيانات اإلحصـائية المتوفـرة حول المساكن وظروف السكن.
يهدف مسح ظروف السكن 2102،الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل الفترة من  2102/10/22وحتى
 2102/12/00إلى توفير البيانات الالزمة لبناء وتحديث قواعد البيانات اإلحصائية التي تتضمن مؤشرات إحصائية حول
المساكن والظروف السكنية لألسر الفلسطينية ،بحيث يتم تغطية مؤشرات ظروف السكن مثل نوع المسكن ،وحيازته ،وقيمة
األجرة الشهرية للمسكن ،وعدد الغرف فيه ،وكثافة السكن وأوضاع المسكن من حيث نظام توفير المياه والكهرباء والصرف

الصحي ،ومعرفة السلع المعمرة التي تمتلكها األسرة ،وحاجة األسر من الوحدات السكنية خالل العشر سنوات القادمة
وغيرها من المؤشرات.
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المفاهيم والمصطلحات

المفاهيم والمصطلحات

يع ــرذ ه ــذا الفص ــل المف ــاهيم والمص ــطلحات األساس ــية الت ــي ت ــم اس ــتخدامها ف ــي التقري ــر .حي ــث تس ــتند ه ــذه المف ــاهيم إل ــى
توصــيات األمــم المتحــدة فــي مجــال إحصــاءات المســاكن وظــروف الســكن مــع األخــذ بعــين االعتبــار خصوصــيات المجتمــع
الفلسطيني في هذا المجال .كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقة مع باقي المواضـيع المتقاطعـة فـي الجهـاز المركـزي

لإلحصاء الفلسطيني ،وهي واردة في معجم المصطلحات اإلحصائية المستخدمة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
التجمع السكاني:

هو مساحة (مكان) من سطح األرذ مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة إدارية رسمية ،أو أي مساحة (مكان) من
سطح األرذ مأهولة بالسكان بشكل دائم ومنفصلة جغرافيا عن أي تجمع مجاور لها ومعترف بها عرفيا وليس لها سلطة
إدارية مستقلة
األسرة:

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة ،ويقيمون في مسكن واحد ،ويشتركون في المأكل أو في أي وجه

متعلق بترتيبات المعيشة.
الوحدة السكنية (المسكن):

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة ،وله باب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطريق
أو الممر العام دون المرور في وحدة سكنية أخرى ،وقد تكون الوحدة السكنية غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت

مسكونة وقت المسح ،وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية.
نوع المسكن:

وهــو الشــكل الهندســي أو المعمــاري للمســكن ،والــذي قــد يكــون فــيال ،أو دا اًر ،أو شــقة ،أو غرفــة مســتقلة ،أو أي شــكل رخــر.

مثل (براكية أو خيمة…الخ).

الفيال :هي مبنى قائم بذاته مشيد مـن الحجـر النظيـف عـادة ،ومعـد أصـال لسـكن أسـرة واحـدة عـادة ،ويتكـون مـن طـابق واحـد

بجنــاحين أو مــن طــابقي ن أو أكثــر ،يصــل بينهمــا دري داخلــي ،ويخصــح أحــد األجنحــة فــي حالــة الطــابق الواحــد أو الطــابق
الثاني للنوم ،والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنواعها ،كما يتوفر في الغالب للفـيال
حديقـة تحـيط بهــا بغـذ النظــر عـن مســاحتها باإلضـافة إلــى سـور يحــيط بهـا مــن الخـاري ،وكـراي للسـيارة كمــا يغطـى الســطح
العلوي للفيال بمادة القرميد على األغلب ،ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها.

