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  الفصل األول

  

  المقدمة

  

  المقدمة 1.1

ن إومن هنا ف ،الخواص المتالزمة لمتطلبات محددةدرجة استيفاء مجموعة من  قياس تشير الجودة بشكل عام إلى

 ينالمستخدم اتاإلحصاءات تشير إلى جميع المجاالت المتعلقة بمدى تلبية اإلحصاءات لحاج/جودة البيانات

  .من حيث المحتوى والشكل وطريقة العرض مواستجابتها لتوقعاته

  

، واإلنتظام ةالوقتي، الدقة، واقعلالصلة با: هي) العناصر(بمجموعة من األبعاد تقاس وبهذا فإن جودة البيانات 

لذلك فإنه عند الحديث عن النظام اإلحصائي .  واالكتمال، االتساق، القابلية للمقارنة، والوضوح إمكانية الوصول

  .اإلعتبارومخرجاته فإنه يجب أخذ أبعاد ومؤشرات الجودة في 

  

وح اإلحصائية التابعة إعداد تقارير حول جودة البيانات في المسالعمل على ولهذا الغرض فإن دائرة الجودة بدأت 

عناصر /أبعادحول مدى تطبيق  نظرة عامة لرسم يرقارالتوتهدف هذه ، للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

واحداً من سلسلة تقارير الجودة الخاصة بجودة  عد هذا التقريري  .ومؤشراتها في المسوح اإلحصائيةلجودة ا

لومات حول جودة مسح القوى حيث يهدف هذا التقرير بشكل عام الى تزويد المستخدمين بمع االحصائية، المسوح

  .العاملة

  

 التقرير هيكلية 2.1

 األول حيث يعرض الفصل ،صورة عن جودة مسح القوى العاملة تعطي فصول خمس من التقرير هذا يتألف

 يقدم فإنه الثاني الفصل أما.  التقرير هيكليةإضافة إلى  ،جودة البياناتبوالمقصود  مفهوم الجودة عامة بصورة

وتصميمها  العينة المسح وإطار استمارة ذلك في بما المسح في اتبعت التي العلمية عرضاً حول أهم األساليب

الميدانية  اإلشكاالت الميداني وأهم العمل إلى الفصل هذا يتطرق ماك ،العينة أوزان وحساب االستجابة ومعدالت

 وتعيين الباحثين تدريب في اعتمدت المنهجية التي ويعرض كما ،عليها التغلب وآلية الباحثين عمل التي اعترضت

الفصل الثالث أبعاد ومؤشرات جودة  حين يستعرض في  .البيانات معالجة آلية إلى باإلضافة الميدانيين، والمشرفين

احتساب أهم فيحتوي على آلية الرابع  الفصلأما .  البيانات ومدى انعكاس هذه االبعاد على مسح القوى العاملة

  .التقرير هذاب ورد ما على المبنية التوصيات أهميحتوي الفصل الخامس على و، مسحال مؤشرات
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  الفصل الثاني

  

  منهجية مسح القوى العاملة

  

 استمارة المسح 1.2

 البيانات، وقد تم تصميمها اعتمادا على توصيات منظمة العمل الدولية منتعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع 

تكون االستمارة من أربعة بنود حيث ت مع المحافظة على خصوصيات المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى،، جهة

  :رئيسية

ث تم تحديد ، حيو تحديد وحدة الهدف بصورة منفردةإن الهدف الرئيسي لهذا البند ه :البيانات التعريفية. 1

  .باألسرة بصورة منفردة بما في ذلك تقسيمات تصميم العينة البيانات التي تعرف

في هذا البند تم وضع مجموعة من الضوابط التي من شأنها ضبط العمليات الميدانية  :السيطرة النوعية. 2

  .التي تمر بها االستمارة المراحل والمكتبية وتسلسلها في

يشمل هذا البند مجموعة من األسئلة العامة المتعلقة باألسرة والتي ترصد بعض السمات  :سجل األسرة. 3

  .واالجتماعية لألسرة ةالديموغرافي

لكل فرد من  القوى العاملة وذلك بسوق العمل وأهم سمات ةعالقالالتعرف على هذا البند تم في  :قسم العمالة .4

  .فأكثر سنوات 10 أفراد األسرة الذين أتموا

  

  )مجتمع الدراسة(ل الشموو العينةواإلطار  2.2

 سنوات فأكثر ويقيمون بصورة اعتيادية في 10 يتألف مجتمع الهدف من جميع األفراد الذين تبلغ أعمارهم

  .الفلسطينية األراضي

  

  إطار المعاينة 1.2.2

بيانات من  اختيارها تممن عينة شاملة  2011و، 2010، 2009لألعوام لمسح القوى العاملة  تكون إطار المعاينة

م من مناطق جغرافية متقاربة الحج الشاملة هذه وتتألف العينة، 2007 لسكان والمساكن والمنشآتل العام تعدادال

هذه  العد المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدام وهي عبارة عن مناطق، )أسرة لكل منطقة عد 124(تقريباً 

  . المرحلة األولى من عملية اختيار العينةفي  ةالوحدات كوحدات معاينة أولي

  

 تصميم العينة 2.2.2 

  :تم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتين

 2009 لألعوام منطقة عد 481حوالي  منتظمة تكونت من تمثلت باختيار عينة طبقية عشوائية :المرحلة األولى

  .2011 عد لعام منطقة 502يقل عن  ال ، وما2010و
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تمثلت باختيار عينة عشوائية منتظمة من األسر ضمن كل منطقة عد مختارة، وقد تم في كل  :المرحلة الثانية

  .أسرة في منطقة العد الواحدة 16 اختيار ما معدله دورة

  

  توزيع العينة إلى طبقات 3.2.2

  :تم توزيع العينة إلى طبقات باستخدام المستويات التالية

  .العينة إلى طبقات حسب المحافظة توزيع .1

  ).مخيمات الجئين، ريف، حضر(توزيع العينة إلى طبقات حسب نوع التجمع السكاني  .2

  

  حجم العينة 4.2.2

على التوالي،  أسرة 31,190و، 31,179، 30,625، حوالي 2011، 2010، 2009بلغ حجم عينة المسح لألعوام 

، في العام الواحد هي مجموعة حجم عينة المسح لدورات المسح األربعةمع األخذ باإلعتبار أن حجم عينة المسح 

  .يتم في كل عام تنفيذ أربع دورات للمسحأنه حيث 

  

 تدوير العينة 5.2.2

  تغطي كل دورة من دورات المسح كافة مناطق عد العينة الشاملة الخاصة بمسح القوى العاملة والبالغ عددها

وتبقى هذه المناطق ثابتة بشكل أساسي بمرور  ،2011لعام  502يقل عن ما ال و، 2010، 2009 لعامي 481

 من% 100 بمقدار هناك تقاطع فإن وبالتالي الزمن إال أنه يتم استبدال األسر في نصف مناطق العد في كل دورة

س دورات مسح القوى العاملة، ويوجد نف من) فصلين(بين كل دورتين متتاليتين  األسر من% 50و العد مناطق

  .دالمقدار من التقاطع بين كل دورتين يفصلهما عام واح

  

متتاليتين ثم تخرج هذه األسرة من العينة  تدوير العينة المستخدم أنه يتم زيارة األسرة في دورتين من خواص نظام

حيث أن هناك  .العينة لمدة دورتين متتاليتين قبل أن تخرج نهائياً من العينة أخريين ثم تعود إلى مؤقتا لمدة دورتين

بين كل دورتين متتاليتين وبين كل سنتين متتاليتين مما له أثر في جعل العينة ذات فعالية ألغراض % 50تكرار 

  .المقارنة ومراقبة التغيرات

  

 العمليات الميدانية 3.2

ذلك فإن ضمان ل.  تمثل العمليات الميدانية، أهم مراحل تنفيذ المسح لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها األولية

وقد اشتمل ذلك .  مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي وجود

 والتدريب وتوفير المستلزمات المادية المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التعيين جميع على توفير

  .بأفضل صورة الالزمة ألداء العمل
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  التدريب والتعيين 1.3.2

تم في كل دورة من دورات المسح عقد دورة تدريبية للباحثين الميدانيين والمشرفين بهدف إكسابهم المهارات ي

والهدف ، عملهم بكل يسر ودقة يكونوا قادرين على إنجازبالعمل الميداني وآليات إجراء المقابالت حتى  األساسية

، منهجية البحث، تصميم العينة، أدبيات المسوح الميدانية كل من لىمن هذا التدريب هو إطالع المتدربين ع

 مواصفات وخصوصيات مسح القوى العاملة، آلية ،العمل الجماعي في الميدانآلية ، اإلحصائيةاستخدام الخرائط 

كيفية  إلىالتطرق  وكما تم، العمل في المسح بما في ذلك آليات االتصال والسيطرة النوعية خالل العمليات الميدانية

الحصول على  عادة المقابلة والفحوصات األخرى الالزمة لضبط العمل بهدفإتدقيق االستمارات ميدانيا ومكتبيا و

  .والموثوق بهاذات الجودة العالية المعلومة الدقيقة 

  

يعقد في نهاية  تقييمي إختبارلباحثين الميدانين باالعتماد على نتائج مجموعة من اتعيين  تأتي بعد ذلك مرحلة

وبعد ذلك ، وبناءاً على النتائج يتم تعيين المشرفين من المتدربين الحاصلين على أعلى الدرجات، الدورة التدريبية

  .اإلختباريتم تعيين الباحثين الميدانين ممن اجتازوا 

    

المهارات األساسية  إكسابهملمرمزين ومدخلي البيانات بهدف امن المدققين و دورة تدريبية لكل عقديتم كما و

التدريب على عملية الترميز لكل من المهنة باستخدام دليل التصنيف  إلى باإلضافةبكل دقة،  عملهم إلنجازالالزمة 

المستوى الثالث، وعملية ترميز النشاط االقتصادي باستخدام دليل التصنيف السلعي الموحد  المهني الدولي على

  ).التنقيح الثالث( التصنيف القياسي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية إلىوالمستند  للضفة الغربية وقطاع غزة

  

  العمل الميداني 2.3.2

توفير جميع  شمل ذلكيوتم تحضير لوازم العمل الميداني، ي حيثالعمل الميداني،  مرحلة م التجهيز لتنفيذيت

الفرعية للعمل  تم تجهيز المكاتبيكما .  الخ...، خرائط، كشوف العينات، تمستلزمات العمل الميداني من استمارا

العمل  الكمي والنوعي في اإلنجازوتوفير سبل االتصال والمواصالت وتصميم نماذج مالئمة لمتابعة وقياس 

، تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على مختلف المستوياتيكما .  الميداني

أو غير  غير الموجودعدد حالة الوحدة السكنية  ،حاالت الرفضستمارات المكتملة، عدد بحيث يتم معرفة عدد اال

  .المأهولة وغيرها، من خالل هذه النماذج
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  حسب سنة المسحلمسح القوى العاملة نتائج المقابالت النهائية : 1جدول 

  حالة االستمارة
2009 2010  2011  

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  % النسبة  العدد

       :اإلستجابة

  28,08390.0 88.2 27,514 26,59086.8  استمارات مكتملة 

        :عدم اإلستجابة

 0.9 284  0.9  288 1.2 354   األسرة مسافرة

 1.9 602  3.6  1,118 2.5 772  حالة ال أحد في البيت

  0.9 263 1.1  342 1.2  361 رفض التعاون مع الباحث الميداني

 0.2 55  0.6  198 0.5 150  لم يتوفر معلومات

 0.8 254  0.8  257  2.5  753  أخرى

 4.7 1,458 7.1 2,203 7.8 2,390  المجموع

        :زيادة الشمول

 0.6 197  0.6  180 0.8 257  وحدة سكنية غير موجودة

 4.7 1,452  4.1  1,282 4.5 1,388  وحدة سكنية غير مأهولة

 5.3 1,649 4.7 1,462 5.4 1,645  المجموع

 31,190100.0  31,179100.0 100.0 30,625  الكلي المجموع

  

 الترميزالتدقيق و 3.3.2

حيث يتم  ،وعامالً هاماً في نجاح المسح، تعتبر عملية تدقيق البيانات في الميدان مرحلة مهمة في العمل الميداني

كما يكون بإمكان المدقق التحقق  ،خاللها التحقق من دقة البيانات واكتشاف األخطاء التي يقع فيها الباحث الميداني

إذ تهدف عملية التدقيق إلى إزالة ، جميع األسئلة في االستمارةعلى بشكل أفضل والتأكد من وجود إجابات 

كلما قل الجهد ، وكلما كانت البيانات مدققة مكتبياً بكفاءة ودقةالبيانات، حة وتصحيح األخطاء في التناقضات الواض

كما أنه يقلل من احتماالت الرجوع إلى االستمارات ذاتها ، للمعالجة اآللية لتحقيق االتساق وإزالة التناقضات مالالز

  . مرة أخرى لهذا الغرض
  

.  حيث تكون كل مجموعة من الرموز ممثلة لبيانات متجانسة ،الترميز هو تعبير يستخدم للداللة على بيانات محددة

استخدام عملية الترميز خالل تصميم االستمارة من خالل استخدام األسئلة المغلقة وإعطاء أرقام لفئات  يتمعادة ما 

تها كما يتم إجراء عملية ترميز لإلجابات األسئلة المفتوحة تمهيداً لمعالج، اإلجابة الخاصة بكل سؤال مغلق

التصنيف  للتصنيف السلعي الموحد للضفة الغربية وقطاع غزة حسب ترميز النشاط االقتصادي وفقاً يتم.  وتحليلها

 العاملين تم تصنيف النشاط االقتصادي لجميعي، حيث )التنقيح الثالث(الصناعي الدولي لجميع األنشطة االقتصادية 

ترميز  تميكذلك .  ةألربع منازل عشري الرابع، أي الحد ىمستو على العمل سبق لهم الذي العمل عن والعاطلين

لثالث منازل  أي(تم ترميز المهنة على الحد الثالث ي، 1988ن المهن باالعتماد على التصنيف الدولي للمه

  ).عشرية
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 معالجة البيانات  4.2

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

  :لمرحلة التحليل، و شملت هذه المرحلة العمليات التالية
  

  :التدقيق قبل إدخال البيانات .1

 عملية تدقيق جميع االستمارات باستخدام نفس التعليمات التي تم فيها التدقيق الميداني في هذه المرحلة تم إعادة

  .ادة غير المكتمل منها للميدانمنطقية البيانات وإع للتأكد من
  

  :إدخال البيانات. 2

تميز البرنامج الذي تم  حيث تمت برمجة االستمارة، وقد Access عملية إدخال البيانات باستخدام حزمة تم تنظيم

  :إعداده في الجهاز بالخواص والسمات التالية

 .إمكانية التعامل مع نسخة مطابقة لالستمارة على شاشة الحاسوب •

 .جميع الفحوصات واالحتماالت الممكنة المنطقية وتسلسل البيانات في االستمارة تنفيذقدرة على ال  •

