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المفاهيم والمصطلحات
األسرة المعيشية:

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة ق اربةة ويقيمةون عةادة فةك مسةحن واحةد أو جةزو منةك ويشةترحون فةك الم حةل
أو فك أي وجك من ترتيبات المعيشة األخرى.
الفرد في األسرة:

هو الفةرد الة ي يقةيم فةك األسةرة بشةحل معتةاد وفةك هة ا المسةح تةم اعتبةار األفةراد المقيمةين فةك تجمعةات معينةة داخةل ال ةفة
الغربيةةة وقطةةاة م ةزة مةةن اجةةل الد ارسةةة (الطةةالب) والطةةالب ال ة ين يدرسةةون فةةك الخةةارع ولحةةنهم يعةةودون سةةنويا لزيةةارة ويهةةم

واإلقامة معهم والعمةال المنفصةلون عةن أسةرهم ويعةودون لهةا فةك نهايةة األسةبوة أو الشةهر وحة ل السةجناو علةن انهةم أفةراد
مقيمون بصورة معتادة مع أسرهم وليس فك أماحن عملهم أو دراستهم أو سجنهم.
رب األسرة:

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة وال ي عرف ب نك يحمل ه ه الصفة من قبل بةاقك أفةراد األسةرة وعةادة مةا يحةون
ه ا الشخص صاحب السلطة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشارحك اآلخرون فك ل

وقد يحون رب

األسرة ح اًر أو أنثن.
الغرفة:

هك أي مساحة تساوي أو تزيد عن ( )4م( 2أربعة أمتار مربعة ف حثر) محاطة بجدران وسةقف يسةهل عةزل المسةتخدمين لهةا
عةةن اآلخ ةرين وتعتبةةر الفرنةةدات المقةةززة مرفةةة إ ا حانةةت مسةةاحتها مسةةاوية أو تزيةةد عةةن أربعةةة أمتةةار مربعةةة ومسةةتخدمة ألي
مرض مةن األمةراض المعيشةية وتعتبةر الصةالة مرفةة وال يعتبةر حةل مةن المطةبو والحمةام والمرحةاض والممةرات مةن

الغرف حما ال يعتبر من الغرف تل المخصصة للحيوانات والدواجن وح ل الغرف المستخدمة للعمل فقط.

ةمن

منطقة العد:

هةةك المنطقةةة الجغرافيةةة المحةةددة علةةن الخ ة ار ط والتةةك يةةتم تحديةةدها علةةن الطبيعةةة بحةةدود وا ةةحة المعةةالم (ش ةوارة وطةةر

وممةرات وحةةدود إداريةةة) لتحةةون مجةةال عمةةل عةةداد واحةةد عةةادة وقةةد تحةةون تجمعةةا صةةغي ار أو جةةزواً مةن تجمةةع سةةحانك حبيةةر.

وت م حل منطقة حوالك  051وحدة سحنية باستثناو التجمعات الصغيرة والتك ت م أقل من  051وحدة سحنية فقةد اعتبةرت
منطقة عد بغض النظر عن عدد الوحدات السحنية.

الخلية:

هةةك اصةةغر وحةةدة معاينةةة جغرافيةةة يةةتم جمةةع البيانةةات علةةن مسةةتواها وي ارعةةن أن تحةةون حةةدود الخاليةةا وا ةةحة يسةةهل التعةةرف
عليها.
الوحدة السكنية:

هك مبنن أو جزو من مبنن معد أصالً لسحن أسرة واحدة ولك باب أو مدخل مسةتقل أو أحثةر مةن مةدخل يةؤدي إلةن الطرية

أو الممةةر العةةام دون المةةرور فةةك وحةةدة سةةحنية أخةةرى وقةةد تحةةون الوحةةدة السةةحنية ميةةر معةةدة أص ةالً للسةةحن إال أنهةةا وج ةدت
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مسحونة وقت تنفي المسح وقد تحون الوحدة السةحنية مسةتخدمة للسةحن أو العمةل أو لحليهمةا أو مغلقةة أو خاليةة .وقةد تحةون
الوحدة السحنية مشغولة ب سرة واحدة أو أحثر وقت تنفي المسح.
اإلسناد الزمني:

هو التاريو المرجعك ال ي تم استخدامك عند احتساب األعمار وقد حدد فك ه ا المسح علن انك تاريو المقابلة.

التجربة القبلية:

هك صورة مصغرة للمسح يتم إجراؤها بهدف فحص األدوات (االسةتمارات والنمةا ع) والعمليةات الميدانيةة والتقةديرات البشةرية

والمادية المو وعة والزمن المقدر إلنهاو العمل الميدانك وادخال البيانات وهدفها باختصار هو فحص الخطة المعةدة لتنفية
المسح الر يسك.
الشباب:

تة ةةم تعرية ةةف الشة ةةباب فة ةةك ه ة ة ا المسة ةةح علة ةةن أنهة ةةم األف ة ةراد فة ةةك الف ة ةةة العمرية ةةة ( )24-01سة ةةنة وهة ةةك ب ة ة ل تت ة ةةمن ف ة ةةة
المراهقين( )01-01سنة والبالغين ( )24-21سنة.
العمر:

هو الفترة الزمنية المقدرة أو المحسوبة بين تاريو الميالد وتاريو المقابلة معب ار عنك بسنوات شمسية حاملة.

