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 2009 حول النتائج األساسية لمسح الثقافة األسري، بيـــان صحفـــي
 

 من األسر الفلسطينية تشاهد تلفزيون فلسطين بشكل يومي% 25.3 •

 من األسر الفلسطينية تشاهد المسلسالت المدبلجة بشكل يومي % 31.5 •

 تب  سنوات فاكثر ال يقرأون الك10من األفراد % 39.0 •

  سنوات فاكثر يستخدمون اإلنترنت10من األفراد % 32.3 •
 

ـ  تم مقابلة   حيث أسرة، 5,608  على عينة عشوائية مؤلفة من18/06/2009 – 05/05م تنفيذ هذا المسح خالل الفترة ت

في كال من   % 91.5بمعدل استجابة   )  في قطاع غزة   1,427و  أسـرة في الضفة الغربية     3,705مـنها    (أسـرة  5,132

وقد .  فأكثروات سن10 األسرة كوحدة واحدة، األفراد إلى وقد استهدف المسح باإلضافة  . فة الغـربية وقطاع غزة    الـض 

أظهـرت الفحـوص اإلحصائية وحساب التباين إمكانية نشر البيانات لكافة مؤشرات المسح على المستويات الجغرافية                

 . المختلفة
 
 بيتية المكتبة الوفر ت

في الضفة % 22.1بواقع % 20.3(خُمس األسر في األراضي الفلسطينية لديها مكتبة بيتية أن   الى نـتائج المسح     تـشير 

 .2006في العام % 22.9في حين بلغت النسبة في األراضي الفلسطينية  .)في قطاع غزة% 16.8الغربية و
 

 الحصول على الصحف ومطالعتها

أسرة واحدة من بين كل ثالث أسر  ( الصحف اليوميةمن األسر الفلسطينية تحصل على% 32.1أن  إلى   النـتائج    تـشير 

في قطاع غزة، في حين أن النسبة في األراضي         % 26.2في الضفة الغربية و   % 35.2بواقع  ،  )تحـصل على الصحف   

 .2006عام % 39.9الفلسطينية بلغت 
 

طيني  يطالعون    سنوات وأكثر في المجتمع الفلس     10مـن األفراد الذين أعمارهم      % 31.5 أن   أظهـرت نـتائج المـسح     

 علما بأن هناك    ،)يطالعون الصحف  في األراضي الفلسطينية      سنوات 10األفراد الذين أعمارهم    أي أن ثُلث     (الـصحف 

كانت الضفة الغربية   في  % 38.7النسبة  اختالف ملحوظ في هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي حين بلغت              

 .%19.0  في قطاع غزةالنسبة 
 

 بمواضيع ثقافية متوارثة رةاألسحديث 

حكايات  ( األساطير حول يتم الحديث فيها      في األراضي الفلسطينية   من األسر % 49.3 أن   إلـى  نـتائج المـسح   تـشير   

من األسر يتم الحديث فيها في      % 80.1 القصص والروايات المتوارثة، و    حولمنها يتم الحديث فيها     % 65.6، و )خرافية

 عن من األسر يتم الحديث فيها       %41.3و،  التراثية الفكاهات   حولر يتم الحديث فيها     من األس % 58.9، و حكايات واقعية 

من األسر يتم   % 51.7 األقوال المأثورة واألمثال، و    حولمن األسر يتم الحديث فيها      % 57.4و ،والغناء التراثي الـشعر   

 ).األحاجي( األلغاز حولالحديث فيها 
 
 اإلقبال على تلفزيون وصوت فلسطين 

أي أنه من    ( وبشكل يومي  تشاهد تلفزيون فلسطين دائماً   التي لديها تلفزيون    من األسر   % 25.3 نـتائج المسح أن    أفـادت 

، )تلفزيون فلسطين بشكل دائم ويومي    تشاهد  بين كل أربع أسر في األراضي الفلسطينية لديها تلفزيون هناك أسرة واحدة             
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التي لديها  من األسر   % 47.7  وكذلك أفادت النتائج أن       .في قطاع غزة  % 25.6و  فـي الضفة الغربية   % 25.2بواقـع   

 .في قطاع غزة% 49.2في الضفة الغربية و% 46.9 بواقع  تشاهد تلفزيون فلسطين أحياناًتلفزيون
 

 10(من األفراد   % 60.8 نتائج المسح أن  لصوت فلسطين، فقد أفادت     )  فأكثر سنوات 10(بخـصوص اسـتماع األفراد      

، بواقع  ) لصوت فلسطين  عونستم أفراد ي  3 أفراد هناك    5أي أنه من بين كل       ( لصوت فلسطين   يستمعون  ) فأكثر سنوات

 . لإلناث% 59.9 وللذكور% 61.7
 

، %29.9  وبشكل يومي  تلفزيون فلسطين دائماً   كانت نسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد         2006علمـاً بأنه في العام      

 %.46.0  لصوت فلسطين الذين يستمعون)ر فأكثسنوات 10( األفرادفي حين كانت نسبة 
 

 التلفزيون والمحطات التلفزيونية المحلية واالستماع للمحطات اإلذاعيةمشاهدة 

في % 19.1بواقع  ( التي لديها تلفزيون تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية         من األسر % 27.4 أن   إلىنتائج المسح   تشير  