 .لقدرة على التدقيق الداخلي لإلجابات على األسئلةا •

 .الحفاظ على الحد األدنى من أخطاء مدخلي البيانات الرقمية أو أخطاء العمل الميداني •

 . User-Friendlyوالمعطياتسهولة االستخدام والتعامل مع البرنامج  •

 تحليليه وتحليلها من خالل منظومات إحصائية إمكانية تحويل البيانات إلى صيغة أخرى يمكن استخدامها •

 .SPSS ،SAS مثل أخرى

 .إمكانية إخراج الجداول التي تلخص واقع القوى العاملة ومميزاتها والمؤشرات اإلحصائية المختلفة •

بعرض أقسام معينة وتوفير إمكانية عرض ة ألقسام االستمارة والتحكم سهولة عرض البيانات المختلف  •

 .جميع االقسام

  

، جراء أي تغيير على إستمارة المسحإحيث لم يتم ، 2011و، 2010، 2009يالحظ ثبات منهجية المسح لألعوام 

فريق  كما أن . دقيقأو على آلية الترميز والت، الطبقات علىعلى منهجية تصميم العينة وطرق توزيع العينة أو 

يقومون بإجراء العمل  ومؤقتينمن باحثين دائمين فريق العمل يتألف حيث ، هو ذاته لألعوام الثالثةالعمل الميداني 

دى الفريق الميداني بصورة الخبرة ل ونتيجة ذلك تراكمت، الثالثةلألعوام  في كل دورة من دورات المسحبالميدان 

  .مما ساهم في تقليل األخطاء وزيادة الدقة بالعمل طردةضم
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  الفصل الثالث

  

  أبعاد ومؤشرات جودة البيانات لمسح القوى العاملة
  

 الصلة بالواقع  1.3

هذا البعد  ويتم قياس، بمدى تلبية اإلحصاءات لحاجات المستخدمين الحالية والمحتملة مستقباليتعلق هذا العنصر 

  :باستخدام المؤشرات التالية
  

 التطبيق المؤشر

الهدف األساسي 

  للمسح 

 ،تقدير أعداد العاملين من بين القوى العاملة ،نتقدير حجم القوى العاملة ونسبتها إلى السكا

 التعليمي والمستوى العملية والحالة الجنس حسب وتصنيفها العاملة القوى تحليل

توفير بيانات حول التغيرات األساسية التي تطرأ  ،والنشاط االقتصادي واالجتماعي والمهنة

تقدير أعداد العاطلين عن ، واالقتصادية على تركيب القوى العاملة وخصائصها االجتماعية

تقدير معدل ساعات العمل واألجور للمستخدمين و، العمل وتحليل خصائصهم العامة

  .باإلضافة إلى تحليل سمات أخرى

وصف نوعي لما 

  يقيسه المسح 

 . القوة البشرية في المجتمع في عملية اإلنتاج االقتصادي استثمارمدى  قياس

  

تاريخ بدء المسح 

  ودوريته

  

بتنفيذ مسح أسري للقوى العاملة بشكل منتظم ومتواصل منذ النصف  يقوم الجهاز •

خر هذه التقارير أ) 2011لعام (، ويعد التقرير السنوي السابع عشر1995الثاني لعام 

 .السنوية لمسح القوى العاملة

منذ بداية المسح باستثناء  )ربعي( ينفذ الجهاز المسح بصورة دورية على أساس فصلي •

  .الدورتين االولى والثانية اللتين أجريت على أساس نصف سنوي

  حجم العينة

  

، 2010، 2009 لألعوامأسرة  31,190و، 31,179 ،30,625المسح  بلغ حجم عينة

  .على التوالي 2011و

  إطار المعاينة

  

تم اختيارها من تعداد السكان والمساكن ييتكون إطار المعاينة من عينة شاملة 

عدد ( من مناطق جغرافية متقاربة الحجم وتتألف العينة الشاملة هذه  2007والمنشآت

هذه الوحدات  موهي عبارة عن مناطق العد المستخدمة في التعداد، وقد تم استخدا، )األسر

  .العينة في المرحلة األولى من عملية اختيار كوحدات معاينة أولية

  تصميم العينة 

  

  :تم تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على مرحلتين

 طقة عدمن 481 تمثلت باختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة تكونت من :المرحلة األولى

  .2011لعام  502يقل عن  ال وما، 2010و، 2009لعامي 

 تمثلت باختيار عينة عشوائية منتظمة من األسر ضمن كل منطقة عد: المرحلة الثانية

  .أسرة في منطقة العد الواحدة 16 اختيار ما معدله مختارة، وقد تم في كل دورة
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 التطبيق المؤشر

عات العمل معدل سا مثل، وخاصة عند اإلنابة تم تقدير بعض القيم من قبل المبحوثين  التقدير

  .األسبوعية وأيام العمل الشهرية واألجور اليومية

وبالتالي ال يتم التعامل مع القيم الشاذة والتي تكون أعلى من ، يتم تحديد حد أعلى لألجور  القيم الشاذة

شيكل باليوم  800وفي مسح القوى العاملة تم التعامل مع األجور األكثر من ، هذا الحد

  .على أنها قيم شاذة

وحسب ) مخيم، ريف، حضر(يتم حساب األوزان لألسر حسب نوع التجمع السكاني   األوزان

والمنطقة ، الجنس، في حين يتم حساب األوزان لألفراد حسب الفئة العمرية، المحافظة

  ).األراضي الفلسطينية، غزة، ضفة(

  

  :االستخدام والمستخدمين •

 برنامج مسح أسري للقوى العاملة يتضمن سلسلة من المسوحيقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ 

اإلحصائية بالعينة للقوى العاملة الفلسطينية بهدف الوقوف على واقع سوق العمل الفلسطيني، وتوفير البيانات 

  .والضرورية لرسم السياسات لتطوير ورفع مستوى العمالة في محافظات الضفة الغربية ومحافظات غزة الكافية

  

راء برنامج المسح بهذه الصورة يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين والدارسين ومتخذي القرار للتعرف على إن إج

العمل والتغيرات التي تطرأ عليه في الفصول المختلفة من السنة الواحدة، باإلضافة إلى رصد التغيرات التي  سوق

مؤشرات مختلفة مسح القوى العاملة على عدة  يحتوي تقرير ،ةالفصول المتماثلة من األعوام المتعاقب تطرأ في

للتمكن من مقارنة السنوات المختلفة بعضها مع بعض، وبالتالي بناء سلسلة زمنية  على مستوى السنة كاملة، وذلك

 لتقييم الفرصة يتيح البيانات هذه مثل جمع أن ماك ،سوق العمل الفلسطيني من البيانات حول العوامل المؤثرة في

 سوق حول تجمع التي البيانات فان األمر مجمل العمالة، وفي مستوى تطوير إلى تهدف التي العام للسياسات اإلطار

  .وانتهاء بالبحوث األكاديمية العامة بالمعلومات اًابتداء منها االستفادة يمكن العمل

  

  :نقاط القوة والمحددات •

من خالل توجيه ، من أهم نقاط القوة في مسح القوى العاملة إنه يغطي عمالة األطفال والراشدين في نفس الوقت

وتعتبر عينة المسح من أكبر العينات للمسوح األسرية وبالتالي .  سنوات فأكثر 10أسئلة العمل إلى الفئات العمرية 

معدل الدوران  إلى أنباإلضافة ، التجمع والمحافظة يمكن نشر المؤشرات على مستويات جغرافية تفصيلية كنوع

كما أن خطأ .  التغيرات التي تطرأ على أفراد األسرة خالل ربعين متتاليين علىمما يمكن من عمل مقارنة % 50

ويغطي المسح عدد كبير من ، في كل ربع من السنة ةالعينة يعتبر صغير جداً الن المسح يتم على مرحلة واحد

لمتعلقة بالبطالة والعمالة وخصائص كل منها وإمكانية ربط العديد من هذه المتغيرات بمتغيرات اسمية المتغيرات ا

  ).مثل ربط متغيرات العمالة والبطالة بالفئات العمرية والسنوات الدراسية وغيرها من الخصائص(أخرى 
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يؤثر على دقة اإلجابة وخصوصاً في معدل من أبرز المحددات لمسح القوى العاملة أن المسح يتم باإلنابة وبالتالي 

بعض  منباإلضافة لتذمر بعض المبحوثين ، اليومية واألجور األسبوعية وأيام العمل الشهرية ساعات العمل

 ىكما أن األمور المالية تعتبر من األمور الحساسة لد، األسئلة التي تتعلق بالضريبة والسجالت المحاسبية

  .     المستجوبين

    

  : فات الرئيسيةالتعري •

الذين  وأولئكالعاملين والعاطلين عن العمل : مسح القوى العاملةالواردة في والمصطلحات  التعاريفمن أهم 

وتجدر اإلشارة   .ستخدم مسح القوى العاملة تعريفات منظمة العمل الدوليةوي جزئية، أو محدودة بصورة يعملون

التعريفات  بعضإال أنه يستخدم ، دم تعريفات منظمة العمل الدوليةإلى أنه بالرغم من أن مسح القوى العاملة يستخ

   .الدولية بالمعاييرولكن دون المساس  )الخصوصية الفلسطينية(الوطنية 

  

  .2011و، 2010، 2009يالحظ مما سبق أن بعد الصلة بالواقع تحقق بشكل واضح لألعوام 

  

  الدقة  2.3

الحسابات والتقديرات من القيم الفعلية أو الحقيقية التي قصدت اإلحصاءات  )مطابقة(مدى قرب تعكس دقة البيانات 

  :ويتم قياس هذا البعد باستخدام عدة مؤشرات، قياسها

  

  :األخطاء اإلحصائية •

إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع 

حيث ، د ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعداداتالدراسة، ولذلك من المؤك

 إشكاليةد ووجوتبين عدم ) 1أنظر ملحق  نايالتبحسابات  لإلطالع على جداول(المؤشرات  ألهمالتباين  احتسابتم 

 ،تقارير المسح لألعوام الثالثة سواء على مستوى األراضي الفلسطينيةفي  المذكورةفي مستويات النشر للتقديرات 

  .  أو على مستوى محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة

  

  :األخطاء غير اإلحصائية •

يمكن  األخطاء غير اإلحصائية ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتي

.  البيانات وأخطاء إدخال) الباحث(، وأخطاء المقابلة )المبحوث( االستجابة، وأخطاء االستجابة إجمالها بأخطاء عدم

على  مكثفاً، وتدريبهم ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريباً

 مقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وإجراءكيفية إجراء المقابالت، واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء ال

األخطاء تدريجياً  وقد قلت .التجربة القبلية، وتم إجراء بعض التمارين العملية والنظرية خالل الدورة التدريبية

تتراكم الخبرة لدى الفريق الميداني بصورة مضطردة، ال سيما وأن فريق العمل الميداني يتألف من باحثين  بسبب

  .2011و، 2010و، 2009لألعوام  يقومون بإجراء العمل في كل دورة من دورات المسحومؤقتين دائمين 
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المتقدمين بالسن  ألولئك خصوصاً المبحوث عمر معرفة الباحثين الميدانيين عدم واجهت التي من أهم اإلشكاليات

عدم توفر وثائق تحدد تاريخ كانوا يعتمدون على األحداث التي مرت بالمجتمع في تقدير أعمارهم في ظل  حيث

مثل عدد أيام العمل في الشهر الماضي ومقدار األجرة  كما أن االستجابة لبعض المتغيرات.  والشهر الميالد باليوم

كون أولهما  نالشهرية كانت غير دقيقة في بعض األحيان، ويعود ذلك لسببين رئيسيي األسبوعية أو اليومية أو

  .يعود لطبيعة الدراسة التي تجرى باإلنابةوثانيهما ، لدى المبحوثينمور الحساسة المالية واحدة من األ األمور

  

  :معدالت التجاوب وعدم التجاوب •

 ب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة بسبب عدم وجود األسرة في الوحدة السكنية خالل زيارات الباحثحصا

% 4.7و، %7.1، %7.8لقد بلغت نسبة عدم االستجابة .  الميداني، أو رفض األسرة التعاون في إعطاء بيانات

لعاملة إذا ما قورنت بمسوح القوى ا النسبة قليلة نسبياً هذه وتعتبر على التوالي، 2011و ،2010، 2009لألعوام 

  .ىالتي تجرى في الدول األخر
  

  المسحسنة النسبة المئوية لعدم االستجابة حسب : 1 الشكل

  

  

، %1.1، %1.2بلغت حوالي نسبة حاالت الرفض أن  2011و، 2010، 2009تبين من تقارير المسح لألعوام 

لألعوام % 5.3، و%4.7، %5.4بلغت نسبة أخطاء زيادة الشمول حوالي  في حين . على التوالي% 0.9و

  .على التوالي 2011و، 2010، 2009
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  النسبة المئوية لحاالت الرفض حسب سنة المسح: 2 الشكل

  

  

، 2011ولكنه كان أفضل ما يكون في عام ، 2011و، 2010، 2009يالحظ مما سبق أن بعد الدقة تحقق باألعوام 

 2010و 2009في عامي ف، حيث أن نسبة عدم اإلستجابة ونسبة حاالت الرفض كانت أقل ما يمكن في هذا العام

 إلى 2011، ويعود سبب إنخفاض عدم اإلستجابة عام 2011عما عليه في عام  عدم اإلستجابة مرتفعةكانت نسبة 

باإلضافة لتحديث اإلطار وتحسين مرحلة العمل الميداني وغيرها من  ،"عدم وجود أحد في البيت"حاالت إنخفاض 

  .التي أدت إلى تحقيق بعد الدقة األسباب

  

  واإلنتظام الوقتية  3.3

طول الوقت بين تاريخ إتاحة البيانات للمستخدم ووقوع الحدث أو الظاهرة التي تصفها هذه تشير الوقتية إلى 

فيه يجب  الفعلي الذيالفترة الفاصلة بين تاريخ إصدار البيانات والتاريخ في حين يشير اإلنتظام إلى ، البيانات

  :ام المؤشرات التاليةويتم قياس هذا البعد باستخد، البيانات تسليم

  

  :الوقت الزمني الذي تعكسه البيانات •

ما بين كانون ثاني وكانون أول الفترة الزمنية ، 2011و، 2010، 2009بيانات مسح القوى العاملة لألعوام تعكس 

  .لنفس عام تنفيذ المسح

  

  :الوقت الفاصل بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشرها •

من خالل فحص تقارير المسح أن الوقت الفاصل ما بين اإلسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشر النتائج حوالي  تبين

 3ما بين (وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة المعيارية ، 2011و، 2010، 2009أربعة شهور ونصف للمسح لألعوام 
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  :ريخ النشر الفعليالوقت الفاصل بين تاريخ النشر المخطط له وتا •

مسح الحيث تم نشر نتائج ، تاريخ النشر المخطط له هو نفس تاريخ النشر الفعلي المقرر في الرزنامة اإلحصائية

  .01/05/2012في  2011ولعام ، 20/04/2011في  2010ولعام ، 20/04/2010في  2009 لعام

  

مع األخذ  ،2011و، 2010، 2009لألعوام للمسح  واضح يالحظ مما سبق أن بعد الوقتية واإلنتظام تحقق بشكل

