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المقدمة
يعتبررر مسررح الشررباب مررن المسررو المهمررة الت ر يوليهررا الجهرراا المريرراح لءحصرراس الفلسررطين اهتمام راظ ااص راظ ن ر اظر لتتبرراين
يعرف الشباب علرى أنهم فر الفئررة العمريررة ( )22-01سرنة
الدراسات ف تعريفها للفئرة العمرية المحددة للشباب فهناك من ّ
والبعض اآلار يعتبرهم من هم ف الفئة العمرية ( )22-01سنة وفر يرا الفئترين يمارش الشرباب شرريحة يبيررة مرن المجتمرع
الفلسطين

فضا على أن الشباب يشيلون شريحة اجتماعية هامة ومتمياة لما يتمتعرون برم مرن روة وحيويرة ومصردر اهتمرام

متواصش وطا ة ال يجوا تجاهلها يما يعتبر الشباب عماد المستقبش ودرع األمة واروتها الت تفوق سرائر ارواتهرا ومواردهرا
حيث أن الشباب هم عنصر التغيير ف المجتمع وعند مرحلة الشباب يبدأ التاطيط لتلبية احتياجات المجتمع مرن المهرارات
واليفاسات المستقبلية.
يه رردف مس ررح الشررباب  2101إل ررى ت رروفير العديررد م ررن الموشر ررات والمعلوم ررات ع ررن الش ررباب يالمش ررارية المجتمعي ررة والتعل رريم
والصررحة والعمررش والتيسررب وغيرهررا مررن الموش ررات اال تصررادية واالجتماعيررة باإلضررافة إلررى ن ررتهم للمسررتقبش إب رراا القضررايا

والتحررديات التر تواجررم الشررباب الفلسررطين فواتاحررة الفرصررة للتعرررف علررى احتياجرراتهم ف ر هر ا المجرراش .و ررد تررم اعتمرراد الفئررة
العمرية ( )22-01سنة يفئة عمرية ممالة للشباب ف ه ا المسح.

المفاهيم والمصطلحات
العمر:

يعرف العمر على أنم الفترة الامنية بين تاريخ المياد ولح ة اإلسناد الامن لتاريخ الايارة معب اظر عنم بالسنوات الياملة.

األسرة:

ه فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة رابة ويقيمون ف مسين واحد ويشتريون ف المأيش أو ف أح وجرم
متعلق بترتيبات المعيشة .وتقسم األسر الااصة (المعيشية) حسب ترييبها األسرح إلى األنواع اآلتية:
أسرة من فرد واحد :وه األسرة الت تتيون من شاص واحد فقط.
أسرة نووية (األسرة النواة) :وه األسر المعيشية الت تتيون يلية من نواة أسررية واحردة وتتشريش مرن أسررة مولفرة مرن
اوجين فقط أو من اوجين مع ابرن أو ابنرة (بالردم فقرط ولريا برالتبن ) أو أيارر أو أب (رب األسررة) لديرم ابرن أو ابنرة أو

أياررر أو أم (رب األسرررة) ل ررديها ابررن أو ابن ررة أو أياررر مررع ع رردم وجررود أح ش رراص مررن األ ربرراس اآلار ررين أو مررن غي ررر
األ ارب.

أسرة ممتدة :ه األسرة الميونة من أسرة نووية أو أيار مع وجود أفراد آارين يعيشون معهم وتربطهم عا ة رابة بتلرك

األسرة.

أسرة مركبة :هر األسررة الميونرة مرن أسررة نوويرة أو أيارر مرع وجرود فررد أو أفرراد يعيشرون معهرا وال ترربطهم عا رة اربرة

به ه األسرة.

نسبة الجنس( :مؤشر)

موشر يقيا عدد المواليد ال يور ليش مئة مولود أناى ف

سنة معينة
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حالةةة اللجةةوء ااصررة بالفلسررطينيين الر ين هجررروا مررن فلسررطين التر احتلتهررا إسررائيش عررام  0221وتشررمش أبنرراس الر يور مررنهم
وأحفادهم.

الجئ مسجل :إ ا يان الفرد الجئاظ ولم اسم مسجش ف بطا ة التسجيش (المون) الصادرة عن ويالة الغوث.

الجئ غير مسجل :إ ا يان الفرد الجئاظ إال أنم غير مسجش ف بطا ة ويالة الغوث (المون) ألح سبب يان.

ليس الجئا :هو يش فلسطين ليا الجئاظ مسجاظ أو الجئاظ غير مسجش.
متوسط حجم األسرة( :مؤشر)

موشر يقيا متوسط عدد أفراد األسر ف الفئة المستهدفة.
الحالة التعليمية:

وييون المستوى التعليم لألفراد ال ين أعمارهم  01سنوات فأيار ..ويصنفون

هو أعلى موهش علم أتمم الفرد بنجا
يالتال :

أمي :إ ا يان الفرد ال يستطيع القراسة واليتابة معاظ بأح لغة يانت ولم يحصش على أح شهادة من التعليم الن ام .