 تستمع للمحطات اإلذاعية      من األسر % 55.9 أن   إلىنتائج المسح   تشير    كما .)في قطاع غزة  % 44.3 و الـضفة الغربية  

 ). في قطاع غزة% 64.1 وفي الضفة الغربية% 51.7 بواقع (
 

اما  يشاهدون التلفزيون منهم  % 92.5 النتائج ان    أظهرت، فقد   للتلفزيون)  فأكثر واتسن 10 (مشاهدة األفراد بخـصوص   

 ).في قطاع غزة% 88.0في الضفة الغربية و% 95.0 بواقع (بشكل دائم او أحيانا 
 

، في  2006في العام   % 39.6فـي حين بلغت نسبة األسر التي كان لديها تلفزيون وتشاهد المحطات التلفزيونية المحلية               

 %.94.7الذين كانوا يشاهدون التلفزيون )  سنوات فأكثر10(حين أن نسبة األفراد 
 

 المسلسالت المدبلجةمشاهدة 

 أي أن    ( وبشكل يومي   دائماً التي لديها تلفزيون تشاهد المسلسالت المدبلجة      من األسر % 31.5أن   المسح   نتائج أظهرت

الغربية، في الضفة   % 37.7، بواقع    )المسلسالت المدبلجة بشكل دائم ويومي    تشاهد  ثلث األسر في األراضي الفلسطينية      

 بواقع   أحياناً  تشاهد المسلسالت المدبلجة    تلفزيون التي لديها من األسر   % 25.6 أن في حين  ،فـي قطاع غزة   % 18.7و

 .في قطاع غزة% 23.4 وية،في الضفة الغرب% 26.8
 

من األسر التي لديها تلفزيون       % 3.6 النتائج ان    أظهرت، فقد   تأثير المسلسالت المدبلجة على ثقافة األسرة     وبخـصوص   

في % 5.0في الضفة الغربية و   % 3.1بواقع  (إيجابي  وتـشاهد المسلـسالت المدبلجة أفادت بان لهذه المسلسالت تأثير           

في % 40.2بواقع  (أفادت بان لهذه المسلسالت تأثير سلبي         من األسر  %35.5 أن النتائج   أظهرتوكذلك  . )قطـاع غزة  

 .)في قطاع غزة% 20.8الضفة الغربية، و
 

 للتلفزيون والحاسوب)  سنة17-5(مراقبة األسر الستخدام أطفالهم 

مـن األسر ال تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالهم الذين أعمارهم                     % 6.1أن  لمـسح   نـتائج ا  أظهـرت   

من األسر ال   % 30.1كما أظهرت النتائج أن     . في قطاع غزة  % 5.5في الضفة الغربية و   % 6.4، بواقع   ) سـنة  5-17(

في الضفة  % 24.1، بواقع   ) سنة 17-5(هم  تقـوم بـضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية ألطفالهم الذين أعمار           

 .في قطاع غزة% 39.7الغربية و
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 قراءة الكتب

 أفراد  10أي أنه من بين كل      ( ال يقرأون الكتب    )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 39.0الى أن   نتائج المسح   أشـارت   

في الضفة الغربية   % 37.3بواقع  ،  ) أفراد ال يقرأون الكتب    4 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك        10أعمارهم  

  .لإلناث% 35.8للذكور، و% 42.1وبواقع . في قطاع غزة% 42.0و
 

 الرغبة بالقيام باألنشطة الثقافية     

لديهم الرغبة بالقيام بنشاط ثقافي في وقت الفراغ        )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 20.4أن  نـتائج المـسح     أظهـرت   

% 21.0للذكور، و % 19.7وبواقع  في قطاع غزة،    % 8.2في الضفة الغربية و   % 27.7ولكـنهم لـم يقوموا به، بواقع        

الذين لديهم الرغبة بالقيام بنشاط ثقافي في       )  سنوات فأكثر  10(األفراد   بلغت نسبة    2006في حين أنه في العام      . لإلنـاث 

 %.24.1 وقت الفراغ ولكنهم لم يقوموا به
 

 االنتساب للمؤسسات العامة

)  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 6.9أن  نتائج المسح،    باالنتساب لبعض المؤسسات العامة، أظهرت       أمـا فـيما يتعلق    

من األفراد منتسبون التحاد أو     % 4.6من األفراد منتسبون لجمعيات خيرية،  وأن        % 4.3منتسبون لنادي رياضي، وأن     

من األفراد منتسبون لحزب    % 3.5بة عامة وأن    من األفراد منتسبون لمكت   % 3.3إلى أن   نتائج المسح   كما أشارت   .  نقابة

 .من األفراد منتسبون لنواد ثقافية% 3.0سياسي، بينما 
 

% 6.0منتسبون لنادي رياضي، وأن     )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 6.2، فقد أظهرت النتائج أن      2006اما في العام    

من األفراد منتسبون   % 3.9و، ون التحاد أو نقابة   من األفراد منتسب  % 7.6مـن األفراد منتسبون لجمعيات خيرية،  وأن         

 .من األفراد منتسبون لنواد ثقافية% 3.1لمكتبة عامة، و
 

 البنية األساسية والنفاذ لبعض وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