العمر عند الزواج األول:

هو عمر الفرد بالسنوات فك وقت إتمام الزواع الفعلك.
العمر عند إنجاب المولود األول:

هو عمر السيدة بالسنوات الحاملة عند إنجابها لمولودها األول.

تاريخ الميالد:

هو تاريو ميالد الفرد ويتحون من اليوم والشهر والسنة الميالدية حسب الوثا

الرسمية مثل تباليغ الوالدة أو شهادات الميالد

أو جواز السفر أو أي مستند رسمك.
االلتحاق بالتعليم:

ويقصد بااللتحا

تسجيل الفرد ب حد مراحل التعليم النظامية سواو أحان منتظماً أو منتسباً .وم ارحةل التعلةيم النظاميةة تشةمل

المرحلة االبتدا ية أو اإلعدادية( األساسية) أو الثانوية أو الحليات والمعاهد األحاديمية أو المهنيةة التةك تعطةك شةهادات دبلةوم

متوسط أو المرحلة الجامعية .وتحون إحدى الحاالت التالية:
ملتحق حاليا :إ ا حان الفرد ملتحقاً حالياً ب حد مراحل التعليم النظامك.

التحق وترك :إ ا حان الفرد قد تر أحد مراحل التعليم النظامك دون الحصول علن شهادة إتمام ه ه المرحلة.
التحق وتخرج :إ ا حان الفرد قد تخرع من أي مرحلة تعليمية نظامية ولم يلتح ب ي مرحلة بعدها.

لم يلتحق أبدا :إ ا حان الفرد مير ملتح حاليا ولم يسب لك االلتحا ب ي مرحلة تعليمية نظامية.
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حالة اللجوء:

وهةةك خاصةةة بالفلسةةطينيين ال ة ين هجةةروا مةةن األ ار ةةك الفلسةةطينية التةةك احتلتهةةا إس ة ار يل عةةام  0141وأبنةةاو ال ة حور مةةنهم
ويصنف حل فلسطينك حسب الحاالت التالية:
الجئ مسجل :إ ا حان الفرد الج ا مسجال ولك اسم فك بطاقة التسجيل ( المؤن) الصادرة عن وحالة الغوث.

الجئ غير مسجل :إ ا حان الفرد الج ا إال أنك مير مسجل فك بطاقة وحالة الغوث ( المؤن) ألي سبب حان.

ليس الجئا :حل فلسطينك ليس من الف تين السابقتين.
المؤهل العلمي:

هو أعلن مؤهل أتمك الفرد بنجاح ويحون المؤهل العلمك لألفراد ال ين أعمارهم  01سنوات ف حثر ويصنفون حالتالك:
ال شيء :إ ا حان الفرد مير حاصل علن أي مؤهل دراسك.

أعلى مؤهىل أنهىا الفىرد بنجىا  :و لة إ ا حةان الفةرد حاصةالً علةن مؤهةل د ارسةك أتمةك بنجةاح ابتةدا ك فة علن حيةث يعتبةر

مؤهةةل (حةةل مةةن أنهةةن الصةةف السةةادس بنجةةاح مةةن المرحلةةة األساسةةية( ابتىىدائي )وحةةل مةةن أنهةةن الصةةف التاسةةع بنجةةاح مةةن
المرحلة األساسية( إعدادي

)وحل من أنهن امتحان الثانوية العامةة( التىوجيهي )مةن المرحلةة الثانويةة( ثىانوي( أمةا بةاقك

المستويات فهك :دبلوم متوسط ،بكالوريوس ،دبلوم عالي ،ماجستير ،دكتو ار .
عدد سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجا :

بالنسةةبة للفةةرد الملتحة حاليةاً أو الة ي التحة وتةةر أو الة ي التحة وتخةةرع تحةةون عةةدد سةةنوات الد ارسةةة النظاميةةة التةةك أتمهةةا
بنجاح هك السنوات الحاملة وال تشمل سنوات االنقطاة وسنوات الرسوب حما ال تشمل السةنة الحاليةة التةك لةم تنت لةك للملتحة
حاليا وال تعتبر الدورات التدريبية

من عدد سنوات الدراسة النظامية.

المهنة:

ه ةةك الحرف ةةة أو ن ةةوة العم ةةل الة ة ي يباشة ةره الف ةةرد إ ا ح ةةان مش ةةتغال أو الة ة ي باشة ةره س ةةابقا إ ا ح ةةان م ةةتعطال س ةةب ل ةةك العم ةةل

والمقصود بالمهنة الر يسة هك المهنة التك يق ةن فيهةا المشةتغل احثةر مةن نصةف وقةت العمةل أو هةك المهنةة األحثةر تحةر اًر

خالل األشهر الثالثة السابقة لتاريو اإلسناد الزمنك.
الحالة الزواجية:

الحالةةة الزواجيةةة للفةةرد تعنةةك حالةةة الفةةرد الشخصةةية والتةةك يحةةون عليهةةا لة الفةةرد الة ي يبلةةغ مةةن العمةةر  02سةةنة فةةاحثر وقةةت

إجراو المقابلة والمتعلقة بقوانين وعادات الزواع المعمول بها فك البلد .وقد تحون إحدى الحاالت التالية:

لم يتزوج أبدا :هو الفرد ال ي يبلغ من العمر  02سنة فةاحثر ولةم يتةزوع زواجةا فعليةا وفقةا للعةرف السةا د (أي لةم يةتم الةدخول

بعد) ولم يعقد قرانك ولم يحن قد تزوع فك الساب .

