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 شكر وتقدير
 

ة التي ساهمت في إنجاح جمع      يـتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطيني           

 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
 

 بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم          2009لقد تم تخطيط وتنفيذ مسح الثقافة األسري        

وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز         ) PNA(وطنية الفلسطينية   مالـي مشترك بين كل من السلطة ال       

)CFG (  ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى             2009لعام 

 ).SDC(السلطة الوطنية الفلسطينية، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 

تجدر اإلشارة الى ان    ). EU(مع ومعالجة بيانات المسح وطباعة هذا النشاط بتمويل من االتحاد األوروبي            تم تمويل ج  

 .محتويات الوثيقة من مسئولية الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
  

         يـتقدم الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني بالشكر والتقدير الى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز                   

)CFG( االتحاد األوروبي ،)EU(الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ المشروع ، . 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تنويه للمستخدمين
 

 .تعني ال يوجد مشاهدات): -(اإلشارة  .1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية • 

  ماهر صبيح رئيس اللجنة

  صالح خصيب 

  فايز الغضبان 

  انس احمد 

  هبة هندي 

 
 إعداد التقرير • 
  منى القية 

 
 تصميم الخرائط • 
  نفير مساد 

 
 تصميم جرافيكي • 
  أحمد سوالمة 

 
 المراجعة األولية • 
  ماهر صبيح 

  محمد العمري 

 
 تدقيق معايير النشر • 
  حنان جناجرة 

 
 المراجعة النهائية واإلشراف العام   • 

  محمود جرادات 

 عال عوض القائم بأعمال رئيس الجهاز
 

 

 
 
 
 
 
 

                         
 

 
 

 



 
 



 تقديم
 

مسيرة المجتمع في صلب اهتمامه مسألة توفير الرقم الرسمي الخاص ب يـضع الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني      

الفلـسطيني بأبعادهـا االجتماعـية واالقتصادية والجغرافية، ونتوخى من خالل إنجاز هذه المهام إتاحة الفرصة الكاملة                 

 .للمخطط وصانع القرار الفلسطيني في اتخاذ القرار التنموي بناء على أسس علمية مدروسة
 

 عن هذا الدور من تأثير على بناء المجتمع ككل، قام الجهاز           جونظرا ألهمية الثقافة ودورها في صناعة اإلنسان وما ينت     

هذا التقرير  يأتي المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح حول ثقافة األسر واألفراد في األراضي الفلسطينية، حيث   

نسان   كتعبير مباشر عن اهتمام الجهاز بتوفير المعطيات الكمية الضرورية حول هذا البعد في مسيرة تكوين اإل           

 .2009، وتعبير عن مشاركة الجهاز في فعاليات القدس عاصمة الثقافة العربية    الفلسطيني
 

المؤشرات اإلحصائية حول    الجهاز بتوفير     كجزء من سياسة   2009النتائج الرئيسية لمسح الثقافة األسري      يأتـي تقرير    

النتائج واالستفادة  رسمية والباحثون إلى دراسة     ، ونأمل أن تبادر المؤسسات والدوائر ال      ثقافة األسر واألفراد بشكل خاص    

 .التخطيط ورسم السياسات منها في مجاالت
 

 والمعلومات القابلة للقياس الكمي التي تتعلق باألنشطة الثقافية واإلعالم لنشر الثقافة، ؤشراتيوفـر التقرير العديد من الم  

، التلفزيونمشاهدة   و االستماع للراديو،  و عة الصحف، مطالو القراءة،   ةقـد تـم اشتقاق العديد من المؤشرات حول عاد         و

التي أدت  الرئيسية  العالقـة بالمؤسسات الثقافية، وممارسة أنشطة ثقافية، والرغبة في ممارسة أنشطة ثقافية، واألسباب              و

المسموعة ، مكما يوفر بيانات حول العديد من المواضيع المرتبطة باستخدام وسائل اإلعال          . األنشطةبهذه  إلى عدم القيام    

 .أو المرئية أو المقروءة
 

 ونشاطاتها، ونرجو أن يكون في      ثقافة األسرة  قد وفقنا في سد ثغرة إضافية في الجانب المعلوماتي حول        نكون نأمل أن  

واهللا نسأل أن تتكلل    .  هذا الجهد فائدة  للمخطط وصانع القرار الفلسطيني في اتخاذ القرارات الفعالة في مجال الثقافة        

 .مالنا بالنجاحأع
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2009كانون أول،                عال عوض

                    القائم بأعمال رئيس الجهاز
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 ة الجداولائمق
 

 لجدولا  لصفحةا
 :1جدول  2009التوزيع النسبي ألفراد أسر العينة حسب بعض الخصائص الخلفية،  55

حسب ) من خالل جداول كش   (الذين تم اختيارهم    )  سنوات فأكثر  10(التوزيع النسبي لألفراد     56

 2009بعض الخصائص الخلفية، 

 :2جدول 

 :3جدول  2009نوع التجمع، /المحافظة/ توفر جهاز تلفزيون والمنطقةالنسبي لألسر حسب زيعتوال 57

ــراد  58 ــسبة األف ــرف تاونســ 10(ن ــشاهدون ا) أكث ــذين ي ــال الجــنس زيون حــسب لتلف

  2009 ،نوع التجمع/المحافظة/والمنطقة

 :4جدول 

 :5جدول  2009، قةمنطالبي لألسر التي تشاهد التلفزيون حسب اكثر وقت للمشاهدة وسالن توزيعلا 59

ن حسب اكثر وقت    فزيوالذين يشاهدون التل  ) ت فاكثر واسن 10(الـتوزيع النـسبي لألفـراد        59

 2009، لجنساو للمشاهدة والمنطقة

 :6جدول 

جمة إلى  رتمل ا ةفزيونيالنسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت التل         التوزيع 60

   2009نوع التجمع، /المحافظة/ةاللغة العربية والمنطق

 :7جدول 

لى إ ةمدبلجلا لمسلسالت التلفزيونية ادة  هي لديها تلفزيون حسب مشا    لتبي لألسر ا   النس زيعالتو 61

    2009نوع التجمع، /المحافظة/عربية والمنطقةلا

 :8جدول 

 

حسب  إلى اللغة العربية     الـتوزيع النسبي لألسر التي تشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة         62

 2009نوع التجمع، /التأثير على ثقافة األسرة والمنطقة 

 :9جدول 

ية المدبلجة إلى اللغة العربية حسب       ونلتلفزي ا تاللسمسي لألسر التي تشاهد ال    بلنسايع  زلـتو ا 63

 2009طقة، نملا وعالموضودرجة التأثير و

 :10جدول 

ـ ا 64  لديها تلفزيون حسب مشاهدتهم للمحطات التلفزيونية المحلية        النـسبي لألسـر التي    ع  يتوزل

 2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة) ةاصلخا(

 :11جدول 

ـ  65 ـ األ سبةن نامج  برحسب ال ) لخاصةا (ةلمحلـي ا ةتـي تـشاهد المحطـات التلفـزيوني       لر ا س

 2009والمنطقة، 

 :12جدول 

ـ  زيعوالـت  65 نامج برحسب ال ) الخاصة (يةحللمهد المحطات التلفزيونية ا   بي لألسر التي تشا   سالن

    2009 ، أكثر من غيره والمنطقةهدهي تشالذا

 :13جدول 

ون حــسب مــشاهدة تلفــزيون فلــسطين لفــزيها ت لــديي التــالنــسبي لألســر وزيعتالــ 66

 2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة

 :14جدول 

ـ  66 ـ  زيعوتال اهد التلفـزيون الفلسطيني حسب اكثر وقت للمشاهدة   تـش   التـي  سـر بي لأل سالن

 2009، والمنطقة

 :15جدول 



 لجدولا  لصفحةا
ـ ا زيعوالـت  67  ي التـي ال تـشاهد تلفـزيون فلـسطين حـسب السبب الرئيس            سـر   ي لأل بسلن

 2009نطقة، لموا

 :16جدول 

 :17جدول  2009التجمع، نوع /المحافظة/ والمنطقةيويد فب توفر جهازس النسبي لألسر حتوزيعال 67

 :18جدول  2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة DVD النسبي لألسر حسب توفر جهاز زيعتوال 68

 :19جدول  2009نوع التجمع، /المحافظة/النسبي لألسر حسب توفر القط فضائي والمنطقة زيعتوال 69

ـ  70 ـ ألا سبةن ـ ل ا رس رنامج  بلاحسب  ) ستااليت(ة  ئيضالفااهد المحطـات التلفـزيونية      ي تـش  ت

  2009والمنطقة، 

 :20جدول 

رنامج بلاحسب  ) ستااليت(ي تشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية      ت ال ربي لألس سالن زيعوالـت  70

 2009والمنطقة، ره ذي تشاهده أكثر من غيلا

 :21جدول 

ـ  زيعوالـت  71 ـ بي لأل سالن ـ  رس نوع  / افظةحالم/طقةنإلذاعية والم  االسـتماع للمحطات ا    بسح

 2009التجمع، 

 :22جدول 

ــراد  72 ــسبة األف ــ 10(ن ــر تاونس ــراديو  حــسب ) فأكث ــستمعون لل ــذين ي ــنس ال الج

 2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة

 :23جدول 

ـ  األ ةنـسب  73  الذي يستمعون إليه  مجناع البر ب نو سالتـي تـستمع للمحطـات اإلذاعية ح       ر  س

   2009والمنطقة، 

 :24جدول 

بي لألسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون إليه            سالن التوزيع 73

 2009 ،ةطقالمنواكثر من غيره 

 :25جدول 

 حسب أكثر مكان يستمعون فيه      يوادلرن ل  يستمعو ينذال) كثرأفسنوات   10(نـسبة األفـراد      74

 2009 طقة والجنس،يو والمنلرادل

 :26جدول 

س الجنب حس) رفأكثوات سن 10(سمعها األفراد يو التي يماع اليومية للرادمعدل ساعات االست 75

    2009 ،نوع التجمع/المحافظة/والمنطقة

 :27جدول 

حطات اإلذاعية حسب الجنس    مالذين يستمعون لل  )  سنوات فاكثر  10(التوزيع النسبي لألفراد     76

 2009، ةنطقمستماع وال لال وقتثراكو

 :28جدول 

 سن حسب الج  لـصوت فلسطين  الـذين يـستمعون     ) كثـر ات فأ سـنو  10 (نـسبة األفـراد    77

     2009 ،نوع التجمع/المحافظة/والمنطقة

 :29جدول 

عون للراديو حسب الجنس والسبب  مت يس  ال ذينلا) رثات فأك  سنو 10(اد  رفألالتوزيع النسبي ل   78

 2009، المنطقةو

 :30جدول 

ـ  79  نوع  و المحافظة/والمنطقة النـسبي لألسـر حسب الحصول على الصحف اليومية           عوزيتال

 2009، التجمع

 :31جدول 



 لجدولا  لصفحةا
ــراد  80 ــسبة ألف ــر10(ن ــنوات فاكث ــرؤون)  س ــذين يق ــال ــسب  ال ــنالصحف ح س ج

 2009 نوع التجمع،/المحافظة/والمنطقة

 :32جدول 

ـ ا 81 ـ اوزيع  تل ية صدور  ردو بحسالذين يقرؤون الصحف    ) ثراك ف ات سنو 10(سبي لألفراد   لن

    2009 ،ةالمحافظ/المنطقةالصحيفة التي يطالعها أكثر من غيرها و

 :33جدول 

ـ  82 ع القة االط ي طر  حسب الذين يقرؤون الصحف  )  سنوات فاكثر  10(سبي لألفراد   ع الن توزيال

    2009 نوع التجمع،/المحافظة/ا والمنطقةهريغن م رثكأ اهعلاطي  على الصحيفة التي

 :34جدول 

 الذين يطالعون   )ت فاكثر اسنو 10(اد  رألف ل ات مطالعة الصحف  عدد مر ل المعـدل الـشهري    83

     2009 ،نوع التجمع/المحافظة/ الجنس والمنطقة حسبالصحف

 :35جدول 

ف حسب مطالعتهم ألبواب    حصلاون  عالطيين  لذا)  سنوات فأكثر  10( لألفراد   يبنسع ال وزيتلا 84

 2009ة، ق والمنطةالصحيف

 :36جدول 

ـ  86 ـ لا عيزوتال سب مطالعة أبواب   حلصحف   ا نالذين يطالعو ) أكثرات ف  سنو 10(د  ارفأل ل يبسن

 2009طقة والجنس، نلماوى ألولجة االصحيفة بالدر

 :37جدول 

س لجنوا ببس ال حسب فصحلا  ال يقرؤون  ذينلا) رثأكات ف  سنو 10(ألفراد  التوزيع النسبي ل   87

         2009ة، طقمنالو

 :38جدول 

ـ  88  ةيلحملا رابألخ ا يةطتغعن   حسب مدى الرضى  )  سنوات فأكثر  10(لألفراد  لنسبي  ا عيزوتال

 2009 ،ةمنطقالوجنس لاصحف ولفي ا

 :39جدول 

نوع /المحافظة/س والمنطقة جنالذين يقرؤون الكتب حسب ال    ) ثركأات ف  سنو 10(نسبة األفراد    89

 2009التجمع، 

 :40جدول 

الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب      )  سـنوات فأكثر   10(لألفـراد   الـتوزيع النـسبي      90

    2009 ،الجنسالمنطقة وهدف القراءة و

 :41جدول 

 اهتم مطالعت  ي تيالب  لكتاع  نوب  س الذين يقرؤون الكتب ح    )رثكأفنوات   س 10 (دفرا األ ةنـسب  93

   2009، لجنسطقة وانملوا

 :42جدول 

الذين يقرؤون الكتب   )  سنوات فأكثر  10(لألفراد  ب  ة الكت ءاعات قر اس عددل المعدل األسبوعي  94

