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 .0المقدمة

يعمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ تأسيسه ومباشرته العمل انطالقا من مدينة القدس في أيلول 1993 ،على
إبراز اإلحصاءات المتعلقة بمحافظة القدس ،وخصوصا ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها

للضفة الغربية في عام .1967
ونظ اًر لخصوصية وضع القدس في الحالة الفلسطينية ،واستهدافها من قبل إسرائيل بالضم والتهويد ،فقد حاول الجهاز منذ
انطالق أعماله تخصيص جزء هام من الموارد لتأمين تدفق البيانات اإلحصائية المنتظمة حول المحافظة .وقد عمل

الجهاز على تثبيت محافظة القدس كوحدة إحصائية مستقلة في كل العينات التي يتم تصميمها في المسوح اإلحصائية
المختلفة من أجل إتاحة المجال لنشر تقديرات إحصائية ذات مصداقية على مستوى هذه المنطقة.
وفي ذات السياق تم تنفيذ المسح االجتماعي لمحافظة القدس ألول مرة عام  2113وهو أحد المسوح المتخصصة في
دراسة األوضاع االجتماعية وظروف المعيشة ،وبالتالي يوفر إحصاءات أكثر تفصيالً مما يتيح المجال للتعمق في دراسة
الواقع الفلسطيني في القدس وتحليل األوضاع االجتماعية والديمغرافية ،واستم ار اًر لهذا الجهد ،فقد تم تنفيذ المسح

االجتماعي لمحافظة القدس االعوام  ،2111 ،2115وللمرة الرابعة عام  2113بهدف تحديث اإلحصاءات المتوفرة حول
المؤشرات الرئيسية للمحافظة في المجاالت االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية باإلضافة إلى الخصائص المختلفة

للمساكن وظروف السكن في المحافظة.

 .4المفاهيم والمصطلحات
القدس (منطقة :)J1

القدس (منطقة  :)J1تشمل ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام

 .1967وتضم منطقة  J1تجمعات (بيت حنينا ،مخيم شعفاط ،شعفاط ،العيسوية ،القدس "بيت المقدس" وتشمل (الشيخ
جراح ،وادي الجوز ،باب الساهرة ،الصوانة ،الطور ،الشياح ،راس العامود) ،سلوان ،الثوري ،جبل المكبر ،السواحرة
الغربية ،بيت صفافا ،شرفات ،صور باهر ،أم طوبا ،كفرعقب).
القدس (منطقة

:)J2

تشمل محافظة القدس باستثناء ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام
 ،1967وتضم منطقة  J2تجمعات (رافات ،مخماس ،مخيم قلنديا ،التجمع البدوي جبع ،قلنديا ،بيت دقو ،جبع ،الجديرة،
الرام وضاحية البريد ،بيت عنان ،الجيب ،بير نباال ،بيت إجزا ،القبيبة ،خربة أم اللحم ،بدو ،النبي صموئيل ،حزما ،بيت
حنينا البلد (التحتا) ،قطنة ،بيت سوريك ،بيت اكسا ،عناتا ،الكعابنة (التجمع البدوي الخان األحمر) ،الزعيم ،العيزرية ،أبو
ديس ،عرب الجهالين (التجمعات البدوية العيزرية وأبو ديس) ،السواحرة الشرقية ،الشيخ سعد).

األسرة:

فرررد أو مجموعررة أفرراد ترربطهم أو ال ترربطهم صررلة ق اربررة ،ويقيمررون فرري مسرركن واحررد ،ويشررتركون فرري المأكررل أو فرري أي وجرره

متعلق بترتيبات المعيشة.
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رب األسرة:

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة ،الذي عر رررف بأنه يحم ررل هذه الصفة من قبل باقي أفراد األسرة ،وعرادة مرا يكرون

هذا الشخص صاحب السلطر ررة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشاركه اآلخرون فري ذلك.
الفرد في األسرة:

هو الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر على انه فرد في األسرة أو عضو فيها إذا كانت هذه الوحدة السكنية هري مكران

اإلقامة المعتادة له أو مكان اإلقامة الوحيد له.
العمر بالسنوات الكاملة:

هو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وتاريخ اإلسناد معب ار عنه بالسنوات الكاملة.

أسرة نووية:

وهي األسر المعيشية التي تتكون كليرة مرن نرواة أسررية واحردة ،وتتشركل مرن أسررة مؤلفرة مرن زوجرين فقرط أو مرن زوجرين مرع
ابن أو ابنة(بالدم فقط ولريس برالتبني) أو أكثرر أو أب(رب األسررة) لديره ابرن أو ابنرة أو أكثرر أو أم(رب األسررة) لرديها ابرن أو
ابنة أو أكثر ،مع عدم وجود أي شخص من األقرباء اآلخرين أو من غير األقارب.
األسرة الممتدة:

هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معهم وتربطهم عالقة قرابة بتلك األسرة.

األسرة المركبة:

هي األسرة المكونة من أسرة نووية أو اكثر مع وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال تربطهم عالقة قرابة بهذه األسرة.

الحالة الزواجية للفرد:

ه ري حالررة الفرررد الشخصررية الحاليررة الترري يكررون عليهررا ذلررك الفرررد الررذي يبل ر مررن العمررر  12سررنة فررأكثر وقررت فت ررة اإلسررناد،

والمتعلقة بقوانين وعادات الزواج المعمول بها في الدولة.
وقد تكون إحدى الحاالت التالية:
 .0أعزب /عزباء (لم يتزوج أبددا) :هرو الفررد الرذي يبلر عمرره  12سرنة فرأكثر ،ولرم يترزوج زواجراً فعليراً وفقراً للعررف السرائد
(أي لم يتم الدخول بعد) ولم يعقد قرانه ولم يكن قد تزوج في السابق.

 .4عقد ألول مرة ولم يتم الدخول :هو الفرد الذي يبل عمره  12سنة فأكثر ،وقد تم تسجيل عقد زواج رسمي لره مرن قبرل
المحكمة ولكنه لم يتزوج فعلياً وفقا للعرف السرائد (أي لرم يرتم الردخول بعرد) ولريس مطلقراً أو أرمرالً مرن زواج سرابق ،وال

يشمل الذكر المتزوج حالياً وعقد قرانه للمرة الثانية حيث يعتبر متزوج.

 .3متزوج /متزوجة :هو الفرد الذي يبل عمره  12سنة فأكثر والمتزوج زواجاً فعلياً وفقا للعرف السائد سواء كان الزوجران
مقيمرران مع راً وقررت اإلسررناد الزمنرري أم ال .وبغررا النظررر عررن حالترره السررابقة ،ويعتبررر الرجررل المتررزوج أكثررر مررن زوجررة
ويوجد حالياً واحدة أو أكثر في عصمته متزوجاً.