الدار :وهـي مبنـى معـد أصـالً لسـكن أسـرة واحـدة أو أكثـر ،ويمثـل البنـاء التقليـدي فـي فلسـطين ،وقـد تتكـون الـدار مـن طـابق
واحــد أو طــابقين تســتغلهما أس ـرة واحــدة ،أمــا إذا كانــت الــدار مقســمة إلــى وحــدات ســكنية منفصــلة كــل منهــا تشــمل الم ارفــق

الخاصة بها ويقيم بكل منها أسرة مستقلة ،فيعتبر كل مسكن شقة.
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شقة :وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفـة أو أكثـر مـع الم ارفـق مـن مطـبخ وحمـام ومرحـاذ ،ويقفـل عليهـا جميعـاً
باب خارجي ،وهي معدة لسكن أسرة واحدة ،ويمكن الوصول إليها عن طريق دري أو ممر يؤدي إلى الطريق العام.

غرفة مستقلة :وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عـادة مـع غيرهـا مـن الغـرف فـي الم ارفـق (مطـبخ – حمـام
– مرحــاذ) وهــي معــدة أصــال للســكن وتوجــد عــادة علــى أســطح المبــاني أو بالفنــاء ،وتكــون جــزءاً مــن دار أو فــوق أســطح

العمارات.

خيمة :هي مصنوعة من القماش أو الوبر أو الشعر وعادة ما تستخدم في التجمعات البدوية.

براكيـة :هــي مبنــى قـائم بذاتــه ،تتكـون مــن غرفــة واحـدة أو أكثــر وتكـون المــادة الغالبــة للجـدران الخارجيــة والسـطح مــن الزنــك
(الصاي) أو التنك أو االسبست وال يتم حصرها إال إذا كانت مشغولة.
مادة البناء للجدران الخارجية:

وهـي مــادة البنــاء األساســية والغالبــة فــي بنــاء هيكــل الجــدران الخارجيــة والمقصــود بهــا أحــد المـواد اآلتيــة( :حجــر نظيــف ،حجــر

واسمنت ،إسمنت مسلح ،طوب إسمنتي ،لبن طيني ،حجر قديم ،أخرى).
الغرفة:

أية مساحة تساوي أو تزيد عـن ( )2م( 2أربعـة أمتـار مربعـة فـأكثر) محاطـة بجـدران وسـقف يسـهل عـزل المسـتخدمين لهـا عـن

اآلخرين ،وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ومستخدمة ألي
غــرذ مــن األغ ـراذ المعيشــية ،وتعتبــر الصــالة غرفــة ،وال يعتبــر مــن ضــمن الغــرف كــل مــن المطــبخ والحمــام والمرحــاذ
والممرات .كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.
غرفة النوم:

هي أي مساحة تساوي أو تزيد عن ( )2م (أربعة أمتار مربعة فأكثر) ،محاطة بجدران وسقف ويسـهل عـزل المسـتخدمين لهـا
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عن اآلخرين ،مستخدمة لنوم شخح واحد أو أكثر من أفراد األسرة .وتعتبر الشـرفات (الفرنـدات) المقـززة غـرف نـوم إذا كانـت
مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة ،ومستخدمة لغرذ النوم.
مطبخ:

المطبخ هو غرفة مخصصة إلعداد الطعام ولها أربعة جدران وسقف ويصنف إلى:
 .0مطبخ متصل بالمياه :وذلك في حالة وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.

 .2مطبخ غير متصل بالمياه :وذلك في حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل المطبخ.
 .0ال يوجد :وذلك في حالة عدم وجود مطبخ مستقل في المسكن.
حمام:

الحمام هو غرفة مخصصة لالستحمام ،ولها باب يمكن إغالقه ويصنف إلى:

 .0حمام متصل بالمياه :وذلك في حالة وجود حنفية للمياه داخل الحمام.

 .2حمام غير متصل بالمياه :وذلك في حالة عدم وجود حنفية للمياه داخل الحمام.
 .0ال يوجد :وذلك في حالة عدم وجود حمام مستقل في المسكن.