عقد قران ألول مرة :هو الفرد الة ي يبلةغ مةن العمةر  02سةنة فةاحثر وقةد تةم تسةجيل عقةد زواع رسةمك لةك مةن قبةل المححمةة
ولحنك لم يتزوع فعليا وفقا للعرف السا د (أي لم يتم الدخول بعد) وليس مطلقا أو أرمال من زواع ساب وال يشمل الفرد ال حر
المتزوع حاليا وعقد قرانك للمرة الثانية حيث يعتبر متزوجا.
متزوج :هو الفرد الة ي يبلةغ مةن العمةر  02سةنة فةاحثر والمتةزوع زواجةا فعليةا وفقةا للعةرف السةا د سةواو حةان الزوجةان يقيمةان
معا وقت إجراو المقابلة أم ال وبغض النظر عن حالتك السابقة.

5

مطلق :هو الفرد ال ي يبلغ من العمةر  02سةنة فةاحثر وسةب لةك الةزواع فعةال وانفصةم (انحةل) آخةر زواع بةالطال المسةجل

شرعا ولم يتزوع مرة أخرى.

أرمل :هو الفرد ال ي يبلغ من العمر  02سنة فةاحثر وسةب لةك الةزواع فعةال وانفصةم (انحةل) آخةر زواع بوفةاة الطةرف اآلخةر

ولم يتزوع مرة أخرى.

منفصل :هو الفرد ال ي يبلغ عمره  02سنة فاحثر وسب لك الزواع فعال وانفصل آخةر زواع لةك بسةبب مةا وبةدون أي إثبةات

مسجل رسميا وقانونيا ولم يتزوع مرة أخرى.
وقت الفراغ:

وقةةت الفةراه هةةو الوقةةت المتةةاح بعةةد سةةاعات العمةةل المعتةةادة وال از ةةدة وسةةاعات الد ارسةةة ووقةةت االنتقةةال مةةن المنةةزل إلةةن محةةان
العمل أو الدراسة.

الصحة اإلنجابية:

حالةةة رفةةاه حامةةل مةةن الناحيةةة الجسةةدية والعقليةةة واالجتماعيةةة فةةك جميةةع األمةةور والمتعلقةةة بالجهةةاز التناسةةلك لحةةل مةةن ال ة حر

واألنثن ووظا فك.
األمراض المنقولة بالجنس:

هةةك األم ةراض التةةك تنتقةةل مةةن خةةالل العالقةةة الجنسةةية المباش ةرة بالدرجةةة األولةةن .هةةك أم ةراض منتش ةرة عالميةةا يتعةةرض لهةةا
اإلنسةةان فةةك أي محةةان فةةك العةةالم ويقةةدر مرحةةز مراقبةةة األم ةراض فةةك منظمةةة الصةةحة العالميةةة بحةةدوث  251مليةةون إصةةابة
جديدة سنويا بالعالم .ومن األمراض الجنسية ما يلي:

السىىفلس /الزهىىري :هةةو مةةرض يتمثةةل بوجةةود قرحةةة ميةةر مؤلمةةة فةةك الم ةرأة تحةةون القرحةةة داخةةل المهبةةل أمةةا فةةك الرجةةل تحةةون

القرحةةة علةةن الق ةةيب بحيةةث يسةةهل رؤيتهةةا وتشخيصةةها .تنتشةةر العةةدوى مةةن خةةالل اللمةةس مةةا بةةين الجلةةد والقرحةةة حمةةا تةةتم

العةةدوى للجنةةين أثنةةاو ال ةوالدة .يتسةةبب ه ة ا المةةرض بالعديةةد مةةن الم ةةاعفات منهةةا العمةةن اال ةةطرابات النفسةةية الجنةةون
السرطان موت األجنة وموت المصاب.
السيالن :ينتج ه ا المرض من اإلصةابة بنةوة مةن البحتيريةا تصةيب االحليةل فةك الرجةل وعنة الةرحم عنةد المةرأة حمةا انةك قةد

يصةةيب الفةةم والحلة والشةةرع .وأع ةراض ه ة ا المةةرض تشةةمل اإلفة ارزات والحرقةةة تحمةةن م ةةاعفاتها فةةك التهةةاب اسةةفل الةةبطن
العقم والعمن لدى حديثك الوالدة .ومن المهم معالجة القرينين معا.