 .2مطل د  /مطلقددة :هررو الفرررد الررذي يبل ر مررن العمررر  12سررنة فررأكثر وسرربق لرره الررزواج فع رالً وانفصررم (انحررل) آخررر زواج
بالطالق المسجل شرعاً ولم يتزوج مرة أخرى.
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 .5أرمل /أرملة :هو الفرد الذي يبل عمره  12سنة فأكثر وسبق له الزواج فعالً ولكرن انفصرم (انحرل) آخرر زواج لره بوفراة
الطرف اآلخر ،ولم يتزوج مرة أخرى.

 .6منفصل /منفصدلة :هرو الفررد الرذي يبلر عمرره  12سرنة فرأكثر وسربق لره الرزواج فعرالً وانفصرل آخرر زواج لره بسربب مرا
ودون أي إثبات مسجل رسمياً وقانونياً ،ولم يتزوج مرة أخرى.

حالة اللجوء:

حالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام  1918وتشمل أبناء
الذكور منهم وأحفادهم .تصنف إلى-:
 .0الجئ مسجل :إذا كان الفرد الجئاً وله اسم مسجل في بطاقة التسجيل (المؤن) الصادرة عن وكالة الغوث.

 .4الجئ غير مسجل :إذا كان الفرد الجئاً إال أنه غير مسجل في بطاقة وكالة الغوث (المؤن) ألي سبب كان.
 .3ليس الجئا :هو كل فلسطيني ليس الجئاً مسجالً أو الجئاً غير مسجل.
المرض المزمن:

ا لمرا الذي يصاحب الفرد بصفة مزمنة وال يمكن شفاؤه منه ،ويكون مشخص من قبل طبيب مختص ويتناول له عالج
بشكل مستمر.
التأمين الصحي:

هو عقد ما بين المؤمن و المؤمن عليه يتعلق بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما وعالجها.

االلتحا بالتعليم النظامي:

يقصد بااللتحاق ،تسجيل الفرد بأحد مراحل التعليم النظاميرة ،سرواء أكران منتظمراً أو منتسرباً .وم ارحرل التعلريم النظاميرة تشرمل
المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية( األساسية) أو الثانوية أو الكليات والمعاهد األكاديمية أو المهنيرة التري تعطري شرهادات دبلروم

متوسط أو المرحلة الجامعية.
الحالة التعليمية:

هو أعلى مؤهل علمي أتمه الفرد بنجاح  ،ويكون المستوى التعليمي لألفراد الذين أعمارهم  11سنوات فأكثر.
رياض األطفال:

كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر ،وتحصل على ترخيص مزاولة المهنرة

من و ازرة التربية والتعليم .وتقسم إلى مرحلتين :مرحلة البسرتان ،يكرون األطفرال فيهرا عرادة فري سرن الرابعرة ومرحلرة التمهيردي
ويكون األطفال فيها عادة في سن الخامسة.
المتسرب:

هو الطالب الذي ترك المدرسة نهائياً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتقل إلى مدرسة أخرى.
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سنوات الدراسة التي أتمها الفرد بنجاح:

بالنسبة للفرد الملتحق حالياً أو الذي التحق وتررك أو الرذي التحرق وتخررج ،تكرون سرنوات الد ارسرة النظاميرة التري أتمهرا بنجراح
هي السنوات الكاملة ،وال تشمل سنوات االنقطاع وسنوات الرسوب  ،كما ال تشمل السنة الحاليرة التري لرم تنت مره للملتحرق حاليرا
وال تعتبر الدورات التدريبية ضمن سنوات الدراسة النظامية.
اإلنترنت:

هي الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الحاسوب المختلفة األنواع واألحجام في العالم ،وهي
وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات .ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت بعدة طرق منها االتصال
الهاتفي ،والنطاق العريا والخط الرقمي والبريد اإللكتروني.
استخدام اإلنترنت:

عرف استخدام اإلنترنت ألغراا هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل :الدخول إلى المواقع ،قراءة الصحف،

تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة .وقد حددت فترة االستخدام (خالل  12شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح).
استخدام الحاسوب:

عرف استخدام الحاسوب ألغراا هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل :تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات

معينة ،ونقل وحفظ الملفات وانشائها ،وقد حددت فترة االستخدام (خالل  12شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح).
إنفا األسرة:

هو النقد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراا معيشية .و قيمة السلع والخدمات التي يتلقاها أفراد
األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة.

والنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب (غير

االستثمارية) ،الزكاة ،التأمينات ،الهدايا ،التبرعات ،الفوائد على الديون واألمور غير االستهالكية األخرى.
الدخل:

هو العائد النقدي أو العيني المتحقق للفرد أو األسرة خالل فترة زمنية محدودة كاألسبوع أو الشهر أو السنة.

التحويالت الدورية:

هي التدفقات النقدية أو العينية من جهة إلى أخرى ،ويتوجب أن تكون ذات طبيعرة جاريرة أي ترؤثر علرى مسرتوى االسرتهالك
لكلتا الجهتين المانحة والمتلقية للمنح.
القوة البشرية:

هم جميع األفراد الذين أتموا  15سنة فأكثر.
النشيطون اقتصاديا (القوى العاملة):

هم جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ( 15سنة فأكثر) وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة.
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العمل:

هو الجهد المبذول في جميع األنشطة التي يمارسها األفراد بهدف الربح أو الحصول على أجرة معينة سواء كانت على شكل

راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو بالمياومة أو علرى القطعرة أو نسربة مرن األربراح أو سمسررة أو غيرر ذلرك مرن الطررق ،كرذلك
فان العمل دون أجر أو عائد في مصلحة أو مشروع أو مزرعة للعائلة تدخل ضمن مفهوم العمل.
العامل:

هو الفرد الذي عمره  15سنة فأكثر والذي باشر عمالً معينا ولو لساعة واحدة خالل فترة االسناد الزمني سواء كان لحساب
الغير بأجر أو لحسابه أو بدون أجر في مصلحة للعائلة أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت (بسبب المرا ،عطلة،

توقف مؤقت أو أي سبب آخر) .ويصنف العاملون حسب عدد ساعات العمل األسبوعية إلى عاملين ( )11-1ساعة،
عاملين  15ساعة فأكثر وكذلك األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرا ،أو إجازة مدفوعة األجر ،أو إغالق أو إضراب
أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك ،يعتبر عاملين من  11-1ساعة .ويصنف العاملون حسب الحالة العملية في المجموعات

التالية:

 .0صاحب عمل:

هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزءا منها (شريك) ويعمل تحت إشرافه أو لحسابه مستخدم واحد على األقل
بأجر .ويشمل ذلك أصحاب العمل الذين يديرون مشاريع أو مقاوالت خارج المنشآت بشرط أن يعمل تحت إشرافهم أو
لحسابهم مستخدم واحد على األقل بأجر وال يعتبر حملة األسهم في الشركات المساهمة أصحاب عمل حتى ولو عملوا فيها.
 .4يعمل لحسابه:

هررو الفرررد الررذي يعمررل فرري منشررأة يملكهررا أو يملررك جررزءاً منهررا (ش رريك) ولرريس بالمنشررأة أي مسررتخدم يعمررل بررأجر ويشررمل
االشخاص الذين يعملون لحسابهم خارج المنشآت.