2

المرحاض:

المرحاذ هو مكان مخصح لقضاء الحاجة وله باب يمكن إغالقه ويكون إحدى الحاالت التالية:
 .0مرحاذ متصل بالمياه :وذلك في حالة وجود مرحاذ متصل بالمياه ،أو وجود حنفية للمياه داخل المرحاذ.
 .2مرحاذ غير متصل بالمياه :وذلك في حالة وجود مرحاذ ،إال أنه غير متصل بالمياه.
 .0ال يوجد :وذلك في حالة عدم وجود مرحاذ مستقل في المسكن.

حيازة المسكن:

ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن ،وتكون إحدى الحاالت التالية:

 .0مسكن ملك :وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.

 .2مسكن مستأجر :إذا كان المسكن مستأج ار مقابل إيجار يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل مدة معينة .وقد يكون
المسكن مستأجر مفروش (مع أثاث) أو مسكن غير مفروش (بدون أثاث).

 .0مسكن دون مقابل :وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبالغ كأن يكون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب
األسرة أو أحد أفرادها الذين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل.
 .2مسكن مقابل عمل :إذا كان المسكن مقدماً لألسرة نتيجة عالقة عمل تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمل دون دفع
إيجار .وسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك األصلي.

السلع المعمرة:

وهي السلع التي تدوم طويالً لدى األسرة مثل :سيارة خصوصية وهي السيارات المخصصة لالستخدام الخاح لألسرة،

وثالجة كهربائية ،وسخان شمسي ،وتدفئة مركزية ،ومكتبة منزلية (توفر  01كتب غير مدرسية على األقل تستخدم لتنمية

الجوانب الثقافية أو الدينية …الخ) ،وطباخ غاز ،وغسالة مالبس ،وتلفزيون ،وفيديو ،وكمبيوتر ،وصحن القط (ستاليت).
أجرة المسكن:

مبلغ يدفع بشكل دوري (أسبوعيا ،شهريا...الخ) مقابل مكان تقيم فيه األسرة.
حفرة امتصاصية:

بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى ،وتبنى من جدران مسامية.

حفرة صماء:

بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرى ،وتبنى من جدران محكمة.
شبكة صرف صحي:

نظـام مــن أجهـزة الجمــع وخطــوط األنابيــب والموصــالت والمضـخات يســتخدم إلخــالء الميــاه المســتعملة (ميــاه األمطــار ،الميــاه
المنزليـة ،وغيرهـا مـن الميــاه المسـتعملة) ونقلهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة لمعالجـة ميــاه المجـاري أو إلـى موقــع

حيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى مياه سطحية.
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شبكة مياه عامة:

هــي شــبكة مــن األنابيــب الرئيســية والفرعيــة تنتشــر فــي التجمــع الســكاني لغــرذ توزيــع وتوصــيل الميــاه الصــالحة للشــرب إلــى

التجمع.
االتصال بالشبكات العامة (االتصال بالكهرباء):

اتصال المسكن بالكهرباء وقد صنفت على النحو التالي:
 .0شبكة عامة :إذا كان المسكن متصالً بالشبكة العامة للكهرباء ،التابعة لشركة الكهرباء أو للمجلس البلدي أو القروي.
 .2مولد خاح :إذا كان مصدر الكهرباء مولداً خاصاً يملكه صاحب المسكن أو مجموعة من األفراد.
 .0ال يوجد :في حالة عدم اتصال المسكن بالكهرباء.

استمارة المسح
استمارة المسح:

تمثل استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع المعلومـات ،لـذلك ال بــد أن تحقـق المواصـفات الفنيـة لمرحلـة العمـل الميـداني ،كمـا

يتوجــب أن تحقــق متطلبــات معالجــة البيانــات وتحليلهــا ،وقــد تــم تصــميم اســتمارة المســح بعــد االطــالع علــى تجــارب الــدول
األخــرى فــي موضــوع إحصــاءات الطاقــة ،بحيــث تغطــي االســتمارة قــدر اإلمكــان أهــم مؤش ـرات إحصــاءات المســاكن وظــروف
السكن حسب توصيات األمم المتحدة ،مع األخذ بعين االعتبار خصوصية المجتمع الفلسطيني في هذا الجانب.