الفطار(الفطريات) :هك احثر أنواة األمةراض المنقولةة بةالجنس انتشةا ار .تنةتج عةن اإلصةابة بنةوة مةن أنةواة الفطريةات تشةمل

أع ار ها علن إف ارزات بي او سميحة مصاحبة بححة قوية وحرقة واحمرار فك منطقة المهبل وتنتشةر أثنةاو فتةرة الحمةل وبةين
مصابك أمراض السحري والنساو البدينات .العالع يجب أن يشمل القرينين.
النتوءات التناسلية/السعدأنه :تنتج عن اإلصابة بالفيروس المسبب للمرض وهك نفس الفيروس المسبب لثآليل الجلد .ينةتج
عن اإلصابة بها ححة وعدم ارتياح أثناو عملية الجماة والتبول .تعةالج مةن خةالل االست صةال الج ارحةك .تحمةن خطةورة هة ا

المرض ب نك لك عالقة بسرطان عن الرحم.

اإليىىدز :ينةةتج اإليةةدز عةةن اإلصةةابة بفي ةروس نقةةص المناعةةة البشةةري ( ) HIVال ة ي يهةةاجم حريةةات الةةدم البي ةةاو ال ةةرورية
للةةدفاة عةةن الجسةةم وبالتةةالك ت ةةعف جهةةاز المناعةةة فةةك جسةةم اإلنسةةان .فت ةرة ح ةةانة المةةرض قةةد تصةةل إلةةن سةةنوات عديةةدة

تتجاوز  01سنوات فك بعض األحيان ولحن يحةون المصةاب معةدي خةالل فتةرة الح ةانة .األعةراض تشةمل فقةدان الةوزن
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انتفاخ الغدد الليمفاوية فقدان الشهية مشاحل فك الجهاز اله ةمك ارتفةاة فةك درجةة الحة اررة التعةر الليلةك فقةدان الة احرة
والنتيجة الموت.
تنظيم األسرة:

هك المباعدة بةين حمةل وآخةر عةن طرية اسةتخدام وسةيلة أو احثةر مةن وسةا ل تنظةيم األسةرة والهةدف منهةا هةو إنجةاب العةدد
المرموب فيك من األطفال فك الوقت المناسب وهو اختياري من اجل الحفاظ علن صحة األم والطفل وعةدم تعري ةهما ألي

مخاطر يمحن تجنبها.
وسائل تنظيم األسرة:

هةك الوسةةا ل التةك يمحةةن أن يسةتخدمها الزوجةةان أحةدهما أو حالهمةةا دون إحةراه أي منهمةةا وبواسةطتها يمحةن تجنةةب أو تة خير
الحمل ومنها:
الحبوب :وهك حبة تؤخ يوميا وبانتظام عن طري الفم وتستعمل لتجنب أو ت خير الحمل.
اللولب:هو جهاز بالستيحك يو ع داخل الرحم بواسطة طبيب أو ممر ة مؤهلة ومدربة ومالبا ما يحتةوي علةن الرصةاص
ويستعمل لت خير أو تجنب الحمل ويزال عند الرمبة فك الحمل.

الحقىىن بىىاإلبر :هةةك حقنةةة خاصةةة تعطةةن بالع ةةل علةةن فتةرات زمنيةةة لتة خير أو تجنةةب الحمةةل .التحاميىىل/الرغىىوة/المبيىىدات
المنوية :وسا ل تو ع داخل المهبل قبل الجماة بفترة قصيرة وتستعمل لتجنب أو ت خير الحمل.

الواقي الذكري (الكندوم) :عبارة عن حيس من المطةاط يسةتعملك الرجةل لمةرة واحةدة أثنةاو الجمةاة لمنةع وصةول السةا ل المنةوي
إلن مهبل السيدة ويستعمل لت خير أو تجنب الحمل وح ل للوقاية من اإلصابة باألمراض المنقولة جنسيا.

التعقيم األنثوي :هك وسةيلة مةن وسةا ل تنظةيم األسةرة وتةتم بطريقةة جراحيةة وتهةدف إلةن وقةف الحمةل حليةا و لة عةن طرية
ربط األنابيب أو تسحير المواسير.

فترة األمان :تعتمد ه ه الطريقة علن احتساب أيام الخصوبة للمرأة أو االمتناة عةن الجمةاة فةك هة ه الفتةرة وهةك الفتةرة قبةل
منتصف الدورة الشهرية بيومين إلن ثالثة أيام والتك تحون فيها المرأة احثر عر ة للحمل.

العىزل/القىذ

الخىارجي :وهةو منةع وصةول السةا ل المنةوي للرجةل إلةن داخةل الةرحم خةالل فتةرة الجمةاة وهةو اقةدم وسةيلة مةن

وسا ل تنظيم األسرة.

الرضاعة الطبيعية :تستعمل الر اعة الطبيعية حوسيلة لتنظيم األسرة إ ا توفرت فيها الشروط التالية:

 – .0تحثيف وزيادة عدد مرات الر اعة ليال ونها ار.
 – .2انقطاة الطمث.

– أن يحون عمر المولود اقل من  6شهور.
العن

الجسدي:

هو تعرض الفرد ألي اعتداو من طرف سواو حان ل بال رب أو الحر أو العض أو الدفش.
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استمارة المسح
تتحون استمارة مسح الشباب من قسمين ر يسيين هما:
القسم األول :يتحون مما يلك:

الجزو األول :البيانات التعريفية وبنود السيطرة النوعية وبيانات أفراد األسرة التك تشمل بيانات حول الخصا ص الديمغرافية
واالجتماعية واالقتصادية مثل :العمر الجنس حالة اللجوو التعليم المهنة الر يسية الحالة الزواجية.