 .3يعمل بأجر:

هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخرر أو لحسراب منشرأة أو جهرة معينرة وتحرت إشررافها ويحصرل مقابرل عملره علرى أجرر

محدد سواءاً كان على شكل راتب شهري أو أجرة أسبوعية أو على القطعة أو أي طريقرة دفرع أخررى .وينردرج تحرت ذلرك
العاملون في الو ازرات والهيئات الحكومية والشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر في مصلحة للعائلة أو لدى الغير.

 .2عضو أسرة غير مدفوع األجر:

هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة ،أي في مشروع أو مصلحة أو مزرعة للعائلة وال يتقاضى نظير ذلك أي أجرة وليس

له نصيب في األرباح.
العمالة:

تشرمل هرذه الفئرة كرل مرن ينطبرق عليره مفهروم العمالرة ،أي جميرع األفرراد الرذين ينتمرون لسرن العمرل (القروة البشررية) ويعملرون،
ويضررم ذلررك أصررحاب العمررل ،المسررتخدمين بررأجر ،العرراملين لحسررابهم أو فرري مصررالحهم الخاصررة ،باإلضررافة ألعضرراء األسررة

غير مدفوعي األجر.
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البطالة (حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية):

تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل ( 15سنة فأكثر) ولم يعملوا أبداً خالل فتررة اإلسرناد فري أي نروع مرن
األعمرال ،وكرانوا خرالل هرذه الفتررة مسررتعدين للعمرل وقراموا بالبحرث عنره بححردى الطرررق مثرل مطالعرة الصرحف ،التسرجيل فرري

مكاتب االستخدام ،سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق.
العمل الرئيسي:

هررو العمررل الررذي يمارسرره الفرررد عررادة ،أي العمررل الررذي يمررارس الفرررد فيرره نصررف وقترره فررأكثر ،أو األكثررر تك ر ار ار فرري األشررهر
األخيرة .أما إذا كان العامل يعمل في عملين نصف وقته بالضبط ،في هذه الحالة يعتبر العمل األقدم هو العمل الرئيسي.
الباحث عن العمل:

هو الفرد الذي يرغب في الحصول على فرصة عمل ،ويقسم الباحثون عن عمل إلى فئتين:

مسررتعد للعمررل :هررو الفرررد الررذي يبرردي رغبررة أو اسررتعداد للعمررل إذا عرررا عليرره ولرريس هنرراك أي سرربب يمنعرره مررن قبررول هررذا
العمل ،ولكنه لم يفعل أي شيء للحصول عليه.
باحث نشيط عن عمل:

هررو الفرررد المسررتعد للعمررل والررذي قررام بررحجراء خطروات معينررة فرري سرربيل الحصررول علررى فرصررة عمررل مثررل ق رراءة الصررحف ،أو

سؤال األصدقاء أو التسجيل في مكاتب االستخدام ،أو مراجعة أصحاب العمل ،أو بأي طريقة أخرى.
األفراد خارج القوى العاملة:

تشمل هذه الفئة من السكان جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل (ضمن القوة البشررية) ولكرنهم ال يعملرون وال يبحثرون عرن
عمل وال حتى مستعدين للعمل سواء بسبب عدم رغبتهم في العمل أو الستغنائهم عن التكسرب عرن طريرق العمرل أو ألسرباب
أخرى ،ويصنف األف ارد خارج القوى العاملة حسب السبب في الفئات التالية:
 الطالدب المتفددر  :هرو الفررد الررذي عمرره ( 11سرنوات فررأكثر) والرذي يواظرب علررى د ارسرة منتظمرة بهرردف الحصرول علررى
مؤهرل علمري وغيررر مررتبط بعمرل معررين خرالل فتررة اإلسرناد ،وتجردر اإلشررارة هنرا إلرى أن األعمررال المنزليرة والهوايررات ال
تدخل ضمن العمل.
 المتفر ألعمال المنزل :هو الفرد ( ذكر أو أنثى) غير المشتغل وغير المنتظم في دراسة معينرة ويقروم بأعمرال المنرزل
بهدف خدمة األسرة وال يشمل ذلك خدمة بيوت الغير مقابرل أجرر نقردي ،أو عينري ،إذ أن هرذا النروع مرن الخدمرة يعتبرر

ضمن العمل.
 الزاهد في العمل :هو الفرد الذي ينتمي لسن العمل ولكنه غير مرتبط بأي نوع من العمل خالل فتررة اإلسرناد وال يبحرث
عن عمل وحتى غير مستعد للعمل وغير منتظم في دراسة منتظمة بهدف الحصول على مؤهل علمي.

 النزيل :هو الفرد الذي يعيش في مؤسسة معينة مثل السجون والمصحات ودور العجزة وما شابه.
 العاجز /كبير السن :هو الفرد الذي ال يمكنه ممارسة أي نوع من العمل بسبب إصرابته بمررا مرزمن أو بسربب إعاقرة
معينة أو بسبب تقدمه في السن ،ويشار إلى أنه ال يوجد حد أعلى لسن الذين يستطيعون العمل.

 وجددود اي دراد /التقاعددد :هررو الفرررد الررذي ال يريررد ممارسررة أي نرروع مررن العمررل بسرربب وجررود ايرراد أو حصرروله علررى معرراش
تقاعد.
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الوحدة السكنية:

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصالً لسكن أسرة واحدة ،وله باب أو مدخل مسرتقل أو أكثرر مرن مردخل يرؤدي إلرى الطريرق
أو الممررر العررام دون المرررور فرري وحرردة سرركنية أخرررى ،وقررد تكررون الوحرردة السرركنية غيررر معرردة أصررال للسرركن إال أنهررا وجرردت

مسكونة وقت المسح ،وقد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خالية .وقد تكون الوحردة
السكنية مشغولة بأسرة واحدة أو اكثر وقت المسح.

نوع المسكن:

وهررو الشرركل الهندسرري أو المعمرراري للمسرركن ،والررذي قررد يكررون فرريال ،أو دا اًر ،أو شررقة ،أو غرفررة مسررتقلة ،أو أي شرركل آخررر.

مثل (براكية أو خيمة…الخ).