ملم :إ ا يان الفرد يستطيع القراسة واليتابة دون إنهاس أح مرحلة من المراحش التعليمية الم يورة بحيث يمينم راسة

ويتابة جملة بسيطة.

أعلى مؤهل أتمه الفرد بنجاح :إ ا يان الفرد حاصاظ على موهش دراس

متوسط بيالوريوا دبلوم عال
الصف السادا بنجا

ماش االبتدائية اإلعدادية اانوح دبلوم

ماجستير ديتوراه بشرط أن ييون د أتمها بنجا  .ويعتبر موهش يش من أنهى

من المرحلة األساسية (ابتدائ ) ويش من أنهى الصف التاسع بنجا

من المرحلة األساسية

(إعدادح) ويش من أنهى امتحان الاانوية العامة (التوجيه ) بنجا من المرحلة الاانوية (اانوح) فوا ا يان الفرد ملتحقاظ
حالياظ ف المرحلة االبتدائية وعمره ( )01سنوات فأيار يعتبر (ملم).
االلتحاق بالتعليم النظامي:

يقصد بااللتحاق تسجيش الفرد بأحد مراحش التعليم الن امية سواس أيان منت ماظ أو منتسباظ .ومراحش التعليم الن امية تشمش
المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية( األساسية) أو الاانوية أو اليليات والمعاهد األياديمية أو المهنية الت تعط شهادات دبلوم

متوسط أو المرحلة الجامعية.
جنس المدرسة:

تصنف المدرسة حسب جنا الطلبة ال ين يدرسون فيها فإما أن تيون لل يور أو لءناث أو مدرسة ماتلطة لل يور

واإلناث معا.
الجهة المشرفة:

ه الجهة المسوولة عن المدرسة انونيا واداريا .إما أن تيون حيومية أو ويالة الغوت أو ااصة.

المكتبة:

ه مجموعة من مة من اليتب المطبوعة والدوريات ورسومات ومواد مرئية ومسموعة تقدم ادمات وتسهيات لاشااص

ال ين يستادمون ه ه المواد عند طلبهم.
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الحالة الزواجية للفرد :ه حالة الفرد الشاصية الحالية الت ييون عليها لك الفرد ال ح يبلغ من العمر  02سنة فأيار

و ت فترة اإلسناد والمتعلقة بقوانين وعادات الاواج المعموش بها ف البلد.
و د تيون إحدى الحاالت التالية:

 .0لم يتزوج أبدا :هو الفرد ال ح يبلغ عمره  02سنة فأيار ولم يتاوج اواجاظ فعلياظ وفقاظ للعرف السائد (أح لم يتم الداوش
بعد) ولم يعقد رانم ولم يين د تاوج ف السابق.

 .5عقد قران ألول مرة ولم يتم الدخول :هو الفرد ال ح يبلغ عمره  02سنة فأيار و د تم تسجيش عقد اواج رسم لم من
بش المحيمة ولينم لم يتاوج فعلياظ وفقا للعرف السائد (أح لم يتم الداوش بعد) وليا مطلقاظ أو أرماظ من اواج سابق

وال يشمش ال ير المتاوج حالياظ وعقد رانم للمرة الاانية حيث يعتبر متاوج.

 .3متزوج :هو الفرد ال ح يبلغ عمره  02سنة فأيار والمتاوج اواجاظ فعلياظ وفقا للعرف السائد سواس يان الاوجان مقيمان

معاظ و ت اإلسناد الامن أم ال .وبغض الن ر عن حالتم السابقة ويعتبر الرجش المتاوج أيار من اوجة ويوجد حالياظ
واحدة أو أيار ف عصمتم متاوجاظ.

 .4مطلق :هو الفرد ال ح يبلغ من العمر  02سنة فأيار وسبق لم الاواج فعاظ وانفصم (انحش) آار اواج بالطاق
المسجش شرعاظ ولم يتاوج مرة أارى وليا لم اوجة أارى على يد الحياة.

 .2أرمل :هو الفرد ال ح يبلغ عمره  02سنة فأيار وسبق لم الاواج فعاظ ولين انفصم (انحش) آار اواج لم بوفاة الطرف
اآلار ولم يتاوج مرة أارى وليا لم اوجة أارى على يد الحياة.

 .6منفصل :هو الفرد ال ح يبلغ عمره  02سنة فأيار وسبق لم الاواج فعاظ وانفصش آار اواج لم بسبب ما ودون أح
إابات مسجش رسمياظ و انونياظ ولم يتاوج مرة أارى وليا لم اوجة أارى على يد الحياة.

الوحدة السكنية (المسكن):

ه مبنى أو جاس من مبنى معد أصاظ لسين أسرة واحدة ولم باب أو مداش مستقش أو أيار من مداش يودح إلى الطريق
أو الممر العام دون المرور ف

وحدة سينية أارى و د تيون الوحدة السينية غير معدة أصا للسين إال أنها وجدت

مسيونة و ت المسح و د تيون الوحدة السينية مستادمة للسين أو العمش أو ليليهما أو مغلقم أو االية.
حيازة المسكن:

يماش ييفية حيااة األسرة للمسين وتيون إحدى الحاالت التالية:
مستأجر :إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه بشكل دوري شهرياً أو كل مدة معينة .وقد يكون المسكن
مستأجر مفروش (مع أثاث) أو مسكن غير مفروش (بدون أثاث).
ملك :إ ا يان المسين ملياظ لألسرة أو ألحد أفرادها ال ين يقيمون بالمسين عادة.