العينة واإلطار
مجتمع الهدف

يتألف مجتمع الهدف من جميع األسر الفلسطينية المقيمة بصورة اعتيادية في دولة فلسطين خالل عام .2102
إطار المعاينة:

يتكــون إطــار المعاينــة مــن العينــة الشــاملة ( ) master sampleوهــي عبــارة عــن قائمــة منــاطق عــد تــم تحــديثها للمســوح
األس ـرية ( مســح اســتهالك وانفــاق األس ـرة ( (PECSوالمســح العنقــودي متعــدد المؤش ـرات ( ))MICSخــالل الفت ـرة -2100

 ، 2102وهي مناطق جغرافية متقاربة الحجم في معظمها (متوسط عدد األسر فيها  022أسرة) ،وهي نفسها المستخدمة في
التعداد ،وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية ( )PSUsفي المرحلة األولى من عملية اختيار العينة.
حجم العينة:

بلغ حجم العينة الكلي  7,691أسرة على المستوى اإلجمالي استجاب للمسح  6,06,أُسر.

تصميم العينة

عينة هذا المسح هي عينة مسح اإلحصاءات الجغرافية المنزلي الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في العام

 .2102العينة هي عينة طبقية عنقودية ذات احتمال متناسب مع الحجم ( )PPSعلى مرحلتين:
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المرحلة األولى :اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية باحتمال متناسب مع حجم العنقود ( ،) PPSبلغ عددها 370

منطقة عد.

المرحلة الثانية :اختيار عينة من  21أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة عشوائية منتظمة

(كشوف بأسماء أرباب األسر).

في القدس داخل الحواجز يتم اختيار عينة مساحية مكونة من  20أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى
( 09منطقة عد) ويتم اختيار نقطة البداية من بداية منطقة العد.
طبقات العينة

تم تقسيم المجتمع إلى طبقات كما يلي:
 .1المحافظة ( 10محافظة في الضفة الغربية باإلضافة للجزء من محافظة القدس والمسمى  J1كطبقة منفصلة
باإلضافة إلى قطاع غزة).
 .2نوع التجمع (حضر ،ريف ،مخيم).

حساب األوزان
حساب األوزان:

يعرف وزن الوحدة اإلحصائية (وحدة المعاينة ) في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة ،وعينة المسح هي
عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات احتمال متناسب مع الحجم ) (ppsعلى مرحلتين حيث يتم في المرحلة األولى
حساب وزن مناطق العد باالعتماد على احتما ل اختيار كل منطقة عد ،ثم في المرحلة الثانية يتم حساب وزن األسرة من
كل منطقة عد ،ثم نجد حاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي ثم نقوم

بتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف  ،2102وتكون فئة التعديل هي الطبقة (محافظة،
نوع التجمع) وبالتالي نحصل على وزن األسر النهائي.

فترة اإلسناد
يعرذ هذا الملف النتائج األساسية لخصائح ظروف السكن في العام .2102

جمع البيانات

تمـت عمليــة اســتيفاء االســتمارات عــن طريــق المقابلــة الشخصــية ألحـد أفـراد األسـرة البــالغين القــادرين علــى اإلجابــة .وقــد بــدأ
العمــل الميــداني للمشــروع مــن  2102/03/24إلــى  2102/05/31وكــان اإلســناد الزمنــي للمســح هــو العــام  ،2102وقــد تــم
توزيــع فريــق العمــل الميــداني فــي جميــع المحافظــات حســب حجــم العينــة لكــل محافظــة ،كمــا تــم تزويــد الفريــق الميــداني بجميــع
أدوات ولوازم العمـل الميـداني ،وبلـغ عـدد طـاقم العـاملين فـي المشـروع فـي فلسـطين ( ،)22مـنهم ( )01مشـرفي منـاطق و()7
مدققين مكتبيين باإلضافة إلى ( )03باحث ميداني.
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جودة البيانات
تم الوصول الى ( )7,691أسرة ممثلة لفلسطين حيث بلغ عدد األسر المستجيبة للمسح ( )6,619أسر ،منها ()2,206
أسرة في الضفة الغربية ،و( )2,170اسرة في قطاع غزة ،وقد جرى تعديل األوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل

تأثير نسـب حاالت الرفذ وعدم االستجابة.

معدالت االستجابة لألسر
عدد الحاالت

نتيجة المقابلة
اكتملت

6,602

اكتملت جزئيا

7

األسرة مسافرة

94

ال أحد بالبيت

383

رفذ التعاون

243

وحدة غير مأهولة

211

وحدة غير موجودة

93

لم يتوفر معلومات

20

أخرى

37

المجموع

7,690

نسبة أخطاء زيادة الشمول = مجموع حاالت زيادة الشمول %166 x
عدد حاالت العينة األصلية
= %0.6
نسبة عدم االستجابة = مجموع حاالت عدم االستجابة %166 x
العينة الصافية

= %16.1
العينة الصافية = العينة األصلية – ( حاالت زيادة الشمول ) =7,680
نسبة االستجابة =  - %166نسبة عدم االستجابة.
= %8,.1
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جودة البيانات

يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة ،بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة

منها .وهناك سبعة ابعاد للجودة اإلحصائية  :الصلة بالواقع ،الدقة ،الوقتية ،امكانية الوصول ،القابلية للمقارنة ،االتساق،
االكتمال.
دقة البيانات

يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة ،بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة

منها .ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية :الدقة ،والقابلية للمقارنة ،واجراءات ضبط الجودة.
يشمل فحح دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها اخطاء المعاينـة بسـبب اسـتخدام عينـة ،وكـذلك أخطـاء غيـر
المعاينــة ترجــع إلــى طــاقم العمــل وأدوات المســح ،باإلضــافة إلــى معــدالت االســتجابة فــي المســح واهــم رثارهــا علــى التقــديرات.
ويشمل هذا القسم على اآلتي:
 .1أخطاء المعاينة

إن بيانات هذا المسح يتأثر بأخطاء المعاينة نتيجة الستخدام عينة وليس حص ار شامال لوحدات مجتمع الدراسة ،ولذلك من
المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات وقد تم احتساب التباين ألهم

مؤشرات المسح.
وقد دلت نتائج حساب التباين انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى دولة فلسطين ،وعلى مستوى المنطقة
(الضفة الغربية ،وقطاع غزة) ،ونوع التجمع (حضر  ،ريف  ،مخيم).
ملخص حساب التباين ألبرز مؤشرات مسح ظروف السكن5112 ،
المؤشر

فترة الثقة %52

قيمة

الخطأ

التقدير

المعياري

الحد األدنى

الحد األعلى

معامل
االختالف
% C.V

عدد
المشاهدات

نسبة األسر التي تسكن شقة في فلسطين

53.7

1.2

2.15

2.1.

512

3,348

متوسط األجرة الشهرية بالدينار األردني لألسر التي تسكن في

161.0

11.0

.2915

..511

.19

475

نسبة األسر التي كثافة مسكنها أكثر من ثالثة أشخاح في فلسطين

13.2

0.7

..19

..1.

21.

864

نسبة األسر التي مساحة مسطح مسكنها أكثر من  266متر مربع

8.9

0.4

.10

91.