الجزو الثانك :بيانات خصا ص المسحن.
القسم الثاني :استمارة ال حور واإلناث:

الجزو األول :األفراد ( )24-01سنة حيث يتناول الموا يع التالية :العالقات األسرية أوقات الفراه الحياة االجتماعية
والمجتمع المدنك الهوية واالنتماو الحالة الصحية وتقيم األو اة الصحية العمل التعليم الثقافة ووسا ل اإلعالم الحالة

الصحية والمعرفة باألمراض المنقولة جنسيا المعرفة بوسا ل تنظيم األسرة والمواقف.

الجزو الثانك :األفراد ( )01-02سنة حيث يتناول الموا يع التالية :إعداد الفتيان /الفتيات للوالدية المسؤولة.

ربط الملفات
تت لف مجموعة البيانات التك ستستخدم من قبل المستخدمين من  4ملفات والتك يمحن ربطها مع بع ها البعض بواسطة
مفاتيح خاصة .ويحتوي الجدول التالك مواصفات ه ه الملفات:
اسم المل
Roster.sav

مفاتيح الربط

المحتوى

 :ID00رقم االستمارة المتسلسل

بيانات أفراد األسرة

 :Serialرقم سطر الفرد
Housing.sav
Youth file.sav

بيانات خصا ص المسحن
بيانات الشباب

 :ID00رقم االستمارة المتسلسل

من الف ة العمرية ( )24-01سنة.

 :ID00رقم االستمارة المتسلسل
 :Serialرقم سطر الشاب

Intifada.sav

بيانات استطالة رأي الشباب ( )24-01سنة حول االتجاهات

 :ID00رقم االستمارة المتسلسل

نحو االنتفا ة.

 :Serialرقم سطر الشاب

إن المتغيرات األساسية التك تستخدم فك ربط الملفات مع بع ها البعض هك  ID00و Serialأو البديل عن رقم سطر

الفرد مثل رقم الشاب وهك موجودة فك جميع الملفات.
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استخالص وحدات القياس
تم استخدام وحدات التحليل من خالل استخراجها حما يلك:
الوحدة
فرد

المل
Roster.sav

كيفية االستخراج
األسر التك تمت مقابلتها ويتواجد فيها شباب ( )24-01سنة

أسرة

Housing.sav

خصا ص المساحن لألسر التك تمت مقابلتها.

فرد

Youth file.sav

األفراد ال ين تمت مقابلتهم ( )24-01سنة.

فرد

Intifada.sav

األفراد ال ين تمت مقابلتهم ( )24-01سنة.

شمول مجتمع العينة
المجتمع المستهدف فك ه ا المسح هك االسر الفلسطينية التك تقييم بصورة معتادة فك اال ار ك الفلسطينية وتم الترحيز فك
المسح علن الشباب فك الف ة العمرية ( )24-01سنة لدراسة واقعهم واتجاهاتهم.

العينة واإلطار
بلغ حجم العينة  5,570أسرة تجاوب منهم  4,830أسةرة منهةا  3,256أسةرة فةك ال ةفة الغربيةة و  1,574أسةرة فةك قطةاة
مزة.

تم تقسيم طبقات العينة إلن مستويين:
 -0المستوى األول :المحافظة (وعددها  06محافظة).

 -2المستوى الثانك :نوة التجمع السحانك (ح ر ريف مخيم).
إطار المسح هو قا مة مناط

العد الخاصة بالتعداد العام للسحان والمساحن والمنشآت لعام  .0117ومنطقة العد هك

مجموعة من المساحن المتجاورة ت م بما معدلك  051أسرة.

حساب األوزان
يعرف الوزن علن انك مقلوب احتمال االختيار للعنصر فك العينة ويمحن تفسير الوزن علن انك مقدار ما يمثلك العنصر فك
العينة من عناصر المجتمع .وقد تم حساب األوزان بحيث تراعك التعويض عن حاالت عدم االحتمال التك تمت خالل
عملية جمع البيانات باإل افة إلن مراعاة توزيع السحان حسب المنطقة والجنس والترحيب العمري حسب التقديرات
السحانية لمنتصف الربع الثالث من عام  .2113ومن ال روري عند حساب التقديرات لمؤشرات المسح أن يتم حساب
األوزان بحيث يحون لحل وحدة تحليل وزن يتناسب مع احتمال االختيار للوحدة.
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إ ن تعديل األوزان مهم للتقليل من التحيز الناشئ عن حاالت عدم االستجابة حما أن تعديل األوزان راعن التغير فك عدد
السحان من إجراو التعداد العام للسحان والمساحن والمنشآت عام  0117وحتن تنفي المسح.
حما روعك عند حساب األوزان والتقديرات عدد السحان فك األ ار ك الفلسطينية وتوزيعهم حسب الف ات العمرية فك منتصف
الربع الثالث من عام  .2113ل ا فإن النتا ج والتقديرات والنسب المستخرجة من ه ا المسح تمثل الواقع فك األ ار ك
الفلسطينية فك تل الفترة.
لقد تم األخ بعين االعتبار عند حساب األوزان تصميم العينة إال انك وللتقليل من تعقيدات الحسابات فقد تم افتراض أن
األسر تم اختيارها مباشرة من الطبقات.