دون مقابل :ف حالة حيااة المسين بدون دفع أح مبالغ يأن ييون المالك أب أو أم أو أحد أ ارب رب األسرة أو أحد
أف اردها ال ين ال يقيمون بالمسين أو مقدما من جهة أارى دون مقابش.

مقابل عمل :إ ا يان المسين مقدماظ لألسرة نتيجة عا ة عمش تربط أحد أفراد األسرة بجهة العمش دون دفع إيجار.
وسواس أيانت ه ه الجهة تملك المسين أو تقوم ه بدفع اإليجار للمالك األصل .
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نوع المسكن:

هو الشيش الهندس أو المعمارح للمسين وال ح د ييون فيا أو دا اظر أو شقة أو غرفة مستقلة أو أح شيش آار .ماش
(برايية أو ايمة…الخ).

الفيال :ه مبنى ائم ب اتم مشيد من الحجر الن يف عادة ومعد أصا لسين أسرة واحدة عادة ويتيون من طابق
واحد بجناحين أو من طابقين أو أيار يصش بينهما درج داال

وياصص أحد األجنحة ف حالة الطابق الواحد أو

الطابق الاان للنوم والجنا اآلار أو الطابق األرض لاستقباش والمطبخ والادمات بماتلف أنواعها يما يتوفر ف
الغالب للفيا حديقة تحيط بها بغض الن ر عن مساحتها باإلضافة إلى سور يحيط بها من الاارج ويراج للسيارة يما
يغطى السطح العلوح للفيا بمادة القرميد على األغلب ويمين أن يوجد ضمن حدود الفيا أحد المبان أو الماحق

وييون من ميوناتها.

الدار :ه مبنى معد أصاظ لسين أسرة واحدة أو أيار ويماش البناس التقليدح ف فلسطين و د تتيون الدار من طابق
واحد أو طابقين تستغلهما أسرة واحدة أما إ ا يانت الدار مقسمة إلى وحدات سينية منفصلة يش منها تشمش المرافق

الااصة بها ويقيم بيش منها أسرة مستقلة فيعتبر يش مسين شقة.
الشقة :ه

جاس من دار أو عمارة تتيون من غرفة أو أيار مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض ويقفش عليها

جميعاظ باب اارج

وه معدة لسين أسرة واحدة ويمين الوصوش إليها عن طريق درج أو ممر يودح إلى الطريق

العام.

غرفة مستقلة :ه غرفة ائمة ب اتها ليا بها مرافق بش تشترك عادة مع غيرها من الغرف ف المرافق (مطبخ – حمام
– مرحاض) وه معدة أصا للسين وتوجد عادة على أسطح المبان أو بالفناس وتيون جاساظ من دار أو فوق أسطح

العمارات.

أخرى :وحدات سينية ال يمين تصنيفها يأحد األنواع السابقة ماش األيواخ واليهوف والمغارات واأليشاك بشرط أن تيون

مشغولة بسين أو عمش و ت التعداد.
السلع المعمرة:

هر السررلع التر ترردوم طرروياظ لرردى األسررة ماررش  :سرريارة اصوصررية وهر السرريارات الماصصررة لاسررتادام الارراص لألسررة

وااجة يهربائية وسراان شمسر

وتدفئرة مريايرة وميتبرة مناليرة (تروفر  01يترب غيرر مدرسرية علرى األ رش تسرتادم لتنميرة

الجوانب الاقافية أو الدينية …الخ) وطباخ غاا وغسالة مابا وتلفايون وفيديو ويمبيوتر وصحن ال ط (ستايت).

النشيطون اقتصاديا (القوى العاملة):

هم جميع األفراد ال ين ينتمون لسن العمش ( 01سنة فايار) وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.
العمالة:

تشمش ه ه الفئة يش من ينطبق عليم مفهوم العمالة أح جميع األفراد ال ين ينتمون لسن العمش (القوة البشرية) ويعملون
ويضم لك أصحاب العمش المستادمين بأجر العاملين لحسابهم أو ف مصالحهم الااصة باإلضافة ألعضاس األسرة

غير مدفوع األجر.
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البطالة:

تشمش ه ه الفئة جميع األفراد ال ين ينتمون لسن العمش ( 01سنة فأيار) ولم يعملوا أبداظ ااش فترة اإلسناد ف أح نوع من
األعماش ويانوا ااش ه ه الفترة مستعدين للعمش و اموا بالبحث عنم بإحدى الطرق ماش مطالعة الصحف التسجيش ف

مياتب االستادام سواش األصد اس واأل ارب أو غير لك من الطرق.
العمالة المحدودة:

تضم ه ه المجموعة جميع األفراد ال ين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية سواس يانوا يعملون عردد
ساعات أ ش من المعتراد لسربب مرن األسرباب والر ين يرغبرون فر