   2009، عتجملنوع ا /المنطقةس ونالج بسح

 :43جدول 

حسب الجنس  ) أكثر سنوات ف  10 (رادألف ا ايقرؤه يت صفحات الكتب ال   ددلعي  عدل األسبوع الم 94

      2009 نوع التجمع، /ةقوالمنط

 :44جدول 

ـ  لمعـد  94 شهراً الماضية حسب    12الل  خ) رثكأوات ف ن س 10(أها األفراد    قر لتي ا بكتالد  دع

 2009 التجمع، عون/المنطقةالجنس و

 :45جدول 

 :46جدول  2009لتجمع، نوع ا/المحافظة/النسبي لألسر حسب توفر مكتبة بيتيه والمنطقة زيعوالت 95



 لجدولا  لصفحةا
 :47جدول  2009سر التي لديها مكتبة حسب مواضيع الكتب المتوفرة في المكتبة والمنطقة،  األةنسب 96

العامة  نوع المؤسسة  حسبعامة   لمؤسسات   المنتسبين)  سـنوات فأكثر   10(نـسبة األفـراد      97

 2009 ،والجنس

 :48جدول 

ـ ا 98 ـ  10(زيع النـسبي لألفـراد      وتل ـ كاوات ف نس حـسب وقـت الفـراغ لديهم والجنس        ) رث

 2009 نوع التجمع،/المحافظة/والمنطقة

 :49جدول 

ـ  10(ع النـسبي لألفـراد      يزوالـت  101  اغهمفرحسب أهم مكان يقضون به وقت       ) رثكاوات ف نس

  2009 ،منطقةل وانسجوال

 :50جدول 

ـ  102  لديهم وقت فراغ حسب أهم نشاط يقومون        الذين) رثكاوات ف نس 10(ع النسبي لألفراد    يوزتال

 2009 ،منطقةل وانسجوالبه في وقت فراغهم 

 :51جدول 

 الذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط أثناء وقت        ) ثركات ف نواس 10(األفـراد    ةبنـس  103

      2009 ،نوع التجمع/المحافظة/ والمنطقةسراغهم ولكن لم يقوموا به حسب الجنف

 :52جدول 

الذين لديهم وقت فراغ حسب النشاط الرئيسي       ) رثكاوات ف نس 10(ع النـسبي لألفراد     يوزلـت ا 104

    2009 ،منطقةل واجنسالذي يرغب الفرد بممارسته وال يمارسه في وقت فراغه وال

 :53جدول 

نه حسب  القيام بنشاط ثقافي وال يمارسو    ن   يرغبو ينالذ)  سـنوات فأكثر   10(ألفـراد   ا ةنـسب  105

 2009 والجنس، قةنطالمم به والسبب الذي حال دون قيامه

 :54جدول 

ـ ا 107 القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه     ن   يرغبو ينالذ)  سنوات فأكثر  10(ع النسبي لألفراد    يتوزل

 2009 به والمنطقة والجنس، همامل دون قيحسب السبب الرئيسي الذي حا

 :55جدول 

حسب   بعض المواضيع الثقافية المتوارثة    حولالتي يتم الحديث فيها      لألسر   الـتوزيع النسبي   109

 2009 والمنطقة، الحديثموضوع 

 :56جدول 

ـ  زيعوالـت  110 )  سنة 17-5(األطفال   ي يشاهدها تلا مجاع البر بي لألسـر حسب مراقبة نو     سالن

   2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة

 :57جدول 

ـ زيع  الـتو  111 ن من قبل   ويزفتللومية ل بتها عدد ساعات المشاهدة الي    قحسب مرا  بي لألسـر  سالن

 2009، نوع التجمع/المحافظة/والمنطقة) سنة 17-5 (األطفال

 :58جدول 

ـ ي لألسـر    بلنـس ايع  زلـتو ا 112 ـ  17-5(أطفـال    جـود وسب  ح  وبسحاالن  خدموستي) ةنس

 2009، نوع التجمع/المحافظة/والمنطقة

 :59جدول 

 لىع)  سنة 17-5 (لافطامج  التي يستخدمها األ    برالوع  ة ن براقمسب  حي لألسر   بلنس ا يعزلتوا 113

  2009نوع التجمع، /المحافظة/وب والمنطقةسالحا

 :60جدول 

ـ ب   حـس  لألسـر  لنـسبي ايع  زلـتو ا 114 مية لألطفال  يوالب  اعات استخدام الحاسو  سدد  عبط  ض

    2009 التجمع، نوع/المحافظة/والمنطقة)  سنة5-17(

 :61جدول 



 لجدولا  لصفحةا
ـ ي لألسـر    بلنـس ايع  زلـتو ا 115 ـ سب  ح ل  فاطلألية  مويام اإلنترنت ال  دات استخ عاسدد  عبط  ض

    2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة)  سنة5-17(

 :62جدول 

 لى ع )سنة 17-5(ع البرامج  التي يستخدمها األطفال       وة ن براقمسب  حي لألسر   بلنسايع  زلتوا 116

 2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة اإلنترنت

 :63جدول 

ـ  117 في  تنرنتعلى اإليارتها  ز ب ) سنة 17-5( التي يقوم األطفال     عب نوع المواق  ساألسر ح  سبةن

    2009لمنطقة، االبيت و

 :64جدول 

ـ ي لألسـر    بلنـس ايع  زلـتو ا 118 ـ اسب  ح ـ لكااة  فرلمع ـ أب يةف ) ةسن 17-5(هم  لدقاء أطفـا  ص

 2009نوع التجمع، /المحافظة/والمنطقة

 :65جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  قائمة الخرائط
 

 الخريطة  لصفحةا

 :1خريطة  2009ة، فظالقط فضائي حسب المحا/نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون 33

جمة إلى اللغة العربية    رتمل ا ةيونيفزنسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت التل        35

 2009حسب المحافظة، 

 :2خريطة 

 :3خريطة  2009ة، محافظالذين يقرؤون الكتب حسب ال) ثركأات ف سنو10(نسبة األفراد  37

حسب )  سنة 17-5(األطفال   ي يشاهدها تلا مجاع البر نـسبة األسـر التـي تـراقب نـو          39

 2009ة، ظفاحمال

 :4خريطة 

 





 ملخص تنفيذي
 

% 95.1بواقع  (% 92.5  الذين يشاهدون التلفزيون إما بشكل دائم أو أحيانا        ) فأكثر واتسن 10 (األفراد بلغـت نسبة   •

 ).في قطاع غزة% 88.1في الضفة الغربية و

 التـي لديها تلفزيون تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية                   مـن األسـر   % 27.4 أن   نـتائج المـسح إلـى     تـشير    •

 .)في قطاع غزة% 44.3 وفي الضفة الغربية% 19.1بواقع (

 وبشكل يومي،    دائماً التي لديها تلفزيون تشاهد المسلسالت المدبلجة      من األسر % 31.5أن  نـتائج المسح     أظهـرت  •

 ).في قطاع غزة% 18.7الغربية وفي الضفة % 37.7بواقع (

بواقع  ( وبشكل يومي  شاهد تلفزيون فلسطين دائماً   تالتي لديها تلفزيون    من األسر   % 25.3 نـتائج المسح أن   أفـادت    •

 ).في قطاع غزة% 25.6و في الضفة الغربية% 25.2

% 28.9بواقع  % (27.8 في األراضي الفلسطينية     لصوت فلسطين )  فأكثر سنوات 10( استماع األفراد    بلغـت نسبة   •

 ). لإلناث% 26.7 وللذكور

% 64.1وفي الضفة الغربية  % 51.7بواقع  (حطات اإلذاعية    تستمع للم  األسر من% 55.9 أن   نتائج المسح إلى  تشير   •

 ). في قطاع غزة

في الضفة الغربية   % 35.1بواقع   (من األسر الفلسطينية تحصل على الصحف اليومية      % 32.1أن  إلى   النتائج   تشير •

 ).في قطاع غزة% 26.2و

% 38.7بواقع  (ع الفلسطيني    في المجتم  %31.5  الذين يطالعون الصحف  )  سنوات وأكثر  10(بلغـت نسبة األفراد      •

 ). في قطاع غزة%19.0والضفة الغربية في 

ال يقرؤون الكتب في األراضي الفلسطينية،      )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 39.0إلى أن   نتائج المسح   أشـارت    •

 ).لإلناث% 35.8للذكور و% 42.0بواقع (

       في الضفة الغربية  % 22.1بواقع  (% 20.3ة  بلغـت نـسبة األسـر في األراضي الفلسطينية التي لديها مكتبة بيتي             •

 .)في قطاع غزة% 16.8و

لديهم الرغبة بالقيام بنشاط ثقافي في وقت الفراغ        )  سنوات فأكثر  10(من األفراد   % 20.4أن  نتائج المسح   أظهرت   •

 ).لإلناث% 21.0للذكور و% 19.7بواقع (ولكنهم لم يقوموا به، 

سر ال تراقب نوع برامج التلفزيون التي يشاهدها أطفالهم الذين أعمارهم                   من األ % 6.1أن  نـتائج المسح    أظهـرت    •

 ).في قطاع غزة% 5.5في الضفة الغربية و% 6.4بواقع (، ) سنة5-17(
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 الفصل األول
 

 المقدمة
 

  المقدمة1.1

حصاءات الثقافة والتي تمثل    ، بجمع بيانات حول إ    1994قـام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ إنشائه في العام           

وتركز إحصاءات الواقع الثقافي على جمع      . إحـصاءات الواقـع الثقافي والخصائص الثقافية ألفراد المجتمع الفلسطيني         

وكانت ) المراكز الثقافية، المتاحف، المسارح، دور السينما، الصحف، المجالت       (بيانات من المؤسسات الثقافية الرئيسية      

كـزة حـول أنشطة هذه المؤسسات من حيث عدد الحضور النشطة المراكز الثقافية والمتاحف       هـذه اإلحـصاءات متر    

والمسارح ودور السينما وعدد النسخ المطبوعة والموزعة والمباعة من الصحف والمجالت وقد بدأ هذا النشاط منذ بداية                 

فتجمع مرة كل ثالث شهور،     ، وتجمـع نمـاذج جمـيع المؤسسات باستثناء المجالت بشكل شهري أما المجالت               1998

باإلضـافة إلى هذه النماذج يتم جمع نماذج سنوية من المؤسسات الثقافية الرسمية وهي هيئة اإلذاعة والتلفزيون ووزارة                  

الـشباب والرياضـة، ووزارة الثقافة، ووزارة اإلعالم، ووزارة الشؤون االجتماعية، وكذلك تجمع بيانات من محطات                

 .محلية بشكل سنوياإلذاعة والتلفزيون ال
 

، وقام  1996أمـا إحـصاءات الخصائص الثقافية ألفراد المجتمع الفلسطيني فقد قام الجهاز بتنفيذ مسح الثقافة في العام                  

 نفذ الجهاز مسح    2000، وفي العام    1999/2000الجهـاز بإرفاق مجموعة من األسئلة الثقافية مع مسح استخدام الوقت            

 نفذ المسح األسري    2006 نفذ مسح الكمبيوتر واإلنترنت والهاتف النقال، وفي العام          2004وسـائل اإلعـالم وفي العام       

 . لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

  أهداف المسح2.1

 والمعلومات القابلة للقياس الكمي التي تتعلق باألنشطة         ؤشرات  العديد من الم     إلى توفير 2009مسح الثقافة األسري   يهدف 

 : الحديث لنشر الثقافة ومن أمثلة هذه المعلومات      الثقافية واإلعالم

 ". ممارسة عادة القراءة ومطالعة الصحف    "توفر مكتبة بيتية ومواضيع الكتب المتوفرة، ثقافة القراءة والمطالعة       .1

اإلقبال على االستماع للراديو أو مشاهدة التلفزيون والوقت الذي يقضيه الفرد في االستماع أو المشاهدة، البرامج             .2

 .لتي يتم االستماع لها أو مشاهدتها   ا

 .زيارة المؤسسات الثقافية وممارسة األفراد ألنشطة ثقافية   .3

محطات البث اإلذاعي، ومصادر استقاء األخبار والمعلومات، والمصادر         واإلقبال على محطات البث التلفزيوني    .4

 . األساسية للترفيه والتسلية 

   . وأبواب الصحف التي تحظى بأكبر عدد من القراء     انتشار الصحف والمجالت وكيفية الحصول عليها،      .5

 .)اإلنترنت(االتصال بشبكة المعلومات العالمية     .6

 .والغرض من استخدامها  ) اإلنترنت(مدى استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية       .7

ا في مشاهدة  مدى مراقبة األسرة لنوعية البرامج التلفزيونية التي يشاهدها الطفل، وعدد الساعات التي يقضيه        .8

 . التلفزيون
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  هيكلية التقرير3.1

يـتكون هـذا التقرير من خمسة  فصول باإلضافة إلى التقديم، يتناول الفصل األول مقدمة عامة حول موضوع المسح                    

وأهدافـه وهيكلـية التقرير، بينما يعرض الفصل الثاني المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح، ويتطرق الفصل                

ى نتائج المسح األساسية، في حين يتطرق الفصل الرابع من التقرير إلى المنهجية التي استخدمت في تخطيط                 الـثالث إل  

 .وتنفيذ المسح، ويعرض الفصل الخامس جودة البيانات
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 الفصل الثاني
 

 المصطلحاتالمفاهيم و
 

 : )خرافية ياتاحك(أساطير

فية مـبالغ فيها ومستحيلة الحصول، ويتم الحديث فيها عادة للتسلية أو لشحن العزيمة والحماس لدى                هـي قـصة خـرا     