حساب التباين
من ال روري أن يجري حساب األخطاو المعيارية لتقديرات المسح الر يسك حتن يتسنن للمستخدم التعرف علن دقة
التقديرات وموثوقية المسح.

إن الخط اإلجمالك للمسح يصنف إلن نوعين :أخطاو إحصا ية وأخطاو مير إحصا ية .ترتبط األخطاو مير اإلحصا ية
بإجراوات العمل اإلحصا ك فك مراحلك المختلفة :مثل اإلخفا

فك تفسير أس لة االستمارة وعدم الرمبة فك اإلجابة

الصحيحة أو عدم القدرة عليها وسوو التغطية اإلحصا ية…الو .وتعتمد ه ه األخطاو علن نوعية العمل ونوعية التدريب

واإلشراف وحفاوة التصميم والتنفي وما يرتبط بها من فعاليات مختلفة.

لقد ب ل فري العمل جهوداً حثيثة فك مختلف المراحل للتقليل من األخطاو مير اإلحصا ية إال انك من الصعب تقدير قيمة
ه ا النوة من األخطاو بسبب مياب أساليب قياسية فنية تقوم علن أسس نظرية بمعالجتها.

أما األخطاو اإلحصا ية فانك يمحن تقييمها إحصا يا .وتقاس األخطاو اإلحصا ية مالباً بالخط المعياري وال ي يعرف

علن انك الج ر التربيعك الموجب للتباين .لقد تم حساب التباين له ا المسح باستخدام الحزمة البرمجية  CENVARحيث

يتم استخدام طريقة ( )Ultimate Clusterفك حساب التباين.
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جمع البيانات
تجهيز كتيب إرشادات الباحثات وتدريب الفريق

تم تجهيز حتيب تدريب الباحثين ليشمل جميع الموا يع ات العالقة بالعمل الميدانك واستيفاو االستمارة بحيث شمل مهام
حل ع و فك فري العمل الميدانك وآلية الوصول لألسرة واجراو المقابلة واستيفاو االستمارة .وح ل تم تجهيز حتيبات
تدريب المشرف والمدق

بهدف تدريب الطاقم علن حل المهارات الالزمة ل مان نجاح المشروة .وقد تم تجهيز برنامج

التدريب ليشمل جميع الموا يع الواردة فك دليل التدريب .وعقدت الدورة التدريبية فك نفس الوقت فك حل من ال فة
الغربية وقطاة مزة حيث تم تدريب فري العمل لل فة الغربية فك مدينة رام اهلل وتدريب فري العمل لقطاة مزة فك مدينة

مزة.
حما تم إجراو دورة تدريبية لمدة ثمانية أيام للباحثين ويومين آخرين لطاقم المشرفين والمدققين حيث شار فك الدورة 034
متدرب منهم  12فك ال فة الغربية و 42فك قطاة مزة وعقدت الدورة فك الفترة الواقعة ما بين .2113/17/21-22
اشتمل تدريب الباحثين علن محا رات قسمت إلن قسمين:
القسم األول :يناقش موا يع خاصة بالباحث بشحل عام مثل تصميم المسوح اإلحصا ية والوصول إلن األسرة المختارة

واجراو المقابالت ومهام وواجبات فري العمل الميدانك باإل افة إلن إدارة العمل الميدانك.

القسم الثاني :الخاص بسمح الشباب وقد تم نقاش أهداف المسح وتمارين عديدة حول االستمارة وبيان طريقة استيفاو
أقسامها وحثهم علن توخك الدقة أثناو استيفاو االستمارة.

حما اشتمل التدريب علن العديد من التمارين العملية الصفية والميدانية والبيتية ل مان حصول المتدربين علن جميع
المهارات الالزمة لتنفي العمل الميدانك بنجاح.
العمل الميداني للمسح الرئيسي

قامت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميدانك بو ع خطة لتنفي العمل الميدانك للمسح الر يسك فك ال فة الغربية وقطاة
مزة .وقد شملت ه ه المرحلة تح ير طاقم البحث وتح ير لوازم وأدوات العمل (االستمارات والخ ار ط وحشوف العينة).
وتم إعداد فريقين لتنفي العمل الميدانك:
الفريق األول :وتحون من  43باحث و 1مشرفين و 00مساعداً و 6مدققين ومنس عمل ميدانك باإل افة لمنس منطقة
فك ال فة الغربية وقد تم توزيع الطاقم علن ثالث مناط (الشمال والوسط والجنوب).

الفريق الثاني :وتحون من  21باحث و 5مشرفين ومدققين و 6مساعدين باإل افة لمنس منطقة فك قطاة مزة تم توزيعك
علن ثالث مناط (الشمال والوسط والجنوب).
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تدقيق البيانات في الميدان

قامت إدارة المشروة بو ع آلية وا حة لتدقي البيانات وتم تدريب طاقم المدققين عليها .وحانت آلية التدقي المتبعة

حالتالك:
 -استالم االستمارات المحتملة من الباحثين بشحل يومك.