مادة البناء للجدران الخارجية:

وهي مادة البناء األساسية والغالبة فري بنراء هيكرل الجردران الخارجيرة والمقصرود بهرا أحرد المرواد اآلتيرة( :حجرر نظيرف ،حجرر
واسمنت ،إسمنت مسلح ،طوب إسمنتي ،لبن طيني ،حجر قديم ،أخرى).
الغرفة:

هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن ( )1م( 2أربعة أمتار مربعة فأكثر) محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لها

عن اآلخرين ،وتعتبر الشرفات (الفرندات) المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساوية أو تزيد عن أربعة أمتار مربعة
ومستخدمة ألي غرا من األغراا المعيشية ،وتعتبر الصالة غرفة ،وال يعتبر من ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام
والمرحاا والممرات .كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.
حيازة المسكن:

ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن ،وتكون إحدى الحاالت التالية:
 .0ملك :وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة.

 .4مستأجر :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).

 .3دون مقابل :وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع أي مبال 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.

 .2مقابل 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.

 .5أخرى :إذا كان المسكن غير ما ذكر.
السلع المعمرة:

وهرري السررلع الترري ترردوم طررويالً لرردى األسررة مثرل  :سرريارة خصوصررية وهرري السرريارات المخصصررة لالسررتخدام الخرراص لألسررة،

وثالجة كهربائية ،وسرخان شمسري ،وتدفئرة مركزيرة ،ومكتبرة منزليرة (تروفر  11كترب غيرر مدرسرية علرى األقرل تسرتخدم لتنميرة
الجوانب الثقافية أو الدينية …الخ) ،وطباخ غاز ،وغسالة مالبس ،وتلفزيون ،وفيديو ،وكمبيوتر ،وصحن القط (ستاليت).
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الرحلة السياحية:

أي سفر تقوم به األسرة أو فرداً منها إلى مكان خارج البيئة المعتادة لها ،بحيث ال يكون الغرا األساسي من السفر

ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته ولمدة ال تزيد عن اثني عشر شه ار متتاليا.
السياحة المحلية:

هي حركة تنقل األفراد المقيمين في أماكن بيئتهم المعتادة إلى أخرى داخل البالد لممارسة أنشطة مختلفة ،بحيث ال يكون
الغرا األساسي من الرحلة ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته.

السياحة الخارجية:

هي حركة تنقل األفراد المقيمين من أماكن بيئتهم المعتادة إلى خارج البالد لمدة ال تتجاوز اثني عشر شه اًر متتالياً،
لممارسة أنشطة مختلفة ،بحيث ال يكون الغرا األساسي من الرحلة ممارسة نشاط يدر دخالً في المكان الذي تتم زيارته.

الموقع من جدار الضم والتوسع:

يعتمرد الجهراز المركرزي لإلحصرراء الفلسرطيني تصرنيفاً محردداً لتحديررد موقرع التجمعرات واألسرر مررن جردار الضرم والتوسرع وهررذا
التصنيف يشمل:

 .0داخل جدار الضم والتوسع:

جميع التجمعات التي أصبحت نتيجرة بنراء الجردار محصرورة برين الجردار مرن جهرة وبرين الخرط األخضرر مرن جهرة أخررى،

أي أصبحت مفصولة عرن األ ارضري الفلسرطينية التري تتبرع للسرلطة الوطنيرة الفلسرطينية ،حيرث ال يعنري ذلرك إنهرا انفصرلت
إداريا بالكامل عن السلطة الفلسطينية ،وغالبا مرا يكرون تنقرل األسرر مرن والرى تلرك التجمعرات بحاجرة إلرى تصراريح ووثرائق
خاصة لتسهيل تنقلها والسبب في ذلك وجود بوابات أو حواجز عسكرية على مداخل تلك التجمعات.
 .4خارج جدار الضم والتوسع:

جميع التجمعات التي لم يتم فصرلها تمامرا عرن األ ارضري الفلسرطينية التابعرة للسرلطة الوطنيرة الفلسرطينية ،أي تلرك التجمعرات

التي بقيت خارج الجردار وان ترم فصرلها عرن تجمعرات أخررى مجراورة ،أو صرودرت أ ارضريها ،وقرد يكرون التنقرل مرن والرى تلرك
التجمعات صعبا بسبب وجود حواجز وغيرها من المعوقات المصاحبة لبناء الجدار ،ولكن بشكل عرام فرحن تلرك التجمعرات ال

تواجه نفس المشاكل والعقبات فيما يتعلرق بالحاجرة إلرى تصراريح للمررور مرن والرى أمراكن سركنها فري تلرك التجمعرات كمرا هرو
الحال في التجمعات التي وقعت داخل الجدار.
الضحية:

وهو الشخص الذي تعرا العتداء أو ضرر أو إصابة أو وقع فريسة لكارثة أو فعل إجرامي أو أي تهديد ،والشرخص الرذي

لحقه أذى حادث أو اعتداء ،وكذلك الشخص الذي أتلفت ممتلكاته أو تضررت جزئياً أو كلياً.
الجريمة:

وهرري كررل فعررل يخررالف أحكررام قررانون العقوبررات أو يعتبررر تعرردياً علررى الحقرروق العامررة أو خرق راً للواجبررات المترتبررة للدولررة أو
المجتمع بوجه عام.
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المجرم:

وهو الشخص الذي يقوم بارتكاب مخالفات للقانون المعمول به في البلد ضد أشخاص آخرين أو ضد ممتلكات الغير.

الممتلكات:

وهرري كافررة األشررياء الترري بحرروزة األف رراد (أف رراد األس ررة) سرواء داخررل المسرركن أو خارجرره مررن األم روال المنقولررة وغيررر المنقولررة،
والملكيررة بالنسرربة للفرررد صرراحب الحررق فرري التمتررع والتصرررف فرري هررذا الملررك إطالقررا وعلررى أي وجرره قررانوني سرواء أكرران الملررك

مادياً أو معنوياً ،مرئياً أو غير مرئي والملك كذلك هو كل ما له قيمة سوقية.
االعتداء:

يقصد به التهجم البدني على شخص آخر ،بما في ذلك الضرب.

موقع الجريمة:

يقصد به المكان المحدد الذي تم به وقوع الحادث.

السرقة:

يقصد بها أخذ المال أو الممتلكات دون موافقة مالكه ،وتشمل سررقة المنرازل واقتحامهرا كمرا تشرمل سررقة السريارات ،أمرا نشرل
الحوانيت وسائر المخالفات الصغرى ،مثل السرقات البسيطة والطفيفة فيمكن أن تصنف أو ال تصنف ضمن السرقات.

األضرار البشرية:

وهرري كافررة االيررذاءات الترري قررد يتعرررا لهررا شررخص مررا أثنرراء جريمررة حرردثت خررالل ال  12شرره ار الماضررية ويكررون نتيجتهررا

جروحا ،قتال ،أو تشوها أو إعاقة.
السطو:

وهو دخول منازل او ممتلكات األسرة بالقوة بدون حرق وبقصرد السررقة ،سرواء تحقرق هرذا القصرد او لرم يتحقرق ،وتعرفهرا األمرم
المتحدة على أنها الدخول غير القانوني لممتلكات الغير بقصد ارتكاب فعل إجرامي.