عما كان عليه في العامين السابقين مما شكل ضعف لحد ما  2011باإلعتبار التأخير في نشر نتائج المسح في عام 

  .في اإلنتظام

  

  والوضوح إمكانية الوصول 4.3

من  مات اإلحصائية وفقا لهاالسهولة والظروف التي يتم فيها الحصول على المعلوإلى تشير إمكانية الوصول 

بينما يشير مفهوم الوضوح  ،اإلحصائي، بحيث تكون سهلة االستخدام ومالئمة من حيث الشكل والمضمونالجهاز 

األشكال البيانية  مثل وشروحات ببيانات وصفية مناسبة، إرفاقها حيث من إلى بيئة المعلومات المتعلقة بالبيانات،

س هذا البعد باستخدام عدة قيا ويتم  .وكذلك من حيث توفر المعلومات حول جودة هذه البيانات والخرائط،

وفيما يلي توضيح لما تم ، بيانات الوصفيةوال، أشكال نشر البيانات، سهولة الوصول للبياناتمؤشرات أهمها 

  .تحققه من هذه المؤشرات

  

 فئات مستخدمي لمختلف الوصول وذلك من أجل وطني إحصائي نظام بناءعلى  للجهاز العامة السياسة تركز

النشرات والتقارير  مثل التقليدية الوسائل خالل من اإلحصائية البيانات وتعميم نشر عبر منها والمستفيدين البيانات

المدمجة  واألقراص اإلنترنت اإللكتروني مثل النشر تقنيات باستخدام الحديثة والوسائل وغيرها، اإلحصائية

  :ويتم نشر التقارير والنشرات بعدة طرق منها، وغيرها

  

 :التقليدي النشر .1

بالعمل والقوى العاملة في األراضي  تُعنى ونشرات سنويةربعية و كتب وتقارير عدة بإصدار الجهاز قام

بعدة طرق منها زيارة مقر الجهاز والحصول على  مسحاليمكن الحصول على تقارير ونتائج حيث ، الفلسطينية

مجمل إصدارات  على أو زيارة مكتبة الجهاز حيث تحتوي المكتبة، التقارير والكتب السنوية وبأسعار رمزية

  .مسحال

  

 :اإلنترنت اإللكتروني عبر النشر .2

هو  النشر عملية في حالياً توجهال ألن وذلك النشر في واألولى يعتبر النشر االلكتروني عبر األنترنت القناة األفضل

وذلك  ألحد أولوية إعطاء دون وسريع عادل بشكل البيانات اإلحصائية والفرصة المتساوية لجميع المجال إتاحة

االستخدام  وقلة تكاليف الواسع جدا وهي االنتشار مؤثرة بصفة تتمتع أنها كما معينة ومحددة، حسب مستويات
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، 1996عام   (www.pcbs.gov.ps)على اإلنترنت له موقع بإنشاء قام الجهاز أكثر، حيث تفاصيل نشر وإمكانية

 المواد والبيانات اإلحصائية بصورة ويتم العمل على تحديث، خالله من اإلحصائيات الرسمية نشر حيث يتم

 على البيانات من خالل الحصول يفضلوا% 66.1أن  2010رضى المستخدمين لعام  فقد أظهر مسح دورية،

  .الموقع االلكتروني للجهاز

  

 كما، الجديدة بحلتها وإصدارها للجهاز اإللكترونية الصفحة بتحديث لعاما اهذ قام الجهاز أن إلى هنا اإلشارة تجدر

من  القوى العاملةحول مسح  التي قام بإصدارها النشرات والتقارير بإتاحة جميع يقوم الجهاز أن إلى يجدر اإلشارة

، مسحالاالطالع على تقارير  صفحة الجهاز حيث يمكن لمستخدمي، وحتى هذه اللحظة 1995ام بداية تنفيذه في ع

  .PDF أو Word  بصيغة سواءاالحتفاظ بنسخة إلكترونية  باإلضافة إلمكانية طباعتها أو

  

   CD’s:المرنة األقراص النشر اإللكتروني عبر .3

يتم  بحيث، )CD’s(المرنة  القوى العاملة على األقراصنشرات وتقارير ونتائج مسح  جميع بتحميل الجهاز يقوم

والعرض  بصورة تتيح التصفح وأسرع أسهل استعراض النشرات وتقارير ونتائج مسح القوى العاملة بطريقة

وخارج  داخل كثيرة لجهات اإلصدارات هذه من نسخ بإرسال الجهاز ويقوم، PDF)( وجذاب ومرن سهل بشكل

  .الوطن

  

 :الجمهور خدمات .4

 البيانات هذه توفير بهدف الجمهور، خدمات قسم سمي المستفيدين احتياجات لتلبية خاصاً قسماً الجهاز أنشأ

 والمستخدمين والسياسيين الحكومية والمؤسسات المستفيدين تزويد خالل من فئاتهم، بمختلف والمستخدمين للمهتمين

 من العديد بتلقي يومياً القسم هذا ويقوم.  لمجتمع الفلسطيني عن واضحة صورة وإعطاء اإلحصائية بالبيانات

فاكس أو الأو  الطلبات الخاصة بمسح القوى العاملة باإلضافة لطلبات لمسوح آخرى بواسطة البريد االلكتروني

طلب بيانات الجمهور في الجهاز وتقديم  باإلضافة إلى إمكانية الحضور بشكل شخصي إلى قسم خدمات، هاتفال

وقد   .تفاصيل حول البيانات المطلوبة خالله نموذج خاص يحدد من استيفاءمن خالل  )بواسطة اليد( صائيةإح

البريد  خالل على البيانات من يفضلون الحصول% 12أن  2010ظهرت نتائج مسح المستخدمين لعام أ

% 3.4وأن ، الجمهورخالل زيارة قسم خدمات  على البيانات من الحصول يفضلون% 10.7وأن ، االلكتروني

  .الهاتف أو الفاكس خالل على البيانات من الحصول يفضلون

  

  :اإلعالم والمستفيدين وسائل مع التواصل .5

 بياناته وتعميم في نشر والمرئية والمقروءة المسموعة والدولية المحلية اإلعالم وسائل على الجهاز يعتمد

 مع وسائل التواصل إلى الجهاز يسعى، )الصحفية وغيرهاعن طريق البيانات الصحفية والمؤتمرات (اإلحصائية 

 شهرية لقاءات وورش عمل بعقد حيث يقوم أنواعهم وشرائحهم، والصحفيين ومستخدمي البيانات بمختلف اإلعالم

 من العديد اإلحصائية، وقد تم تنفيذ مع المواضيع كيفية التعاطي على التباحث والتشاور وتدريبهم بهدف دورية أو
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% 5.4أن  2010وقد أظهرت نتائج مسح رضى المستخدمين لعام ، القوى العاملة وسوق العملحول  اللقاءات

 خالل الحصول على البيانات من يفضلون% 2.5البيانات الصحفية وأن  خالل على البيانات من الحصول يفضلون

 يث تم إطالع الصحفبح.  2011و، 2010، 2009وقد تم نشر بيان صحفي للمسح لألعوام ، ورش العمل

  .والمستخدمين والمهتمين والوزارات وصناع القرار على أهم النتائج التي توصل لها المسح

 

  :ةاإلحصائي البيانات قواعد .6

 وهي والجغرافية، واالجتماعية واالقتصادية السكانية المواضيع مختلف في البيانات من هائل كم الجهاز يمتلك

 كافة في جغرافية لألراضي الفلسطينية بيانات قاعدة بإنشاء البدء إلى الجهاز عمد ولذلك دوري، بشكل تحدث

 األراضي(المستويات  على مختلف جغرافياً وربطها والجغرافية واالقتصادية واالجتماعية السكانية المجاالت

  ).الخ ...المباني العد، مناطق التجمعات، المحافظات، الفلسطينية،

  

 يسهل بشكل علمية أسس ووفق منظم بشكل الجهاز في المتوفرة البيانات تجميع هو القاعدة هذه إنشاء من الهدف

 موقعها مع البيانات هذه وربط ،للمستخدمين زمنية سالسل شكل وعلى توفيرها بهدف ،منها إدارتها واالستفادة

 للجهاز تجربة أول كانت لقد  .وفعالة سهلة بصورة والتخطيط والمقارنة للتحليل استخدامها بحيث يمكن الجغرافي

 عملمن ثم و  .2004فلسطين اإلحصائي  أطلس إعداد خالل نم الخرائط باستخدام اإلحصائية البيانات نشر في

 إعداد في ومتطورة وسيلة جديدة للمستخدمين يوفر بحيث 2006إلكتروني عام  إحصائي أطلس على إنشاء الجهاز

 اإلنترنت شبكة باستخدام وذلك احتياجاتهم، وضمن بهم الخاصة اإلحصائية الخرائط

)http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp(.  

  

وسيتم الحقاً إضافة ، في األطلس اإلحصائي اإللكتروني 2010و، 2009حيث يالحظ توفر خرائط للمسح لألعوام 

  .في األطلس 2011ئط مسح القوى العاملة خرا

  

 :المؤهلة البيانات .7

) Puplic Use File - PUF( المؤهلة لالستخدام العام البيانات وتسويق بإنتاج 2005 نهاية شهر آبمع  الجهاز قام

بعد معالجتها من ناحية سرية البيانات وفق ما نص ، CD-ROMعلى قرص مدمج  للعديد من المسوح والتعدادات

 بياناتال توفير عملية تعتبرحيث   ).17(طبقاً للمادة  2000 لعام) 4(رقم عليه قانون اإلحصاءات العامة الفلسطيني 

 قطاعاتهمبكافة  والمستخدمين اإلحصائية للبيانات كمنتج الجهاز بين العالقة تعزيز مجال في مهمة خطوة ،اإلحصائية

 والتحليالت الدراسات إجراءبحيث تساعدهم هذه البيانات على البيانات،  هذه من الحقيقيين المستفيدين كونهم

  .المؤشرات التي يرغبون بها وتلبي احتياجاتهم الخاصة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهاز لتوفيرها لهم الشتقاق

  

وتبين من خالل فحص ملف  ،لعاما مسح وتوفيرها لالستخدامالب إصدار مجموعه من البيانات المؤهلة الخاصة تم

 SPSSبصيغة  على استمارة المسح، بيانات المسحإحتوائه  2011و، 2010، 2009البيانات المؤهلة لألعوام 
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ها باللغتين العربية وجميع ،ودليل إستخدام البيانات، قاموس البيانات ،)داولكل دورة على ح، للسنة ككل(

  .ة المعتمدة بالجهاز والخاصة بإعداد البيانات المؤهلة للمسوحفنيالدارية واإلجراءات مراعاة اإلمع ، واالنجليزية

  

  :الوصفية البيانات .8

 توفير على تنص والتي )2013 - 2009( الفلسطينية الرسمية لإلحصاءات الوطنية اإلستراتيجية بتنفيذ التزاماً

  المناسب الوقت وفي بها معايير دقيقة وموثوق وفق بسهولة العالية الجودة ذات اإلحصائية البيانات

الوصفية على  البيانات بنشر قام الجهاز فقد ،)استخدامها وزيادة اإلحصاءات نشر: اإلستراتيجي الثاني الهدف(

 تموقد .  ةالوطني بنود اإلستراتيجية إلحدى لحاجة الباحثين والمستفيدين وتنفيذاً صفحة الكترونية خاصة، تلبيةً

 برنامج واستخدام البيانات الوصفية لتجهيز Data Documentation Initiative - DDI) (ة دولي معايير اعتماد

Accelerated Data Program - ADP  الوصفية ونشرها على االنترنت البيانات لتجهيز.  

  

بياناتها  ونشر بجمع الجهاز قام التي المسوح من كبيرة مجموعة على المنشورة الوصفية البيانات قاعدة تحتوي

 آلية: تتضمن البيانات ومجموعات المسوح هذه عن تعريفية واستداللية معلومات نشر تمحيت ي.  ولعدة سنوات

 والمصطلحات التعريفات واألخطاء، المشاكل معالجة العينة، سحب البيانات، آلية ومنهجية ومعالجة جمع

.  كثيرة أخرى توثيقية ومعلومات البحث وخطة االستمارة والجغرافية، تصميماإلحصائية  التغطية المستخدمة،

  .المنشور النتائج وتقرير االستمارة مثل المسح أدوات ووثائق من البيانات نسخ قاعدة توفر لذلك باإلضافة

  

 للبيانات الوصفيةعلى الموقع االلكتروني المخصص ، 2010و 2009 لعامي لمسحلالبيانات الوصفية توفر يالحظ 

)http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog( ،ة البيانات الوصفية علماً بإنه سيتم إضاف

 هيز البيانات الوصفيةعلى الموقع االلكتروني وذلك بحسب الخطة المعتمده لتج الحقاً 2011لمسح القوى العاملة 

  . للمسح

  

 مركز البحث العلمي .9

الباحثين  تمكين وبهدف العلمي البحث مجال اإلحصائية في البيانات استخدام لتعزيز الهادفة الجهاز سياسة ضمن

في العلمي  مركز البحث إفتتاح 2011في عام  تم العلمية، األغراض مختلف تخدم متنوعة إلى بيانات الوصول من

 )لمسح القوى العاملةومنها إستخدام البيانات الخام (للمسوح  الخام البيانات من أجل إستخداموذلك ، الجهازمقر 

 الجامعات ،الباحثين ،المختلفة األبحاث مراكز :والتي تساعد كل من ،يحددها الجهاز ومعايير إجراءات وفق

 على رسم السياسات، الدولية المؤسساتو ،القطاع العام والخاص مؤسسات، العليا الدراسات وطلبة والمعاهد

  .وعلمية متينة على أسس القرارات واتخاذ
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من أجل ) CD's(وتوفير أقراص مدمجة ) التي تصدر لديه بصورة دورية(يقوم الجهاز بإهداء المطبوعات ، أخيراً

 توزيع حيث يتم والدولية والعربية المحلية بالجهات قاعدة بيانات تطوير تم وقد، اإلحصائية وتعميم البيانات نشر

  .الجهات على هذه اإلحصائية منتجات الجهاز

  

ومع ذلك ، 2010و 2009يالحظ مما سبق أن بعد إمكانية الوصول والوضوح تحقق بشكل واضح للمسح لعامي 

عامل ضعف فيما  2011وبيانات المسح ضمن األطلس اإلحصائي للعام  الوصفية فقد شكل عدم نشر البيانات

  يتعلق بإمكانية الوصول والوضوح

   

  القابلية للمقارنة  5.3

، مدى إمكانية تفسير الفروق بين اإلحصاءات بالفروق بين القيم الحقيقية للخصائص اإلحصائيةيشير هذا البعد إلى 

  :مؤشراتس هذا البعد باستخدام عدة ويتم قيا

  

  :مقارنة بيانات سلسلة زمنية لمؤشرات المسح  •

ومن بين ما يحتويه التقرير بعض  المسح، نتائج أهم علىلكل عام التقرير السنوي لمسح القوى العاملة  يحتوي