 فحص حل استمارة والت حد من أنك قد تم جمع بيانات عن األف ارد المؤهلين وأنك قد تم استيفاو جميع األقسامواألس لة فك االستمارة وأنك قد تم تسجيل جميع اإلجابات بدقة.
 إعادة االستمارات مير المحتملة أو التك وجد بها أخطاو أو أقسامها مير متسقة مع بع ها البعض إلن الميدان. إعادة مقابالت بنسبة  %01من حجم الخلية و ل باستخدام استمارة خاصة بالمشرف للت حد من صحة البياناتبالمقارنة مع استمارة الباحث.

 إجراو فحص سريع لألعمار واعادة مقابلة األسر التك تشمل ف ة الشباب فك األعمار الفاصلة بين حون الفردمؤهل أو مير مؤهل الستحمال مقابلتهم حيث يتم من خالل ل

الت حد من دقة البيانات التك حصل عليها

الباحث.
آلية اإلش ار

والمتابعة

تم تصميم نما ع خاصة للمتابعة علن صعيد استالم وتسليم االستمارات علن جميع المستويات وح ل علن صعيد متابعة

اإلنجاز اليومك للباحثين حيث حان المشرف يقوم بتوزيع العمل علن الفري من خالل الخارطة وحشف العينة االستداللك.

وحان يقدم تقارير يومية وأسبوعية إلن منس العمل الميدانك وادارة المشروة يو ح فيها عدد المقابالت المحتملة وحاالت
الرفض والحاالت التك ال تنطب

حالوحدات السحنية مير الم هولة والحاالت التك لم يتم فيها تحديد نتيجة المقابلة

والحاالت التك لم يحن باإلمحان االتصال بها بعد ثالث زيارات .باإل افة إلن إجراو زيارات ميدانية من قبل الفنيين

ومنسقك العمل الميدانك بهدف مراقبة العمل و مان جودة البيانات والمساعدة فك حل أي مشحلة تواجك فري

العمل

الميدانك.

فترة اإلسناد
نف ه ا المسح فك الفترة الواقعة ما بين  2113/11/14وحتن  .2113/11/21واعتبر تاريو اإلسناد لحساب األعمار هو
تاريو المقابلة.

حوسبة البيانات
تجهيز برامج اإلدخال

تم خالل ه ه المرحلة إعداد برامج اإلدخال باستخدام حزمة  ACCESSوتم تصميم شاشات اإلدخال والعمل علن و ع
قواعد اإلدخال بشحل ي من إدخال االستمارات بشحل جيد ح ل و ع استعالمات تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها

حيث تعمل ه ه االستعالمات علن فحص المتغيرات علن مستوى االستمارة.
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إدخال البيانات

بعد االنتهاو مةن تصةميم بةرامج اإلدخةال واختبارهةا والت حةد مةن جاهزيتهةا بوشةر العمةل علةن إدخةال البيانةات و لة بعةد أن تةم

تةدريب المةدخلين علةن التعامةل مةع بةرامج اإلدخةال .بةدأ العمةل علةن إدخةال بيانةات المسةح فةك  2113/1/05وانتهةن العمةةل
بتةةاريو  2113/01/01وقةةد حانةةت عمليةةة اإلدخةةال مرتبطةةة بتةةدف االسةةتمارات مةةن الميةةدان حيةةث عمةةل  02مةةدخالً ومةةدققاً
علن إدخال وتةدقي االسةتمارات وقةد تةم إدخةال البيانةات

ةمن ورديتةين صةباحية ومسةا ية و لة مةن أجةل

ةمان االنتهةاو

من إدخال البيانات فك موعدها المحدد.

معدالت اإلجابة
األسر والشباب المؤهلون ومعدالت االستجابة حسب المنطقة ونوع التجمع
العينة ومعدالت االستجابة

المنطقة

Region

األ ار ك الفلسطينية

ال فة الغربية

قطاة مزة

نوع التجمع
ح ر

Type of Locality
ريف

مخيمات

اسر العينة

5,570

3,890

1,680

3,110

1,645

815

اسر العينة التك تم مقابلتها

4,830

3,256

1,574

2,613

1,440

777

معدل االستجابة لألسر

86.7

83.7

93.7

84.0

5.78

95.3

ال حور ال ين تم مقابلتهم ( )42-01سنة

1,901

1,240

661

999

868

33.

اإلناث اللواتك تمت مقابلتهن ( )42-01سنة

2,396

1,632

764

1,240

761

395

جودة البيانات
تم جمع بيانات ه ا المسح ب سلوب العينة ولةيس بالحصةر الشةامل لة ا فهةك معر ةة لنةوعين ر يسةيين مةن األخطةاو .األول
أخطاو المعاينة (األخطاو اإلحصا ية) والثانك أخطةاو ميةر المعاينةة (األخطةاو ميةر اإلحصةا ية) .ويقصةد ب خطةاو المعاينةة
تل األخطاو الناتجة عن تصميم العينة له ا فهك سهلة القياس وقد حسب التباين وت ثير تصميم العينةة لحةل مةن األ ار ةك
الفلسطينية وال فة الغربية وقطاة مزة.
أمةةا األخطةةاو ميةةر اإلحصةةا ية فهةةك ممحنةةة الحةةدوث فةةك حةةل م ارحةةل تنفية المشةةروة خةةالل جمةةع البيانةةات أو إدخالهةةا والتةةك

يمحن إجمالها ب خطاو عدم االستجابة وأخطةاو االسةتجابة (المبحةوث) وأخطةاو المقابلةة (الباحةث) وأخطةاو إدخةال البيانةات.