 .المستمعين
  

 :االستماع للراديو

 :ويقصد بذلك

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

 . مطلقاللراديوعوا ال يستمفي األسرة  ) سنوات فأكثر10 (، أي أن األفرادال  .2
  

 ):أحاجي(ألغاز 

 سرعة بديهة وقدرة على تحليل الكلمات ومعانيها، وهي تستعمل عادة           إلىهـي عـبارة عن أسئلة تحتاج اإلجابة عليها          

 .للتسلية في أوقات الفراغ
  

 :الحصول على الصحف اليومية

 :ويقصد بذلك

 . مرات في األسبوع4ل على األقالصحف اليومية أن األسرة تحصل على  أي ،نعم. 1

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

 :حكايات واقعية

 .هي عبارة عن قصة إما أن تكون قد حصلت فعال أو خيالية ولكنها ممكنة الحدوث وعادة يتم روايتها شفاهة
  

 :فكاهات تراثية

 .مرتبطة بتراث وعادات وتقاليد الشعبعبارات يتم صياغتها للتندر والتسلية بين الناس وتكون 
  

 :قراءة الكتب

 بشكل منتظم من أجل زيادة المعرفة واإلطالع، سواء كانت هذه القراءة بهدف             قراءة الكتب هـي أن الفـرد يقوم بعملية        

التحـضير للمدرسـة أو ألي غـرض آخر، وبغض النظر عن نوع المادة التي يقرأها والفترة الزمنية التي يقضيها في                     

 .ملية القراءةع
  
  :قصص وروايات متوارثة

 .هي قصة طويلة تصف األحداث بالتفصيل، وتدور عادة حول موضوع معين، وهي إما أن تكون واقعية أو خيالية
 

 :المسلسالت المدبلجة

 هو وجود أصوات للممثلين ويتحدثون باللغة العربية بدل من صوت          يقـصد بالمسلـسالت المدبلجـة إلى اللغة العربية         

 .الممثل األصلي
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 :مشاهدة التلفزيون

 : ويقصد بذلك

 . يومياًفي األسرة يشاهدون التلفزيون ) سنوات فأكثر10 ( األفرادأنً، أي نعم دائما .1

 .التلفزيون ولكن ليس بشكل يوميفي األسرة يشاهدون  ) سنوات فأكثر10 ( األفرادأن، أي نعم أحياناً .2

 .التلفزيون مطلقايشاهدون  ال األسرةفي  ) سنوات فأكثر10 ( األفرادأن، أي ال .3
  

 :المكتبة البيتية

 .مجموعة من الكتب مرتبة بشكل يسهل الرجوع إليها واختيار المادة المطلوبة منها بسرعة ويسر
  

 :نوع التجمع 

 حضر، ريف، مخيمات:  صنفت التجمعات السكانية إلى ثالثة أصناف وهي

 نسمة أو أكثر، وجميع مراكز المحافظات بغض النظر عن حجمها،           10,000 هـو كل تجمع يبلغ عدد سكانه         :الحـضر 

 نسمة شريطة أن يتوفر فيها أربعة عناصر من         9,999 –  4,000وجمـيع الـتجمعات التـي يبلغ عدد سكانها ما بين            

لة شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طي             : (العناصر التالية على األقل   

 ).أيام األسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة

  نسمة   9,999 -4,000 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين          4,000وهو كل تجمع يقل عدد سكانه عن         :الـريف 

 .دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

 .سم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها ا:المخيم
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 الفصل الثالث
 

 النتائج الرئيسية
 

 التلفزيون والمحطات التلفزيونية المحلية مشاهدة   1.3

أما  يشاهدون التلفزيون منهم  % 92.5 أن النتائج   أظهرت، فقد   للتلفزيون ) فأكثر وات سن 10 (مشاهدة األفراد بخـصوص   

اما بخصوص أكثر وقت لمشاهدة     ) في قطاع غزة  % 88.1في الضفة الغربية و   % 95.1 بواقع   (ئـم أو أحيانا     بـشكل دا  

في األراضي  % 59.6 حيث بلغت النسبة     22 حتى الساعة    18 للتلفزيون فكان من الساعة      ) فأكثر سنوات 10(األفـراد   

 ).في قطاع غزة% 50.9في الضفة الغربية % 64.2بواقع (الفلسطينية 
 

في % 19.1بواقع  ( التي لديها تلفزيون تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية         من األسر % 27.4 أن   نتائج المسح إلى  ر  تشي

وقد أفادت النتائج أن مشاهدة األسر لبرامج األخبار قد حققت أعلى النسب            ). في قطاع غزة  % 44.3 و الـضفة الغـربية   

 %.94.1وبلغت 
 

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

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

 المسلسالت المدبلجةمشاهدة   2.3

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

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

تليها المخيمات والتجمعات   % 38.6أعلى نسبة في التجمعات الريفية      وبلغت   ،فـي قطـاع غـزة     % 18.7الغـربية، و  

 .لى التواليع % 29.9و % 30.4الحضرية بنسبة 
 

 اإلقبال على تلفزيون وصوت فلسطين  3.3

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

، )وميتلفزيون فلسطين بشكل دائم وي    تشاهد  بين كل أربع أسر في األراضي الفلسطينية لديها تلفزيون هناك أسرة واحدة             

 ليالً وحتى   نالفترة ما بين الساعة العشري     وقد كانت ،  في قطاع غزة  % 25.6و  فـي الـضفة الغربية    % 25.2بواقـع   

 %. 28.2 فبلغت نسبتها، هي أكثر فترة تشاهد فيها األسر تلفزيون فلسطين السادسة صباحا
 

 10(من األفراد   % 27.8 مسح أن نتائج ال لصوت فلسطين، فقد أفادت     )  فأكثر سنوات 10(بخـصوص اسـتماع األفراد      

 أفراد  3 سنوات فأكثر هناك     10 أفراد أعمارهم    10أي أنه من بين كل       ( يـستمعون لصوت فلسطين     ) فأكثـر  سـنوات 

 كانت نسبة األسر التي     2006لإلناث، علماً بأنه في العام      % 26.7 و للذكور% 28.9، بواقع   ) لصوت فلسطين  عونستمي

 ) فأكثرسنوات 10( األفراد، في حين كانت نسبة    %29.9  وبشكل يومي  فلسطين دائماً تلفزيون  لـديها تلفـزيون وتشاهد      

 %.46.0  لصوت فلسطينالذين يستمعون
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   االستماع للمحطات اإلذاعية4.3

في % 64.1 و في الضفة الغربية  % 51.7بواقع  ( تستمع للمحطات اإلذاعية     من األسر % 55.9 أن   نتائج المسح إلى  تشير  

وقد أشارت النتائج أن البرنامج الذي تستمع إليه األسر بالدرجة األولى هو لمتابعة نشرات األخبار حيث                ،  )قطـاع غزة  

 ).  في قطاع غزة % 70.2في الضفة الغربية و% 42.6بواقع % (53.5بلغت نسبة األسر في األراضي الفلسطينية 
 

بواقع        (في األراضي الفلسطينية % 45.7 النسبة للراديو فقد بلغت)  سنوات فأكثر10(أمـا بالنـسبة السـتماع األفـراد       

للمحطات )  سنوات فأكثر10(، وقد أفادت النتائج أن اكثر وقت يستمع فيه األفراد    )لإلنـاث % 44.5للذكـور و  % 46.9

% 55.1(بواقع  % 59.7اإلذاعـية هو من السادسة حتى الثانية عشر صباحا، وقد بلغت النسبة في األراضي الفلسطينية                

للراديو هو بسبب وجود بديل     )  سنوات فأكثر  10(، أما بالنسبة لسبب عدم استماع األفراد        )لإلنـاث % 64.8لذكـور و  ل

 %.44.1افضل وقد بلغت النسبة 
 

 الحصول على الصحف ومطالعتها  5.3

ربية     في الضفة الغ  % 35.1بواقع  من األسر الفلسطينية تحصل على الصحف اليومية،        % 32.1أن  إلى   النـتائج    تـشير 

 .2006عام % 39.9في قطاع غزة، في حين أن النسبة في األراضي الفلسطينية بلغت % 26.2و
 

  الصحف يقرؤون سنوات وأكثر في المجتمع الفلسطيني         10من األفراد الذين أعمارهم     % 31.5 أن   أظهرت نتائج المسح  

ي هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع        علما بأن هناك اختالف ملحوظ ف      ،)لإلناث% 28.0للذكـور و  % 34.9بواقـع   (

وقد أفادت النتائج أن    ،  %19.0 في قطاع غزة  كانت النسبة     بينما الضفة الغربية في  % 38.7النسبة  غزة، ففي حين بلغت     

 معرفة القراءة   معدم رغبة األفراد بالقراءة أو عد     ال يقرؤون الصحف بسبب     ) سنوات فأكثر 10(مـن األفـراد     % 54.0

 .في قطاع غزة% 57.0في الضفة الغربية مقابل % 51.8بواقع لنسبة وتتوزع هذه ا
 

   قراءة الكتب6.3

 أفراد   10أي أنه من بين كل     (يقرؤون الكتب  )  سنوات فأكثر  10(من األفراد  % 61.0إلى أن   نتائج المسح   أشارت 

في الضفة الغربية     % 62.7، بواقع ) أفراد يقرؤون الكتب   6 سنوات فأكثر في األراضي الفلسطينية هناك   10أعمارهم 

  .لإلناث %  64.2للذكور، و  % 58.0وبواقع   . في قطاع غزة  % 58.0و
 

 بيتية المكتبة الوفر   ت7.3

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

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

في % 17.5مكتبة بيتية مقابل     م يتوفر لديه  التجمعات الحضرية من األسر في    % 21.0بيـنت نـتائج المـسح أن        كمـا   

مكتبة نسبة األسر التي لديها     ، كما أظهرت النتائج أن هناك تفاوت ملحوظ في          في المخيمات % 19.8 و التجمعات الريفية 

 .ة من محافظة ألخرى بيتي
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   االنتساب للمؤسسات العامة8.3

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

اد أو  من األفراد منتسبون التح   % 4.6من األفراد منتسبون لجمعيات خيرية، وأن       % 4.3منتـسبون لنادي رياضي، وأن      

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

 .من األفراد منتسبون لنواد ثقافية% 3.0سياسي، بينما 
 

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

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

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

   الرغبة بالقيام باألنشطة الثقافية           9.3

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

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

شاط يرغبون بالقيام بن  )  سنوات فاكثر  10(لإلنـاث، وعلـى مستوى نوع التجمع فقد أفادت النتائج أن أعلى نسبة أفراد               

تليها التجمعات الحضرية والمخيمات وكانت     %  24.3ولكن لم يقوموا به كانت في التجمعات الريفية حيث بلغت النسبة            

 .على التوالي% 16.3و% 20.0النسبة 
 

 بمواضيع ثقافية متوارثة األسرةحديث   10.3

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

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

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

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

 ).األحاجي( األلغاز حولالحديث فيها 
 

 للتلفزيون والحاسوب)  سنة17-5(  مراقبة األسر الستخدام أطفالهم 11.3

شاهدها أطفالهم الذين أعمارهم            مـن األسر ال تراقب نوع برامج التلفزيون التي ي         % 6.1أن  نـتائج المـسح     أظهـرت   

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

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

من األسر في األراضي    % 95.3 أنع غزة، وبالنسبة لمعرفة األسر الكافية فقد بينت النتائج          في قطا % 39.7الغـربية و  

         ةفي الضفة الغربي% 94.5، بواقع ) سنة17-5(الفلـسطينية لـديها معـرفة كاملـة بأصـدقاء أطفالهم الذين أعمارهم        

 .في قطاع غزة% 96.9و
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القط /نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون    

2009فضائي حسب المحافظة، 

Percentage of Households That 
Have Television Set\ Satellite 
Dish by Governorate, 2009

لديها جهاز تلفزيون

لديها القط فضائي

50

Have Television Set

Have Satellite Dish
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نسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت  

التلفزيونية المترجمة إلى اللغة العربية    

 2009حسب المحافظة، 
Percentage of Households Having 

TV and Viewing Arabic Translated
Series By Governorate, 2009

25.6 - 33.6

33.7 - 41.6

41.7 - 49.7

49.8 - 57.7

57.8 - 65.7
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الذين يقرءون )  سنوات فأكثر 10(نسبة األفراد  

 2009الكتب حسب المحافظة، 
Percentage of Persons (10 Years 

and Over) Who Read Books 
by Governorate, 2009

47.9 - 52.5

52.6 - 57.1

57.2 - 61.6

61.7 - 66.2

66.3 - 70.8
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نسبة األسر التي تراقب نوع البرامج التي يشاهدها   

2009حسب المحافظة، )  سنة17-5(األطفال     
Percentage of Households Who Control the

Type of Programs Watched by Children 
(5-17 Years) by Governorate, 2009

88.5 - 90.8

90.9 - 93.1

93.2 - 95.4

95.5 - 97.7

97.8 - 100.0
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

 تشكيل لجنة فنية من ذوي الخبرة في الجهاز    أولها، كانعلى عدة خطوات  2009مسح الثقافة األسري، طة اشتملت خ

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، حيث بدأ العمل على تحديد االحتياجات واألهداف من خالل االجتماعات والنقاش مع         

ضموناً، وقد تم تنفيذ ذلك ضمن إطار عمل       ومن ثم البدء في تصميم االستمارة شكالً وم ،مختلف الجهات المعنية

 .جماعي
 

 استمارة المسح  1.4

المسح في هذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية، وقد       تم تطوير استمارة على ضوء تحديد االحتياجات من البيانات،  

تخدمين لمناقشة   شمل ذلك عقد ورشة عمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نطاق حوار المنتجين والمس      

 .مؤشرات المسح  
 

 : أقسام رئيسية هيثالثةمسح من   الباإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية تتكون استمارة      