التحرش:

هو االستفزاز لشخص ما ،او هو كل ما من شانه ان يلهب مشاعر شرخص آخرر واثرارة أعصرابه ودفعره إلرى العنرف ،وهنراك

نوعان من االستفزاز :االستفزاز المدبر وهو الذي يعطي صفة العمد لهذا التصرف ،واالستفزاز غيرر المردبر وهرو الرذي يفقرده
سمة العمد.
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 .3استمارة المسح

تعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع البيانات ،وقد تم تصميمها اعتمرادا علرى التوصريات الدوليرة مرن جهرة مرع المحافظرة

علررى خصوصررية محافظررة القرردس مررن جهررة أخرررى ،إضررافة الررى أنهررا تحقررق المواصررفات الفنيررة لمرحلررة العمررل الميررداني ،كمررا
تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها.
باإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية الموجودة على الغالف تتكون استمارة المسح االجتماعي لمحافظة القدس
 ،2113من األقسام الرئيسية التالية:
القسم األول بيانات أفدراد األسدرة :ويحتروي علرى بيانرات حرول الخصرائص الديمغرافيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية لجميرع أفرراد

األسرة حيث يشتمل هذا القسم على:

 البيانررات التعريفي ررة لألسرررة والعالق ررة برررب األسر ررة ،والجررنس ،والعم ررر ،وحالررة اللج رروء ،وت رروفر الت ررأمين الصررحي ونوع رره،باإلضافة إلى بيانات حول الحالة الزواجية والعمر عند الزواج األول.
 بيانرات العمررل :وتمثرل بيانررات األفرراد خررالل األسربوع السررابق لوقرت زيررارة األسررة .وتتنرراول العالقرة بقرروة العمرل ،والمهنررةوالنشاط االقتصادي ،ومكان العمل ،والحالة العملية واألجور ،والوقت المستغرق للوصول إلى مكان العمل.

 بيانات التعليم :وتشمل بيانات حرول االلتحراق برالتعليم ونروع المؤسسرة الملتحرق بهرا الفررد ،وعردد السرنوات الد ارسرية التريأتمها الفرد بنجاح ،والحالة التعليمية ،والتسرب من التعليم وأسبابه.
 بيانات عن جدار الضم والتوسع واالنتهاكات االسرائيلية :وتشمل وجود أقربراء فري الجانرب اآلخرر مرن الجردار ،وأسربابالتوجه إلى الجانب اآلخر ،باإلضافة إلى مؤشررات عرن األسررى المحكرومين ومردة الحكرم واألسررى المحرررين والمشراكل
التي يواجهونها وانواع االنتهاكات االسرائيلية المختلفة بحق المواطنين في محافظة القدس.
القسم الثاني المسكن وظروف السكن :ويوفر هذا القسم بيانات حرول المسركن الرذي تقريم فيره األسررة مرن حيرث نروع المسركن

والحيازة ،وعدد غرف المسكن وقيمة اإليجار (للمساكن المستأجرة) ،واتصرال مسركن األسررة بالشربكات العامرة (ميراه ،كهربراء،

صررف صرحي) ،وأيضراً طررق جمررع النفايرات والررتخلص منهرا والجهررة المسرؤولة عررن الرتخلص منهررا بشركل نهررائي ،وعرن ترروفر

السلع المعمرة لدى األسرة ،باإلضافة إلى حاجة األسرة من الوحدات السكنية خرالل العشرر سرنوات التاليرة للمسرح ،وكرم وحردة

سكنية تستطيع األسرة أن تبني خالل الفترة المذكورة.
القسم الثالث مستوى المعيشة والمزايا واإلجراءات :وقد شملت بيانات خاصرة بمسرتويات المعيشرة لألسررة مرن مصرادر دخرل

رئيسية وثانوية لألسرة ،وأيضاً المساعدات التي تلقتهرا األسررة خرالل  12شره اًر الماضرية مرن حيرث النروع والقيمرة والجهرة التري

قدمتها ،واالمتيازات التي تتلقاهرا األسررة والضررائب المفروضرة علرى األسرر ،وكرذلك اإلجرراءات اإلسررائيلية التري تعرضرت لهرا

األسرة مثل مصادرة العقارات خالل الثالث سرنوات الماضرية ،وهردم واغرالق منرازل والحرمران مرن المخصصرات وغيرهرا وأثرر
بناء جدار الضم والتوسع حسب رأي األسر المقدسية.
القسم الرابع األمن والعدالة :يوفر هذا القسم بيانات حول األفعال اإلجرامية التري تعرضرت لهرا األسررة أو أحرد أفرادهرا خرالل

 12شه اًر الماضية لتاريخ الزيارة من حيث النروع وعردد المررات ،والجهرة التري قامرت برآخر فعرل إج ارمري ،وكرذلك وقرت حردوث
آخر فعل إجرامي ومكانه ،وفيما إذا تم التبلي عنه والجهة التي تم تبليغها ،ونوع األضرار الناجمة عنه.
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 .2شمول مجتمع الدراسة

يتكون مجتمع الدراسة في المسح من األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بصفة اعتيادية في القدس ( )J1والقدس( )J2لعام
2113
 .5اإلطار والعينة

 0.5إطار المعاينة

تم إنشاء إطار المعاينة للقدس ( )J2و( )J1من بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهراز المركرزي

لإلحص رراء الفلس ررطيني ع ررام  .7002واإلط ررار عب ررارة ع ررن قائم ررة من رراطق ع ررد ،ت ررم اس ررتخدام ه ررذه المن رراطق كوح رردات معاين ررة
أولية ) (PSUsفي المرحلة األولى من عملية اختيار العينة.
 4.5حجم العينة

تم تقدير حجم العينة لتكون  1,260أسرة متجاوبة على المستوى اإلجمالي ( محافظة القدس).