اضي أي أن نصف األسر في األر      (%49.2 بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب      فـي األراضـي الفلـسطينية،       

لالقط  األسر المقتنية    بلغت نسبة لديها اتصال باإلنترنت، و    من األسر    %28.5أن  و) الفلـسطينية لـديها جهـاز حاسوب      

أما بخصوص استخدام   . من األسر لديها خط هاتف    % 47.5أن  كما أشارت نتائج المسح     % 92.0) ستااليت(الفـضائي   

أي  (يستخدمون الحاسوب األفراد   من   %57.1 أن   مسح إلى نتائج ال أشارت  ،  ) سنوات فأكثر  10(الحاسـوب بين األفراد     

بواقع )  فرد يستخدمون الحاسوب 57 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك        10 فرد أعمارهم    100أنـه مـن كل      

)  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 32.3لإلنـاث، فـيما أشـارت نـتائج المسح إلى أن            % 51.3للذكـور، و  % 62.9

 .%26.2ولإلناث % 38.2هذه النسبة بين الذكور واإلناث حيث بلغت للذكور وتتفاوت  نتيستخدمون اإلنتر
 

لديها اتصال   من األسر    %27.2أن   و %51.1 بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب      امـا فـي الـضفة الغربية،        

من % 51.4أن  ئج المسح   كما أشارت نتا  % 92.4) ستااليت(لالقط الفضائي    األسر المقتنية    بلغـت نسبة  باإلنتـرنت، و  

 أن  نتائج المسح إلى  أشارت  ،  ) سنوات فأكثر  10(أما بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد       . األسـر لديها خط هاتف    

)  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 32.7، كما أشارت نتائج المسح إلى أن        يستخدمون الحاسوب األفـراد    مـن    57.3%

 .يستخدمون اإلنترنت
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لديها اتصال   من األسر    %30.9أن    و  %45.6 بلغـت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب       ،  امـا فـي قطـاع غـزة       

من % 40.0أن  كما أشارت نتائج المسح     % 91.2) ستااليت(لالقط الفضائي    األسر المقتنية    بلغـت نسبة  باإلنتـرنت، و  

 أن  نتائج المسح إلى  أشارت  ،  ) سنوات فأكثر  10(أما بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد       . األسـر لديها خط هاتف    

)  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 31.5، كما أشارت نتائج المسح إلى أن        يستخدمون الحاسوب األفراد في    من   56.8%

 .يستخدمون اإلنترنت
 

ألسر في األراضي   من ا % 15.9من األسر لديها حاسوب،  وان       % 32.8، فقد أظهرت النتائج أن      2006امـا في العام     

من % 50.8، وان   %80.4 )ستااليت(لالقط الفضائي    األسر المقتنية     بلغت نسبة  لديها اتصال باإلنترنت، و    الفلـسطينية 

يستخدمون الحاسوب وان   )  سنوات فأكثر  10(األفراد  % 50.9 أن   2006كما بينت نتائج مسح     . األسـر لديها خط هاتف    

 %. 18.4الذين يستخدمون اإلنترنت بلغت )  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد 
 

تجدر اإلشارة إلى أن محتويات الوثيقة من . من االتحاد األوروبي تـم تمـويل جمـع ومعالجـة البيانات لهذا النشاط    
 .مسئولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 المفاهيم والمصطلحات
 
 

هـي قصة خرافية مبالغ فيها ومستحيلة الحصول، ويتم الحديث فيها عادة للتسلية أو              

 .عزيمة والحماس لدى المستمعينلشحن ال

  :)خرافية ياتاحك(أساطير

: عرف استخدام اإلنترنت ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل          

وقد . الدخـول إلـى المواقـع، قراءة الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة             

 ). خ اإلسناد في المسح شهر الماضية من تاري12خالل ( حددت فترة االستخدام 

 :استخدام اإلنترنت

: القيام باالستخدامات األساسية مثل  عرف استخدام الحاسوب ألغراض هذا المسح بأنه        

وقد حددت  تـشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها،            

 ). ح شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المس12خالل ( فترة االستخدام 

 :استخدام الحاسوب

 :ويقصد بـ

 . يومياًللراديويستمعون في األسرة  ) سنوات فأكثر10 (، أي أن األفرادنعم  .1

 . مطلقاللراديوال يستمعوا في األسرة  ) سنوات فأكثر10 (، أي أن األفرادال  .2

 :االستماع للراديو

درة على تحليل الكلمات    هي عبارة عن أسئلة تحتاج اإلجابة عليها الى سرعة بديهة وق          

 .ومعانيها، وهي تستعمل عادة للتسلية في أوقات الفراغ

 ):أحاجي(ألغاز 

هـي الـشبكة العالمـية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الكمبيوتر               

المخـتلفة األنواع  واألحجام في العالم، وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين             

ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت منها، االتصال الهاتفي،       . والمؤسساتمخـتلف األفراد    

 .يوالنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكترون

 :اإلنترنت

،  والقيام بعمليات استرجاع     توصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما      

  كذلك وصف وسائل . البـيانات، وتخـزينها، وتنظيمها، وأساليب معالجتها وانتاجها       

ومن بعض  .    واليدوية ةعـرض المعلـومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني        