البيانات التعريفية، وبيانات أفراد األسرة التي تشمل بيانات حول الخصائص        بيانات أفراد األسرة، ويشمل :  القسم األول

العمر، الجنس، حالة اللجوء، التعليم، المهنة     ،عالقة األفراد برب األسرة: ية واالقتصادية، مثلالديمغرافية واالجتماع 

 .الرئيسية
  

الحصول على الصحف واالستماع        و بتوفر مكتبة ومواضيعها   المتعلقةالمعلومات   بيانات األسرة وتشمل  : القسم الثاني 

ول العديد من المواضيع المتعلقة بمشاهدة التلفاز ومتابعة             ، وكذلك ح  DVDللمحطات اإلذاعية واقتناء تلفاز وفيديو و      

 . سنة أثناء مشاهدة التلفاز واستخدامهم للحاسوب    ) 17-5(البرامج ، كذلك تشمل معلومات حول مراقبة األسر ألطفالهم      
 

 ، يهاقراءة الصحف ودورية صدورها واالطالع عل     حول  معلومات ويشمل ، فأكثرسنوات  10ألفراد ا : القسم الثالث

بيانات حول    وكذلك  .ومشاهدة التلفاز واالستماع للراديو   وممارسة عادة القراءة ومواضيع الكتب التي يقرأها األفراد،   

األفراد لألنشطة الثقافية وعن وقت الفراغ وأماكن قضاء وقت   المؤشرات المتعلقة بممارسة   االستماع لصوت فلسطين و 

 .الفراغ
 

   العينة واإلطار2.4
 

 تمع الهدف   مج1.2.4

جميع األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بشكل اعتيادي في األراضي الفلسطينية ويركز على األفراد من الفئة العمرية                

 .2009 سنوات فأكثر لعام 10
 

   اإلطار 2.2.4

ي اإلطار على    ويحتو 2007يـتكون إطـار المعاينة من قائمة مناطق العد من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت                

 150 -120 فيها   متوسط عدد األسر  (مناطق جغرافية متقاربة الحجم      مـنطقة عد في األراضي الفلسطينية وهي         4,917

أما في  ،  المرحلة األولى من عملية اختيار العينة      في )PSUs( وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية        )أسرة
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 حيث  تتوفر فيه بيانات 2007ر األسر من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت        المـرحلة الثانية فقد تم استخدام إطا      

 .عن أسماء أرباب األسر وعناوينهم بما فيها أرقام المباني وأرقام الوحدة السكنية
 

   حجم العينة 3.2.4

 . أسرة6,150تم تقدير حجم العينة  للمسح الرئيسي ب 
 :الطبقات

 :سبتم تقسيم مجتمع الدراسة ح

 ).J1 محافظة و16( المحافظة -1

 ).حضر ، ريف، مخيم( نوع التجمع -2
 

   تصميم العينة 4.2.4

 :ات ثالث مراحلذطبقية عنقودية عشوائية منتظمة  عينة هذا المسح هي عينة
 .منطقة عد) 246(اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة يبلغ عددها : المرحلة األولى

 .بطريقة عشوائية منتظمة. أسرة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى) 25(اختيار : ةالمرحلة الثاني

 وتستخدم جداول كيش سنوات فأكثر من األسرة المختارة، 10فرد  اختيار  في الميدان يتم:المرحلة الثالثة

) (KISH TABLES ملية اختيار الفرد من األسرة لضمان العشوائيةعفي. 
 

 منطقة عد وتم في المرحلة الثانية حصر مجموعة من األسر من كل             17تم اختيار   ) J1( في محافظة القدس     :مالحظـة 

 وذلك  2007 طريقة السير في التعداد العام       وحسببداية منطقة العد المختارة     منطقة عد تم اختيارها بطريقة مساحية من        

سرة متجاوبة كحد أقصى وبما ينسجم مع نسبة عدم          أ 25، وذلك للحصول على     الباحثبحـيث تكون المباني على يمين       

 .االستجابة المفروضة على مستوى العينة
 

   توزيع العينة 5.2.4

بحيث يتناسب حجم عينة األسر من الطبقة مع عدد األسر في . تم توزيع العينة إلى طبقات حسب المحافظة ونوع التجمع

 . الطبقة من المجتمع الكلي
 

   مستوى النشر 6.2.4
 :تم النشر باإلضافة إلى مستوى األراضي الفلسطينية والمناطق على المستويات التفصيلية التاليةي

 .لألسر)  J1 محافظة و16( حسب المحافظة -1

 .  لألفراد) أنثى، ذكر( والجنس )  J1 محافظة و16( المحافظة -2
 

   آلية احتساب األوزان 7.2.4

للوحدة ولذلك فإن وزن المعاينة     ، نه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة     يعرف وزن الوحدة اإلحصائية في العينة بأ      

 :     و في هذا المسح قمنا بحساب األوزان األولية لألسر كالتالي، الوحدةهو المقلوب الرياضي الحتمال اختيار 
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  أوزان األسرحساب : أوال

من حجم عينة األسر على  hبقسمة عدد األسر في الطبقة  حسب التصميم hطبقة الألسرة من األولي لوزن ال يتم حساب

 -:ويتم استخدام المعادلة التالية ، hالطبقة 
 

(1)  
 

 

 : حيث 

 .محافظة ونوع التجمع حسب ال  iرمز طبقة األسرة       : 

  .h من الطبقة  iوزن األسرة       : 

 .تنفيذ المسح تقديرات عدد األسر لسنة حسب    hعدد األسر في الطبقة       : 

 .h من الطبقة حجم عينة األسر :      
  

 اد رف أوزان األحساب: ثانيا

ـ  فـي  ـ  ا ذا ه ـ  سحلم  سنوات فاكثر من األسرة  حيث تم اختياره عشوائيا          10ات عن فرد واحد من األفراد       انبيالذ  اخم   ت

 ذلك يتم احتساب وزن الفرد وبعد. باسـتخدام جـداول كيش، ولذلك يتم إعطاء الفرد وزن أولي هو وزن األسرة األولي      

  . سنوات فاكثر من نفس أسرة الفرد المختار10من األسرة  وهو عدد األفراد ذوي األعمار ) األولي ( المختار

ويـتم احتـساب وزن الفرد األولي من خالل حاصل ضرب وزن الفرد من األسرة مضروباً بوزن أسرة الفرد المختار                    

لتكون التقديرات المستخرجة من العينة حسب      األولية لألفراد،   وزان  األتم تعديل   ينية  وبمراعاة التقديرات السكا  . األولـي 

، 24–20،  19–15،  14-10 (الفئات العمرية ذكور وإناث،    :الجنسالضفة الغربية، قطاع غزة،     : المنطقة (المستويات

)  فاكثر 80 ،79–75، 74–70، 69–65، 64–60، 59–55، 54–50، 49–45، 44–40، 39–35، 34–30،  29–25

 :كما يليويتم تعديل األوزان 

 .يتم على ملف بيانات األفراد إضافة الوزن األولي لألسرة  .1

الضفة : المنطقة(يـتم علـى ملف بيانات األفراد عمل متغير لفئات تعديل األوزان لألفراد  وهي حسب المستويات                 .2

، 34–30، 29–25، 24 –20، 19–15،  14-10(ذكور، إناث، الفئات العمرية     : الغربية ، قطاع غزة ،  الجنس        

، وبعد ذلك   ) فاكثر 80، 79–75، 74–70، 69–65، 64–60، 59 –55، 54–50، 49–45، 44–40، 39 –35

 .فئات التعديلحسب األولية لألفراد مجموع األوزان يتم استخراج 

 .  لنفس سنة إسناد المسحالمقدرتعديل السكان  فئاتتوزيع السكان حسب يتم استخراج  .3

  .2 على الناتج من خطوة 1 وذلك بقسمة الناتج من الخطوة ات التعديلفئ  حسب fgمعامل التعديل  حساب يتم .4

 .في معامل التعديل للفئة التابع لهامضروبا  الوزن األولي للفرد عبارة عن للفرد  النهائيوزنال .5
 

 :آلية حساب األوزان النسبية

وبعد ذلك تم قسمة الوزن النهائي لكل فرد على المتوسط الذي           ، اداألوزان النهائية لألفر  ) معدل(يتم حساب متوسط     

 .والناتج هو الوزن النسبي للفرد في عينة المسح، تم احتسابه لألوزان النهائية
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   العمليات الميدانية   3.4
 

   تجهيز كتيب تدريب الباحثين وتدريب الفريق   1.3.4

فقد اشتمل   .  يع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء االستمارة     تم تجهيز كتيب تدريب الباحثين ليشمل جميع المواض  

الدليل على تحديد مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول لألسرة، وآليات إجراء المقابلة واستيفاء                   

 الالزمة لضمان    وكذلك تم تجهيز كتيبات تدريب المشرف والمدقق، بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات      .  االستمارة

وعقدت الدورة التدريبية       .   وتم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب          .    نجاح المسح

في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت، حيث تم تدريب فريق العمل للضفة الغربية في مدينة رام اهللا،      

 .  مدينة غزة بواسطة الفيديو المرئي    وتدريب فريق العمل لقطاع غزة في  
 
م   ت.   ر الدورة التدريبية ألغراض المسح الرئيسي المقررة لفريق البحث في المسح           لحضو  باحثاً وباحثة 62 ءدعات اسمت

ل  ال خيةالأيام متت  5لمدة  رم ي استذل اتدريب من قبل إدارة المشروع، و    د لل المع دول  مل الميداني وفق الج  لعطاقم اب تدري

ي وإجراء النقاش الالزم    لوقت الكاف ارة ا  تمسال امنء   جز، وقد تم إعطاء كل   30/04/2009 -2009/ 26/04رة فتال

  لة، بعض األسئ  على يالت لتعددريب تم إجراء بعض ا   لتأثناء ا وما تم إجراء تمارين عملية في قاعة التدريب،        كحوله،

ى  عل د  ي للفريق في نهاية التدريب، وحد  يمتحان تقيقد ام  عتم ن، دامي  اليف ل مع نيق الباحثين لم يسبق له أ     رف وكون

كما اشتمل التدريب على العديد من التمارين العملية الصفية          .  أساسه آلية توزيع الفريق لباحثين ومشرفين ومدققين    

 .والميدانية والبيتية لضمان حصول المتدربين على جميع المهارات الالزمة لتنفيذ العمل الميداني بنجاح           
 

 العمل الميداني للمسح الرئيسي     2.3.4

ئيسي في الضفة الغربية   رلا لتنفيذ العمل الميداني للمسح    ةطخبوضع   ينلمسوح والعمل الميدا  مة لعال ا ةرادإلا تماق

االستمارات وآالت ( العمل   اتدو وأ اقم البحث، وتحضير لوازم العمل    لة تحضير ط حرالم   ه ذت ه ملش وقد .  ةزغوقطاع 

 ).نةعيحاسبة وكشوف ال 
  

حافظة   مكل   وظيف األعداد في   ت  مح، وتسملجات وطبيعة المهام والعمل في ا    حتيا اال على  الفريق بناء تم تحديد هيكلية 

ظات أخرى قريبه نظراً لصغر حجم  ت إلى محاف اظحافلما عض  بضميام ب قلاحسب حجم العينة في تلك المحافظة مع    

 .العينة في هذه المحافظات   
 

، أما في قطاع    07/06/2009وانتهى في الضفة الغربية بتاريخ      ،  05/05/2009 بتاريخ   ح  بدأ العمل الميداني للمس   وقـد   

 .18/06/2009غزة فقد انتهى بتاريخ 
        

   تدقيق البيانات في الميدان    3.3.4

بعة  كانت آلية التدقيق المت   و   . عليهاينقامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدقق         

 :كالتالي

 . بشكل يومي يناستالم االستمارات المكتملة من الباحث    -

 جميع األقسام واألسئلة   وأنه قد تم استيفاء     المؤهلين  داألفرا  ه قد تم جمع بيانات عن فحص كل استمارة والتأكد من أن      -

 . جميع اإلجابات بدقة ه قد تم تسجيل في االستمارة، وأن

 . إلى الميدان    بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض    وجد لتي إعادة االستمارات غير المكتملة أو ا      -
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   آلية اإلشراف والمتابعة   4.3.4

كذلك على صعيد   و ،تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات   

عمل على الفريق من خالل الخارطة وكشف العينة         قوم بتوزيع الي، حيث كان المشرف    ينمتابعة اإلنجاز اليومي للباحث

وضح فيها عدد المقابالت     ي قدم تقارير يومية وأسبوعية إلى منسق العمل الميداني وإدارة المشروع،           يوكان  .   االستداللي

تحديد    كالوحدات السكنية غير المأهولة والحاالت التي لم يتم فيها           ،المكتملة، وحاالت الرفض، والحاالت التي ال تنطبق     

  باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من       .زيارات ثالث  بعد نتيجة المقابلة، والحاالت التي لم يكن باإلمكان االتصال بها      

قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة تواجه          

 .فريق العمل الميداني 
 

 البيانات معالجة  4.4
 

 تجهيز برامج اإلدخال  1.4.4

، والعمل على      اإلدخال  تصميم شاشات وتم  ACCESS باستخدام حزمة    اإلدخال  تم خالل هذه المرحلة إعداد برامج        

 البيانات بعد  لفحص قواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعالمات تنظيف        وضع

تضمين القيود والشروط على        و االستمارةستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى   إدخالها حيث تعمل هذه اال  

البيانات كما وردت في االستمارة وبخاصة االنتقاالت الموجودة في أسئلة وأقسام االستمارة المختلفة والقيم المسموح         

 .  بإدخالها، وطباعة التنبيهات للمدخل في حالة الخطأ في اإلدخال      
 

 لبياناتإدخال ا 2.4.4

بعد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم           

بتاريخ        وبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح       .  تدريب المدخلين على التعامل مع برامج اإلدخال  