 3.5تصميم العينة

العينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات مرحلتين :
المرحلة األولد  :اختيرار عينرة طبقيرة عشروائية منتظمرة مكونرة مرن  12منطقرة عرد ( 21منطقرة فري القردس J1و 18منطقرة
في القدس .)J2

المرحلة الثانية : :الوصول الى عينة من  31أسرة متجاوبة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى.
 2.5طبقات تصميم العينة

تم توزيع العينة الى طبقات باستخدام المستويات :
 -1المنطقة ( القدس  ،J1القدس .)J2
 -2نوع التجمع (القدس(:J1حضر/مخيم) ،القدس(:J2حضر ،ريف  ،مخيم)).
أي أن إجمالي عدد الطبقات الفعلية هو  5طبقات.
توزيع حجم العينة
المنطقة
القدس )(J1

القدس )(J2

عينة األسر

عدد مناط العد

حضر

570

91

الطبقات
مخيم

150

5

المجموع

720

32

حضر

210

7

ريف

180

6

مخيم

150

5

المجموع

540

01

1,260

42

محافظة القدس
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 .6حساب األوزان

يعرررف وزن الوحرردة اإلحصررائية ( وحرردة المعاينررة) فرري العينررة بأنرره المقلرروب الرياضرري الحتمررال اختيررار الوحرردة ،وعينررة مسررح

القدس االجتماعي هي عينة طبقية عنقودية ذات مرحلتين ،حيث يتم في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتماد
علررى احتمررال اختيررار كررل منطقررة عررد ،ثررم فرري المرحلررة الثانيررة يررتم حسرراب وزن األسررة مررن كررل منطقررة عررد  ،ثررم نجررد حاصررل

ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر األولي  ،ثم نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد
علررى تقررديرات األسررر منتصررف  2113وتكررون فئررة التعررديل هرري الطبقررة (محافظررة ،نرروع التجمررع) وبالتررالي نحصررل علررى وزن
األسر النهائي.
وفي المرحلة الثالثة نقوم بحساب وزن كل فررد باالعتمراد علرى وزن اسررته فيكرون وزن الفررد االولري هرو وزن اسررته النهرائي
ثم نقوم بتعديل هذه األوزان باالعتماد على تقديرات االفراد لمنتصف العام  2113الستخراج االوزان النهائية لألفراد.
 .7دقة البيانات

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة فري المسرح مرن أبرزهرا األخطراء اإلحصرائية بسربب اسرتخدام عينرة ،وكرذلك أخطراء
غيررر إحصررائية ترجررع إل ررى طرراقم العمررل وأدوات المسررح ،باإلض ررافة إلررى مع رردالت االس ررتجابة فرري المسررح واهررم آثارهررا علررى
التقديرات .ويشمل هذا القسم على اآلتي:
 0.7األخطاء اإلحصائية

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة ولريس حصر ار شرامال لوحردات مجتمرع الد ارسرة ،ولرذلك
مرن المؤكررد ظهرور فررروق عررن القريم الحقيقيررة الترري نتوقرع الحصررول عليهرا مررن خررالل التعردادات .وقررد تررم حسراب التبرراين ألهررم
المؤش ررات ،وال يوجررد إشرركالية فرري مسررتويات النشررر للتقررديرات المررذكورة فرري التقريررر علررى مسررتوى محافظررة القرردس ،أمررا علررى
مستوى محافظة القدس  J1و J2كان هناك التباين فيها عالي لبعا المؤشرات وتم اإلشارة إلى هذه القيم فري جرداول النشرر،
الجدول التالي يبين أهم مؤشرات األسر واألفراد وحسابات التباين:
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حساب التباين والتقديرات
المتغير

قيمة

الخطأ

معامل

فئة الثقة %59

التقدير

المعياري

االختالف

الحد األدن

الحد األعل

نسبة الذكور العاطلين عن العمل في القدس J1

%6.30

%0.90

%14.80

%4.60

%8.50

نسبة الذكور العاطلين عن العمل في القدس J2

%15.20

%3.90

%25.60

%8.90

%24.90

نسبة الذكور الملتحقين بالتعليم في محافظة القدس

%36.80

%1.50

%4.20

%33.80

%40.00

نسبة اإلناث الملتحقات بالتعليم في محافظة القدس

%39.10

%2.10

%5.30

%35.00

%43.30

نسبة الذكور المتسربين من التعليم الذين أعمارهم  91سنة فأكثر في القدس J1

%33.20

%4.10

%12.40

%25.40

%42.00

%4.10

%1.80

%42.90

%1.70

%9.60

نسبة الذكور العاطلين عن العمل ومؤهلهم العلمي بكالوريوس فاعلى في

محافظة القدس

نسبة األسر الفلسطينية التي ترى أن عدم توفر فرص عمل هو أهم أسباب

فقرها في محافظة القدس*

نسبة األسر التي نوع حيازة مسكنها هو ملك في القدس J1
نسبة األسر التي مصدر دخلها هو رواتب وأجور من القطاع الخاص في

القدس J1

نسبة األسر التي مصدر دخلها هو رواتب وأجور من القطاع الخاص في

القدس J2

%68.40

%9.90

%14.50

%46.00

%84.60

%84.80

%2.20

%2.60

%79.80

%88.70

%13.10

%2.60

%19.90

%8.60

%19.30

%40.30

%3.00

%7.40

%34.40

%46.50

* التباين عالي

 4.7األخطاء غير اإلحصائية

أمررا األخطرراء غيررر اإلحصررائية فهرري ممكنررة الحرردوث فرري كررل م ارحررل تنفيررذ المشررروع ،خررالل جمررع البيانررات أو إدخالهررا والترري

يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة ،وأخطراء االسرتجابة (المبحروث) ،وأخطراء المقابلرة (الباحرث) وأخطراء إدخرال البيانرات.
ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريبا مكثفاً ،وتردريبهم علرى كيفيرة إجرراء
المقرابالت ،واألمرور الترري يجرب اتباعهررا أثنراء إجرراء المقابلررة ،واألمرور الترري يجرب تجنبهرا ،واجرراء التجربرة القبليررة ،وترم إجرراء
بعررا التمررارين العمليررة والنظريررة خررالل الرردورة التدريبيررة .إال أن هررذه األخطرراء تقررل ترردريجياً حيررث تترراكم الخبررة لرردى الفريررق

الميداني بصورة مط ردة ،ال سيما وأن فريق العمل الميداني يتألف من باحثين دائمين وغير دائمين يقومون برحجراء العمرل فري
كل المسوح التي تنفذ في الجهاز.
وبخصوص األخطاء غير اإلحصائية في هذا المسح فهي ناتجة من خصوصية هذا المسح التي يمكن تلخيصها بما يلي:
 اعتبار عدد كبير من األسر أن استيفاء البيانات المطلوبة هو تدخل في أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه األسر. -االحتالل واجراءاته.

 اعتقاد بعا األسر أن المسح مرتبط بالمساعدات االجتماعية أو الضرائب. تخوف األسر في القدس منطقة ( )J1من احتمال إجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعا االمتيازات مثلمخصصات التأمين الوطني.
 .8فترة االسناد

تم تنفيذ المسح خالل العام  2113حيث تم إسناد جميع بيانات المسح لذلك العام ( )2113ما عدا المؤشرات التالية:


البيانات الخاصة بالعمل خالل اإلسبوع السابق للمسح.



البيانات الخاصة باألسرى المحررين خالل الثالث سنوات السابقة للمسح.
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البيانات الخاصة بعدد الوحدات السكنية التي تحتاجها األسرة خالل العشر سنوات القادمة من المسح.