ولتفةادي األخطةاو والحةد مةةن ت ثيرهةا فقةد بة لت جهةةود حبيةرة مةن خةةالل تةدريب البةاحثين تةدريبا محثفةةا وبح ةور مجموعةة مةةن
الخبراو المختصةين فةك المفةاهيم والمصةطلحات الطبيةة/الصةحية وتةدريبهم علةن حيفيةة إجةراو المقةابالت واألمةور التةك يجةب
اتباعها أثناو إجراو المقابلةة واألمةور التةك يجةب تجنبهةا واجةراو التجربةة القبليةة وتةم إجةراو ثالثةة أيةام تةدريب ميةدانك خةالل

الدورة التدريبية.

حما تم تدريب مدخلك البيانات علن برنةامج اإلدخةال وتةم فحةص البرنةامج علةن بيانةات التجربةة القبليةة واالسةتمارات التةك تةم
استيفاؤها خالل أيام التدريب الميدانك التك نف ت

من الدورة التدريبية .ومن أجل االطةالة علةن صةورة الو ةع والحةد مةن

أي ةةة إش ةةحاليات ح ةةان هن ةةا اتص ةةال دا ةةم م ةةع المش ةةرفين والم ةةدققين م ةةن خ ةةالل الزية ةةارات المس ةةتمرة إل ةةن المحات ةةب الفرعي ةةة

واالجتماعات الدورية .ح ل تم التطر إلن المشاحل التك واجهها الباحثين أثناو العمل الميدانك وتو يح ه ه األمور.
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قييم البيانات الديمغرافية االجتماعية

هنا طر مختلفة لتقييم البيانات تختلف باختالف الموا يع وهك تشمل ما يلك:

 .0تح ار ارت القيم المفقودة واجابات "أخرى" و "ال أعةرف" وفحةص عةدم االتسةا بةين األقسةام المختلفةة أو بةين تةاريو المةيالد
واألقسام األخرى .إ افة إلن فحص االتسا الداخلك للبيانات حجزو من منطقية البيانات واحتمالها.

 .2مقارنةة بيانةات المسةةح مةع المصةةادر الخارجيةة األخةةرى المشةابهة للو ةةع فةك األ ار ةةك الفلسةطينية وحة ل نتةا ج المسةةوح
ات العالقة التك تمت فك األ ار ك الفلسطينية والتعداد العام للسحان والمساحن والمنشآت 0117 -والمسح الصةحك-
 2111ومسح القوى العاملة والمسةح الةديمغرافك  .0115وقةد أظهةرت نتةا ج تلة الفحوصةات أن البيانةات ات جةودة
واتسا عالك.
السمات الديمغرافية التي لها عالقة بتاريخ الميالد:

تم تحديد الفرد المؤهل بناو علن تاريو الميالد حيث حان يتم استيفاو تاريو الميالد من شهادة الميالد أو من الهويةة أو أي
وثيقة رسمية أخرى وقد يحون هنا بعض األخطاو فك أعمار األفراد ال ين لم تتوفر لديهم مثل ه ه الوثا  .وتبرز أهميةة
الدقة فك تحديد تاريو الميالد حون المسح يرحز علن ف ةات عمريةة محةددة لمةا للعمةر مةن أهميةة وتة ثير علةن رأي الفةرد وقةد
اعتمدنا الحتساب العمر تاريو ميالد الفرد وتاريو المقابلة.
إن أخطةاو تسةةجيل العمةةر تنةتج عةةن أخطةةاو فةك التبليةةغ عةةن العمةر أثنةةاو اسةةتيفاو البيانةات أو عةةن عةةدم فهةم السةؤال الخةةاص
بالعمر أو خط أثناو إدخال بيانات العمر وبشحل أهم هك ناتجة عن عدم معرفة المبحوث لعمةره الفعلةك .وأخطةاو التبليةغ
عن العمر تحةدث فةك حةل المسةوح وال يسةتثنن هة ا المسةح مةن لة  .وعلةن حةل حةال فةان مقةدار وخطةورة األخطةاو تختلةف
بةةين المسةةوح .ويجةةب اإلشةةارة هنةةا إلةةن أنةةك خةةالل السةؤال عةةن حةةل مةةن العمةةر بالسةةنوات الحاملةةة وتةةاريو المةةيالد اسةةتخدمت
الوثا

الرسمية حلما أمحن ل الستيفاو بياناتها فك ه ا المسح.

المتغيرات المشتقة
اسم المتغير

الوص

loctype

نوة التجمع

Region

المنطقة

رموز اإلجابات /قيم المتغير
 .0ح ر
 .2ريف
 .3مخيم
 .0ال فة الغربية
 .2قطاة مزة
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تنويك

المتغيرات من  R01وحتن  R07خاصة بال حور (مير متوفرة فك استمارة اإلناث)
المتغيرات من  V01aوحتن  V16خاصة باإلناث (مير متوفرة فك استمارة ال حور)
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