 الحواسيب، والماسحات ضوئية، والكاميرات الرقمية،    تأدوات تكنولوجـيا المعلـوما    

والهواتـف، والفاكسات، واألقراص المضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد البيانات          

 .طوالتطبيقات متعددة الوسائ

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 :ويقصد بـ

 مرات في 4على األقل الصحف اليومية أن األسرة تحصل على  أي ،نعم. 1

 .ألسبوع

 .الصحف اليومية بتاتاًتحصل على ال أن األسرة ، أي ال. 2

الحصول على  الصحف 

 :اليومية

 ولكنها ممكنة الحدوث    هـي عبارة عن قصة إما أن تكون قد حصلت فعال أو خيالية            

 .وعادة يتم روايتها شفاهة

 :حكايات واقعية



 

   10

عـبارات يـتم صـياغتها للتندر والتسلية بين الناس وتكون مرتبطة بتراث وعادات              

 .وتقاليد الشعب

 :فكاهات تراثية

 بشكل منتظم من أجل زيادة المعرفة واإلطالع،        قراءة الكتب هي أن الفرد يقوم بعملية      

ت هذه القراءة بهدف التحضير للمدرسة أو ألي غرض آخر، وبغض النظر            سواء كان 

 .عن نوع المادة التي يقرأها والفترة الزمنية التي يقضيها في عملية القراءة

 :قراءة الكتب

هـي قصة طويلة تصف األحداث بالتفصيل، وتدور عادة حول موضوع معين، وهي             

 .إما أن تكون واقعية أو خيالية

 :ات متوارثةقصص ورواي

هو وجود أصوات للممثلين ويتحدثون      يقـصد بالمسلسالت المدبلجة إلى اللغة العربية      

 .باللغة العربية بدل من صوت الممثل األصلي

 :المدبلجة المسلسالت

 : ويقصد بها

 في األسرة يشاهدون التلفزيون    ) سنوات فأكثر  10 ( األفراد أنً، أي   نعـم دائمـا    .1

 .يومياً

التلفزيون في األسرة يشاهدون     ) سنوات فأكثر  10 ( األفراد أن، أي   اًنعـم أحـيان    .2

 .ولكن ليس بشكل يومي

 .التلفزيون مطلقايشاهدون  ال في األسرة ) سنوات فأكثر10 (، أي ان األفرادال .3

 :مشاهدة التلفزيون

مجمـوعة مـن الكتب مرتبة بشكل يسهل الرجوع إليها واختيار المادة المطلوبة منها              

 .ة ويسربسرع

 : المكتبة البيتية 

 ):محمول(هاتف نقال  .ويقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع ألي شركة تقدم هذه الخدمة
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 2009المنطقة، حسب التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نسبة األسر: 1جدول 
Table 1: Percentage of Households Who Have Some (ICT) Tools at Home by  

 Region, 2009 
 

Region  المنطقة 

 Some (ICT) Tools  الفلسطينيةاألراضي  الغربيةالضفة  غزةاعقط

 Gaza Strip  West Bank  Palestinian Territory 

 أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Computer 45.6 51.1 49.2 جهاز حاسوب 

Telephone Line 40.0 51.4 47.5 خط هاتف ثابت 

Internet at Home 30.9 27.2 28.5 خدمة اإلنترنت في البيت 

Mobile Phone  93.2 91.9 92.4  نقالهاتف 

Digital Video Disc (DVD) 5.3 28.9 21.0 جهاز فيديو رقمي 

Dish  91.2 92.4 92.0  القط فضائي 

TV Set 93.2 97.0 95.7 جهاز تلفزيون 

Video Player  6.0 20.3 15.6 جهاز فيديو 

 
 
 

 2009 والمنطقة ونوع التجمع، مكتبة بيتيةالتوزيع النسبي لألسر حسب توفر : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Households by Availability of Home Library, 

Region and Type of Locality, 2009 
 

 يتوفر  يتوفرال المجموع
Region/Type of Locality 

Total Not Available Available 
 نوع التجمع /المنطقة

Region    المنطقة 

Palestinian Territory 100.0 79.7 20.3 الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 100.0 77.9 22.1 الغربيةالضفة  

 Gaza Strip 100.0 83.2 16.8 غزةقطاع  

Type of Locality      التجمعنوع  

Urban 100.0 79.0 21.0  حضر 

Rural 100.0 82.5 17.5  ريف 

Camps 100.0 80.2 19.8  مخيمات 
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 2009، ونوع التجمع والمنطقة  على الصحف اليوميةالحصول حسب لألسر النسبي التوزيع :3جدول 
Table 3: Percentage Distribution of Households by Having Daily Newspapers, Region and 

Type of Locality, 2009 
 

 تحصل   تحصلال المجموع
Region/Type of Locality 

Total Do not Have Have 
 نوع التجمع /المنطقة

Region   المنطقة 

Palestinian Territory 100.0 67.9 32.1 الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 100.0 64.8 35.2 الغربيةالضفة  

 Gaza Strip 100.0 73.8 26.2 غزةقطاع  

   Type of Locality     التجمعنوع  

Urban 100.0 67.1 32.9  حضر 

Rural 100.0 67.9 32.1  ريف 

Camps 100.0 74.0 26  مخيمات 

 
 
 