210

515

مساكن مستأجرة في فلسطين

في فلسطين

 .2أخطاء غير المعاينة
أما أخطاء غير المعاينة فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع ،خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي يمكن إجمالها بأخطاء عدم
االستجابة ،وأخطاء االستجابة (المبحوث) ،وأخطاء المقابلة (الباحث) وأخطاء إدخال البيانات .ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود
كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريبا مكثفاً ،وتدريبهم على كيفية إجراء المقابالت ،واألمور التي يجب إتباعها أثناء إجراء المقابلة ،واألمور التي

يجب تجنبها ،وتم إجراء بعذ التمارين العملية والنظرية خالل الدورة التدريبية ،باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي
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على مفتاح خاح بأسئلة االستمارة ورلية استيفائها وأسلوب التعامل مع المبحوثين لضمان تقليل معدالت الرفذ واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير
المنحازة ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال ،وتم فحح برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات.

أما بخصوح العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خاح لتدقيق االستمارات والكشف عن األخطاء الميدانية ،مما يقلل إلى
حد كبير معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني .ومن أجل خفذ نسبة األخطاء التي يمكن أن
تحصل أثناء إدخال االستمارة إلى الحاسوب ،فقد تم تصميم برنامج إدخال بحيث ال يسمح بأي أخطاء تناسقية يمكن أن

تحصل أثناء عملية اإلدخال ويحتوي على العديد من الشروط المنطقية ،وقد أدت هذه العملية إلى كشف معظم األخطاء
التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل ،حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها.
وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر ،تم فحح تناسق البيانات بواسطة الحاسوب باستخدام الجداول التك اررية
والتقاطعية ،وقد تبين أنها كانت متناسقة تماماً ،ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات .وهذا بدوره أعطى
انطباعاً جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه البيانات واستخراي مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة
عالية عـن الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر في فلسطين.

القابلية للمقارنة

إن بيانات مسح ظروف السكن قابلة للمقارنة جغرافياً وعبر الزمن ،فقد تم مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها للمناطق
الجغرافية بعضها مع بعذ وكانت نتيجة المقارنة جيدة وليس هناك شذوذ في القيم التي تم الحصول عليها ،كما تم مقارنة

بيانات هذا المسح مع بيانات المسح ألعوام سابقة.

إجراءات ضبط الجودة

تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان ضبط الجودة في المسح ،حيث تم تدريب فريق العمل الميداني على رلية استيفاء االستمارة

من الميدان ،باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية للباحثين الميدانيين للتأكد من سالمة جمع البيانات ،ثم بعد ذلك تم تدقيق
االستمارات مكتبيا قبل ترحيلها إلى اإلدخال ،ثم تم إدخالها على برنامج ال يسمح بأي أخطاء يمكن أن تحصل أثناء عملية

اإلدخال  ،وبعد ذلك تم فحح البيانات المدخلة للتأكد من خلوها من األخطاء التي لم يتم اكتشافها سابقا ،وبعد استالم ملف
البيانات الخام تم العمل على تنظيف البيانات وفحح القيم الشاذة وفحح التناسق بين األسئلة المختلفة في االستمارة.
لقد تم اتخاذ عدة إجراءات للعمل على تقليل تأثير األخطاء غير المعاينة إلـى أدنـى حـد ممكـن ،فـتم اختيـار بـاحثين ميـدانيين

مؤهلين تم تدريبهم بدقة على أساليب العمل الميداني ورلية استيفاء االستمارة من األسر ،باإلضافة إلـى تزويـدهم بكتيـب دليـل
الباحث الميـداني والـذي يحتـوي علـى مفتـاح خـاح بأسـئلة االسـتمارة ورليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان
تقليل معدالت الرفذ واإلدالء بالبيانات الصحيحة وغير المنحازة.
أما بخصوح العمل المكتبي فقد ت م تدريب طاقم خـاح لتـدقيق االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة ،ممـا يقلـل إلـى
حــد كبيــر معــدالت األخطــاء التــي يمكــن أن تحصــل أثنــاء العمــل الميــداني .ومــن أجــل تقليــل نســبة األخطــاء التــي يمكــن أن
تحصـل أثنـاء إدخــال االسـتمارة إلــى الحاسـوب ،فقــد تـم تصــميم برنـامج إدخــال بحيـث ال يســمح بـأي أخطــاء تناسـقية يمكــن أن
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تحصــل أثنــاء عمليــة اإلدخــال ويحتــوي علــى العديــد مــن الشــروط المنطقيــة ،حيــث تــم تحميــل برنــامج اإلدخــال بالعديــد مــن
الفحــوح الخاصــة بمــدى اإلجابــات لكــل سـؤال باإلضــافة إلــى العالقــات بــين األســئلة المختلفــة والفحــوح المنطقيــة األخــرى.