 مدخلين ومدققين ومشرفين على     10  وقد عمل  13/08/2009 إدخال البيانات بتاريخ   وانتهى العمل على   21/05/2009

جهاز، وذلك من أجل ضمان االنتهاء من إدخال البيانات في          لل ب الفرعية ي المكات دخال ف اإل مت إدخال بيانات المسح، كما  

 .  موعدها المحدد  
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

بيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة             يـشمل مفهوم جودة ال    

 .المالءمة، ومدى التوفر في البيانات والموثوقية والمصداقية     :  وهناك ثالثة مكونات أو عناصر للجودة اإلحصائية      .  منها

مغرافية وفترة اإلسناد في المسح، والمقاييس اإلحصائية، ومستوى        أما المالءمة فإنها تشمل على السكان والمتغيرات الدي       

 .، وهذا ما تم إنجازه في هذا التقريرالتفصيل في البيانات وإتاحة المجال إلمكانية المقارنة مع مصادر أخرى للبيانات
 

   دقة البيانات1.5
 

 األخطاء اإلحصائية. 1

نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة،         إن بـيانات هـذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية          

 التباين حساب تم وقد. ولـذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات              

راضي  على مستوى األ    في التقرير  المذكورة فـي مستويات النشر للتقديرات       إشـكالية يـوجد    الو ، المؤشـرات  ألهـم 

 .يبين أهم مؤشرات األسر واألفراد وحسابات التباين) 1(الفلسطينية والجدول 
 
 األخطاء غير اإلحصائية. 2

 :التي يمكن تلخيصها بما يلي  ناتجة من خصوصية هذا المسح       فهيأما بخصوص األخطاء غير اإلحصائية  

 . أدق تفاصيل الحياة الشخصية لهذه األسر       تدخل في  أن استيفاء البيانات المطلوبة هو   اعتبار عدد كبير من األسر    -

 .أثر االحتالل وإجراءاته   -

   .اعتقاد بعض األسر أن المسح مرتبط بالمساعدات االجتماعية أو الضرائب        -

 عند ذكرهم تركيز بعض األسر على المصاريف الكبيرة وإهمال المصاريف الصغيرة لعدم أهميتها في نظرهم    -

 . لفاتورة الهاتف الثابت والنقال  

 مثل  االمتيازاتإجراءات إسرائيلية مضادة تحرمهم من بعض  احتمال  وف األسر في منطقة القدس من  تخ -

 .  مخصصات التأمين الوطني  

  ة الباحث  صاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة بسبب عدم وجود األسرة في الوحدة السكنية خالل زيارات     وقد

وتعتبر هذه   %  14.93 بلغت نسبة عدم االستجابة اإلجمالية   وقد. انات، أو رفض األسرة التعاون في إعطاء بي     ةالميداني

 . الجهاز أخرى ينفذها إذا ما قورنت بمسوح    نسبياً منخفضةالنسبة 
 

 :قيم معدالت اإلجابة 

ممثلة ) 2,125(للضفة الغربية و  أسرة ممثلة   ) 4,025(أسرة مقسم إلى    ) 6,150( حجـم عينة كلي مقداره      تـم اختـيار     

) 405( و أسرة في الضفة الغربية،   ) 3,300( أسرة، منها ) 5,132(وبلغ عدد األسر التي تم استيفاء بياناتها         ،لقطاع غزة 

 طبقات التصميم لتعديل    وقد جرى تعديل األوزان على مستوى      .أسرة في قطاع غزة   ) 1,427(و) J1( القدس   أسـرة في  

                                                                       .                        تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب
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 حجم العينة الكلي 6,150

 عدد األسر المكتملة 5,132 رفض التعاون 90

 عدد األسر المسافرة 51 وحدة غير مأهولة 128

 ةوحدة غير موجود 34 لم يتوفر معلومات 30

 ال أحد في البيت 119 أخرى 566

 
  :معادالت التجاوب وعدم التجاوب 

 x100%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 

                              عدد حاالت العينة األصلية

 %2.63= وتساوي 

  عدد حاالت زيادة الشمول–العينة األصلية = العينة الصافية 
 

 x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة= عدم االستجابة نسبة 

                               العينة الصافية

 %14.93= وتساوي 
 

 .نسبة عدم االستجابة-%100= نسبة االستجابة 

 %85.07= وتساوي 
 

 :معالجة حاالت عدم االستجابة باستخدام فئات التعديل 

∑
∑ ∑−

=
rg

ng co

wi

wiwi
fg .

 

 
 حيث أن

 
∑ng

wi    :     مجموع األوزان في الفئةg  

 
∑ cgo

wi
.

 مجموع األوزان التي تعتبر زيادة شمول    :   

 
∑rg

wi     :    مجموع األوزان المستجيبة في المسح 

 
 :  باستخدام المعادلة التالية'iwى   للفئة التي تقع فيها وفي النهاية نحصل علfgيتم إعطاء كل وحدة قيمة 

                        
fgiwigiw *' = 

 
 

 :إجراءات ضبط الجودة

تم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية واألداء المتميز لفريق العمل الميداني الذي تم اختياره               

 .قةوتدريبه بعناية فائ
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 :حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، ومن أبرزها        

، وتحديد أهداف هذه      فترة العمل الميداني والتي كانت مدتها ستة أسابيع      وضع برنامج زيارات لألسر خالل   -

 .الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في كل زيارة 

قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع إلى        وذلك  الميدانية  والمعالجة    المراجعة  وضع مجموعة من قواعد    -

 .فترة العمل الميداني   األسرة خالل  

بأخذ موعد آخر لدى األسرة إن تعذر مقابلة الفرد الذي وقع علية االختيار في المقابلة األولى                الباحثة   الباحث أو    قيام -

 .ر  سنوات فاكث10من فئة األعمار 

 البيانات  دقيقأما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً، كما تم وضع آلية لت  -

 . هو ما يسمى قواعد التدقيق اآللي     ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال  
 

 : مالحظات فنية أخرى2.5

ن االعتبار عند االطالع على هذا التقرير، وهي على         هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعي         

 : التاليوالنح

 سنوات فأكثر أكثر من مرة  فقد تم إلغاء إعادة المقابلة لما             10بسبب صعوبة مقابلة الفرد المختار من الفئة         •

 .تشكله من عبئ إضافي على الباحثة وعلى األسرة

ؤشرات األفراد تم دمج بعض محافظات قطاع       فـي بعض جداول التقرير على مستوى المحافظة والجنس لم          •

غزة حيث تم دمج محافظتي شمال غزة وغزة، ومحافظات دير البلح وخانيونس ورفح وذلك الرتفاع التباين                

 .في بعض المؤشرات على هذا المستوى التفصيلي
 

 جدول حساب التباين و التقديرات
 

 %95فئة الثقة 
95% Confidence 

Interval 
 

 الحد األعلى
Upper 

 الحد األدنى
Lower 

 الخطأ النسبي
C.V % 

 الخطأ المعياري
Standard 

Error 

 قيمة التقدير
Estimate 

 
 المتغير

Variable 

 نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية في األراضي الفلسطينية 20.3% 1% 0.047 18.5% 22.3%

 فر لديها مكتبة بيتية في الضفة الغربيةنسبة األسر التي يتو 22.1% 1.2% 0.053 19.95 24.5%

 نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية في قطاع غزة 16.8% 1.7% 0.1 13.7% 20.4%

 نسبة األسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية في األراضي الفلسطينية 26.2% 1.2% 0.044 24.0% 28.6%

 ستمع للمحطات اإلذاعية في الضفة الغربيةنسبة األسر التي ت 25.5% 1.1% 0.045 23.3% 27.8%

 نسبة األسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية في قطاع غزة 27.6% 2.6% 0.094 22.8% 33.0%
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 2009التوزيع النسبي ألفراد أسر العينة حسب بعض الخصائص الخلفية، : 1جدول 

Table 1: Percentage Distribution of Persons in the Sample by Selected Background  
Characteristics, 2009 

 

Background Characteristics عدد األفراد 
Number of Persons 

 النسبة
Percentage 

  الخلفيةائصالخص

Region   المنطقة 

Palestinian Territory 30,274 100.0 األراضي الفلسطينية 

 West Bank 21,043 62.7 الغربية الضفة  

 Gaza Strip 9,231 37.3 غزةقطاع  

Sex   الجنس 

Males       15,300 50.6 ذكور 

Females       14,974 49.4 إناث 

Type of Locality   التجمععنو  

Urban       16,261 72.5 حضر 

Rural         9,670 17.8 ريف 

Camps         4,343 9.7 مخيمات 

Age   العمر 

 0- 4         4,122 13.8 0 – 4 

5 – 14         8,288 27.2 5 - 14 

15 – 29         8,759 29.1 15 – 29 

30 – 39         3,434 11.1 30 - 39 

40 – 49         2,745 9.0 40 – 49  

50 – 59         1,441 4.9 50 – 59  

60+         1,485 4.9 60+ 
Educational Qualification 
(Persons 10 years and over)    سنوات فأكثر10لألفراد  ( العلميالمؤهل ( 

None          4,088 17.7 شيءال  

Elementary         5,071 23.0 ابتدائي 

Preparatory         6,430 29.0 إعدادي 

Secondary         3,723 17.4 ثانوي 

Intermediate Diploma            899 4.2 متوسط دبلوم  

Bachelor and above          1,744 8.7 فأعلىسبكالوريو  

 Total       21,955 100.0 المجموع 
Marital Status (Persons 12 years 
and over)    سنة فأكثر12لألفراد  ( الزواجيةالحالة ( 

Never married         9,409 46.0 أبداًيتزوج لم  

Legally married             359 1.6 مرة ولم يتم الدخولأول عقد  

Currently married         9,875 48.7 حالياًمتزوج  

Divorced            146 0.7 مطلق 

Widowed             29 0.1 منفصل 

Separated            608 2.9 أرمل 

  Total       20,426 100.0 المجموع 
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 2009حسب بعض الخصائص الخلفية، ) من خالل جداول كش(الذين تم اختيارهم )  سنوات فأكثر10(التوزيع النسبي لألفراد : 2جدول 
Table 2: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Were Selected  

(by Kish Tables) by Selected Background Characteristics, 2009 
 

Background Characteristics عدد األفراد 
Number of Persons 

 النسبة
Percentage 

  الخلفيةالخصائص

Region   المنطقة 

Palestinian Territory 4,959 100.0 األراضي الفلسطينية 

West Bank  3,543 71.4 الغربية الضفة  

Gaza Strip 1,416 28.6 غزةقطاع  

Sex   الجنس 

  Males 2,447 49.3 ذكور 

  Females 2,512 50.7 إناث 

  Total 4,959 100.0 المجموع 

Type of Locality   التجمعنوع  

Urban 2,752 55.5 حضر 

Rural 1,512 30.5 ريف 

Camps 695 14.0   مخيمات 

  Total 4,959 100.0 المجموع    

Age   العمر 

10-14 641 12.9 14-10 

15-19 622 12.5 15-19  

20-29 1,145 23.1 20-29  

30-39 1,112 22.4 30-39  

40-49 588 11.9 40-49  

50+ 851 17.2 50+  

  Total 4,959 100.0 موع    المج  

Educational Qualification   العلميالمؤهل  

None  945 19.1 شيءال  

Elementary 1,032 20.8 ابتدائي 

Preparatory 1,458 29.4 إعدادي 

Secondary 788 15.9 ثانوي 

Intermediate Diploma 247 5.0 متوسط دبلوم  

Bachelor and above  485 9.8 فأعلىسبكالوريو  

 Total 4,955 100.0 المجموع   
Marital Status (Persons 12 
years and over)    سنة فأكثر12لألفراد  ( الزواجيةالحالة ( 

Never married 1,441 30.6 أبداًيتزوج لم  

Legally married  36 0.8 الول مرة ولم يتم الدخولعقد  

Currently married 2,943 62.5 حالياًمتزوج  

Divorced 43 0.9 مطلق 

Widowed 13 0.3 منفصل 

Separated 233 4.9 أرمل 

Total 4,709 100.0 المجموع   
 



 57

 2009، معنوع التج/ةفظالمحا/قةالنسبي لألسر حسب توفر جهاز تلفزيون والمنط زيعتوال: 3 دولج
Table 3: Percentage Distribution of Households by Availability of Television Set,  

Region/Governorate/Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type 
 of Locality 

 مجموع
Total 

 وفرت يال
Not Available 

 رتوفي
Available 

 نوع /فظةالمحا/قةطلمنا
 التجمع

 Palestinian Territory 100.0 4.3  يةطينسلفلاضي األرا 95.7

 West Bank 100.0 3.0  ةربيغلا ةلضفا 97.0

 Jenin 100.0 1.2  نينج 98.8

 Tubas*  100.0 14.6  *سوباط 85.4

 Tulkarm 100.0 6.4  مرولكط 93.6

 Nablus 100.0 2.3  سابلن 97.7

 Qalqiliya* 100.0 0.8  *يةللقيق 99.2

 Salfit  100.0 4.4  تلفيس 95.6

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 2.7  يرةبوال هللاام ر 97.3

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 - 100.0 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 0.3  سلقدا 99.7

 Bethlehem 100.0 2.5  حمليت ب 97.5

 Hebron 100.0 4.8  ليلخلا 95.2

 Gaza Strip 100.0 6.8  غزة طاعق 93.2

 North Gaza* 100.0 8.7  *غزة مالش 91.3

 Gaza 100.0 4.2  زةغ 95.8

 Deir Al-Balah 100.0 10.1  حلبلاير د 89.9

 Khan Yunis 100.0 9.1  نسوانيخ 90.9

 Rafah 100.0 3.8  *فحر 96.2

Type of Locality    عملتجاوع ن 

Urban 100.0 4.1  ضرح 95.9

Rural 100.0 5.2  يفر 94.8

Camps 100.0 4.3  تاخيمم 95.7

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين. 
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 2009 ع،جملت اوعن/محافظةال/ةمنطقالوالجنس الذين يشاهدون التلفزيون حسب ) أكثرف تاونس 10(نسبة األفراد : 4جدول 
Table 4: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who View Television by Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Sex الجنس 
Region\Governorate\Type 

of Locality  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 ينسنجلا كال
Both sexes 