 2009للمحطات اإلذاعية والمنطقة ونوع التجمع،  االستماع حسب لألسر النسبي التوزيع: 4جدول 
Table 4: Percentage Distribution of Households by Listening to Radio, 

 Region and Type of Locality, 2009 
 

  تستمع  تستمعال المجموع
Region \Type of Locality 

Total Do not Listen Listen  
 نوع التجمع/ المنطقة

Region   
 المنطقة 

  Palestinian Territory 100.0 44.1   الفلسطينيةاألراضي 55.9

 West Bank 100.0 48.3   الغربيةالضفة 51.7

    Gaza Strip 100.0 35.9  قطاع غزة 64.1

  Type of Locality    التجمعنوع  

Urban 100.0 42.6  حضر 57.4

Rural 100.0 49.3  ريف 50.7

Camps 100.0 45.8  مخيمات 54.2
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 2009 والمنطقة ونوع التجمع،  التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة تلفزيون فلسطينلألسر النسبي التوزيع: 5جدول 
Table 5: Percentage Distribution of Households Having TV by Viewing Palestine 

Television, Region and Type of Locality, 2009 
 

 دائماً نعم أحيانا نعم ال المجموع
Region \Type of Locality 

Total No Sometimes Always 
 نوع التجمع/ المنطقة

 Region    المنطقة 

   Palestinian Territory 100.0 27.0 47.7 25.3 الفلسطينيةاألراضي  

    West Bank 100.0 27.9 46.9 25.2 الغربيةالضفة  

Gaza Strip 100.0 25.2 49.2 25.6 غزةقطاع  

 Type of Locality         التجمعنوع  

Urban 100.0 28.0 47.7 24.3 حضر 

Rural 100.0 22.4 49.0 28.6 ريف 

Camps 100.0 27.3 45.2 27.5 خيماتم  

 
 
 

 2009المحطات التلفزيونية المحلية والمنطقة،  التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة لألسر النسبي التوزيع: 6جدول 
Table 6: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Local  TV 

Stations, Region and Type of Locality, 2009 
 

  تشاهد تشاهد ال المجموع
Region \Type of Locality 

Total Do not View View 
 نوع التجمع/ المنطقة

 Region   المنطقة 

    Palestinian Territory 100.0 72.6 27.4 الفلسطينيةاألراضي  

    West Bank 100.0 80.9 19.1 الغربيةالضفة  

Gaza Strip 100.0 55.7 44.3 غزةقطاع  

 Type of Locality      التجمعنوع  

Urban 100.0 70.6 29.4 حضر 

Rural 100.0 84.6 15.4 ريف 

Camps 100.0 65.7 34.3 مخيمات 
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 مشاهدة المسلسالت المدبلجة الى اللغة العربية حسب   التي لديها تلفزيونلألسر النسبي التوزيع: 7جدول 
 2009والمنطقة ونوع التجمع، 

Table 7: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing of Dubbed 
Sitcoms, Region and Type of Locality, 2009 

 

  دائماًنعم أحيانا نعم ال المجموع
Region \Type of Locality 

Total No Yes, Sometimes Yes, Always 
 نوع التجمع/ المنطقة

Region   
 المنطقة  

 Palestinian Territory 100.0 42.9   الفلسطينيةاألراضي 31.5 25.6

  West Bank 100.0 35.5   الغربيةالضفة 37.7 26.8

    Gaza Strip 100.0 57.9  قطاع غزة 18.7 23.4

 Type of Locality       التجمعنوع  

Urban 100.0 43.6  حضر 29.9 26.5

Rural 100.0 38.2  ريف 38.5 23.3

Camps 100.0 46.6  مخيمات 30.4 23.0

 
 
 
 

 التوزيع النسبي لألسر التي تشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة إلى اللغة العربية : 8جدول 
  2009حسب التأثير على ثقافة األسرة والمنطقة ونوع التجمع، 

Table 8: Percentage Distribution of the Households Who View Dubbed Sitcoms by Their 
Influence on Family Culture, Region and Type of Locality, 2009 

 

 إيجابي سلبي ال يوجد تأثير المجموع
Region \Type of Locality 

Total No Influence Negative Positive 
 نوع التجمع/المنطقة

Region     المنطقة 

    Palestinian Territory 100.0   الفلسطينيةراضياأل 3.6 35.5 60.9

   West Bank 100.0 56.7 40.2 3.1 الغربيةالضفة  

   Gaza Strip 100.0 74.2 20.8 5.0 قطاع غزة   

Type of Locality         التجمعنوع  

   Urban 100.0 60.3 36.1 3.6 حضر 

   Rural 100.0 63.3 33.7 3.0 ريف 

   Camps 100.0 61.4 33.7 4.9 مخيمات 
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  بعض المواضيع الثقافية المتوارثةحولالتي يتم الحديث فيها التوزيع النسبي لألسر : 9جدول 
 2009 والمنطقة، الحديث حسب موضوع 

Table 9: Percentage Distribution of Households that Discuss Some  
Traditional Cultural Themes by Theme and Region, 2009 

 

 Region and Traditional يتم الحديث  ال يتم الحديث المجموع
Cultural Themes Total Do not Discuss Discuss 