البيانات الخاصة التي تختص بالعام الزراعي خالل .2112/2111



البيانات الخاصة بدخل األسرة الشهري واإلنفاق على مختلف السلع والخدمات يكون خالل الشهر الماضي .

 البيانات الخاصة باألمن والعدالة ،القروا ،المساعدات ،نفقات األسرة ومتوسط دخل األسرة الشهري من مختلف
المصادر خالل الشهور  12الماضية.


البيانات الخاصة بالسياحة خالل الربع األول من العام .2113

 .9العمليات الميدانية

تمثرل العمليرات الميدانيرة ،أهرم م ارحرل تنفيرذ المسرح لجمرع البيانررات المطلوبرة مرن مصرادرها األوليرة .لرذلك فرحن ضرمان وجررود
مقومات النجاح في هذه المرحلة مرن القضرايا األساسرية التري ترم العمرل عليهرا بشركل تفصريلي .وقرد اشرتمل ذلرك علرى تروفير
كررل المسررتلزمات الفنيررة واإلداريررة بمررا فرري ذلررك عمليررات التعيررين والترردريب وترروفير المسررتلزمات الماديررة الالزمررة ألداء العمررل

بأفضل صورة.
 0.9التدريب

الهدف من التدريب هرو إطرالع المتردربين علرى أدبيرات المسروح الميدانيرة ومنهجيرة البحرث ،وقرد شرملت عمليرة التردريب ()19

متدربا ،واستمرت فترة التدريب خمسة ايرام ( )2113/3/28 – 3/21ترم خاللهرا التعررا بصرورة عامرة الرى اساسريات البحرث
الميررداني بمررا فرري ذلررك تصررميم المسرروح االحصررائية وتصررميم االسررتمارة وآليررة اج رراء المقررابالت ،باإلضررافة الررى تصررميم العينررة

واستخدام الخرائط االحصائية ومبادئ العمل الجمراعي فري الميردان ،وتمرت عمليرة التردريب مرن قبرل متخصصرين فري الردوائر
الفنية المختلفة ذات العالقة بالمسح.
 4.9جمع البيانات من الميدان

برردأت عمليررة جمررع البيانررات مررن الميرردان فرري محافظررة القرردس لكررل مررن منطقترري  J1و J2بترراريخ  .2113/11/11وانتهررت

عمليررة جمررع البيانررات فرري منطقررة  J2بترراريخ  ،2113/15/15فرري حررين انتهررت فرري منطقررة  J1بترراريخ  ،2113/15/12وقررد
تمررت معالجررة بع ررا االشرركاالت الفنيررة واإلداريررة وغيرهررا م ررن خررالل عمليررة التواصررل مررع فري ررق العمررل الميررداني والزي ررارات
الميدانيررة وفحررص بعررا االسررتمارات المسررتوفاة ،واصرردار التعميمررات والتوصرريات الالزمررة لفريررق العمررل الميررداني فرري سرربيل
توحيد المفاهيم واالستفادة القصوى من األخطاء.
شارك في عملية جمع البيانات  13باحثة ومشررفة ومدققرة للعمرل فري محافظرة القردس ،وذلرك بمرا يتفرق مرع معردالت اإلنجراز
اليومية  1-3استمارات للباحثرة الواحردة ومردة العمرل وحجرم العينرة ،وترم تقسريم طراقم العمرل الميرداني ضرمن مجموعرات حيرث
توزعت المجموعات الى منطقتين منطقة  ، J1ومنطقة  ،J2بحيث تشمل كرل منطقرة  5براحثين ومشررف ،ومردقق واحرد علرى
مستوى المحافظة ،وتم جمع بيانات  1,188اسرة مشكلة  %91من حجم العينة.
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 .01معدالت االجابة

تم زيارة ( )1,820أسرة في محافظة القدس ،وبل عدد األسر المكتملة ( )1,188أسرة 715( ،اسرة في  ،J1و 173اسرة في
 .)J2وقد جرى تعديل األوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسرب حاالت الرفا وعدم االستجابة ،وبلغت
نسبة االستجابة .%69.6
نس رربة ع رردم االس ررتجابة كان ررت مرتفع ررة ف رري محافظ ررة الق رردس وذل ررك بس رربب الوض ررع الخ رراص للمحافظ ررة م ررن الناحي ررة السياس ررية
والجغرافية ،حيث كان توزيع العينة حسب االستجابة كما يلي :
عدد الحاالت

حاالت االستجابة
مكتمل

18111

االسرة مسافرة

05

ال احد بالبيت

26

رفا التعاون

713

لم يتوفر معلومات

71

وحدة غير مأهولة

117

أخرى

50

المجموع

1,820

حيث بلغت نسربة عردم االسرتجابة إلجمرالي العينرة  ،%31.1وهري نسربة عاليرة مقارنرة مرع نسربة عردم االسرتجابة ببقيرة الضرفة
الغربية وقطاع غزة ،االمر الذي قد يؤدي الى تحيز البيانات ،تم معالجة حاالت عدم االستجابة من خالل تعديل االوزان.
معادالت التجاوب وعدم التجاوب:

نسبة أخطاء زيادة الشمول = مجموع حاالت زيادة الشمول %111x
عدد حاالت العينة األصلية
وتساوي =

%6.2

نسبة عدم االستجابة = مجموع حاالت عدم االستجابة %111 x
العينة الصافية

وتساوي =

% 30.4

العينة الصافية = العينة األصلية – (حاالت زيادة الشمول) =

1,707 =113 - 1,820

نسبة االستجابة =  -%111نسبة عدم االستجابة.
وتساوي =%69.6
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االسر المتجاوبة حسب المنطقة ونوع التجمع ومناط العد
المنطقة
القدس ()J1

القدس ()J2

عدد االسر المتجاوبة

عدد مناط العد

نوع التجمع
حضر

565

19

مخيم

150

5

المجموع

715

24

حضر

162

7

ريف

161

6

مخيم

150

5

المجموع

473

18

1,188

42

محافظة القدس

 .00الترميز

فري هررذه المرحلرة تررم ترميرز النشرراط االقتصررادي وفقرا للتصررنيف السرلعي الموحررد للضررفة الغربي ررة وقطرراع غرزة حسررب التصررنيف
الص ررناعي ال رردولي لجمي ررع األنش ررطة االقتص ررادية (التنق رريح ال ارب ررع) ،حي ررث ت ر ررم تص ررنيف النش رراط االقتص ررادي لجمي ررع الع رراملين
والعاطلين عن العمل الذي سبق لهم العمل علرى مسرتوى الحرد الخرامس ،أي لخمرس منرازل عشررية .كرذلك ت ررم ترميرز المهرن