ات الو رت بايرادة عردد سراعات عملهرم إلرى العردد الطبيعر

( 31ساعة فأيار أسبوعيا) ويحاولون ايادة ه ا العدد بإحدى الطرق يالبحث عن عمرش إضراف أو يحراولون تأسريا عمرش
ااص أو مصرلحة ااصرة وهر ا النروع سرم بالعمالرة المحردودة ال راهرة .وينردرج ير لك ضرمن العمالرة المحردودة أولئرك الر ين
يرغبرون بتغييررر عملهررم ألسررباب ا تصررادية ماررش عرردم يفايررة ال ارترب أو بسرربب ررروف العمررش السرريئة وهر ا النرروع سررم بالعمالررة

المحدودة غير ال اهرة.
االجر النقدي :هو األجر النقدح الصاف المدفوع للمستادمين بأجر من بش أصحاب العمش.
وظيفة جزئية :ه تلك الو يفة الت يباشر الفرد فيها العمش أ ش من  35ساعة ااش أسبوع اعتيادح إال إ ا يان عدد

ساعات العمش االعتيادية أ ش من لك وف ه ه الحالة تيون الو يفة جائية إ ا يان عدد ساعات عمش الفرد أ ش من عدد
الساعات ال ح يباشر العاملون فيها العمش ف ه ه المهنة عادة.
يعمل لحسابه :وهو الفرد ال ح يعمش ف منشأة يمليها أو يملك جاسا منها) شريك ( وليا بالمنشأة أح مستادم يعمش بأجر

ويشمش األشااص ال ين يعملون لحسابهم اارج المنشآت.

يعمل باجر :هو الفرد ال ح يعمش لحساب فرد آار أو لحسابة نشأة أو جهة معينة وتحت إشرافها ويحصش مقابش عملم على

أجر محدد سواس يان بأجر على شيش راتب شهرح أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو على القطعة أو أح طريقة دفع أارى .

ويندرج تحت لك العاملون بالو اارات والهيئات الحيومية والعاملون بالشريات باالضافة إلى ال ين يعملون بأجر ف مصلحة
ااصة بالعائلة أو لدى الغير.
أيام العمل الشهرية:
ه

عدد األيام الت

عملها الشاص ااش الشهر باستاناس أيام العطش ونهاية األسبوع والمغادرات المرضية وغيرها

المدفوعة وغير المدفوعة .وتعتبر ساعة عمش واحدة ااش اليوم ييوم عمش.

الهجرة:

ه انتقاش الشاص أو األسرة ياملة من تجمع سيان إلى آار أو من دولة إلى أارى أح بشرط أن يجتاا الفرد حدود
ه ا التجمع أو الدولة وا ام أو ينوح اإل امة ف ميان الوصوش حتى لو ام بفترات ايارة بسيطة إلى ميان آار.

استخدام االنترنت :عرف استادام االنترنت بأنم القيام باالستادامات االساسية ماش :الداوش إلى الموا ع راسة الصحف

تنايش الملفات أو البرامج من الشبية  .و د حددت فترة االستادام )ااش  12شهر الماضية يتاريخ اسناد ف المسح).
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استخدام الحاسوب  :عرف استادام الحاسوب بأنم القيام باالستادامات االساسية ماش :تشغيش الجهاا والداوش إلى ملفات

معينة ونقش وحف الملفات وانشائها و د حددت فترة االستادام )ااش  12شهر الماضية يتاريخ اسناد ف المسح).
البريد االلكتروني :وسيلة تسمح لمستعمل الشبية محليا وعالميا لتبادش الرسائش يضمن لك النص والملحقات.
الصحة

ه حالة رفاه يامش من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليا فقط الالو من المرض أو اإلعا ة.
الصعوبة /اإلعاقة

األشااص ال ح يعانون من صعوبات بدنية أو عقلية أو هنية أو حسية طويلة األجش وي لك الحواجا والموا ف والبيئات

الماتلفة الت تحوش دون مشاريتهم مشارية فعالة ف مجتمعهم على دم المساواة مع اآلارين.
التحرش :هو االستفااا لشاص ما أو هو يش ما من شأنم ان يلهب مشاعر شاص آار فوااارة أعصابم ودفعم إلى

العنف وهنا نوعان من االستفااا :االستفااا المدبر وهو ال ح يعط صفة العمد له ا التصرف االستفااا غير المدبر وهو

ال ح يفقده سمة العمد.
استمارة المسح

استمارة األسرة :تضمنت ه ه االستمارة أسئلة تفصيلية حوش الاصائص الديمغرافية واالجتماعية والتعليمية والعملية

والاواجية لألفراد باإلضافة لبيانات اصائص المسين وتحديد الشاب الموهش للمقابلة الفردية.
استمارة الشباب ( )92-51سنة حيث اشتملت االستمارة على األقسام التالية:

 .5التعليم (تجربة التعليم بماتلف المراحش تقييم مراحش التعليم اصائص الملتحقين بالتعليم الرضى عن تجربة
التعليم).