 ةالمواضيع الثقافية المتوارثالمنطقة و

Palestinian Territory    الفلسطينيةاألراضي  

Myths 100.0 50.7 49.3 يات خرافيةاحك (أساطير(  

Folktales 100.0 34.4 65.6 يات متوارثةقصص وروا 

Stories 100.0 19.9 80.1 حكايات واقعية 

Comedy  Stories 100.0 41.1 58.9 فكاهات تراثية 

Poetry and Folk Songs 100.0 58.7 41.3 شعر وغناء تراثي 

Sayings and Proverbs 100.0 42.6 57.4 أقوال مأثورة وأمثال 

Puzzles and Riddles 100.0 48.3 51.7  حاجيأ(ألغاز( 

West Bank    الضفة الغربية 

Myths 100.0 52.0 48.0 يات خرافيةاحك (أساطير(  

Folktales 100.0 35.8 64.2 قصص وروايات متوارثة 

Stories 100.0 27.1 72.9 حكايات واقعية 

Comedy Stories 100.0 40.6 59.4 فكاهات تراثية 

Poetry and Folk Songs 100.0 58.2 41.8  وغناء تراثيشعر 

Sayings and Proverbs 100.0 42.2 57.8 أقوال مأثورة وأمثال 

Puzzles and Riddles 100.0 49.3 50.7  أحاجي(ألغاز( 

Gaza Strip    قطاع غزة 

Myths 100.0 48.1 51.9 يات خرافيةاحك (أساطير(  

Folktales 100.0 31.9 68.1 قصص وروايات متوارثة 

Stories 100.0 6.0 94.0 حكايات واقعية 

Comedy Stories 100.0 42.0 58.0 فكاهات تراثية 

Poetry and Folk Songs 100.0 59.6 40.4 شعر وغناء تراثي 

Sayings and Proverbs 100.0 43.4 56.6 أقوال مأثورة وأمثال 

Puzzles and Riddles 100.0 46.4 53.6  أحاجي(ألغاز( 
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 )  سنة17-5(يع النسبي لألسر حسب مراقبة نوع البرامج التي يشاهدها األطفال التوز: 10جدول 
  2009 المنطقة ونوع التجمع،و

Table 10: Percentage Distribution of Households by Controlling Programs Watched by 
Children (5-17 Years) ,Region and Type of Locality, 2009 

 

  تراقب ال تراقب المجموع
Region \Type of Locality 

Total Do not Control Control 
 نوع التجمع /المنطقة

  Region   
 المنطقة 

    Palestinian Territory 100.0 6.1   الفلسطينيةاألراضي 93.9

West Bank 100.0 6.4   الغربيةلضفةا 93.6

   Gaza Strip 100.0 5.5   غزةقطاع    94.5

 Type of Locality    التجمعنوع  

Urban 100.0 5.2  حضر 94.8

Rural 100.0 10.1  ريف 89.9

Camps 100.0 5.3  مخيمات 94.7

 
 
 

 ) سنة17-5(لألطفال عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية ل همحسب ضبطالتوزيع النسبي لألسر : 11جدول 
 2009 المنطقة ونوع التجمع،  و

Table 11: Percentage Distribution of Households by Controlling the Number of Daily 
Hours of Using Computer by Children (5-17 Years), Region and Type of Locality, 2009 

 

  دائماًنعم أحيانا نعم ال المجموع
Region \Type of Locality 

Total No Yes, Sometimes Yes, Always 
 نوع التجمع/ المنطقة

  Region   
 المنطقة  

    Palestinian Territory 100.0 30.1   الفلسطينيةاألراضي 45.7 24.2

West Bank 100.0 24.1   الغربيةلضفةا 54.8 21.1

   Gaza Strip 100.0 39.7   غزةقطاع    31.2 29.1

 Type of Locality        التجمعنوع  

Urban 100.0 29.1  حضر 46.1 24.8

Rural 100.0 29.0  ريف 48.9 22.1

Camps 100.0 38.6  مخيمات 38.5 22.9
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 2009 المنطقة ونوع التجمع،و)  سنة17-5(أطفالهم  بأصدقاء الكافية معرفتهمحسب التوزيع النسبي لألسر : 12جدول 
Table 12: Percentage Distribution of  Households by Their Sufficient knowledge  

of Friends of Their Children (5-17 Years), Region and Type of Locality, 2009 
 

 تعرف ال تعرف المجموع
Region \Type of Locality 

Total Do not know View 
 نوع التجمع/ المنطقة

  Region  المنطقة 

Palestinian Territory 100.0 4.7  ة الفلسطينياألراضي 95.3

West Bank 100.0 5.5   الغربيةلضفةا 94.5

   Gaza Strip 100.0 3.1   غزةقطاع    96.9

  Type of Locality    التجمعنوع  

Urban 100.0 4.1  حضر 95.9

Rural 100.0 7.3  ريف 92.7

Camps 100.0 4.1  مخيمات 95.9

 
 
 

 2009،  ونوع التجمع والجنسالمنطقة والصحفب مطالعة حس)   فاكثرسنوات 10(لألفراد  النسبي التوزيع: 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Reading 

Newspapers,  Region, Sex and Type of Locality, 2009 
 

  يطالع  يطالعال المجموع
Region and Sex \Type of Locality  

Total Do not Read Read  
 التجمع نوع / المنطقة والجنس

  Both sexes      الجنسين كال 

 Palestinian Territory 100.0 68.5 31.5 الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 100.0 61.3 38.7 الغربيةالضفة  