حيث ، المقارنات بين أعوام تنفيذ المسح إجراء والتي تساعد في، على صورة سلسلة زمنية القوى العاملة مؤشرات

إلى  1995من  2010وفي عام ، 2009إلى  1995على سلسلة زمنية من  2009تقرير المسح لعام  إحتوى

 شكل على التقرير في بيانات السلسلة الزمنيةعرض تم  حيث  .2011إلى  1995من  2011وفي عام ، 2010

 قرار متخذيو ودارسين باحثين من البيانات مستخدمي فئات جميع مع لتتالءم بيانية وأشكال وجداول نصوص

، المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات مسح القوى العاملةوهكذا يتبين لنا بأنه يتم   .ومهتمين

  .وكذلك الحال بالنسبة للتقارير الربعية فإنه يتم مقارنة بيانات كل ربع بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات المسح

  

  :ي لمجتمع الدراسةمقارنة مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغراف •

 وقطاع الغربية الضفة في  واإلناث للذكور العاملة القوى مركبات تقارير المسح لها يتطرق التي المؤشرات أهم من

نوع التجمع ، المحافظات، المنطقة(التوزيع الجغرافي وحسب  الدراسية والسنوات العمر فئات موزعة حسب غزة

تستعرض تقارير المسح  كما.  ما بين البيانات قارناتم إجراء من لتمكنوذلك من أجل ا )ومكان العمل، السكاني

 العاطلين وكذلك العملية، والحالة والمهنة االقتصادي النشاط حيث من ومحدودة تامة بصورة العاملين خصائص

يتبين لنا بأنه يتم  وهكذا.  خصائصهم وأهم العاملة القوى واألفراد خارج العمل والسمات التي يتسمون بها، عن

  .مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة المقارنة ما بين
 
 :مقارنة بيانات المسح لبيانات مشابهة من مسوح مختلفة وذات عالقة •

من  ةع بيانات مشابهه ممقارنة بياناتعدم  2011و، 2010، 2009لألعوام  القوى العاملة مسحفحص تبين من 

  . لعدم وجود نفس البيانات في مسوح أخرى ،مسوح مختلفة
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  :مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات مختلفة لمجتمع الدراسة •

مقارنة مؤشرات المسح حسب جزئيات عدم  2011و، 2010، 2009لألعوام فحص مسح القوى العاملة تبين من 

  . ع الدراسة ككلبل يتم مقارنة مؤشرات مسح القوى العاملة حسب مجتم، مختلفة لمجتمع الدراسة

  

مع األخذ باإلعتبار عدم ، 2011و، 2010، 2009لألعوام  جزئياًيالحظ مما سبق أن بعد قابلية المقارنة تحقق 

  .امكانية تحقق بعض المؤشرات نتيجة خصوصية المسح

  

  االتساق  6.3

ومدى وجود ، تالؤم اإلحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة وألغراض متعددة فيما بينهايتعلق هذا البعد بمدى 

منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث القياسات في مختلف أركان النظام اإلحصائي بما فيها 

  :س هذا البعد باستخدام عدة مؤشراتويتم قيا، مصادر البيانات األولية والثانوية

  

  :استخدام إطار معاينة دقيق ويتم تحديثه باستمرار لجميع المسوح •

يتم تحديث حيث ، استخدام إطار معاينة دقيق 2011و، 2010، 2009تبين من فحص مسح القوى العاملة لألعوام 

وأطر  العيناتدائرة  من قبليتم العمل على اإلطار الجديد الذي يتم تحديثه  حيث، اإلطار باستمرار لجميع المسوح

  ).مرات 4يتم فيها زيارة األسرة حيث وفق خصوصية مسح القوى العاملة ( المعاينة

  

ضبط اإلجراءات المعمول بها لضمان المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير التي يتم تطبيقها، على أن  •

  :تكون منسجمة مع المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير الدولية

ضبط إجراءات ومفاهيم مسح القوى العاملة  2011و، 2010، 2009مسح القوى العاملة لألعوام تبين من فحص 

الخصوصية (المفاهيم الوطنية  األخذ باإلعتبارمع ، وفق المفاهيم والتعليمات والتصنيفات والمعايير الدولية

  .الدولية بالمعاييرولكن دون المساس  )الفلسطينية

  

  :)إذا توفرت(المؤشرات من بيانات السجالت اإلدارية  مقارنة مؤشرات المسح مع نفس •

مسح مع نفس المقارنة مؤشرات  عدم 2011و، 2010، 2009تبين من فحص مسح القوى العاملة لألعوام 

العاملة وعدد  وذلك لعدم توفر سجالت إدارية خاصة بالعمل والقوى، المؤشرات من بيانات السجالت اإلدارية

  . العاطلين عن العمل
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  :مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات التعداد •

مسح مع العدم إمكانية مقارنة مؤشرات  2011و، 2010، 2009تبين من فحص مسح القوى العاملة لألعوام 

 ،بسبب وجود معلومات بحاجة ألخذها من المبحوثين من الصعب الحصول عليها في فترة التعداد، بيانات التعداد

كما أن هنالك مؤشرات في مسح القوى العاملة يحتاج فيها الباحث لزيارة العائلة أكثر من مره الستيفاء البيانات 

ومن الصعب جمع بيانات عن القوى العاملة في ، وهذا ما ال يحصل في التعداد ألنه يحصل في يوم واحد أو أكثر

  .   في التعداد ظل الكم الكبير من األسئلة التي سوف تُطرح على المبحوث

  

مع األخذ باإلعتبار عدم امكانية ، 2011و، 2010، 2009لألعوام  جزئياًيالحظ مما سبق أن بعد اإلتساق تحقق 

  .تحقق بعض المؤشرات نتيجة خصوصية المسح

  

 االكتمال  7.3

المؤشرات ومدى اكتمال اإلحصاءات من حيث شمول ، يركز هذا البعد على مدى توفر جميع اإلحصاءات الالزمة

يتم ، والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من األمور ذات العالقة

  :قياس هذا البعد باستخدام المؤشرين التاليين

  

  :استخراج أكبر عدد من المؤشرات التي تغطي موضوع المسح •

األراضي  القوى العاملة في حول اإلحصائية المؤشرات أهم السنوي والربعي تقرير مسح القوى العاملة تناولي

 والتوزيع العدد حيث من) البطالة العمالة المحدودة، العمالة التامة،( الثالث سماتها بمركباتها برزأو الفلسطينية،

مسح تقرير تعرض يكما   .دراسة عالقاتها وتوزيعاتها المختلفة ي، باإلضافة إلىفالديمغرا والتركيب الجغرافي

  .بها أهم السمات التي يتميزون لألفراد خارج القوى العاملة ويبين القوى العاملة

  

  :تغطية جميع المناطق الجغرافية في عينة الدراسة •

من  طبقية عنقودية عشوائية منتظمةحيث يتم اختيار عينة ، تم تغطية جميع المناطق الجغرافية في عينة الدراسةي

حيث يتم تقسيم المناطق الجغرافية إلى عدة . 2007 السكان والمساكن والمنشآت تعداد يفمناطق العد المستخدمة 

باإلضافة إلى .  غزة الضفة الغربية وقطاع محافظات مستوى وعلى ،الفلسطينية مستوى األراضي على :مستويات

  .المنطقة، نوع التجمع، محافظات: تقسيمها لعدة تقسيمات جغرافية

  

مع وجود بعض المؤشرات ، 2011و، 2010، 2009يالحظ مما سبق أن بعد اإلكتمال تحقق لحد كبير لألعوام 

ظروف مثل  بنشرها وتوفيرهاينصح ) وتوصيات البعثة الفنية لمسح القوى العاملة بناءا على التوصيات الدولية(

  .من المدارس للعمل التسرب، هجرة العمالة، العمل

  

  



 
 

33

  الفصل الرابع

  

  مسح القوى العاملة آلية احتساب أهم مؤشرات

  

الفلسطينية  العاملة القوى مسح تنفيذ على وحتى اآلن 1995 العام منذ الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز يعكف

توفير  خالل من العمل الفلسطينية سوق واقع على الوقوف بهدف بالعينة اإلحصائية من المسوح سلسلة يتضمن والذي

تنفيذ  يهدف كما.  الفلسطينية األراضي في العمالة مستوى ورفع السياسات لتطوير لرسم والضرورية الكافية البيانات

سوق  واقع على للتعرف القرار والدارسين ومتخذي للباحثين ضرورية بيانات قاعدة توفير إلى المسوح هذه مثل

 المتماثلة بين الفصول المقارنات إجراء من يمكن ماب الواحدة السنة خالل عليه تطرأ والتغيرات التي الفلسطيني العمل

  .المتعاقبة األعوام من

  

القوى  مؤشرات مثل العمل الفلسطينية سوق تخص التي المؤشرات من العديد يوفر العاملة القوى لذلك فإن مسح

وفيما يلي جدول .  وغيرها العمل وأيام العمل وساعات واألجور )المحدودة، والبطالة العمالة التامة، العمالة ( العاملة

  :يبين أهم المؤشرات وآلية احتسابها وأهميتها

  
 مستوى التفصيل مستوى التغطية طريقة قياس المؤشر اسم المؤشر

نسبة القوى العاملة  

 المشاركة
عدد األفراد من الجنسين العاملين  قسمة

والعاطلين عن العمل على إجمالي عدد القوة 

سنة فأكثر وتضرب النتيجة  15البشرية 

 بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة، المحافظة
نوع التجمع، الجنس، 

سنوات دراسية، فئات 

عمرية، حالة اللجوء، 

 والحالة الزواجية

نسبة العاطلين عن 

  العمل

 )ILO) (البطالة معدل(

عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 

) ILOحسب تعريف ) (سنة فأكثر 15(

مقسوما على عدد األفراد المشاركين في 

القوى العاملة من نفس الفئة العمرية 

  مضروبا بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
الجنس، سنوات 

دراسية، فئات عمرية، 

حالة اللجوء، 

خصصات علمية، ت

الحالة الزواجية، ونوع 

 التجمع

نسبة العاطلين عن 

  العمل 

) معدل البطالة(

 )التعريف الموسع(

عدد العاطلين عن العمل من الفئة العمرية 

 )حسب التعريف الموسع) (سنة فأكثر 15(

مقسوما على عدد األفراد المشاركين في 

القوى العاملة من نفس الفئة العمرية  

 مضروبا بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
 الجنس 



 
 

34

 مستوى التفصيل مستوى التغطية طريقة قياس المؤشر اسم المؤشر
 عدد يحسب بقسمة عدد العاملين على نسبة العاملين

المشاركين في القوى العاملة وتضرب 

 النتيجة بمائة

األراضي الفلسطينية،  

 المنطقة
الجنس، مكان العمل، 

ساعات العمل، معدالت 

األجور، الحالة العملية، 

والمهنة، والنشاط 

االقتصادي، سنوات 

 الدراسة، والعمر

معدل األجرة اليومية 

 للمستخدم باجر 
الصافي المدفوع  مجموع األجر النقدي

لجميع المستخدمين مقسوما على مجموع أيام 

العمل للمستخدمين حسب معدل سعر 

 الصرف للربع

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
الجنس، مكان العمل، 

 والمؤهل العلمي

األجر الوسيط اليومي 

 بالشيكل
تقدير األجر الوسيط هو الحد الفاصل بين 

٪ من اجر 50األعلى أجرا وأدنى  50٪

 العاملين

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة  
الجنس، مكان العمل، 

 والنشاط االقتصادي

حصة النساء من 

الوظائف المدفوعة 

األجر في القطاع غير 

 الزراعي

بقسمة عدد العامالت في الوظائف  يحسب

المدفوعة األجر في القطاع غير الزراعي 

على العدد الكلي للعاملين في هذه القطاعات 

 وتضرب النتيجة بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
  

معدل ساعات العمل 

 االسبوعية
مجموع ساعات العمل االسبوعية لجميع 

مجموع أيام العمل المستخدمين مقسوما على 

 االسبوعية

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة
الجنس، النشاط 

االقتصادي، المهنة، 

 ومكان العمل

معدل أيام العمل 

 الشهرية
مجموع أيام العمل الشهرية مدفوعة األجر 

لجميع المستخدمين معروفي األجر مقسوما 

 على عددهم

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة
الجنس، النشاط 

االقتصادي، المهنة، 

 ومكان العمل

قسمة عدد العاملين بصورة محدودة على  نسبة العمالة المحدودة

عدد األفراد داخل القوة العاملة وتضرب 

 النتيجة بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
الجنس، فئات العمر، 

سنوات الدراسة، نوع 

ظاهرة، غير (العمالة 

العملية، ، الحالة )ظاهرة

النشاط االقتصادي، 

 والمهنة   

قسمة عدد العاملين في هذه الفئة على عدد  نسبة العمالة التامة

األفراد داخل القوة العاملة وتضرب النتيجة 

 بمئة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة
الجنس، العمر، 

 والسنوات الدراسية 
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 مستوى التفصيل مستوى التغطية طريقة قياس المؤشر اسم المؤشر
نسبة األفراد خارج  

 القوى العاملة
خارج القوى العاملة قسمة عدد األفراد 

على العدد الكلي لألفراد ) بحسب التعريف(

 سنة فأكثر وتضرب النتيجة بمائة 15

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
الجنس، فئات العمر، 

سنوات الدراسة، 

 والسبب

سنة العاملين  )17- 10(قسمة عدد األطفال  نسبة األطفال العاملين

على إجمالي عدد هؤالء األطفال ضمن الفئة 

 العمرية وتضرب النتيجة بمائة

األراضي الفلسطينية، 

 المنطقة،  المحافظة
 حسب الجنس 
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  الفصل الخامس

  

  التوصيات

                                            

  التوصيات 1.5

 :تطوير مؤشرات أبعاد الجودة التالية .1

إذا تم توفر ( مع نفس المؤشرات من بيانات مسوح أخرى وذات عالقة مقارنة مؤشرات المسح •

 .)مسوح أخرى وذات عالقة مستقبالً

إذا تم توفير سجل إداري (مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات سجالت إدارية  مقارنة •

 ).حول واقع العمل في األراضي الفلسطينية مستقبالً

 .تطبيق آلية معالجة حاالت الرفض في الميدان •

 .تطبيق آلية وطرق التعويض للقيم المفقودة ومعالجة حاالت عدم االكتمال •

 بحيث يتم التأكيد على فريق العمل، ألنها تؤثر على دقة االجابة، العمل على حل مشكلة اإلجابة باإلنابة .2

 .وليس باإلنابة حيثما أمكن من الفرد المطلوبالميداني بإستيفاء البيانات 

وح المحافظة على منهجية العمل بالميدان والتي ساعدت في إنخفاض نسبة حاالت الرفض عما عليها بالمس .3

 .األخرى بالجهاز

في ( هو معمول به حالياًالعمل على إضافة البيانات الوصفية واألطلس اإلحصائي للمسح بصورة أسرع مما  .4

 .)نشر البيانات المؤهلة للمسحتاريخ من  شهرحدود 

 .، بحيث سيتم العمل على إعداد تقريرين 2013 تطبيق تقرير الجودة على مسوح آخرى خالل العام .5