 .2العمل والتكسب ( الحالة العملية اصائص العاملين اصائص العاطلين عن العمش العمش الريادح الوضع المال
واالداار).

 .3الهجرة (التوجهات حوش الهجرة للاارج هجرة األصد اس واأل ارب المحيطين تجربة الهجرة للاارج)
 .4الحالة الزواجية والصحة (العا ة بين الاوجين موضوعات متعلقة بالسين وأدور النوع االجتماع
التغ ية الصحة النفسية والتواصش االجتماع

الرياضة وممارسة النشاط البدن

الصحة العامة

المعرفة باإليدا الرضا ف الحياة

الصحة اإلنجابية والجنسية)
 .5المشاركة المجتمعية ( األنشطة التطوعية التواصش المجتمع

األصد اس والدعم األسرح القيم المجتمعية المشارية

السياسية والتطلعات المستقبلية االنترنت ووسائش اإلعام االجتماعية)
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ربط الملفات

تتيون البيانات الموهلة لاستادام العا م من مجموعة من الملفات والت يمين ربطها مع بعضها البعض بواسطة مفاتيح

ااصة .ويحتوح الجدوش التال مواصفات ه ه الملفات:
اسم الملف
YNG-ROSTER-A

مفاتيح الربط

المحتوى

 :IDر م االستمارة المتسلسش ف العينة

بيانات أفراد األسرة

 :HR01ر م الفرد المتسلسش
YNG-HOUSING-A

بيانات اصائص المسين

 :IDر م االستمارة المتسلسش ف العينة

YNG-ALL-A

استمارة الشباب

 :IDر م االستمارة المتسلسش ف العينة

 :HR01ر م الفرد المتسلسش

مجتمع الدراسة:

مجتمع الدراسة عبارة عن جميع األفراد الفلسطينيين من الفئة العمرية  22-55سنة والمقيمين مع أسرهم بشيش اعتيادح

ف دولة فلسطين ااش عام .2155
اإلطار والعينة

تصميم العينة :العينة ه عينة ات ااث مراحش:
المرحلة األولى :ه ااتيار عينة طبقية عشوائية احتمالية متناسبة مع حجم يش منطقة عد من األسر( )ppsميونة من (

 )195منطقة عد.

المرحلة الثانية :يتم ااتيار  91أسرة بطريقة مساحية

ويبدأ االاتيار من نقطة عشوائية ف منطقة العد الماتارة (ر م

مبنى) حيث تشمش األسر حاالت عدم االستجابة واألسر الت ال يتوفر فيها الفئة العمرية  22- 55سنة ي لك باإلضافة
لألسر المستجيبة الت لديها الفئة العمرية  22-55سنة .
المرحلة الثالثة :يتم ااتيار فرد واحد من األسرة من الفئة العمرية  22-55بطريقة عشوائية باستادام جداوش ييش بحيث

ييون جنا الفرد الماتار حسب ر م االستمارة المتسلسش ف عينة منطقة العد إ ا يان ر م فردح يتم ااتيار فرد ير فوا ا
يان اوج يتم ااتيار فرد أناى .
إطار المعاينة :يتيون إطار المعاينة من مناطق العد الت تم تحديدها ف التعداد العام للسيان والمساين والمنشآت 2112

ومنطقة العد تتيون من مجموعة من المساين الت تعيش فيها األسر ويبلغ متوسط عدد األسر  524أسرة و د تم استادام

ه ه المناطق يوحدات معاينة أولية ( )PSUsف المرحلة األولى من عملية ااتيار العينة.
حجم العينة :تم تقدير حجم العينة لتيون  8,248أسرة.
حساب األوزان


يعرف وان الوحدة اإلحصائية (وحدة المعاينة) ف العينة بأنم المقلوب الرياض الحتماش ااتيار الوحدة وعينة

مسح الشباب ه عينة طبقية عنقودية ( )PPSات مرحلتين .حيث يتم ف المرحلة األولى حساب وان مناطق
العد باالعتماد على احتماش ااتيار يش منطقة عد (عينة  )ppsام ف المرحلة الاانية يتم حساب وان األسرة من
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يش منطقة عد ام نجد حاصش ضرب وان المرحلة األولى ف
األول

وان المرحلة الاانية فنحصش على وان األسر

ام نقوم بتعديش ه ه األواان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف  2101وتيون فئة التعديش ه

الطبقة (محاف ة نوع التجمع) وبالتال نحصش على وان األسر النهائ .



يتم حساب أواان ملف أفراد األسرة ف المسح بإعطاس يش فرد وان أسرتم النهائ وهو وان الفرد األول

ويتم

تعديش أواان األفراد األولية حسب المنطقة وجنا الفرد والفئات العمرية الاماسية ( 07فئة) الت يقع فيها الفرد
حسب تقديرات


منتصف عام  2101و ب لك نيون د حصلنا على الوان النهائ للفرد ف الفئة التابع لها.