 Gaza Strip 100.0 81.0 19.0  غزةقطاع  

  Males     ذكور 

Palestinian Territory 100.0 65.1 34.9    الفلسطينيةاألراضي  

     West Bank 100.0 56.6 43.4    الغربيةالضفة  

 Gaza Strip 100.0 80.1 19.9    غزةقطاع  

  Females     إناث 

 Palestinian Territory 100.0 72.0 28.0    الفلسطينيةاألراضي  

 West Bank 100.0 66.2 33.8    الغربيةالضفة  

 Gaza Strip 100.0 82.1 17.9    غزةقطاع  

  Type of Locality     التجمعنوع  

Urban 100.0 68.0 32.0 حضر 

Rural 100.0 67.0 33.0 ريف 

Camps 100.0 74.7 25.3 مخيمات 
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 2009، المنطقة ونوع التجمعوالجنس قراءة الكتب وحسب )  فأكثرنوات س10 (التوزيع النسبي لألفراد: 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Reading Books, Sex, 

Region and Type of Locality, 2009 
 

 Region and Sex  دائماًنعم أحيانا نعم ال المجموع
 \Type of Locality  Total No Yes, Sometimes Yes, Always 

 نوع التجمع / والجنسالمنطقة

 Both sexes   
 كال الجنسين  

 Palestinian Territory 100.0 39.0   الفلسطينيةاألراضي 40.7 20.3

 West Bank 100.0 37.3   الغربيةالضفة 40.6 22.1

 Gaza Strip 100.0 42.0   غزةقطاع  40.8 17.2

  Males       ذكور 

 Palestinian Territory 100.0 42.1  فلسطينية الاألراضي 38.4 19.5

 West Bank 100.0 41.3   الغربيةالضفة 37.3 21.4

 Gaza Strip 100.0 43.3   غزةقطاع  40.3 16.4

Females       إناث 

 Palestinian Territory 100.0 35.8   الفلسطينيةاألراضي 43.1 21.1

 West Bank 100.0 32.9   الغربيةالضفة 44.2 22.9

 Gaza Strip 100.0 40.5   غزةقطاع  41.3 18.2

Type of Locality     التجمعنوع  

 Urban 100.0 40.1  حضر 40.4 19.5

 Rural 100.0 34.4  ريف 41.8 23.8

 Camps 100.0 39.2  مخيمات 40.9 19.9
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 2009، المنطقة ونوع التجمعوالجنس  وحسب مشاهدة التلفزيون)  فأكثرنوات س10 (التوزيع النسبي لألفراد: 15جدول 
Table 15: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Watching Television, 

Sex, Region and Type of Locality, 2009 
  

  Region and Sex  دائماًنعم أحيانا نعم ال المجموع
\Type of Locality  Total No Yes, Sometimes Yes, Always 

 نوع التجمع/  والجنسالمنطقة

 Both sexes   
 كال الجنسين  

 Palestinian Territory 100.0 7.5  الفلسطينية األراضي  51.1 41.4

 West Bank 100.0 4.9   الغربيةالضفة  54.3 40.8

 Gaza Strip 100.0 11.9   غزةقطاع   45.2 42.9

  Males     ذكور 

 Palestinian Territory 100.0 7.5  الفلسطينية األراضي  48.4 44.1

 West Bank 100.0 5.0   الغربيةالضفة  51.3 43.7

 Gaza Strip 100.0 12.0   غزةقطاع   43.1 44.9

Females     إناث 

 Palestinian Territory 100.0 7.4  الفلسطينية األراضي  53.7 38.9

 West Bank 100.0 4.9   الغربيةضفةال  57.2 37.9

 Gaza Strip 100.0 11.9   غزةقطاع   47.4 40.7

Type of Locality        التجمعنوع  

 Urban 100.0 7.8  حضر 52.2 40.0

 Rural 100.0 6.5  ريف 49.4 44.1

 Camps 100.0 6.9  مخيمات 44.6 48.5
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  2009، الجنس نوع التجمعلصوت فلسطين و ماعحسب االست)  فأكثرنوات س10 (التوزيع النسبي لألفراد: 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Listening to Voice of 

Palestine, Sex and Type of Locality, 2009  
 

  يستمع ال يستمع المجموع
 Sex \Type of Locality 

Total Do not Listen Listen 
 نوع التجمع /الجنس

  Sex   
 الجنس 

Both sexes 100.0 39.2   كال الجنسين 60.8

Males 100.0 38.3   ذكور 61.7

Females 100.0 40.1   إناث 59.9

  Type of Locality     التجمعنوع  

Urban 100.0 35.6  حضر  64.4

Rural 100.0 47.2  ريف  52.8

Camps 100.0 53.6  مخيمات  46.4

 
 
 

  ثقافي في وقت الفراغ ولم يقوموا بهبنشاطحسب الرغبة بالقيام )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 17 دولج
 2009 والجنس والمنطقة، 

Table 17: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Willingness to 
Perform Cultural Activities During Free Time and Did Not Do, Sex and Region, 2009 

 