بحيث يقوم مدير ، فما بعد 2014األعوام تقرير الجودة على جميع المشاريع اإلحصائية خالل  تطبيق .6

 .وتتم المتابعة عليه من قبل دائرة الجودة، المشروع بإعداد التقرير

ة نسبة حاالت دألن زيا، عدة مرات في حالة عدم وجود أحد في البيت) األسرة(على زيارة البيت  المحافظة .7

 .في البيت تأثر على نسبة عدم األستجابة والتي بدورها تأثر على بعد الدقةعدم وجود أحد 

 .واإلنتظام في مواعيد النشر، المحافظة على موعد نشر نتائج المسح .8

العمل على إعداد دراسة حول أسباب أرتفاع نسبة اإلستجابة لمسح القوى العاملة من قبل دائرتي إحصاءات  .9

ادة منها في مسح القوى العاملة في السنوات القادمة والمسوح األخرى في وذلك لإلستف، العمل والعينات

 الجهاز

يانات أو من بالعمل على مقارنة مؤشرات المسح مع نفس المؤشرات من بيانات مسوح أخرى وذات عالقة  .10

 .في حال توفرها أو من بيانات التعدادسجالت إدارية 

، بناءا على التوصيات الدولية وتوصيات الخبراء بهذا المجال وتحسين بيانات المسح العمل على تطوير .11

 :وخصوصاً بحسب ما ورد في توصيات البعثة الفنية للمسح والتي يمكن تلخيصها باآلتي
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قبل  )تجربة قبلية(وإجراء إختبار لهذه اإلستمارة ميدانيا ، العمل على تعديل بعض األسئلة باالستمارة •

 .تطبيقها

هجرة ، ظروف العمل، الجنس: العمل على إدخال أسئلة إضافية حول موضوعات خاصة مثل •

  .وغيرها، العمالة

األخطاء اإلحصائية وغير (تعهد الجهاز بالحفاظ على جودة مسح القوى العاملة من خالل دقة النتائج  •

رات الرئيسية عبر وإمكانية مقارنة المؤش، )وغيرها، نسبة عدم اإلستجابة، نسبة الرفض، اإلحصائية

القومية أو  واتساق نتائج المسح مع بيانات من مصادر أخرى مثل الحسابات، المكان والزمن

 ).إذا توفر ذلك(أو السجالت اإلدارية من وزارة العمل  الدراسات األستقصائية

 بعض المؤشرات التي يوفرها المسح حول ديناميكة سوق العمل بما في ذلك من العمل على إستثمار •

لتسرب باإلضافة ، التدفقات الداخلية والخارجية من البطالة والعمالة ومن خارج القوى العاملة

  .من المدارس إلى سوق العمل الشباب

تدني ، سميالعمل على نشر جداول إضافية حول بعض المؤشرات مثل فرص العمل غير الر •

، أكثر تفصيالًلى مستويات للعمل على نشر تقديرات المسح ع باإلضافة . أوضاع العمالة، األجور

 .لبيانات ندوة صحفية تساعد في فهم البيانات بصورة سليمةانشر وأن يرافق 
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  1ملحق 

  

  2011و، 2010، 2009جداول أخطاء المعاينة لمسح القوى العاملة لألعوام 

  

  2009أخطاء المعاينة لمسح القوى العاملة  :1 جدول
 العدد الكلي أثر تصميم العينة  % 95فترة القثة  الخطأ النسبي الخطأ المعياري التقدير

 المتغير وفئات االجابة
    األعلى   األدنى

 داخل القوى العاملة 38037 2.62 0.421 0.411 0.61 0.003 0.416
 حسب الجنس    

 ذكور    30815 2.92 0.677 0.663 0.54 0.004 0.670

 اناث    7222 4.46 0.162 0.149 2.23 0.003 0.155

 العاملون 28745 5.08 0.764 0.745 0.65 0.005 0.755
 حسب الجنس    

 ذكور     23296 5.10 0.769 0.748 0.71 0.005 0.759

 اناث    5449 2.82 0.753 0.719 1.17 0.009 0.736

 العاملون حسب النشاط االقتصادي              
 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك 4322 11.46 0.130 0.106 5.36 0.006 0.117

 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 3289 5.99 0.130 0.112 3.82 0.005 0.121

 البناء والتشييد 3421 6.41 0.127 0.109 4.01 0.005 0.118

 التجارة والمطاعم والفنادق 5174 5.68 0.203 0.181 2.83 0.005 0.192

 النقل والتخزين واالتصاالت 1528 3.11 0.062 0.053 4.14 0.002 0.057
 الخدمات والفروع األخرى 11011 7.59 0.411 0.380 1.97 0.008 0.395

 العاملون حسب المهنة              
 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا 1474 3.58 0.059 0.050 4.57 0.002 0.054

 الفنيون والمتخصصون والكتبة 7068 5.63 0.268 0.244 2.34 0.006 0.256

 العاملون في الخدمات والباعة في األسواق 5534 4.18 0.213 0.194 2.34 0.005 0.203

 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 3259 10.92 0.101 0.080 6.08 0.005 0.090

 العاملون في الحرف وما إليها من المهن 4289 4.50 0.165 0.147 2.85 0.004 0.156

 مشغلو اآلالت ومجمعوها 2341 3.47 0.091 0.080 3.52 0.003 0.085

 المهن األولية 4780 4.67 0.165 0.147 2.91 0.005 0.155

 حسب الحالة العملية              
 رب عمل 1675 3.96 0.069 0.058 4.44 0.003 0.063

 يعمل لحسابه 5655 3.35 0.199 0.183 2.18 0.004 0.191

 مستخدم بأجر 18730 5.96 0.679 0.653 1.00 0.007 0.666

 عضو أسرة بدون أجر 2685 6.23 0.088 0.073 4.88 0.004 0.080

 العاطلون عن العمل 9292 5.08 0.255 0.236 1.98 0.005 0.245
 حسب الجنس    

 ذكور     7519 5.10 0.252 0.231 2.23 0.005 0.241

 اناث    1773 2.82 0.281 0.247 3.28 0.009 0.264

 خارج القوى العاملة 56266 2.62 0.589 0.579 0.44 0.003 0.584
 حسب الجنس    

 ذكور    17103 2.92 0.337 0.323 1.09 0.004 0.330

 اناث    39163 4.46 0.851 0.838 0.41 0.003 0.845
  

  .2009 السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح .2010لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز  :المصدر
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  2010أخطاء المعاينة لمسح القوى العاملة  :2 جدول
 العدد الكلي أثر تصميم العينة  % 95فترة القثة  الخطأ النسبي الخطأ المعياري التقدير

 المتغير وفئات االجابة
    األعلى   األدنى

 داخل القوى العاملة 38374 2.70 0.42 0.41 0.01 0.00 0.411
 حسب الجنس    

ذآور    31265 2.83 0.68 0.66 0.01 0.00 0.668  
اناث    7109 4.73 0.15 0.14 0.02 0.00 0.147  

 العاملون 29369 5.77 0.77 0.75 0.01 0.01 0.763
 حسب الجنس      

 ذكور     24055 5.80 0.78 0.76 0.01 0.01 0.769
 اناث    5314 2.62 0.75 0.72 0.01 0.01 0.732

 العاملون حسب النشاط االقتصادي              
 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك 5600 13.53 5.51 4.51 0.05 0.25 0.050

 والمحاجر والصناعة التحويلية التعدين 3911 7.55 4.74 4.04 0.04 0.18 0.044

 البناء والتشييد 5535 9.81 6.53 5.60 0.04 0.24 0.061

 التجارة والمطاعم والفنادق 6186 6.19 7.42 6.62 0.03 0.20 0.070

 النقل والتخزين واالتصاالت 2008 3.92 2.44 2.07 0.04 0.09 0.022

 والفروع األخرى الخدمات 71821 7.36 76.05 74.59 0.00 0.37 0.753

 العاملون حسب المهنة              
 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا 1504 3.40 0.04 0.04 0.05 0.00 0.039

 الفنيون والمتخصصون والكتبة 7667 6.03 0.21 0.19 0.02 0.00 0.204

 األسواقالعاملون في الخدمات والباعة في  5916 4.39 0.17 0.15 0.02 0.00 0.161

 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 3327 10.24 0.08 0.06 0.06 0.00 0.073

 العاملون في الحرف وما إليها من المهن 5371 5.91 0.16 0.14 0.03 0.00 0.147

 مشغلو اآلالت ومجمعوها 2435 3.88 0.07 0.06 0.04 0.00 0.067

 المهن األولية 12154 6.84 0.32 0.30 0.02 0.01 0.309

 حسب الحالة العملية              
 رب عمل 1909 3.24 0.06 0.05 0.04 0.00 0.059

 يعمل لحسابه 6198 3.71 0.19 0.17 0.02 0.00 0.179

 مستخدم بأجر 22988 5.44 0.71 0.68 0.01 0.01 0.696

 عضو أسرة بدون أجر 2469 6.45 0.07 0.06 0.05 0.00 0.066

 العاطلون عن العمل 9005 5.77 0.25 0.23 0.02 0.01 0.237
 حسب الجنس    

 ذكور     7210 5.80 0.24 0.22 0.02 0.01 0.231

 اناث    1795 2.62 0.28 0.25 0.03 0.01 0.268

 خارج القوى العاملة 56687 2.70 0.59 0.58 0.00 0.00 0.589
 حسب الجنس  

 ذكور    16970 2.83 0.34 0.32 0.01 0.00 0.332

 اناث    39717 4.73 0.86 0.85 0.00 0.00 0.853
  

  .2010السنوي  التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح. 2011لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز  :المصدر
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  2011أخطاء المعاينة لمسح القوى العاملة  :3 جدول
 العدد الكلي أثر تصميم العينة  % 95فترة القثة  النسبي الخطأ الخطأ المعياري التقدير

 المتغير وفئات االجابة
    األعلى   األدنى

 داخل القوى العاملة 40570 2.70 0.01 43.45 42.45 0.30 43.0
 حسب الجنس    

ذآور    32436 2.80 0.01 69.38 68.03 0.40 68.7  
اناث    8134 4.96 0.02 17.33 15.86 0.30 16.6  

 العاملون 32173 4.57 0.01 79.88 78.22 0.42 79.1
 حسب الجنس      

 ذكور     26148 4.88 0.01 81.73 79.88 0.47 80.8
 اناث    6025 2.11 0.01 73.04 70.17 0.73 71.6

 العاملون حسب النشاط االقتصادي              
 الزراعة والحراجة والصيد وصيد األسماك 4827 12.14 0.05 13.13 10.71 0.62 11.9

 والمحاجر والصناعة التحويلية التعدين 3612 6.72 0.04 12.72 10.92 0.46 11.8

 البناء والتشييد 4203 8.50 0.04 15.00 12.83 0.55 13.9

 التجارة والمطاعم والفنادق 6152 7.06 0.03 21.48 19.19 0.58 20.3

 النقل والتخزين واالتصاالت 1825 4.31 0.04 6.67 5.60 0.27 6.1

 والفروع األخرى الخدمات 11554 7.66 0.02 37.48 34.63 0.73 36.0

 العاملون حسب المهنة              
 المشرعون وموظفو اإلدارة العليا 1592 3.64 0.05 5.40 4.51 0.23 4.9

 الفنيون والمتخصصون والكتبة 7623 7.20 0.03 25.38 22.91 0.63 24.1

 األسواقالعاملون في الخدمات والباعة في  6080 4.97 0.02 20.63 18.73 0.48 19.7

 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك 3597 11.41 0.06 10.35 8.24 0.53 9.3

 العاملون في الحرف وما إليها من المهن 4748 5.05 0.03 16.85 15.08 0.45 16.0

 مشغلو اآلالت ومجمعوها 2331 4.74 0.04 8.47 7.21 0.32 7.8

 المهن األولية 6202 5.81 0.03 19.30 17.29 0.51 18.2

 حسب الحالة العملية              
 رب عمل 1969 3.37 0.04 6.89 5.92 0.25 6.4

 يعمل لحسابه 6062 3.88 0.02 19.39 17.74 0.42 18.6

 مستخدم بأجر 21036 5.83 0.01 67.82 65.37 0.62 66.6

 عضو أسرة بدون أجر 3106 6.11 0.04 9.22 7.74 0.38 8.4

 العاطلون عن العمل 8397 4.57 0.02 21.78 20.12 0.42 20.9
 حسب الجنس    

 ذكور     6288 4.88 0.02 20.12 18.27 0.47 19.2

 اناث    2109 2.11 0.03 29.83 26.96 0.73 28.4

 خارج القوى العاملة 55972 2.67 0.00 57.55 56.55 0.26 57.0
 حسب الجنس  

 ذكور    16497 2.81 0.01 31.97 30.62 0.34 31.3

 اناث    39475 4.96 0.00 84.14 82.67 0.37 83.4
  

  .2011 السنوي التقرير: الفلسطينية العاملة القوى مسح .2012لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز  :المصدر
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction  
Quality control in general, refers to the degree of fulfillment of a group of correlative 
particularities of specific requirements.  Thus, the data statistics quality refers to all fields related 
to statistics that may meet users’ requirements, and its reflection to their expectations regarding 
content, form and presentation method. 
   
Therefore, data quality was measured through a group of dimensions (elements) namely: 
relevance, accuracy, timeliness and punctuality, accessibility and clarity, comparability, 
coherence and completeness.  However, when talking about statistical system and its outputs, it 
was obligatory to take into consideration the dimensions and indicators of quality. 
 
For this purpose, Quality Department had been working on preparing reports about data quality 
of statistical surveys conducted by Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) aiming at 
creating a general perspective regarding the extent of applying the dimensions/elements of 
quality and its indicators in statistical surveys.  This report was one of a series of quality reports 
for statistical surveys aiming to providing users with information about data quality of Labour 
Force Surveys. 
 
1.2 Report Structure 
This report was divided into five chapters that review the quality control of Labour Force Survey.  
The first chapter describes the concept of quality in general and the aim of data quality, in 
addition to report outline.  The second chapter discusses the most significant scientific methods 
adopted in the survey including survey questionnaire, sample frame, sampling design, ratio of 
respond and measures of sample weights.  In addition, the chapter explores the applied 
methodology for training and hiring researchers and field trainers plus the mechanism for data 
processing, while the third chapter presents the dimensions and indicators of data quality and the 
reflection of such dimension on Labour Force Surveys.  The fourth chapter contains the 
mechanism to compute the most important survey indicators.  In the end, the fifth chapter 
reviews the most recommendations based on the reports contents.  
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Chapter Two 
 

Labour Force Survey Methodology 
 
2.1 Survey Questionnaire 
Survey questionnaire was the main tool to collect data, and its design was based on both, the 
recommendations of International Labour Organization and keeping the particularities of the 
Palestinian Society.  The questionnaire consisted of the following four main parts: 
 
1. Identification Information: The main purpose of this part was to define the target unit as 

unilaterally or single unit, where data that define household were defined individually 
including divisions of sampling design. 