يتم حساب وان الفرد ف الفئة ( )22-01سنة ف المسح بإعطاس يش فرد وان أسرتم النهائ ووان الفرد األول
هو حاصش ضرب وان أسرة الفرد ف

عدد أفراد الفئة ( )22-01سنة حسب الجنا ف

أسرة ه ا الفرد ويتم

تعديش أواان األفراد األولية حسب المنطقة (ضفة غاة) وجنا الفئة ( )22-01سنة والفئات العمرية (02-01
22 -21

 )22-21الت

تقع فيها الفئة ( )07-02سنة حسب تقديرات منتصف  2101وب لك نيون د

حصلنا على الوان النهائ للفرد ف الفئة (  ) 22-01سنة.

حساب التقديرات والتباين

إن بيانات ه ا المسح يتأار بأاطاس المعاينة نتيجة الستادام عينة وليا حص ار شاما لوحدات مجتمع الدراسة ول لك من

المويد

هور فروق عن القيم الحقيقية الت

نتو ع الحصوش عليها من ااش التعدادات و د تم احتساب التباين ألهم

الموشرات يما أن جدوش حسابات التباين موجود ومرفق مع التقرير وال يوجد إشيالية ف

مستويات النشر للتقديرات

الم يورة ف التقرير على مستوى فلسطين و على مستوى المحاف ة.
ملخص حساب التباين ألبرز مؤشرات المسح
قيمة

المؤشر

التقدير

نسبة األفراد ف الفئة العمرية  92-01الملتحقين بالتعليم ف فلسطين 9101
نسبة األفراد ف

الفئة العمرية  92-01ال ين فيروا أو حاولوا عمش مشروع ااص

بهم ف فلسطين 9101
نسبة األفراد ف

فلسطين 9101
نسبة األفراد ف

الفئة العمرية  92-01الراضون عن تجربتهم ف

التعليم ف

الفئة العمرية  92-01الراغبون بالهجرة اارج فلسطين

الخطأ

المعياري

الخطأ

النسبي

فترة الثقة %59
الحد األدنى

الحد األعلى

9.62

%061

96.

%9161

%9.62

9162

%16.

962

%0261

%996.

.169

%16.

061

%.961

%.168

996.

%16.

96.

%9961

%9169

916.

%162

961

%9961

%9.61

نسبة األفراد ف الفئة العمرية  92-01ال ين سبق لهم أن سمعوا بمرض االيدا ف

.862

%168

16.

%..61

%.269

نسبة األفراد ف الفئة العمرية  92-01ال ين سبق استادموا الحاسوب من أح ميان

.268

%060

06.

%.861

%806.

واإل امة ف دولة أارى 9101

نسبة األفراد ف الفئة العمرية  92-01ال ين سبق اموا بممارسة أح نشاط رياض
لمدة نصف ساعة يوميا ف فلسطين 9101

فلسطين 9101

ااش الااث شهور الماضية ف فلسطين 9101

فترة اإلسناد
لغايات ه ا المسح فقد تم اعتبار تاريخ المقابلة هو تاريخ اسناد لحساب األعمار وبا
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الموشرات الديمغرافية واالجتماعية.

جمع البيانات

التدريب والتعيين :تم تدريب فريق العمش الميدان لمدة أسبوع ااش الفترة  2101/1/2لغاية  2101/1/03حيث تم تدريب

نحو  021متدرباظ اضعوا جميعهم المتحانات تقيميم حيث تم ااتيار  022منهم للعمش بو ائف ماتلفة وفق نتائج تقييمهم
أاناس الدورة التدريبية واالمتحان النهائ .

العمش الميدان للمسح :تم جمع البيانات ميدانياظ ااش الفترة .2101/01/1 -2101/11/02
أنظمة الترميز

تم استادام دليش التجمعات الفلسطينية ودليش التصنيف الدول باالضافة لدليش المهنة لترميا السئلة المتعلقة بالتجمعات

الفلسطينية والدوش والمهنة والمعتمدة لدى الجهاا.
حوسبة البيانات

 مرحلةةة البرمجةةة :تررم ارراش ه ر ه المرحلررة إعررداد ب ررامج اإلدارراش باسررتادام حامررة  Oracleوتررم التعررديش علررى شاشررات

اإلدارراش والعمررش علررى وضررع واعررد اإلدارراش بشرريش يضررمن إدارراش االسررتمارات بشرريش جيررد ي ر لك وضررع اسررتعامات

تن يف لفحص البيانات بعد إداالها حيث تعمش ه ه االستعامات على فحص المتغيرات على مستوى االستمارة.
 مرحلةةة اسةةتالم وطةةبط االسةةتمارات :تررم ف ر ه ر ه المرحلررة اسررتام االسررتمارات مررن منسررق العمررش الميرردان ومررن ارراش
النمرو ج المعررد لر لك .حيررث يقرروم المو رف بضرربط االسررتمارات والتأيررد مررن اسرتامها جميعهررا و لررك مررن ارراش النمررو ج

المعد ل لك.