وقد أدت هذه العملي ة إلى كشف معظم األخطاء التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة مـن العمـل ،حيـث تـم تصـحيح
كافة األخطاء التي تم اكتشافها.
وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق سالفة الذكر ،تم فحح تناسق البيانات ،وقد تبين أنها كانت متناسقة ،ولم يتم اكتشاف

أخطاء ذات تأثير على نوعية البيانات .وهذا بدوره أعطى انطباعاً جيداً للقائمين على المسح بأنه يمكن االعتماد على هذه
البيانات واستخراي مؤشرات إحصائية موثوقة وذات داللة عالية عـن ظروف السكن في فلسطين.

المالحظات الفنية
يعرذ هذا الجزء أهم المالحظات الفنية على المؤشرات المذكورة في نتائج المسح من ناحية الشمول والدقة:
 تــم تنفيــذ مســح ظــروف الســكن ضــمن اســتمارة مســح اإلحصــاءات الجغرافيــة  ،2102الــذي احتــوى علــى  2مواضــيع
مختلفة.

 البيانات الواردة حول أوضاع المسكن وخاصة مؤشر الحيازة يتم استيفاؤه حسب ما يقوم المبحوث باإلدالء به
 عند مقارنـة البيانـات مـع بيانـات السـنوات السـابقة يجـب أن نأخـذ بعـين االعتبـار التغيـر فـي أسـعار الصـرف للعمـالت
مقابل الشيكل اإلسرائيلي (الدينار والدوالر األمريكي) ،لبيانات قيمة اإليجار.

 هناك تباين لبعذ المؤشرات ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك بسبب األوضاع العامة في قطاع غزة.
 مؤشر مساحة المسكن هو تقديري من قبل األسرة في كثير من األحيان.

حوسبة البيانات
تضمنت مرحلة معالجة البيانـات مجموعـة مـن األنشـطة والعمليـات التـي تـم إجراؤهـا علـى االسـتمارات بهـدف إعـدادها لمرحلـة

التحليل ،وشملت هذه المرحلة العمليات اآلتية:

 .0التدقيق قبل إدخـال البيانـات :فـي هـذه المرحلـة تـم تـدقيق جميـع االسـتمارات باسـتخدام تعليمـات للتـدقيق اآللـي للتأكـد مـن
منطقية البيانات واعادة غير المكتمل منها ثانية للميدان.
 .2إدخال البيانات :تم إدخال البيانات بشكل مباشر في المركز الرئيسي للجهـاز باإلضـافة الـى مكتـب نـابلس والخليـل وغـزة،
وتم تنظيم عملية إدخال البيانات باستخدام برنامج  Accessحيث تمت برمجة االستمارة من خالل هذا البرنامج .وقـد تميـز
البرنامج الذي تم إعداده في الجهاز بـالخواح والسمات اآلتية:

 إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب.
 القدرة على إجراء جميع الفحوح واالحتماالت المنطقية الممكنة وتسلسل البيانات في االستمارة.
 الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني.
 سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات (.)User-Friendly

 إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخـرى يمكـن اسـتخدامها وتحليلهـا مـن خـالل منظومـات إحصـائية تحليليـة أخـرى
مثل .SPSS
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