2. Quality Control: This part was a set of controls that would control field operations, office 
work, and their sequence at the stages of questionnaire.  

3. Household Individuals: This part contains a set of general questions related to household 
which observe part of demographic and social features of the household.  

4. Labour Section: This part identifies the relationship to labour market and the most 
important characteristics of labour force, for each family member who was ten years old and 
above. 

 
2.2 Frame, Sample and Coverage (Target Population) 
Targeted group was composed of all individuals who were 10 years old and above and regularly 
residing in Palestinian Territory. 
 
2.2.1 Sampling Frame 
The sampling frame for labour force survey of 2009, 2010, and 2011, extracted from a master 
sample that was selected from population, housing and establishment census 2007.  This master 
sample consists of converged size geographical areas about (124 household per enumeration 
area) which were the enumeration areas used in the census.  These units were used as Primary 
Sampling Units (PSUs) at the first phase of selecting the sample.  
        
2.2.2 Sample Design  
A stratified cluster random systematic sample was designed and selected in two stages:  
First stage was done by selecting a stratified random systematic sample composed of 481 
enumeration areas in 2009 and 2010, and at least 502 enumeration area in 2011. 
Second stage was done by selecting a random systematic sample of households within each 
enumeration area, and for each period around 16 households were selected. 
 
2.2.3 Stratification  
This process was achieved through the followings: 
1. Stratification by Governorate. 
2. Stratification by type of locality which comprises: (urban, rural and refugee camps). 
 
2.2.4 Sample Size 
The sample size of survey in 2009, 2010, 2011, around 30,625, 31,179, 31,190 households 
respectively, taking into the sample size of survey per year was a sum of sample size for four 
survey rounds, so that in each year was implement of four rounds of survey. 
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2.2.5 Sample Rotation 
Each round of the survey covered all enumeration areas of the comprehensive sample of Labour 
Force Survey that reached 481 areas in 2009 and 2010, at least 502 in 2011.  These areas remain 
essentially stable over time.  However, the households of half of the enumeration areas was 
replaced every period.  Therefore, an intersection of 100% of enumeration areas and 50% of 
households occur between every two consequent periods (sessions) of Labour Force Survey 
rounds.  The same amount of intersection appears between every two rounds separated by one 
year period. 
  
One of the Properties of the sample rotation system was visiting the household in two 
consecutive rounds and then the family was to be excluded from the sample temporarily for two 
more rounds and then returned to the sample for two rounds before the final extraction out of the 
sample.  Where there was repeat 50% between each two consecutive rounds and between each 
two consecutive years. 
 
2.3 Fieldwork Operations 
Fieldwork operations represent the most important phases of survey implementation for the 
collection of data required from the primary sources.  Therefore, the essence of success in this 
phase was considered to be one of the fundamental issues that had been worked on in details.  
This provides all technical and administrative requirements including recruitment, training 
requirements and the necessary material to perform the work best. 
 
2.3.1 Training and Recruitment: 
A training course was held at each round of survey in order to provide field researchers and 
supervisors with the basic skills of the fieldwork and the mechanisms of performing interviews, 
such a course would enable them to carry out their work easily and accurately.  The purpose of 
this training was to inform the trainees on the literature of surveys field, methodology, sample 
design, the use of statistical maps, the principles of spirit of team work in the field, the 
specifications and peculiarities of Labour Force Survey, the working mechanism in survey 
including the mechanisms of communication and quality control during field operations, also 
discussed how to check the questionnaires in field and office and re-interview and other 
examinations to control work in order to obtain accurate, high quality and reliable information. 
 
The recruitment of field workers was based on the outcome of an evaluation test held by the end 
of the training and based on the results, trainees who received the highest grades was appointed 
supervisors while field researchers was selected amongst those who passed the test. 
 
A training course was held for editors, data entry workers and encoders to provide them with the 
needed key skills so they could complete their work accurately as well as training on the 
encoding process for each occupation by using International Occupational Classification Manual 
at the third level and the encoding process of economic activity by using Standard Commodity 
Classification Manual of West Bank and Gaza Strip based on International Standard 
Classification of All Economic Activities (third revision). 
 



17 
   

2.3.2 Field work: 
The implementation phase of field work starts by supplying for field work was also prepared 
including questionnaires, maps, sample register….etc.  The branch offices was also set besides 
providing means of communications and transportations in addition to design appropriate follow 
up forms to measure the quantitative and qualitative achievements of fieldwork.  Also Special 
forms were designed to follow up in regards to receiving and submitting of the questionnaires on 
various levels, so as to know the number of completed questionnaires, the number of refusals, 
and number of non- existing and non-occupied housing unit status and other.   
 
Table 1: Final Results of the Households Interviews Status, Labour Force Survey By Year 

2011 2010 2009Households 
Interviews Status PercentageNumber PercentageNumberPercentageNumber 

  Response: 
90.028,083 88.227,51486.8 26,590 Completed Questionnaires 

  Non-Response: 
0.9284 0.92881.2 354 Traveled Household  
1.9602 3.61,1182.5 772 Nobody in the House 
0.9263 1.13421.2 361 Refused to Cooperate 
0.255 0.61980.5 150 No Data Available 
0.8254 0.82572.5 753 Others 
4.71,458 7.12,2037.82,390 Total 

  Over Coverage: 
0.6197 0.61800.8 257 No Available Unit 
4.71,452 4.11,2824.5 1,388 Not Inhabited Unit 
5.31,649 4.71,4625.41,645 Total 

100.031,190 100.031,179100.030,625 Total 
 
2.3.3 Editing and Coding: 
The process of editing data in the field was considered to be an important phase of field work and 
an important factor in the success of the survey where the verification of the accuracy of the data 
and detecting errors  made by the field workers.  The editor also could verify better and ensure 
that all questions in the questionnaire had been answered.  The purpose of the editing was to 
clarify and correct data errors.  The process of data editing aims at correcting and eliminating of 
contradictory data.  The more efficiently editing was done at office, the less effort would be 
required to process the mechanism to achieve coherence and omitting contradiction.  It also 
reduces the chances of turning back to the same questionnaires again for this goal.  
 
Encoding was a term that refers to specific data, each of indicators group refers to homogenous 
data.  When using encoding process during questionnaire design, it was usually applied through 
using closed questions and giving numbers for answers categories related to each closed question, 
and also an encoding process for open questions answers’ would be proceeded as a preparation 
for processing and analyzing them.  Economical activities encoded according to unified goods 
classification for West Bank and Gaza strip in accordance to international industrial classification 
for all economical activities (the third revision), industrial activity classification was done to all 
employed and unemployed who previously worked on for the fourth decimal level, which means 
four decimals, occupations also encoded in accordance to international classification for the year 
1988, occupations was encoded on third decimal (that was  three decimal order). 
 



18 
   

2.4 Data processing 
Data processing phase included a range of activities and processes that had been applied on the 
questionnaires to be prepare for the analysis phase and this phase included the following 
operations: 

 
1. Editing before data entry: 

All questionnaires at this stage were re-edited using the same instructions that were 
applied in the field checking to make sure the data logicality and the incomplete were 
returned to the field. 
 

2. Data Entry: 
In this stage, data was entered into the computer, using a data entry application designed 
in Access package. The data entry program was prepared in order to satisfy the following 
requirements:  
 

• Prevention of any duplication of the questionnaire on the computer screen. 
• Application of logical and consistency checks of data entered. 
• Possibility for internal editing of questionnaire answers. 
• Maintaining a minimum number of errors in data entry of numerical values and/or 

errors from fieldwork. 
• User-friendly interface in data entry program and in the handling of 

questionnaires. 
• The possibility of converting data to another version could be used and analyzed 

through statistical analytical systems such as SAS, SPSS. 
• The possibility of extract tables which summarize the status of the Labour Force, 

and its characteristics’ and the various statistical indicators.   
• Easy to view data for different sections of the questionnaire and controlling the 

preview of certain sections and provides the possibility of view all sections. 
 
 

The consistency of methodology in 2009, 2010, and 2011, so no change to survey questionnaire, 
or on the sample design and stratification methods, or on editing and coding mechanism.  The 
field worker is the same team for three years, where the field work group consists of permanent 
and temporary field worker who conduct work in field in each quarters survey of three years, and 
as a result this accumulation experience of field worker steadily contributing to reduce errors and 
increase accuracy. 
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Chapter Three 
 

Dimensions and indicators of the Labour Force Survey data quality 
 

3.1 Relevance 
This component related to the extent of which statistics would meet current and potential users' 
needs, and was measured by the following indicators: 
 

Indicator Application
The main objective 
of the survey 
 

Estimating the size of labour force and its proportion to 
population, estimating the number of workers in labour force, 
analyzing of labour force and categorize it by gender, employment 
status, educational level, occupation and social and economic 
activity to provide the fundamental changes that may occur on the 
structure of labour force and its social and economic 
characteristics, to estimate numbers of unemployed and analyzing 
their general characteristics and estimate working hours rate and 
wages of employees and to analyze other features.              

What was 
measured  
 

Measure the investment of human resources of society in process 
of economic production. 

Frequency 
 

• The PCBS implementation of the family labour force survey 
regularly and continuously since the second half of 1995, the 
seventeenth annual report (in 2011) latest annual reports of the 
labour force survey. 

• The PCBS performs the periodic survey on a quarterly basis 
(quarterly) since the beginning of survey, with the exception of 
the first and second sessions which was held on a semi-annual 
basis. 

Sample size Sample size was 30,625, 31,179, and 31,190 households in 2009, 
2010, and 2011 respectively. 

Sample frame 
 
 

The sample frame consists of a comprehensive sample which was 
selected from population, housing and facilities census in year 
2007, this comprehensive sample was formed of closed size 
geographic areas (number of households), which was the 
enumeration areas used in census these units had been used as 
Primary Sampling Units (PSUs) at the first stage of process of 
selecting the sample. 
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Indicator Application
Sample design A stratified systematic random cluster sample was design that and 

selected in two stages: 
The first stage was to choose a stratified random sample consisted 
of 481 regular enumeration areas in 2009 and 2010, at least 502 in 
2011. 
The second stage was to choose a regular random sample of 
households within each selected enumeration areas, in each round 
an average of 16 households were selected for one-enumeration 
areas. 

Estimation Some values had been estimated by respondents, especially when 
acting, such as average weekly hours worked and work days and 
monthly wages 

Outliers A maximum wage was set and thus neglecting irregular values 
that was higher than this limit. The Labour Force Survey referred 
to the wages more than 800 shekels per day as an outliers 

Weighting Weightings was calculated for families depending on type of 
localities of population (urban, rural and refugee camps) and by 
governorates, while the weights was calculated for individuals by 
age, gender and region (West Bank, Gaza, and Palestinian 
Territory) 

 
Use and users: 
The PCBS implemented a Labour force the household survey program, that included series of 
statistical sample of Palestinian Labour Force to explore the reality of Palestinian Labour market 
and provide sufficient necessary data for policy development and raising the level of employment 
in governorates of West Bank and Gaza Strip. 
 
This survey was conducted to providing an opportunity for researchers, scholars and decision 
makers to understand Labour market and the changes that may occur in different seasons of the 
year, in addition to monitoring changes in replica of the past successive seasons. The report of 
Labour Force Survey contains a number of different indicators of a full-year level in order to 
allow a comparison of different years with each other and thus build a time series of data on the 
factors affecting the Palestinian Labour market.  Collection of such data provides an opportunity 
to assess the general framework of policies that aim to develop the level of employment.  Data 
collected on Labour market could be useful for general information as well as academic research. 
 
Strengths and limitations: 
One of the most important strength points of the Labour Force Survey was that it covers the 
employment of children and adults altogether by asking work related questions to the age groups 
of 10 years and older.  The survey sample was considered to be of the largest samples of 
household surveys and therefore could disseminate indicators on detailed geographic levels such 
as type of localities and governorates in addition to a 50% rate of rotation.  Consequently; 
comparison of changes occurred on members of households during two consecutive quarters 
could be achieved.  In addition, sample error was considered to be very low since survey was 
implemented on a single-phase per quarter a year. The survey covers a large number of variables 
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related to employment and unemployment and their characteristics and the possibility to relate 
many of these variables to other nominal variables. For example, relating the variables of 
employment and unemployment with age groups, education achievements and other 
characteristics. 
 
Among the most prominent limitations of Labour Force Survey that was a proxy survey, thus; 
affecting accuracy of answer, especially in the rate of working hours and wages in addition to 
some hesitant respondents who avoid answering questions related to tax and accounting since 
they deal with financial matters sensitively.  Moreover, the Israeli measures at entrances of cities 
and long-term closure of Gaza Strip was considered to be limitations of the survey. 
 
Key definitions: 
The most important definitions and terms in Labour Force Survey include: employed, 
unemployed and those who work in impermanent or partially. The Labour Force Survey used 
definitions of the International Labour Organization, along with some national definitions 
(Palestinian particularity), but without prejudice to the international standards where they was not 
interpreted and applied the same way in other countries. 
 
It should be noted that relevance was clearly achieved in survey of 2009, 2010, and 2011. 
 
3.2 Accuracy 
The data accuracy reflects closeness of computations or estimates to the exact or true values that 
the statistics were intended to measure, and it was measured using several indicators: 
 

• Statistical Errors 
The survey data were affected by statistical errors due to use of a sample rather than a 
comprehensive inventory of study units, so certainly the emergence of differences from the real 
values we expect from censuses, where the contrast was calculated for the most important 
indicators (for tables see Appendix 1) and found no problem in deployment levels for the 
estimates in survey reports for three years, both in the Palestinian Territory, and in West Bank 
and Gaza Strip.  
 

• Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors was possible to occur through all stages of the project: data collection, and 
data entry, which all could be categorized as non-response errors, response errors (respondent), 
interviewing errors (researcher) and data-entry errors. To avoid errors and reduce its affect, great 
efforts had been made through training of researchers intensively, and training them on how to 
conduct interviews and what should be and what should not be followed during an interview and 
how to conduct a previous to experiment.  Some practical and theoretical exercises were done 
during the training course.  However, these errors gradually so as to accumulate experience of the 
field team steadily, especially since the field work team consists of permanent and temporary 
researchers who conduct work at each quarters of survey in 2009, 2010, and 2011.  
 
One of the most important problems field researchers faced was that, in some cases, researcher 
couldn’t figure out the ages of some respondents especially elderly ones who depend on events 
the community passed through in estimating their ages in absence of documents stating the exact 
date of birth.  Also responses to some variables such as the number of working days of the 
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previous month and the amount of daily or weekly or monthly wage payments in some cases 
were inaccurate, which may be due to two main reasons the first was the fact that financial issues 
was considered to be sensitive matters, the second due to the nature of the study because the 
acting on behalf study. 
 

• Response and non response rates 
During the survey there was a non-response error due to absence of the household the household 
unit during the field work, or the household refused to cooperate in giving data. The percentage 
of the non-response was 7.8%, 7.1%, and 4.7% in 2009, 2010, and 2011 respectively, and this 
percentage was relatively low when compared to labor force surveys conducted in other 
countries. 