Region  المنطقة   

 Willing to Perform Cultural  الفلسطينيةاألراضي  الغربيةالضفة  غزة قطاع
Activities and Sex 

Gaza Strip West Bank Palestinian Territory 

 في القيام بنشاط ثقافي الرغبة

 والجنس

 Both Sexes      الجنسينالك  

Willing but didn’t do 8.2 27.7 20.4 ولم يقم بالنشاطيرغب  

Not Willing 91.8 72.3 79.6 يرغبال  

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 Males     ذكور 

Willing but didn’t do 6.6 28.0 19.7 ولم يقم بالنشاطيرغب  

Not Willing 93.4 72.0 80.3 يرغبال  

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 Females     إناث 

Willing but didn’t do 10.0 27.4 21.0 ولم تقم بالنشاطترغب  

Not Willing 90.0 72.6 79.0 ترغبال  

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009 ،لعامة والجنسا نوع المؤسسة حسبعامة  لمؤسسات المنتسبين)  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 18جدول 
Table 18: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who are Members in Public 

Institutions by Type of Public Institutions and Sex, 2009 
 

 كال الجنسين ذكور إناث
Public Institutions and Sex 

 Females Males Both Sexes 
 والجنس العامة المؤسسة

Sport Club 2.1 11.6 6.9 رياضينادي  

Cultural Club 2.0 4.0 3.0 ثقافينادي  

Public Library 3.2 3.5 3.3 عامةمكتبة  

Societies 3.6 4.9 4.3 اتجمعي 

Unions 2.1 7.0 4.6 اتحاد/نقابة 

Political party 1.1 5.8 3.5 حزب سياسي 

Other 2.0 1.9 2.0  أخرى 

 
 
 

 2009، خدمة إنترنت في البيت حسب نوع الربط مع اإلنترنت والمنطقة التي لديها لألسر النسبي وزيعالت: 19 جدول
Table 19: Percentage Distribution of Households Having Internet at Home by Type of 

Internet  Connection and Region, 2009 
 

Region المنطقة 

 Type of Connection  الفلسطينيةاألراضي  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 Gaza Strip  West Bank  Palestinian 
Territory 

 نوع الربط

Dial-up 15.5 34.1 27.2 الهاتف 

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 26.4 49.8 41.2 الخط الرقمي الالتماثلي 

Other * 57.3 14.3 30.1 أخرى* 

Don’t Know    0.8 1.8 1.3 ال اعرف 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

*Other:  includes Satellite, Integrated Digital Subscriber 
Line (ISDN), Wireless, Digital Subscriber Line (DSL), 
Leased Line, Mobile, and E-Card 

الخط ، كيالسل، الشبكة الرقمية المتكاملة الخدمة، القط فضائيتشمل : أخرى*

.   الدائرة المؤجرة،الهاتف المحمول والبطاقة اإللكترونيةالرقمي،  
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 2009، حسب امتالك أي فرد من أفرادها موقع على اإلنترنت والمنطقة لألسر النسبي التوزيع: 20 جدول
Table 20: Percentage Distribution of Households by Having any Member Website and  

Region, 2009 
 

Region المنطقة 

 Having any Member of Household Website  الفلسطينيةاألراضي  الغربيةالضفة  غزةقطاع

 Gaza Strip  West Bank  Palestinian Territory 

امتالك أي فرد من أفراد األسرة موقع

 على اإلنترنت

Available 6.2 10.6 9.1 يتوفر 

Not Available 92.7 85.7 88.1 ال يتوفر 

Don’t know 1.1 3.7 2.8 ال أعرف 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 
 
 

2009والمنطقة والجنس،  استخدام الحاسوب حسب ) سنوات فاكثر10(لألفراد  النسبي التوزيع: 21جدول   
Table 21: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Usage of the 

Computer, Region and Sex, 2009 
 

Using Computer استخدام الحاسوب 
Region/Sex المجموع 

Total ال يستخدم 
Do not Use 

 يستخدم
Use 

 الجنس/المنطقة

  Region      المنطقة 

Palestinian Territory  100.0 42.9 57.1  الفلسطينية األراضي 

West Bank 100.0 42.7 57.3  الغربية الضفة 

Gaza Strip 100.0 43.2 56.8  غزةقطاع  

  Sex     الجنس 

Both Sexes 100.0 42.9 57.1 الجنسين كال 

Males 100.0 37.1 62.9 ذكور 

Females 100.0 48.7 51.3 إناث 
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 2009والمنطقة والجنس،  حسب استخدام اإلنترنت ) سنوات فاكثر10(لألفراد  النسبي التوزيع: 22جدول 
Table 22: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by 

 Usage of the Internet , Region and Sex, 2009 
 

Using Internet استخدام اإلنترنت 
 المجموع Region/Sex يستخدم ال يستخدم

Total 
Do not Use Use 

 الجنس/المنطقة

  Region      المنطقة 

Palestinian Territory  100.0 67.7 32.3  الفلسطينية األراضي 

West Bank 100.0 67.3 32.7  الغربية الضفة 

Gaza Strip 100.0 68.5 31.5   غزةقطاع  

  Sex      الجنس 

Both Sexes 100.0 67.7 32.3 الجنسين كال 

Males 100.0 61.8 38.2 ذكور 

Females 100.0 73.8 26.2 إناث 

 