  معتجالنوع /ةفظالمحا/قةالمنط

 Palestinian Territory 92.6 92.5  نيةسطيلالف األراضي  92.5

 West Bank 95.1 95.0  لضفة الغربية ا 95.1

 Jenin 97.3 96.7  جنين 97.0

 Tubas*  85.2 87.0  *طوباس 86.2

 Tulkarm 91.4 92.8  طولكرم 92.1

 Nablus 94.6 96.7  نابلس 95.7

 Qalqiliya* 96.3 98.2  *قلقيلية 97.5

 Salfit * 89.3 98.0  *سلفيت 93.9

 Ramallah & Al-Bireh 98.4 97.1  رام اهللا والبيرة 97.8

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 100.0  *أريحا واألغوار 100.0

 Jerusalem 98.0 95.4  القدس 96.7

 Bethlehem 96.3 91.4  بيت لحم 93.9

 Hebron 92.4 93.4  الخليل 92.9

 Gaza Strip 88.1 88.0  قطاع غزة  88.1

 North Gaza** 88.3 86.8 87.6 ةل غزشما** 

 South Gaza*** 87.8 89.6 88.7  غزةجنوب *** 

Type of Locality     نوع التجمع 

  Urban 92.2 92.2 92.2 حضر 

  Rural 94.0 92.9 93.5 ريف 

  Camps 92.4 93.8 93.1 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  *** تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفحجنوب غزة. 
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 2009، منطقةالبي لألسر التي تشاهد التلفزيون حسب اكثر وقت للمشاهدة وسالن توزيعلا: 5 دولج
Table 5: Percentage Distribution of Households that Viewing  

TV by Most Frequent Time of Viewing and Region, 2009 
 

Region  قةطلمنا 
Most Frequent Time of Viewing TV غزة طاعق 

Gaza Strip 
 ةربيغ الةلضفا

West Bank 
 طينيةسلفلاضي األرا

Palestinian Territory

 اكثر وقت لمشاهدة التلفزيون

  15 – 6 لساعةا 13.9 9.1 23.5 15- 6

                      18 –15ة علساا 16.7 12.4 25.3 15-18

18-6 am  51.2 78.5 69.4 صباحاً 6 –18 ةعسالا  

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

 
 
 

 2009، لجنساو ن حسب اكثر وقت للمشاهدة والمنطقةفزيوالذين يشاهدون التل) ت فاكثرواسن 10(د ارفلأل التوزيع النسبي: 6 ولدج
Table 6: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Viewing TV by Most 

Frequent Time of Viewing , Region and Sex, 2009 
 

 
 
 

Region  المنطقة 
Sex and Most Frequent  

Time of Viewing TV قطاع غزة 
Gaza Strip 

 ةيالضفة الغرب
West Bank 

 يةاألراضي الفلسطين
Palestinian Territory

 اكثر وقت لمشاهدة التلفزيونالجنس و

  Both Sexes      كال الجنسين 

6 am - 12 am 6.6 5.0  احباص12  – 6 الساعة 5.6

12 - 18  34.1 18.7 18– 12الساعة  24.0  

18-22 50.9 64.2  22 – 18عة السا 59.6

22-6 am 8.4 12.1 احاب ص6 عةالسحتى ا ليال 22بعد الساعة  10.8

   Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

  Males    ذكور 

6 am - 12 am 5.0 3.1  احباص12 – 6 الساعة 3.7

12 - 18  32.4 14.8 18– 12الساعة  20.9  

18-22 53.1 65.3  22 – 18عة السا 61.1

22-6 am 9.5 16.8 احاب ص6 اعةلسحتى ا ليال 22بعد الساعة  14.3

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   

  Females    إناث  

6 am - 12 am 8.3 7.0 7.5 احباص12 – 6 الساعة 

18– 12الساعة  27.2 22.7 35.8  18 - 12  

 22 – 18عة السا 58.0 63.0 48.5 18-22

22-6 am 7.4 7.3 7.3  احاب ص6 اعةلسحتى ا ليال 22بعد الساعة

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   
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 جمة إلى اللغة العربيةرتمل اةفزيونيالنسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت التل التوزيع: 7جدول 
     2009ع، منوع التج/ةظافحلما/ةطقن والم

Table 7: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Translated Series  
and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 مجموع
Total 

 ال
No 

 عم، أحيانان
Yes, Sometimes

 ماًدائ ،نعم
Yes, Always 

 تجمعلع اون/فظةالمحا/قةطلمنا

  Palestinian Territory 100.0 54.6 28.6 طينيةسلفلاضي األرا  16.8

  West Bank 100.0 47.1 31.2 ةربيغ الةلضفا  21.7

 Jenin 100.0 48.8 32.0 نينج 19.2  

 Tubas*  100.0 51.0 38.4 *سوباط 10.6  

 Tulkarm 100.0 74.4 18.9 مركولط 6.7  

 Nablus 100.0 47.8 27.7 سابلن 24.5  

 Qalqiliya 100.0 46.5 35.7 يةللقيق 17.8  

 Salfit  100.0 50.7 17.0 تلفيس 32.3  

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 38.1 31.6 يرةبوال هللاام ر 30.3  

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 47.7 14.9 *أريحا واألغوار 37.4  

 Jerusalem 100.0 34.3 42.7 سلقدا 23.0  

 Bethlehem 100.0 39.9 30.9 حمليت ب 29.2  

 Hebron 100.0 54.5 29.4 ليلخلا 16.1  

Gaza Strip 100.0 69.7 23.2  غزة طاعق   7.1

 North Gaza* 100.0 67.9 25.9 *غزة مالش 6.2  

 Gaza 100.0 72.3 20.4 زةغ 7.3  

 Deir Al-Balah 100.0 65.3 19.0 حلبلاير د 15.7  

 Khan Yunis* 100.0 70.9 26.7 *نسوانيخ 2.4  

 Rafah 100.0 67.7 26.8 فحر 5.5  

Type of Locality     عملتجاوع ن 

Urban 100.0 54.7 28.5 ضرح 16.8  

Rural 100.0 53.0 28.0 يفر 19.0  

Camps 100.0 56.5 30.2 تاخيمم 13.3  

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 عربية للى اإ ةمدبلجلا لمسلسالت التلفزيونيةادة هي لديها تلفزيون حسب مشالتبي لألسر ا النسزيعالتو: 8جدول 
   2009ع، منوع التج/ةظافحلما/ةمنطقلوا

Table 8: Percentage Distribution of Households Having TV Set by  Viewing Dubbed Series, and 
Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 مجموع
Total 

 ال
No 

 عم، أحيانان
Yes, Sometimes

 ماًدائ ،نعم
Yes, Always 

 تجمعلنوع ا/لمحافظةا/ةلمنطقا

 Palestinian Territory 100.0 42.9 25.6 طينيةسلفلاضي األرا 31.5  

 West Bank 100.0 35.5 26.8 بيةرغ الةضفلا 37.7  

   Jenin 100.0 33.1 24.6 نينج 42.3  

   Tubas*  100.0 27.7 66.4 *سوباط 5.9  

   Tulkarm 100.0 39.2 21.9 مرولكط 38.9  

   Nablus 100.0 35.1 20.1 سابلن 44.8  

   Qalqiliya 100.0 32.5 32.7 ةيليققل 34.8  

   Salfit  100.0 50.1 13.1 تلفيس 36.8  

   Ramallah & Al-Bireh 100.0 38.4 20.3 يرةوالب هللاام ر 41.3  

   Jericho and Al Aghwar* 100.0 24.1 28.9 *أريحا واألغوار 47.0  

   Jerusalem 100.0 26.9 34.7 سلقدا 38.4  

   Bethlehem 100.0 37.5 29.4 حمليت ب 33.1  

   Hebron 100.0 40.7 27.1 ليلخلا 32.2  

 Gaza Strip 100.0 57.9 23.4 غزة طاعق 18.7  

   North Gaza** 100.0 58.6 20.7 **غزة مالش 20.7  

  South Gaza*** 100.0 57.0 26.6 ***جنوب غزة 16.4  

Type of Locality    معالتجوع ن 

  Urban 100.0 43.6 26.5 ضرح 29.9  

  Rural 100.0 38.1 23.3 يفر 38.6  

  Camps 100.0 46.6 23.0 30.4 تاخيمم  

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 التوزيع النسبي لألسر التي تشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة إلى اللغة العربية حسب التأثير على ثقافة األسرة: 9جدول 

  2009نوع التجمع، / والمنطقة
Table 9: Percentage Distribution of Households Who View Dubbed Series by Their Influence on 

Family Culture and Region\Type of Locality, 2009 
 

Region \Type of Locality المجموع 
Total 

 ال يوجد تأثير
No Influence 

 سلبي
Negative 

 إيجابي
Positive 

 لتجمعنوع ا/المنطقة

Region    المنطقة  

    Palestinian Territory 100.0 60.9 35.5 3.6    الفلسطينيةاألراضي  

   West Bank 100.0 56.7 40.2 3.1    الغربيةالضفة  

   Gaza Strip 100.0 74.2 20.8 5.0 قطاع غزة     

Type of Locality         التجمعنوع  

   Urban 100.0 60.3 36.1 3.6 حضر 

   Rural 100.0 63.3 33.7 3.0 ريف 

   Camps 100.0 61.4 33.7 4.9 مخيمات 
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  عالموضوية المدبلجة إلى اللغة العربية حسب درجة التأثير وونلتلفزي اتاللسمسي لألسر التي تشاهد البلنسايع زلتوا: 10جدول 
 2009طقة، نملاو

Table 10 : Percentage Distribution of Households Who View Dubbed Series by Their Influence on 
Family Culture,Theme and Region, 2009 

 

Region and Theme  المجموع 
Total 

 عرفال ا
I don’t 
know 

 افقو أال
Disagree

 ق وافم
Agree 

 قة والموضوعطلمنا

 Palestinian Territory     طينيةسلفلاضي األرا 

Study time 100.0 5.4 18.9  فراد األةراسدقت و 75.7

Meeting individuals’ needs by the 
housewife 100.0 2.4 45.5  ة رة األست األفراد من قبل رباياجت احةلبيت 52.1

The general mode (nervousness) 
among household’s members during 
viewing 

100.0 1.6 32.7 65.7 
ة أثناء ألسراد ا أفربين) لعصبيةا (عاملج االمزا

 المشاهدة

Viewing other programs due to 
viewing such series 100.0 2.3 26.3 71.4 

أخرى بسبب مشاهدة هذه  امجرة بدشاهم

 المسلسالت 

Individuals educational behavior 100.0 3.0 39.9  ةبوي التررادفاأل لوكس 57.1

The individuals’ behavior with respect 
to imitating looks 100.0 1.8 42.5  من حيث التقليد في المظهر رادفاأل لوكس 55.7

West Bank     ةيربغ الةلضفا 

Study time 100.0 6.3 18.3  فراد األةراسدقت و 75.4

Meeting individuals’ needs by the 
housewife 100.0 2.2 48.9  ة رة األسراد من قبل ربت األفاياجت احةلبيت 48.9

The general mode (nervousness) 
among household’s members during 
viewing 

100.0 1.6 35.0 63.4 
ة أثناء ألسراد ا أفربين) العصبية (عاملج االمزا

 المشاهدة

Viewing other programs due to 
viewing such series 100.0 1.5 28.0 70.5 

خرى بسبب مشاهدة هذه أ امجرة بدشاهم

 المسلسالت 

Individuals educational behavior 100.0 2.4 41.8  ةبوي التررادفاأل لوكس 55.8

The individuals’ behavior with respect 
to imitating looks 100.0 1.6 43.7  من حيث التقليد في المظهر رادفاأل لوكس 54.7

 Gaza Strip     غزة طاعق 

Study time 100.0 1.2 21.8  فراد األةراسدقت و 77.0

Meeting individuals’ needs by the 
housewife 100.0 3.6 27.7  ة رة األست األفراد من قبل رباياجت احةلبيت 68.7

The general mode (nervousness) 
among household’s members during 
viewing 

100.0 1.2 20.5 78.3 
ة أثناء ألسراد ا أفربين) العصبية (عاملج االمزا

 المشاهدة

Viewing other programs due to 
viewing such series 100.0 6.1 17.1 76.8 

أخرى بسبب مشاهدة هذه  امجرة بدشاهم

 المسلسالت 

Individuals educational behavior 100.0 6.2 30.2  ةبوي التررادفاأل لوكس 63.6

The individuals’ behavior with respect 
to imitating looks 100.0 2.7 36.2  من حيث التقليد في المظهر رادفاأل لوكس 61.1
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 ) ةاصلخا(النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدتهم للمحطات التلفزيونية المحلية ع يتوزلا: 11دول ج
 2009نوع التجمع، /المحافظة/ةطقوالمن

Table 11: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Local TV Stations and 
Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\Type  
of Locality 