 
 

Figure 1: The percentage of the non-response by year 

 
 
Through the survey reports for the years 2009, 2010, and 2011, the percentage of refusals 
amounted to about 1.2%, 1.1%, and 0.9%, respectively. While the percentage of over coverage 
errors was 5.4%, 4.7%, and 5.3% in 2009, 2010, and 2011 respectively. 

 
Figure :2  The percentage of refusals by year 
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Noted from the above that the accuracy achieved in 2009, 2010, and 2011, but it was better than 
in 2011, as the non-response rate and the percentage of refusals was the least we could this year, 
so in 2009 and 2010 the percentage of the non-response rate was higher than in 2011, the main 
reason of decrease the non-response rate in 2011, to decrease the cases of "no one in the house", 
in addition to update the sample frame and improve field work phase and other reasons.  
 
3.3 Timeliness and Punctuality 
Timeliness relates to length of time between data availability and the event or phenomenon they 
describe, while punctuality relates to the time lag between the release date of data and the target 
date when it should had been delivered, and it was measured using the following indicators: 
 

• The  reference-time  reflected by data: 
Reflect the labor force survey data in 2009, 2010, and 2011, the time period between 
January and December of the same year the implementation of survey. 

 
• The lapse of time between publication and the period to which the date refer: 

Found by examining survey reports that the time interval between the time of reference 
data and the date of publication of the results about four and a half months of survey in 
2009, 2010, 2011, and this period within the standard period (between 3 months and 6 
months). 

 
• The time lag between the actual and planned dates of publication: 

Date of the planned publishing date was the same as the actual scheduled publishing date 
in the statistical calendar, where the statistical results of Labour Force Survey in 2009 
published in 20/04/2010, in 2010 published in 20\04\2011, in end in 2011 published in 
01/05/2012. 
 

It should be noted that timeliness and punctuality was clearly achieved in survey of 2009, 2010, 
and 2011, and quarterly report for every year, taking into account the delay in publishing the 
results of survey in 2011 than it was in previous two years, which was a weakness on punctuality. 
 
3.4 Accessibility and clarity 
The accessibility relates to the ease and conditions under which statistical information could be 
obtained, so they was easy to use and convenient in form and content, while clarity relates to the 
data’s information environment whether data was accompanied with appropriate metadata, 
illustrations such as graphs and maps, whether information on their quality also available, as well 
as providing information about the quality of these data.  It was measured using several 
indicators. 
 
The general policy of the PCBS focuses on building a national statistical system to accessible to 
the various categories of data users through the publication of statistical data by traditional means 
such as publications and statistical reports and other means.  As would as modern means by using 
modern techniques of electronic publishing, such as Internet and CD-ROMs and other modern 
means.  Reports and publications were published in several ways, including: 
 
 



24 
   

1. Traditional publishing: 
The PCBS version of the several books, annual reports, quality reports and brochures on labour 
and labour force in Palestinian Territory.  Accessing to report and the results of survey could be 
obtained by various means, including visiting the PCBS library, as well as an accumulative set of 
other statistical reports. 

 
2. Electronic publishing via the Internet: 

It was considered to be the best and the first in publishing, because the current tendency in 
publishing was to provide an equal space and chance for all users of public official statistics 
equally and fast, without being biased to any one and that on  specific levels, consequently the 
internet became the appropriate tool for such process.  It also characterized by the particularity of 
being very effective, which was wide spread and less cost of use and the ability of huge amount 
of details based on that the Bureau established its own web site on the internet 
(www.pcbs.gov.ps) in 1996. Through which official statistics was published as the main and 
independent source for such statistics, where the survey of user's satisfaction for the year 2010 
shows that 66.1% prefer to obtain the data through the website.  
 
It was note that the machine this year to update the Web page for PCBS and issued new, it should 
also be noted that the machine would make all releases and reports issued by the labour force 
survey from the beginning in 1995 and up to this moment, so that PCBS found on the user survey 
reports, in addition to possibility of print or keep an electronic copy in Word or PDF. 
 

3. Electronic publishing through CDs 
PCBS uploaded all publications, reports and results of labour force on CDs, so that publications, 
reports and results of the survey were reviewed in an easy and quick way, in a way that allowed 
easy exploring and reviewing of them in an attractive, easy, and flexible manner (PDF), and 
PCBS sent copies of these publications to various parties inside and outside the country. 
 

4. Users services   
PCBS established a special department to respond to beneficiaries needs called “Users Services 
Department“ for the purpose of providing data to all users, through providing beneficiaries, 
government institutions, Politian's and all users with a clear picture about Palestinian society. 
This department receives daily requests to different Surveys in addition to other requested 
surveys through e-mail or fax or telephone, and PCBS responded through fax or e-mail, in 
addition to the possibility of getting requested surveys by hand.  User's survey results in 2010 
showed that 12% preferred getting data through emails, and 10.7% preferred getting data through 
commuting to user's services department, and 3.4% preferred getting data through telephone or 
fax. 
 

5. Communication with Media and beneficiaries  
PCBS depends on local and international audio visual and written media means in publishing and 
disseminating statistical data through reports, press conferences, interviews with radio, and TVs 
stations and holding workshops regularly.  PCBS was able to hold various meetings on labour 
force and labour market. Users’ satisfaction survey results for the year 2010 showed that 5.4% 
preferred getting data through press releases, and 2.5% preferred getting data through workshops. 
A press release had been posted to survey in 2009, 2010, and 2011.  So user had been brought to 
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the attention of the press and interested ministries and decision makers on the main findings of 
survey.  

 
6. Statistical data base:  

The PCBS had huge amount of data in various topics of population, social, economic and 
geographic which occur periodically, so deliberately the Bureau started the establishment of 
geographic database of the Palestinian Territory in all aspects, social, economic and geographic 
and linked it geographically at various levels (the Palestinian Territory, governorates, localities, 
enumeration areas, buildings ... etc). 
 
The objective of the establishment of this base was the compilation of the available data in the 
Bureau in an orderly fashion and according to scientific bases in a manner where it could be 
easier to manage and benefit from, in order to provide it in a form of time series for users, and 
linking these data with their geographic location where it could be used easily and effectively for 
analysis, comparison and planning. The first experience of the Bureau in publishing statistical 
data using maps was through the preparation of a Palestinian Statistical Atlas in 2004, where 
maps of statistical indicators were published covering several indicators of different subjects 
social, economic, and natural as well as tourist and historical maps. The Bureau worked on 
establishing electronic statistical atlas in 2006 so that it gives users a new and advanced tool in 
the preparation of their own statistical maps according to their needs, by using the Internet 
website: (http://atlas.pcbs.gov.ps/atlas/Arabic_index.asp). 
 
The maps of survey in 2009 and 2010 in Electronic Statistical Atlas, later adding labour force 
survey 2011 maps in the Atlas. 

 
7. Micro Data for Public Use 

The bureau at the end of August 2005 the production and marketing of eligible data for public use 
(Public Use File -PUF) for many surveys and censuses on CD-ROM, post-processed on 
confidentiality of data as provided for in the General statistics law No. (4) in 2000 in accordance 
with article (17).  Where the provision of statistical data, an important step in strengthening the 
relationship between the bureau as a product of statistical data and users in all their sectors being 
the true beneficiaries of this data, so help them this data to conduct studies and analyses to bureau 
indicators which they wish to and meet their own needs without the need to refer to bureau for 
providing them. 
 
The data set was eligible for survey and provided for public use, and by examining the data file in 
2009, 2010, and 2011 a survey questionnaire, survey data in SPSS (for year as a whole, and for 
each quarter individually), data dictionary, and the manual data, all of which was in Arabic and 
English, with administrative and technical procedures adopted by bureau and qualified data 
preparation for surveys. 
 

8. Metadata  
PCBS adopted specific standards in preparing and publishing metadata that enables researcher to 
rely on it in his/her study and comparing it with international standards. and a commitment to 
implement the Palestinian national strategy for surveys (2009-2013), which states expressly 
providing the statistical data with high quality and ease in accordance with accurate and reliable 
standards and in the proper time (the second strategic purpose: publishing the statistics and 
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increase its uses), PCBS had published the metadata on its web page, responding to researchers 
and beneficiaries’ needs and implementing one of the strategy terms.  In addition, an international 
standards was adopted (Data Document Initiative-DDI) for metadata preparing using the program 
“Accelerated Data Program-ADP “for preparing and publishing metadata on the web.  
 
The published metadata database contains a wide range of surveys the bureau for collecting and 
disseminating data for several years.  Where identifying information was published and the 
evidentiary surveys and data collections include: the collection and data processing, and sampling 
methodology, addressing problems and errors, definitions and terminology used, statistical and 
geographical coverage, design and plan research form and many other authentication information.  
In addition, a copy of the database provides tools and survey documents such as questionnaire 
and report results publication. 
 
The availability of the metadata survey in 2009 and 2010, the Web site metadata 
(http://82.213.38.42/pcbs_adp_arabic/?page=catalog), that would add metadata to labour force 
survey 2011 later on the website according to the approved plan for processing metadata. 

 
9. Research Center 

Within the context of PCBS policy to promoting the use of statistical data in the area of research 
center to accessing researchers to a variety of data which serving various scientific purposes, 
Research center had been opened in 2011 to use raw data of surveys at PCBS according to a 
determined and specific procedures and criteria adopted by PCBS. 
 
PCBS circulate printed periodicals of survey's results and provides CD’s for the purpose of 
widely disseminating statistical data, a database related to local, Arab and international 
institutions had been developed, and so PCBS surveys products would be distributed to all of the 
different institutions. 
 
It should be noted that accessibility and clarity was clearly achieved in survey of 2009, 2010, and 
2011, and noted the non published the metadata and the survey data within the statistical atlas for 
the year 2011, which was a weakness factor on accessibility and clarity. 
 
3.5 Comparability  
This dimension refers to the extent to which differences between statistics could be attributed to 
differences between the true values of the statistical characteristics, and it was measured using several 
indicators: 
 

• Comparison of time series data for the survey indicators: 
Labour Force Annual and quarter report for every year consists of the most important survey 
results, the 2009 survey report contained a time series from 1995 to 2009, and in 2010 from 1995 
to 2010, and in 2011 from 1995 to 2011.  The results in this report appear as texts, tables and 
charts to suit the user's level whether they was researchers, students, decision makers or others.  
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• Compare survey indicators according to the geographical distribution of the study 
population: 

 The most important indicators the report deals with was Labour force components’ for males and 
females in the West Bank and Gaza divided according to age, years of study and geographical 
distribution (regions, governorates, population gathering and work place) to be able to make 
comparison.  The report also deals with the workers features completely, and limited in the field 
of economical activities, career and practical status, the unemployed and their features, and 
individuals out of the Labour force and their most important features.  Thus, it was clear that 
comparison between data in a time reference was going smoothly for Labour Force Survey 
indicators, and among the survey indicators geographical distribution for society study. 
  

• Comparison of survey data to similar data from different and related surveys: 
On the other hand, comparison would not occur between survey data for 2009, 2010, 2011 and 
similar data from different surveys, due to the lack of same data in other surveys.  
 

• Compare survey indicators by different partials to study population: 
Survey indicators for 2009, 2010, 2011 cannot be compared in accordance with different partials 
in the society study, but the Labour force indictor's comparison should be in accordance with the 
all study society.     
 
3.6 Coherence  
Respect to this dimension of the extent to adequacy of statistics to be combined in different ways 
and for various uses, and the presence of comparable methodologies and lead to similar results in 
terms of measurements in different corners of the statistical system including the primary and 
secondary data sources, and it was measured using several indicators: 

 
• Use the frame was a regularly updated for all surveys: 

Examination of labour force survey for the years 2009, 2010, and 2011 using a careful frame, so 
the frame was a updated continually to all surveys, so that work on the new framework that was 
being updated by Sampling and Frame Department (according to the specificity of labour force 
survey where you visit household 4 times). 
 

• Set procedures in place to ensure that the concepts, regulations, classifications and 
standards that apply, to be consistent with the concepts, regulations, classifications, 
and standards was international: 

The procedures and concepts of Labour Force Survey in 2009, 2010, and 2011 was set in 
accordance with concepts , regulations , classifications and international standards taking into 
consideration some of the (Palestinian Privacy) , without breaking the international standards.  
 

• Compared with the same survey indicators of administrative records data (if 
available): 

Labour Force Survey in 2009, 2010, and 2011 after was checking, the indicators survey would 
not be compared with the same indicators of the administrational records data, due to the lack of 
administrational records related to work, Labour force and unemployed. 
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• Compared with the same survey indicators of census data: 
Labour Force Survey in 2009, 2010, and 2011 after was checking, the lack of comparability of 
Labour Force Survey indicators with the census data, due to the need of researchers visit to  
household  to get some information which was difficult to get in the time of enumeration, there 
was also indicators in Labour Force Survey ,the researcher need to visit the household more than 
once to fulfill the data, and this cannot happen in the census in one day or more, and it was 
difficult to collect data about Labour force in light of the large amount of questions that would be 
queried in the census. 
 
It should be notes that coherence was partly accepted in survey of 2009, 2010, and 2011, taking 
into some indicators could not be achieved due to privacy of survey. 
 
3.7 Completeness 
This dimension focuses on the extent to which all statistics that was needed was available, and 
the completeness of the statistics in terms of coverage of indicators and geographical coverage, 
time coverage, and coverage in terms of target groups and other related matters, this dimension 
was measured using the following indicators: 
 

• Extract the highest number of indicators that covers the survey subject: 
Labour Force Survey report and quarter tackles the most important statistical indicators about 
Labour force in Palestinian Territory, and its most prominent features its three components (full 
employment, underemployment and unemployment) in term of number, geographical distribution 
and demographical structure, as well as studying its relation of variant distribution. Labour Force 
Survey report would also tackle the individuals outside the Labour force and shows their most 
important features. 
 

• Covering all  geographical regions in the study sample: 
It covers all geographical areas in the study sample; a stratified, cluster and random sample were 
chosen systematically from enumeration area used in population, housings and establishments 
census in 2007. The geographical areas were divided into variant levels: the level of Palestinian 
Territory, the level of West Bank and Gaza Governorates in addition to several geographical 
divisions: Governorate, type of locality, region.  
 
It should be notes that completeness was largely accepted in survey of 2009, 2010, and 2011, 
with some indicators (based on international recommendations and the recommendations of the 
technical mission of the labour force survey) are published and made available such as working 
conditions, labour migration and dropping out of school to work.  
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Chapter Four 
 

The most important indications in the process of Labour Force Survey 
 

PCBS keeps on executing Palestinian Labour Force Survey, since 1995 up to now which includes 
a series of statistical sample survey, to know the status of Palestinian Labour market through 
providing sufficient and necessary data for developing and lifting the employment level in 
Palestinian Territory’.  Executing such surveys aims to create necessary database for students, 
researchers and decision makers to know the Palestinian Labour market and the varieties that 
occur during a year that enable comparability between similar courses in the following years. 
 