 مرحلة اإلدخال :تم إدااش وتن يف البيانات ااش الفترة .2101/00/22-2101/11/30

 مرحلة تدقيق البيانات :ترتم هر ه المرحلرة بعرد اإلداراش حيرث يقروم بهر ه المهمرة أشرااص يعملروا علرى مقارنرة البيانرات
المدالة باالستمارات األصلية لتعديش أاطاس اإلدااش إن وجدت ضمن اإلجراسات المتبعة و لك من ااش النمرو ج
المعد له ه المرحلة ورفع التقارير اليومية عن اإلنجاا وعن د ة المداش للمتابعة اإلدارية.

جودة البيانات

يشمش مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة بدساظ بالتاطيط األول

للمسح وانتهاس بييفية النشر وفهم البيانات واالستفادة

منها .وهناك سبعة أبعاد للجودة اإلحصائية  :الصلة بالوا ع الد ة الو تية إميانية الوصوش القابلية للمقارنة االتساق
االيتماش .يشمش فحص د ة البيانات جوانب متعددة ف

المسح من أبراها األاطاس اإلحصائية بسبب استادام عينة

وي لك األاطاس غير اإلحصائية ترجع إلى طا م العمش وأدوات المسح باإلضافة إلى معدالت االستجابة ف المسح واهم
آاارها على التقديرات .ويشمش ه ا القسم ما يل :
 أخطاء المعاينة


إن بيانات ه ا المسح يتأار بأاطاس المعاينة نتيجة الستادام عينة وليا حص ار شاما لوحدات مجتمع الدراسة

ول لك من المويد هور فروق عن القيم الحقيقية الت نتو ع الحصوش عليها من ااش التعدادات و د تم احتساب

التباين ألهم الموشرات يما أن جدوش حسابات التباين موجود ومرفق مع التقرير وال يوجد إشيالية ف مستويات
النشر للتقديرات الم يورة ف التقرير على مستوى فلسطين و على مستوى المحاف ة.
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أخطاء غير المعاينة:

أما أاطاس غير المعاينة فهر ممينرة الحردوث فر يرش م ارحرش تنفير المشرروع اراش جمرع البيانرات أو إداالهرا والتر يميرن
إجماله ررا بأاط رراس ع رردم االس ررتجابة وأاط رراس االس ررتجابة (المبح رروث) وأاط رراس المقابل ررة (الباح ررث) وأاط رراس إدا رراش البيان ررات.
ولتفادح األاطاس والحد من تأايرها فقد ب لت جهود يبيرة من ااش تدريب الباحاين تدريبا ميافاظ وتردريبهم علرى ييفيرة إجرراس
المقرابات واألمرور التر يجرب إتباعهرا أانرراس إجرراس المقابلرة واألمرور التر يجرب تجنبهررا وترم إجرراس بعرض التمرارين العمليررة

والن رية ااش الدورة التدريبية باإلضافة إلى تاويدهم بيتيب دليش الباحث الميدان وال ح يحتوح على مفتا ااص بأسرئلة
االستمارة وآليرة اسرتيفائها وأسرلوب التعامرش مرع المبحرواين لضرمان تقليرش معردالت الررفض واإلدالس بالبيانرات الصرحيحة وغيرر
المنحااة يما تم تدريب مدال البيانات على برنامج اإلدااش وتم فحص برنامج اإلدااش بش البدس بعملية إدااش البيانات.
أما باصوص العمش الميتب فقد تم تدريب طا م اراص لترد يق االسرتمارات واليشرف عرن األاطراس الميدانيرة ممرا يقلرش إلرى
حرد يبيررر معرردالت األاطراس التر يميررن أن تحصرش أانرراس العمررش الميرردان  .ومرن أجررش افررض نسربة األاطرراس التر يميررن أن
تحصرش أانراس إدارراش االسرتمارة إلررى الحاسروب فقررد ترم تصررميم برنرامج إدارراش بحيرث ال يسررمح برأح أاطرراس تناسرقية يميررن أن
تحصش أانراس عمليرة اإلداراش ويحتروح علرى العديرد مرن الشرروط المنطقيرة و رد أدت هر ه العمليرة إلرى يشرف مع رم األاطراس
الت لم يتم العاور عليها ف المراحش السابقة من العمش حيث تم تصحيح يافة األاطاس الت تم ايتشافها.
وبعد االنتهاس من عمليات التد يق سالفة ال ير تم فحص تناسق البيانات بواسطة الحاسوب باستادام الجداوش التي اررية
والتقاطعية و د تبين أنها يانت متناسقة تماماظ ولم يتم ايتشاف أاطاس ات تأاير على نوعية البيانات .وه ا بدوره أعطى
انطباعاظ جيدا للقائمين على المسح بأنم يمين االعتماد على ه ه البيانات واستاراج موشرات إحصائية مواو ة و ات داللة
عالية عرن السياحة المحلية ف فلسطين.

و د صاحب مجريات المسح أاطاس عدم االستجابة حيث شيلت حالة (رفض التعاون) ااش ايارات الباحاة الميدانية
النسبة االعلى من حاالت عدم االستجابة حيث بلغت  %0.6وه نسبة منافضة نسبيا بالمقارنة مع المسو االسرية الت
ينف ها الجهاا و لك يعود الى يون استمارة المسح واضحة و ابرة الفريق الميدان

 %22.7ف منطقة وسط الضفة وبلغت اعلى نسبة استجابة  %21.1ف جنوب الضفة.