باالعتماد على التصنيرف الردولي للمهر ررن  ،2118وترم ترميرز المهنرة علرى مسرتوى الحرد السرادس (أي لسرت منرازل عشررية)،

وكررذلك ت ررم ترميررز التخصصررات العلميررة علررى مسررتوى الحررد السررادس (أي لس ررت منررازل عشر ررية) باالعتمرراد علررى التصررنيف
الفلسطيني المعياري للتعليم .1997
 .04حوسبة البيانات

تضمنت مرحلة معالجة البيانات مجموعة من األنشطة والعمليات التي تم إجراؤها على االستمارات بهدف إعدادها لمرحلة

التحليل ،وشملت هذه المرحلة العمليات التالية:
تجهيز برنامج اإلدخال

تم تصميم برنامج اإلدخال بالحزمة البرمجية  ،Accessوقد صممت شاشات اإلدخال والتدقيق وكذلك تم وضع فحوصات
التدقيق اآللي خالل اإلدخال ومن ثم برمجة قواعد التنظيف لفحص األسئلة والمتغيرات على مستوى االستمارة.

التدقي قبل إدخال البيانات

في هذه المرحلة تم إعادة عملية تدقيق جميع االستمارات باستخدام نفس التعليمات التري ترم فيهرا التردقيق الميرداني للتأكرد مرن

منطقية البيانات واعادة غير المكتمل منها ثانيرة للميدان.
إدخال البيانات

تم تنظيم عملية إدخال البيانات في قسم أنظمرة المعلومرات باسرتخدام حزمرة  Accessحيرث تمرت برمجرة االسرتمارة ،وقرد تميرز
البرنامج الذي تم إعداده في الجهاز بالخواص والسمات التالية:
 إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب.

 القدرة على عمل جميع الفحوصات واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارة.
 القدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األسئلة.
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 الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني.
 سهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج والمعطيات .User-Friendly

 إمكانيررة تحويررل البيانررات إلررى صرريغة أخرررى يمكررن اسررتخدامها وتحليلهررا مررن خررالل منظومررات إحصررائية تحليليرره أخرررى
مثل .SPSS
 سهولة عرا البيانات المختلفة ألقسام االستمارة والتحكم بأي األقسام تريد أن تعرا أو عرا لجميع األقسام.
تدقي وتنظيف البيانات المدخلة

تم تنظيف البيانات بتشغيل اسرتعالمات الفحوصرات وتعرديل أخطراء اإلدخرال مباشررة .واعرادة االسرتمارات التري تحروي أخطراء

استمارة إلى مدير المشروع لمعالجتها .بعد االنتهاء من عملية إدخال البيانات بدأ العمل علرى تردقيق وفحرص البيانرات علرى
النحو التالي:
 .1تدقيق االنتقاالت والقيم المسموح بها.

بناء على عالقات منطقية.
 .2تدقيق التطابق واالتساق بين أسئلة القسم الواحد واألقسام المختلفة ،وذلك ً
 .3إجراء فحوصات بناءاً على عالقرات معينرة برين األسرئلة المختلفرة ،بحيرث ترم اسرتخراج قائمرة باالسرتمارات غيرر المتطابقرة
ومراجعتها وتحديد مصدر الخلل فيها ،واذا وجد هناك أخطاء في اإلدخال كان يتم تعديلها فو ارً ،واذا كانرت هنراك أخطراء
ميدان فكان يتم تحويلها إلرى العمرل الميرداني إلعرادة الزيرارة مررة أخررى ،وتصرحيح األخطراء الموجرودة فري االسرتمارة ،وقرد

تضمنت مرحلة تنظيف البيانات مرحلتين هما :مرحلة تنظيف بيانات المسح من حيث اتساقها ومنطقيتهرا وربطهرا برالعمر
وترراريخ المرريالد والحالررة التعليميررة وغيرهررا للفرررد الواحررد ،واتسرراق أسررئلة كررل قسررم مررن أقسررام االسررتمارة لألسررر ،أمررا المرحلررة
الثانيرة فتضررمنت فحرص االتسرراق برين نتررائج أسررئلة المسرح االجتمرراعي  2113والمسرح االجتمرراعي لمحافظرة القرردس للعررام
 .2111والمسوح األخرى مثل مسح القوى العاملة-الربع الثاني .2113
 .03جودة 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 .وبيانات المسح ذات جودة عالية بالمقارنة مع نتائج المسح السابق والمسوح االخرى التي نفذت في الجهاز في
نفس الفترة الزمنية ومنها مسح القوى العاملة.
إجراءات ضبط الجودة

خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من االجراءات لضمان ضبط الجودة ،ابترداءا مرن تصرميم ادوات المسرح وعقرد

دورة تدريبية للباحثين الميدانيين والمشرفين بهدف إكسابهم المهارات األساسية بالعمل الميرداني وآليرات إجرراء المقرابالت حترى
ينجررزوا عملهررم بكررل يسررر ودقررة .وتررم ترردريب مرردخلي البيانررات علررى برنررامج اإلدخررال ،وتررم فحررص برنررامج اإلدخررال قبررل البرردء

بعملية إدخال البيانات .ومن أجل االطالع على صورة الوضرع والحرد مرن أيرة إشركاليات ،كران هنراك اتصرال دائرم مرع طراقم
العمررل الميررداني مررن خررالل الزيررارات الميدانيررة المسررتمرة لالطررالع علررى سررير العمررل الميررداني للمشررروع ،وتررم عقررد اجتماعررات
دوريررة مررع الفريررق الميررداني خررالل الزيررارات الميدانيررة المختلفررة ،كررذلك تررم التطرررق بشرركل مسررتمر إلررى المشرراكل الترري واجههررا
الباحثين أثناء العمل الميداني ووضع الحلول المناسبة لها من خالل إصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معرين أو
في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
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لقد حرصت إدارة المسح عل وضع آلية للعمل الميداني ،من أجل الحصول عل بيانات دقيقة ،ومن أبرزها:

 وضع برنامج زيارات لألسر خالل فترة جمع البيانات ،وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في كل
زيارة.
 وضع مجموعة من قواعد المراجعة والمعالجة الميدانية وذلك قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع إلى
األسرة خالل فترة جمع البيانات.

 أما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً ،كما تم وضع آلية لتنظيف
البيانات ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال.

قابلية المقارنة

هذا المعيار مرتبط بالمنتج اإلحصائي إذ ال بد مرن أن تتروفر فري اإلحصراءات سرمة المقارنرة مرع مصرادر أخررى ومرع فتررات

زمنيررة أخرررى ،فررالكثير مررن التحلرريالت تقرروم علررى أسرراس المقارنررة .حيررث تررم مقارنررة نتررائج المسررح مررع بيانررات العررام .2111
كذلك تم مقارنة البيانات مع النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام  2117الخاصة بمحافظة القدس.
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