Thus, Labour Force Survey provides various indicators related to Palestinian Labour forces, such 
as Labour force (complete employment, underemployment and unemployment), wages, worked 
hours, worked days and others.  Below was a table that shows the most important indicators and 
its definition and the process of its counting and importance:  
 
 

Level Coverage Counting Process Indicator 
Locality Type, Sex, 
Years of Schooling, 
Age Groups, Refugee 
Status and Martial 
Status  

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
employed and unemployed by 
the total number of labour 
force more than or equal 15 
years multiplied by 100 

Percentage of Labour 
Force Participants 

Locality Type, Sex, 
Years of Schooling, 
Age Groups, Refugee 
Status, 
Specialization, and 
Martial Status 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
Unemployed which was more 
than or equal 15 years (as 
ILO Definition) by number of 
participants in labour force 
with same age group 
multiplied by 100 
 

Unemployment Rate 
(ILO) 

Sex Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
Unemployed which was more 
than or equal 15 years (as 
Relaxed Definition) by 
number of participants in 
labour force with same age 
group multiplied by 100 
 

Unemployment Rate 
(Relaxed Definition) 

Sex, Years of 
Schooling, Age, 
Place of Work, Work 
hours, Wage Rate, 
Employment Status 
and Economic 
Activity 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
employees by number of  
participants in labour force 
multiplied by 100 

Percentage of 
Employees 
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Level Coverage Counting Process Indicator 
Sex, Place of Work 
and Qualification 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the total number of 
cash net wage paid by total 
work days according to 
quarter exchange rate 

Average Daily Wage 
for Wage Employees 

Sex, Place of Work 
and Economic 
Activity 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Estimate the median wage 
was the boundary between the 
highest paid 50% and the 
lowest 50% of wage 
employees 

Median of Daily Wage 
(NIS) 

 Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
female employees in paid 
jobs in the non-agricultural 
sector by the total number of 
employees in these sectors 
multiplied by 100 

Share of Female in 
paid jobs in the non-
agricultural sector 
 

 Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the total number of 
hours work per week by Total 
number of weekly work 

Weekly Hours Work 
Average 

Sex, Economic 
Activity, occupation 
and Place of Work 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the total number of 
hours work per month by 
Total number of weekly work 

Monthly Hours Work 
Average 

Sex, Age group, 
Years of schooling, 
Type of employment 
Underemployment 
Status, Economic 
Activity and 
occupation 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number 
employees persons form by 
number of employees in 
labour force multiplied by 
100 

Percentage of 
Underemployment 

Sex, Age and Years 
of schooling 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
employees in this group by 
number of employees in 
labour force multiplied by 
100  

Percentage of Full 
Employment 

Sex, Age, Years of 
schooling and 
Reason. 

Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
persons outside labour force 
by total number persons was 
more than or equal 15 years 
multiplied by 100 

Percentage of Persons 
Outside Labour Force 

Sex Palestinian Territory, 
Region and Governorate 

Dividing the number of 
children (10-17) years by 
total number of those people 
in same age group multiplied 
by 100 

Percentage of Children 
Employees 
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Chapter Five 
 

Recommendations 
 

5.1 Recommendations  
1. Developing indicators of quality dimensions as follows: 

• Comparing the same survey indicator with other surveys data (if available other in 
future). 

• Comparing the same survey indicators of administrative records data (if available 
other in future). 

• Applying the mechanism of non-response processing during field work. 
• Applying the mechanism and methods of missing values imputation and non-

completion. 
2. Solving the problem of proxy respondents' answer, because it affects the accuracy of the 

answer, it should be emphasized on team of field work in the completing the required data 
from the person were its possible and not acting. 

3. Keeping the methodology of field work that helped in decrease the refusal cases than 
other surveys. 

4. Adding metadata and Statistical Atlas of the survey faster than applicable (within one 
month of the publication PUF for survey). 

5. Applying such review of quality report on other surveys in 2013, so that it will work on 
the preparation of two reports. 

6. Applying such review of quality report on all surveys in 2014 and subsequent years, so 
that the project manager should prepare the report and it should be reviewed by Quality 
Department. 

7. Keeping visiting the Household (family) several times when no one in house, because the 
increased incidence of no one in house was affected by a lack of response which in turn 
affected the accuracy. 

8. Maintain date of publication of the results of survey, and regularity in publication dates. 
9. Working on the preparation of a study on the causes of the high response rate to the 

labour force survey by labour statistics and sampling department, in order to take 
advantage of the coming years for this survey and other surveys. 

10. Working to compare survey indicators with the same indicators of other survey data and 
related or administrative records or census data if its available. 

11. Working to develop and improve survey data based on international recommendations 
and the recommendations of the experts in this area, particularly as reflected in the 
recommendations of the technical mission to survey which can be summarized as follows: 

• Working to amend some of the questions form, and testing to this form field (pilot 
survey) before applying. 

• Working to enter additional questions on topics such as: sex, working conditions, 
labour migration, and others. 

• Commitment to maintain the quality of the labour force survey by the accuracy of 
the results (statistical and non-statistical errors, rejection, lack of responsiveness, 
etc.), and compare key indicators across space and time, and the consistency of the 
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results of the survey with data from other sources such as national accounts, 
survey studies or administrative records of the Ministry of labour (if available). 

• Working to invest of the some indicators provided by the survey on the dynamics 
of the currency market, including inflow and outflow of unemployment and 
employment outside the labour force, as well as to evade school to the labour 
market of young people. 

• Working on publication of additional tables on indicators such as informal 
employment, low wages, and employment conditions. In addition to disseminating 
the survey estimates at more detailed levels, and that accompanies the publishing 
data in press conference to help in understanding the data properly. 
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Appendix 1 
 

Tables of sampling errors for labour force survey in 2009, 2010, and 2011 
 

Table 1: Sampling errors for labour force survey 2009 

Variable Categories Number 
  

design 
effect 
DEFF 

 Confidence 
interval 95% relative 

error 
C.V  % 

standard 
error 

S 

Estimate 
R upper Lower 

R+2S R-2S 
In the Labour Force 38037 2.62 0.421 0.411 0.61 0.003 0.416 
by Sex     
   Male 30815 2.92 0.677 0.663 0.54 0.004 0.670 
   Female 7222 4.46 0.162 0.149 2.23 0.003 0.155 
Employed 28745 5.08 0.764 0.745 0.65 0.005 0.755 
by Sex     
   Male 23296 5.10 0.769 0.748 0.71 0.005 0.759 
   Female 5449 2.82 0.753 0.719 1.17 0.009 0.736 
Employed by Industry               
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 4322 11.46 0.130 0.106 5.36 0.006 0.117 
Mining, Quarrying & Manufacturing 3289 5.99 0.130 0.112 3.82 0.005 0.121 
Construction 3421 6.41 0.127 0.109 4.01 0.005 0.118 
Commerce, Hotels and Restaurants 5174 5.68 0.203 0.181 2.83 0.005 0.192 
Transportation, Storage & Communication 1528 3.11 0.062 0.053 4.14 0.002 0.057 
Services and other Branches 11011 7.59 0.411 0.380 1.97 0.008 0.395 
Employed by Occupation                    
Legislators, Senior Officials and Managers 1474 3.58 0.059 0.050 4.57 0.002 0.054 
Professionals, Technicians and Clerks 7068 5.63 0.268 0.244 2.34 0.006 0.256 
Service, Shop and Market Workers 5534 4.18 0.213 0.194 2.34 0.005 0.203 
Skilled Agricultural & Fishery Workers 3259 10.92 0.101 0.080 6.08 0.005 0.090 
Craft and Related Trade Workers 4289 4.50 0.165 0.147 2.85 0.004 0.156 
Plant, Machine Operators and Assemblers 2341 3.47 0.091 0.080 3.52 0.003 0.085 
Elementary Occupations 4780 4.67 0.165 0.147 2.91 0.005 0.155 
by Employment Status                           
Employer 1675 3.96 0.069 0.058 4.44 0.003 0.063 
Self Employed 5655 3.35 0.199 0.183 2.18 0.004 0.191 
Wage Employee 18730 5.96 0.679 0.653 1.00 0.007 0.666 
Unpaid Family Member 2685 6.23 0.088 0.073 4.88 0.004 0.080 
Unemployment  9292 5.08 0.255 0.236 1.98 0.005 0.245 
 by Sex     
   Male 7519 5.10 0.252 0.231 2.23 0.005 0.241 
   Female 1773 2.82 0.281 0.247 3.28 0.009 0.264 
Outside Labour Force 56266 2.62 0.589 0.579 0.44 0.003 0.584 
by Sex     
   Male 17103 2.92 0.337 0.323 1.09 0.004 0.330 
   Female 39163 4.46 0.851 0.838 0.41 0.003 0.845 

 

Reference: Palestinian Central Bureau of Statistics 2010, Labour Force Survey: Annual Report 2009. Ramallah - Palestine. 
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Table 2: Sampling errors for labour force survey 2010 

Variable Categories Number 
  

design 
effect 
DEFF 

 Confidence 
interval 95% relative 

error 
C.V  % 

standard 
error 

S 

Estimate 
R upper Lower 

R+2S R-2S 
In the Labour Force 38374 2.70 0.42 0.41 0.01 0.00 0.411 
by Sex     
   Male 31265 2.83 0.68 0.66 0.01 0.00 0.668 
   Female 7109 4.73 0.15 0.14 0.02 0.00 0.147 
Employed 29369 5.77 0.77 0.75 0.01 0.01 0.763 
by Sex     
   Male 24055 5.80 0.78 0.76 0.01 0.01 0.769 
   Female 5314 2.62 0.75 0.72 0.01 0.01 0.732 
Employed by Industry               
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 5600 13.53 5.51 4.51 0.05 0.25 0.050 
Mining, Quarrying & Manufacturing 3911 7.55 4.74 4.04 0.04 0.18 0.044 
Construction 5535 9.81 6.53 5.60 0.04 0.24 0.061 
Commerce, Hotels and Restaurants 6186 6.19 7.42 6.62 0.03 0.20 0.070 
Transportation, Storage & Communication 2008 3.92 2.44 2.07 0.04 0.09 0.022 
Services and other Branches 71821 7.36 76.05 74.59 0.00 0.37 0.753 
Employed by Occupation                    
Legislators, Senior Officials and Managers 1504 3.40 0.04 0.04 0.05 0.00 0.039 
Professionals, Technicians and Clerks 7667 6.03 0.21 0.19 0.02 0.00 0.204 
Service, Shop and Market Workers 5916 4.39 0.17 0.15 0.02 0.00 0.161 
Skilled Agricultural & Fishery Workers 3327 10.24 0.08 0.06 0.06 0.00 0.073 
Craft and Related Trade Workers 5371 5.91 0.16 0.14 0.03 0.00 0.147 
Plant, Machine Operators and Assemblers 2435 3.88 0.07 0.06 0.04 0.00 0.067 
Elementary Occupations 12154 6.84 0.32 0.30 0.02 0.01 0.309 
by Employment Status                           
Employer 1909 3.24 0.06 0.05 0.04 0.00 0.059 
Self Employed 6198 3.71 0.19 0.17 0.02 0.00 0.179 
Wage Employee 22988 5.44 0.71 0.68 0.01 0.01 0.696 
Unpaid Family Member 2469 6.45 0.07 0.06 0.05 0.00 0.066 
Unemployment  9005 5.77 0.25 0.23 0.02 0.01 0.237 
 by Sex     
   Male 7210 5.80 0.24 0.22 0.02 0.01 0.231 
   Female 1795 2.62 0.28 0.25 0.03 0.01 0.268 
Outside Labour Force 56687 2.70 0.59 0.58 0.00 0.00 0.589 
by Sex   
   Male 16970 2.83 0.34 0.32 0.01 0.00 0.332 
   Female 39717 4.73 0.86 0.85 0.00 0.00 0.853 

 

Reference: Palestinian Central Bureau of Statistics 2011, Labour Force Survey: Annual Report 2010. Ramallah - Palestine. 
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Table 3: Sampling errors for labour force survey 2011 

Variable Categories Number 
  

design 
effect 
DEFF 

 Confidence 
interval 95% relative 

error 
C.V  % 

standard 
error 

S 

Estimate 
R upper Lower 

R+2S R-2S 
In the Labour Force 40570 2.70 0.01 43.45 42.45 0.30 43.0 
by Sex     
   Male 32436 2.80 0.01 69.38 68.03 0.40 68.7 
   Female 8134 4.96 0.02 17.33 15.86 0.30 16.6 
Employed 32173 4.57 0.01 79.88 78.22 0.42 79.1 
by Sex     
   Male 26148 4.88 0.01 81.73 79.88 0.47 80.8 
   Female 6025 2.11 0.01 73.04 70.17 0.73 71.6 
Employed by Industry               
Agriculture, Hunting, Forestry & Fishing 4827 12.14 0.05 13.13 10.71 0.62 11.9 
Mining, Quarrying & Manufacturing 3612 6.72 0.04 12.72 10.92 0.46 11.8 
Construction 4203 8.50 0.04 15.00 12.83 0.55 13.9 
Commerce, Hotels and Restaurants 6152 7.06 0.03 21.48 19.19 0.58 20.3 
Transportation, Storage & Communication 1825 4.31 0.04 6.67 5.60 0.27 6.1 
Services and other Branches 11554 7.66 0.02 37.48 34.63 0.73 36.0 
Employed by Occupation                    
Legislators, Senior Officials and Managers 1592 3.64 0.05 5.40 4.51 0.23 4.9 
Professionals, Technicians and Clerks 7623 7.20 0.03 25.38 22.91 0.63 24.1 
Service, Shop and Market Workers 6080 4.97 0.02 20.63 18.73 0.48 19.7 
Skilled Agricultural & Fishery Workers 3597 11.41 0.06 10.35 8.24 0.53 9.3 
Craft and Related Trade Workers 4748 5.05 0.03 16.85 15.08 0.45 16.0 
Plant, Machine Operators and Assemblers 2331 4.74 0.04 8.47 7.21 0.32 7.8 
Elementary Occupations 6202 5.81 0.03 19.30 17.29 0.51 18.2 
by Employment Status                           
Employer 1969 3.37 0.04 6.89 5.92 0.25 6.4 
Self Employed 6062 3.88 0.02 19.39 17.74 0.42 18.6 
Wage Employee 21036 5.83 0.01 67.82 65.37 0.62 66.6 
Unpaid Family Member 3106 6.11 0.04 9.22 7.74 0.38 8.4 
Unemployment  8397 4.57 0.02 21.78 20.12 0.42 20.9 
 by Sex     
   Male 6288 4.88 0.02 20.12 18.27 0.47 19.2 
   Female 2109 2.11 0.03 29.83 26.96 0.73 28.4 
Outside Labour Force 55972 2.67 0.00 57.55 56.55 0.26 57.0 
by Sex   
   Male 16497 2.81 0.01 31.97 30.62 0.34 31.3 
   Female 39475 4.96 0.00 84.14 82.67 0.37 83.4 

 

 Reference: Palestinian Central Bureau of Statistics 2012, Labour Force Survey: Annual Report 2011. Ramallah - Palestine. 
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