و د بلغت ادنى نسبة استجابة

معدالت اإلجابة:

تم ااتيار ( )1,221أسرة ممالة لألراض الفلسطينية حيث بلغ عدد األسر الميتملة ( )7,676أسرة منها ( )1,217أسرة
تحتوح على فرد واحد على األ ش من الفئة العمرية ( )22-01حيث أن ( )1,022أسرة ميتملة ف
و( )2,112أسرة ميتملة ف

الضفة الغربية

طاع غاة و د جرى تعديش األواان على مستوى طبقات التصميم لتعديش تأاير نسرب حاالت

الرفض وعدم االستجابة وبلغت نسبة االستجابة ف الضفة الغربية  %22.2و ف
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طاع غاة .%27.2

حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول لالسر
عدد الحاالت

حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمول
االسر الميتملة

87.8.

حاالت عدم االستجابة
االسرة مسافرة

.9

ال احد ف البيت

00.

رفض التعاون

098

لم يتوفر معلومات

0.

اارى

.

حاالت ايادة الشموش
وحدة غير موجودة

2

وحدة غير ماهولة

901

المجموع ( حجم العينة الكلي )

842,8

معادالت التجاوب و عدم التجاوب :

نسبة أاطاس ايادة الشموش = مجموع حاالت ايادة الشموش %011 x
عدد حاالت العينة األصلية

وتساوح = %2.7
نسبة عدم االستجابة = مجموع حاالت عدم االستجابة %011 x
وتساوح = %2.3

العينة الصافية

العينة الصافية = العينة األصلية – ( حاالت ايادة الشموش )
نسبة االستجابة =  - %011نسبة عدم االستجابة.
وتساوح = 21.7
حاالت االستجابة و عدم االستجابة لالفراد في الفئة العمرية  52-02سنة
عدد الحاالت

حاالت عدم االستجابة
االفراد الميتملين

17929

رفض التعاون

1.

اارى

12

حجم العينة

94,85

نسبة عدم االستجابة لألفراد ف الفئة العمرية  22-55سنة = مجموع حاالت عدم االستجابة %011 x
عينة األفراد

وتساوح = %0.7
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نسبة االستجابة لألفراد ف الفئة العمرية  22-55سنة =  - %011نسبة عدم االستجابة.
وتساوح = %21.3
معالجة حاالت عدم االستجابة بتعديل االوزان :

wi  o.c wi
wi

حيث أن

wi

:

rg



الوان االول

ng



fg 

بش التعديش لاسرة .i

 :gفئة التعديش حسب المحاف ة و نوع التجمع.
 :fgمعامش تعديش الوان حسب الفئة

wi

wi
wi





ng

:

مجموع األواان ف الفئة g
 :مجموع اواان حاالت ايادة شموش

o.cg
rg

.g

:

مجموع اواان حاالت االستجابة

يتم ايجاد  fgليش فئة وف النهاية نحصش على الوان النهائ لاسرة (  ) w' iباستادام المعادلة التالية:
w' i  wi * fgi

إجراءات طبط الجودة

ااش المراحش الماتلفة للعمش تم اتاا العديد من اإلجراسات لضرمان ضربط الجرودة حيرث ترم تردريب مردال البيانرات علرى

برنررامج اإلدارراش وتررم فحررص برنررامج اإلدارراش بررش البرردس بعمليررة إدارراش البيانررات .ومررن أجررش اإلطرراع علررى صررورة الوضررع
والحد من أية إشياليات يان هناك اتصاش دائم مع طا م العمش الميدان مرن اراش الايرارات الميدانيرة المسرتمرة لاضرطاع

على سير العمش الميدان للمشروع وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريرق الميردان اراش الايرارات الميدانيرة الماتلفرة ير لك
ترم التطرررق بشرريش مسررتمر إلررى المشررايش التر واجههررا البرراحاين أانراس العمررش الميرردان ووضررع الحلرروش المناسرربة لهررا مررن ارراش
إصدار التعليمات ف حاش عدم وضو مفهوم معين أو ف حاش هور حاالت ف الميدان بحاجة إلى مايد من التوضيح.
تقييم البيانات
ويمين تلايص مصادر بعض األاطاس غير اإلحصائية الت برات أاناس تنفي المسح بما يل :
 .0عدم القدرة على استيفاس البيانات ف بعض االستمارات بسبب حاالت عدم االستجابة ماش  :عدم وجود أحد فر البيرت
وهناك اسر لم يستطع الباحث مقابلتها ألنها رفضت.
 .2أاطاس ناجمة عن طريقة طر السواش من بش الباحث الميدان .
 .3سوس فهم المبحوث للسواش واإلجابة بناس على فهمم ل لك.
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المتغيرات المشتقة
اسم المتغير
locality type

رموز اإلجابات /قيم المتغير

الوصف
 .0حضر

نوع التجمع

 .2ريف
 .3مايم
Region

 .0الضفة الغربية

المنطقة

 .2طاع غاة
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