 المجموع
Total 

 ال تشاهد
Do not View

 تشاهد
View لتجمع انوع/ظةفلمحاا/قةطلمنا 

   Palestinian Territory 100.0 72.6 27.4   طينيةسلفلاضي األرا 

   West Bank 100.0 80.9 19.1   يةربغالفة لضا 

 Jenin 100.0 89.8 10.2 نينج  

 Tubas  100.0 100.0 - سوباط  

 Tulkarm 100.0 63.2 36.8 مرولكط  

 Nablus 100.0 74.6 25.4 سابلن  

 Qalqiliya* 100.0 86.8 13.2 يةللقيق*  

 Salfit*  100.0 99.1 0.9 تلفيس*  

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 81.8 18.2 يرةبوال هللاام ر  

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 84.1 15.9 أريحا واألغوار*  

 Jerusalem 100.0 87.8 12.2 سلقدا  

 Bethlehem 100.0 62.8 37.2 حمليت ب  

 Hebron 100.0 81.4 18.6 ليلخلا  

  Gaza Strip 100.0 55.7 44.3 غزة طاعق  

 North Gaza 100.0 25.2 74.8 غزة مالش  

 Gaza 100.0 77.0 23.0 زةغ  

 Deir Al-Balah 100.0 39.0 61.0 حلبلاير د  

 Khan Yunis 100.0 39.2 60.8 نسوانيخ  

 Rafah* 100.0 83.5 16.5 فحر*  

Type of Locality    عملتجاوع ن 

Urban 100.0 70.6 29.4 ضرح  

Rural 100.0 84.6 15.4 يفر  

Camps 100.0 65.7 34.3 تاخيمم  

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 2009حسب البرنامج والمنطقة، ) لخاصةا (ةلمحليا ةتي تشاهد المحطات التلفزيونيلر اساأل سبةن :12دول ج
Table 12: Percentage of Households Viewing Local TV Stations by Program and  

Region, 2009 
 

Region  قةطلمنا 

    Program   غزة طاعق 
Gaza Strip 

 ةربيغ الةلضفا
West 
Bank 

 ةينيلسطفلاضي األرا
Palestinian 

Territory 

 البرنامج

Follow up on the news 99.4 87.9 94.1 رخبا نشرات األةابعتض ماغرأل 

Follow up on political programs 
(political dialogues and interviews) 81.4 49.2 66.4 

 ةياسيون الس برامج الشؤةابعتض ماغرأل

 )ابالت السياسيةقالمولحوارات ا(

Documentaries 30.8 39.7 35.0 ةيقثائلو امجالبرا 

Follow up on cultural programs 38.4 46.6 42.2  ج الثقافيةبرامعة المتاباض رألغ 

Follow up on social programs 
(women and household programs) 42.1 48.1 44.9 

برامج  (ةيعماتج االج البرامةابعتض ماغرأل

 )واألسرة رأةمال
Follow up on children 
programs (programs directed to 
children 

44.0 50.2 46.9 
البرامج ( األطفال رامج بةعابتمض اغرأل

 )الموجهة لألطفال
Follow up on artistic and 
entertainment programs (films, series 
…etc) 

28.4 56.7 41.6 
ج الفنية والترفيهية مبرالة اعتابماض رألغ 

 ....) أفالم، مسلسالت، (
Follow up on music and song 
programs 23.4 42.9 32.5 برامج الموسيقى واألغاني ةبعات مضاغرأل 

Follow up on religious programs  78.1 64.1 71.6  ة البرامج الدينيةعابتمض ارألغ 

Follow up on educational, scientific, 
and environmental programs  29.9 34.9 32.2 

البرامج التربوية والتعليمية  ةابعتض ماغرأل

 يئيةوالبمية والعل

 Follow up on medical programs 34.2 43.7 38.6 ة البرامج الطبيةابعتض ماغرأل 

Follow up on sport programs 23.4 46.5 34.2  ضيةارامج الريبلا بعةتاماض رألغ 

Follow up on economic programs  10.2 24.3 16.7 البرامج االقتصاديةةبعاتض ماغرأل  

 
 
 

 هدهي تشالذنامج ابرحسب ال) الخاصة (يةحللمبي لألسر التي تشاهد المحطات التلفزيونية اسالن زيعو الت:13دول ج
    2009 ، أكثر من غيره والمنطقة

Table 13 :Percentage Distribution of Households Viewing of Local TV Stations 
 by Program Viewed More than Other by Region, 2009 

 

Region  قةطلمنا 

The Program غزة طاعق 
Gaza Strip 

 بيةرغ الةلضفا
West 
Bank 

 طينيةسلفلاضي األرا
Palestinian 

Territory 

 البرنامج

Follow up on news 76.3 40.9 59.8 نشرات األخبارعة ابت مراضغأل 
Follow up on artistic and 
entertainment programs (films, 
sitcoms …etc) 2.4 14.7 8.1 

ة البرامج الفنية والترفيهية عتابماض رألغ 

 ....) أفالم، مسلسالت، (

Follow up on religious programs 8.9 13.2 10.9  ة البرامج الدينيةعتابماض رألغ 

Follow up sport programs 4.0 14.3 8.8  الرياضيةة البرامج عتابماض رألغ 

Other 8.4 16.9 12.4 أخرى 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009نوع التجمع، /فظةالمحا/قةطلمناون حسب مشاهدة تلفزيون فلسطين ولفزيها ت لديي التالنسبي لألسر وزيعتال: 14 جدول
Table 14: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing of Palestine 

Television and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type 
of Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 عم، أحيانان
Yes, Sometimes

 ماًدائ ،نعم
Yes, Always 

 نوع التجمع/فظةالمحا/قةطلمنا

   Palestinian Territory 100.0 27.0 47.7 يةنيفلسطالضي ارألا 25.3  

   West Bank 100.0 27.9 46.9 ربيةغ الةلضفا 25.2  

 Jenin 100.0 32.1 42.1 نينج 25.8  

 Tubas*  100.0 24.8 54.0 *سوباط 21.2  

 Tulkarm 100.0 32.8 44.3 مرولكط 22.9  

 Nablus 100.0 24.6 39.5 سابلن 35.9  

 Qalqiliya* 100.0 21.2 50.4  *يةللقيق 28.4

 Salfit * 100.0 28.3 47.1 *تلفيس 24.6  

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 25.1 44.0 يرةبوال هللاام ر 30.9  

Jericho and Al Aghwar* 100.0 13.9 55.1 *أريحا واألغوار 31.0  

 Jerusalem 100.0 29.4 54.7 سلقدا 15.9  

 Bethlehem* 100.0 42.5 44.4 *حمليت ب 13.1  

 Hebron 100.0 23.8 49.7 ليلخلا 26.5  

  Gaza Strip 100.0 25.2 49.2  غزة طاعق   25.6

 North Gaza* 100.0 31.7 49.8 *غزة مالش 18.5  

 Gaza 100.0 29.1 43.0 زةغ 27.9  

 Deir Al-Balah 100.0 30.2 39.3 حلبلاير د 30.5  

 Khan Yunis* 100.0 15.3 58.2 *نسوانيخ 26.5  

 Rafah 100.0 14.5 63.3 فحر 22.2  

Type of Locality    عملتجاوع ن 

Urban 100.0 28.0 47.7 ضرح 24.3  

Rural 100.0 22.4 49.0 يفر 28.6  

Camps 100.0 27.3 45.2 تاخيمم 27.5  

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * ى عالي لهذا المؤشرعلى هذا المستو) الخطأ المعياري(التباين.
 

 
 

 2009، اهد التلفزيون الفلسطيني حسب اكثر وقت للمشاهدة والمنطقة تش التيسربي لألسالن زيعوتال: 15 جدول
Table15: Percentage Distribution of Households Viewing Palestine TV by  Preferred Time Period, 

and Region, 2009 
 

Region  قةطلمنا 
Preferred Time of Viewing 

Palestine TV غزة طاعق 
Gaza Strip 

 ةربيغ الةلضفا
West 
Bank 

 طينيةسلفلاضي األرا
Palestinian 

Territory 

 اكثر وقت لمشاهدة التلفزيون الفلسطيني

6-12  am 18.4 21.1 20.2 حا       صبا12 –6ة علساا 

   15 –12 ةعلساا 10.3 10.8 9.5 12-15

                      18 –15 الساعة  20.5 19.4 22.6 15-18

                 20 –18ة علساا 20.8 19.3 23.7 18-20

20-6 am 25.8 29.4 28.2 صباحا6 –20ة عالسا                  

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009نطقة، لمواي  السبب الرئيسالتي ال تشاهد تلفزيون فلسطين حسبسر ي لألبسلنا زيعوالت: 16 دولج
Table 16: Percentage Distribution of Households Who Do Not View Palestine Television by Main 

Reason and Region, 2009 
 

Region    قةطنلما 
Main Reason of Not Viewing غزة طاعق 

 Gaza Strip 
 ةربيغ الةلضفا

 West Bank 
 طينيةسلفلاضي األرا

 Palestinian Territory 

 اهدةالمش لعدم يئيسر البلسبا

  Having alternatives (satellite channels)    78.0 46.2  )تضائياالف (لبدي جودو 56.1

  Programs are not interesting / boring 15.4 19.4  مملة/شوقةمير غمج البرا 18.2

Lack of transmission 1.7 7.8  دم القدرة على التقاط البثع 5.9

Lack of time 1.5 10.2  عدم توفر وقت 7.5

Programs are repeated 1.5 6.4  البرامج معادة 4.9

Don’t have antenna for Palestine TV 0.7 7.7  عدم توفر القط 5.5

Other 1.2 2.3 1.9 رىأخ  

  Total 100.0 100.0  المجموع 100.0
 
 
 

 2009 التجمع، نوع/فظةلمحاا/ والمنطقةيويد فب توفر جهازس النسبي لألسر حيعتوزال: 17 جدول
Table 17: Percentage Distribution of Households by Availability of Video Player and 

 Region \Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 وفرت يال
Not Available 

 رتوفي
Available 

 تجمعع النو /ةفظالمحا/قةطلمنا

Palestinian Territory 100.0 85.1 14.9  طينيةسلفلاضي األرا 

West Bank 100.0 80.3 19.7  ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 76.6 23.4 نينج 

 Tubas  100.0 92.6 7.4 سوباط 

 Tulkarm 100.0 78.1 21.9 مرولكط 

 Nablus 100.0 83.4 16.6 سابلن 

 Qalqiliya 100.0 79.5 20.5 يةللقيق 

 Salfit  100.0 95.6 4.4 تلفيس 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 68.5 31.5 يرةبوال هللام ارا 

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 75.8 24.2 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 78.4 21.6 سلقدا 

 Bethlehem 100.0 73.3 26.7 حمليت ب 

 Hebron 100.0 89.2 10.8 ليلخلا 

Gaza Strip 100.0 94.4 5.6  غزة طاعق 

 North Gaza* 100.0 95.8 4.2 غزة مالش* 

 Gaza 100.0 94.2 5.8 زةغ 

 Deir Al-Balah 100.0 93.1 6.9 حلبلاير د 

 Khan Yunis* 100.0 94.5 5.5 نسوانيخ* 

 Rafah 100.0 94.0 6.0 فحر 

 Type of Locality    عملتجاوع ن 

Urban 100.0 85.4 14.6 ضرح 

Rural 100.0 81.4 18.6 يفر 

Camps 100.0 89.6 10.4 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين. 
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 2009نوع التجمع، /حافظةمال/ةنطقموال DVD النسبي لألسر حسب توفر جهاز زيعتوال: 18 جدول
Table 18: Percentage Distribution of Households by Availability of DVD Set and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 المجموع
Total 

 رفع اال
Don’t 
 Know 

 وفرت يال
Not 

Available 

 رتوفي
Available 

نوع التجمع/فظةالمحا/قةطلمنا

 Palestinian Territory 100.0 0.3 79.6  طينيةسلفلاضي األرا 20.1

 West Bank 100.0 0.4 71.6  ةربيغ الةلضفا 28.0

 Jenin 100.0 - 68.0  نينج 32.0

 Tubas  100.0 - 88.5  سوباط 11.5

 Tulkarm 100.0 1.2 77.7  مرولكط 21.1

 Nablus 100.0 0.4 75.2  سابلن 24.4

 Qalqiliya 100.0 - 64.6  يةللقيق 35.4

 Salfit  100.0 - 86.9  تلفيس 13.1

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 - 59.8  ةربيوال هللاام ر 40.2

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 - 78.3  *األغوارأريحا و 21.7

 Jerusalem 100.0 1.1 53.6  سقدلا 45.3

 Bethlehem 100.0 - 77.1  حمليت ب 22.9

 Hebron 100.0 0.2 85.5  ليلخلا 14.3

 Gaza Strip 100.0 0.2 94.9  غزة طاعق 4.9

 North Gaza** 100.0 0.3 94.1  **غزة مالش 5.6

South Gaza*** 100.0 - 95.8  ***جنوب غزة 4.2

Type of Locality     جمعتلاوع ن 

Urban 100.0 0.4 79.1  ضرح 20.5

Rural 100.0 0.1 76.5  يفر 23.4

Camps 100.0 0.2 88.3  تاخيمم 11.5

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah , Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009، معنوع التج/ةفظالمحا/قةالنسبي لألسر حسب توفر القط فضائي والمنط زيعتوال: 19 لدوج
Table 19: Percentage Distribution of Households by Availability of Satellite Dish, 

 Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of Locality مجموع 
Total 

 وفرت يال
Not Available 

 رتوفي
Available 

نوع /فظةالمحا/قةطلمنا

 التجمع

 Palestinian Territory 100.0 8.0  يةطينسلفلاضي األرا 92.0

 West Bank 100.0 7.6  ةربيغلا ةلضفا 92.4

 Jenin 100.0 7.9  نينج 92.1

 Tubas 100.0 18.2  سوباط 81.8

 Tulkarm 100.0 18.1  مرولكط 81.9

 Nablus 100.0 6.9  سابلن 93.1

 Qalqiliya 100.0 2.4  يةللقيق 97.6

 Salfit * 100.0 4.4  *تلفيس 95.6

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 4.5  يرةبوال هللاام ر 95.5

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 5.6  *أريحا واألغوار 94.4

 Jerusalem 100.0 3.8  سلقدا 96.2

 Bethlehem 100.0 12.0  حمليت ب 88.0

 Hebron 100.0 8.2  ليلخلا 91.8

 Gaza Strip 100.0 8.8  غزة طاعق 91.2

 North Gaza 100.0 11.2  غزة مالش 88.8

 Gaza 100.0 5.4  زةغ 94.6

 Deir Al-Balah 100.0 13.6  حلبلاير د 86.4

 Khan Yunis 100.0 11.6  نسوانيخ 88.4

 Rafah 100.0 4.5  فحر 95.5

Type of Locality    عملتجاوع ن 

Urban 100.0 7.3  ضرح 92.7

Rural 100.0 10.4  يفر 89.6

Camps 100.0 9.5  تاخيمم 90.5

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high .على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين *  
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 2009رنامج والمنطقة، بلاحسب ) ستااليت(ة ئيضالفاهد المحطات التلفزيونية اي تشتل ارسألا سبةن: 20 جدول
Table 20: Percentage of Households Viewing Satellite TV Stations by Program and Region, 2009 

 

Region  قةطلمنا 

Program ةقطاع غز 
Gaza 
Strip 

 بيةرغاللضفة ا
West 
Bank 

 لفلسطينيةاألراضي ا
Palestinian 

Territory 

 البرنامج

Follow up on news 98.9 96.6 97.4 نشرات األخبارةابعتض ماغرأل  

Follow up on political programs (political 
dialogues and interviews) 77.6 71.6 73.7 

امج الشؤون السياسية  برابعةتض ماغرأل

 )اسيةالسيحوارات والمقابالت ال(

Documentaries 40.6 65.5 57.1 ئقيةالوثامج البرا 

Follow-up cultural programs 54.4 70.6 65.1  ةيفقاثامج الة البرعتابماض رألغ 

Follow up on social programs (women and 
household programs) 72.1 73.6 73.1 

اعية  البرامج االجتمةابعتض ماغرأل

 )ةبرامج المرأة واألسر(

Follow up on children programs 
(programs directed to children 81.5 79.8 80.4 

برامج لا (لفاطمج األ براةابعتض ماغرأل

 ) لألطفالةوجهمال

Follow up on artistic and entertainment programs 
(films, sitcoms …etc) 78.3 88.4 85.0 

ة فيهيالترية وة البرامج الفنعتابماض رألغ 

 .) ...أفالم، مسلسالت، (

Follow up on music and song programs 51.8 66.8 61.7 
يقى سومل اج برامابعةتض ماغرأل

 نياواألغ

Follow up on religious programs  91.6 89.5 90.2  ة البرامج الدينيةعتابماض رألغ 

Follow up on educational, scientific, and 
environmental programs  40.1 60.2 53.4 

ربوية لت البرامج اةابعتض ماغرأل

 يةتعليمية والعلمية والبيئالو

 Follow up on medical programs 55.7 71.6 66.3 ةيبط البرامج الةابعتض ماغرأل 

Follow up on sport programs 44.5 52.3 49.7  الرياضيةة البرامج عتابماض رألغ 

Follow up on economic programs  17.8 40.4 32.8 اديةتصقالج اام البرةابعتض ماغرأل 

 
 
 

 ره ذي تشاهده أكثر من غيلرنامج ابلاحسب ) ستااليت(ي تشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية ت الربي لألسسالن زيعوالت: 21 جدول
 2009والمنطقة، 

Table 21: Percentage Distribution of Households Viewing Satellite TV Stations by Viewed 
Program (Most Frequently) and Region, 2009 

 

Region  قةطلمنا 
Type of program ةقطاع غز 

Gaza Strip 
 ربيةلغلضفة اا

West Bank 
 لفلسطينيةاألراضي ا

Palestinian Territory 

 مجناع البرنو

New bulletins 32.4 24.6 27.1 األخباراتنشر  

Children programs 27.1 18.0 21.1  البرامج الموجهة لألطفال(برامج األطفال( 

Entermanint programs  21.2 33.7 29.3 ت، لسال، مسفالمأ(نية والترفيهية  الفالبرامج (...

Religious programs 9.7 11.7 11.0 ج الدينيةمارالب 

Sport programs 4.5 2.3 3.1 برامج رياضة 

Other 5.1 9.7 8.4 أخرى 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009نوع التجمع، /افظةحالم/طقةن االستماع للمحطات اإلذاعية والمبسح رسبي لألسالن زيعوالت: 22ول دج
Table 22: Percentage Distribution of Households by Listening to Radio Stations and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 انحياأعم، ن
Yes, Sometimes 

 اًائمدعم، ن
Yes, Always 

نوع التجمع/فظةالمحا/قةطلمنا

 Palestinian Territory 100.0 44.1 29.7 26.2 نيةطيسللفا ضيارألا 

 West Bank 100.0 48.3 26.2 25.5 ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 54.3 23.5  نينج 22.2

 Tubas  100.0 73.9 23.3  سوباط 2.8

 Tulkarm 100.0 55.4 23.4  مرولكط 21.2

 Nablus 100.0 33.3 27.6  سابلن 39.1

 Qalqiliya 100.0 45.9 30.6  يةللقيق 23.5

 Salfit  100.0 61.5 18.7  تفيلس 19.8

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 45.2 25.1  يرةبوال هللاام ر 29.7

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 41.4 19.4  *أريحا واألغوار 39.2

 Jerusalem 100.0 54.4 27.3  سلقدا 18.3

 Bethlehem* 100.0 63.7 22.0  *حمليت ب 14.3

 Hebron 100.0 40.8 30.0  ليلخلا 29.2

 Gaza Strip 100.0 35.9 36.5 27.6 غزة طاعق 

 North Gaza 100.0 23.7 58.1  غزة مالش 18.2

 Gaza 100.0 29.6 36.8  زةغ 33.6

 Deir Al-Balah* 100.0 26.2 15.7  *حلبلاير د 58.1

 Khan Yunis 100.0 48.7 40.9  نسوانيخ 10.4

 Rafah 100.0 62.9 20.2  فحر 16.9

Type of Locality     عملتجا وعن 

Urban 100.0 42.6 30.3 27.1 ضرح 

Rural 100.0 49.3 27.1 23.6 يفر 

Camps 100.0 45.8 29.6 24.6 اتخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 2009نوع التجمع، /افظةحمال/ةطقنمالوالجنس الذين يستمعون للراديو حسب ) فأكثر تاونس 10( نسبة األفراد :23 ولدج
Table 23: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to the Radio by Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Sex  الجنس 
Region\Governorate 

\Type of Locality  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both sexes 

 /ةافظحالم/المنطقة
  التجمع عنو

 Palestinian Territory 44.5 46.9 45.7 ةياألراضي الفلسطين 

 West Bank 45.9 47.0 46.5 الضفة الغربية 

 Jenin 31.1 40.5 36.2 جنين 

 Tubas * 8.7 15.1 12.3 طوباس* 

 Tulkarm 30.7 46.9 39.3 طولكرم 

 Nablus 57.0 57.4 57.2 نابلس 

 Qalqiliya* 35.7 51.0 45.1 قلقيلية* 

 Salfit*  51.2 41.1 45.9 سلفيت* 

 Ramallah & Al-Bireh 46.0 49.8 47.7 رةالبي وهللا امرا 

 Jericho and Al Aghwar* 52.7 45.6 49.3 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 56.1 41.1 48.7 القدس 

 Bethlehem 23.3 31.9 27.5 لحمبيت  

    Hebron 53.9 54.9 54.4 الخليل 

 Gaza Strip 42.2 46.7 44.5 قطاع غزة 

 North Gaza** 51.3 55.8 53.6 شمال غزة** 

 South Gaza*** 32.0 35.5 33.7  غزةجنوب*** 

Type of Locality    لتجمع انوع 

Urban 44.8 48.5 46.7 حضر 

Rural 44.4 47.3 45.9 ريف 

Camps 43.0 33.1 38.2 تاميمخ 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009 الذي يستمعون إليه والمنطقة، مجنالبرع اب نوسالتي تستمع للمحطات اإلذاعية حر س األةنسب :24ول دج
Table 24: Percentage Households Who Listen to Radio Stations by Type of Program 

 and Region, 2009  
 

Region  قةنطمال 

Type of Program غزة طاعق 
Gaza Strip

 ة الغربيةلضفا
West Bank 

 ةيينلسطفلا ضيارألا
Palestinian 

Territory 

 مجناع البرنو

News bulletins 98.4 87.4 91.7 نشرات األخبار  

Political programs (political 
dialogues and interviews) 67.2 43.1 52.5 

الحوارات  (ةسيايسلن ا الشؤوبرامج

 )ةسيسيات الابالوالمق

Documentaries 31.6 40.7 37.2 ئقيةالوثامج البرا 

Cultural programs 42.6 50.3 47.3 يةالبرامج الثقاف 
Social programs (women and 
household programs) 46.2 57.3 52.9 سرةواألبرامج المرأة  (ةياعمتج االلبرامجا( 

Children programs (programs 
directed to children 30.7 32.7 31.9 لموجهة لألطفال البرامجا (برامج األطفال( 

Artistic and entertainment programs 
(films, sitcoms …etc) 26.5 34.4 31.3 أفالم، مسلسالت،(هية فيتروالنية  الفالبرامج (..

Music and song programs 32.4 64.7 52.1 غانيأليقى واوسبرامج الم 

Religious programs  82.2 77.3 79.2 البرامج الدينية 
Educational, scientific, and 
environmental programs 33.0 38.8 36.5 البرامج التربوية والتعليمية والعلمية والبيئية 

Medical programs 43.8 53.2 49.5 البرامج الطبية 

Sport programs 30.2 26.7 28.0 رامج الرياضيةبلا 

Economic programs  16.3 23.0 20.4 البرامج االقتصادية 

 
 
 

 بي لألسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون إليه اكثر من غيرهسالن التوزيع: 25 دولج
 2009 ،ةطقالمنو

Table 25: Percentage Distribution of Households Who listen to Radio Station  
by Preferred Type of Program and Region, 2009 

 

Region  قةنطمال 

Type of Program غزة طاعق 
 Gaza Strip 

 ةربيغ الةلضفا
West Bank 

 طينيةسلفلاضي األرا
Palestinian 

Territory 

 مجناع البرنو

News Bulletins 70.2 42.6 53.5 نشرات األخبار 

Music and Songs  2.8 16.9 11.4 الموسيقى واألغاني 

Religious programs  13.6 21.4 18.3 البرامج الدينية 

Cultural and Social programs  3.4 11.0 8.0 البرامج الثقافية واالجتماعية 

Others 10.0 8.1 8.8 أخرى 

 Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009 ،يو والمنطقة والجنسلراد حسب أكثر مكان يستمعون فيه ليوادلرن ل يستمعوينذال) كثرأفسنوات  10(نسبة األفراد : 26 دولج
Table 26: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to the Radio by the Most 

 Frequent Listening Place, Region and Sex, 2009 
 

Region  قةنطمال 
Place of Listening and Sex  غزةقطاع 

Gaza Strip 
 يةربلغالضفة ا

West Bank 
 يةسطيناألراضي الفل

Palestinian Territory 

 لجنس مكان االستماع وا

  Both Sexes    كال الجنسين 

 At home 93.2 69.1 77.6   في البيت 

 At work 4.9 16.3 12.3   في مكان العمل 

 Other 1.9 14.6 10.1 أخرى   

     Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

  Males   ذكور 

At home 89.2 47.4 62.4   في البيت 

 At work 8.0 28.6 21.2   في مكان العمل 

Other 2.8 24.0 16.4 أخرى   

     Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

  Females   إناث 

    At home 97.8 92.0 94.1   في البيت 

 At work 1.3 3.4 2.6   في مكان العمل 

    Other 0.9 4.6 3.3 أخرى   

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   
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 س الجنب حس) رفأكثوات  سن10(سمعها األفراد يو التي يماع اليومية للرادمعدل ساعات االست :27 دولج
    2009، جمعلتنوع ا/المحافظة/المنطقةو

Table 27: Average Listening Daily Hours of Radio that Person (10 Years and Over) 
 Listen by Sex and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Sex  الجنس 
Region\Governorate\ Type of Locality  إناث 

Females 
 ذكور

Males 
 كال الجنسين

Both sexes 

مع جالتع نو/المحافظة/المنطقة

 Palestinian Territory 3 3 3 يةنيلسطف الياألراض 

 West Bank 2 3 3 الضفة الغربية 

 Jenin 2 2 2 جنين 

 Tubas*  3 2 3 طوباس* 

 Tulkarm 2 3 3 طولكرم 

 Nablus 2 2 2 نابلس 

 Qalqiliya* 3 3 3 ةيليققل* 

 Salfit*  3 3 3 يتلفس* 

 Ramallah & Al-Bireh 2 2 2 والبيرة اهللارام  

 Jericho and Al Aghwar* 2 3 3 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 3 3 3 القدس 

 Bethlehem 2 2 2 بيت لحم 

 Hebron 2 3 3 الخليل 

 Gaza Strip 3 3 3 قطاع غزة 

 North Gaza 3 3 3 زةشمال غ 

 Gaza 3 3 3 غزة 

 Deir Al-Balah 2 3 3 حدير البل 

 Khan Yunis 2 2 2 خانيونس 

 Rafah 3 3 3 رفح 

  Type of Locality    نوع التجمع 

Urban 3 3 3 حضر 

Rural 2 3 3 فري 

Camps 2 3 2 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 2009، ةنطقمستماع وال لال وقتاكثرنس وحطات اإلذاعية حسب الجمالذين يستمعون لل)  سنوات فاكثر10(د  األفراالتوزيع النسبي:28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Person (10 Years and Over) Who Listen to Radio Stations 

 by Sex, Preferred Time Period and Region, 2009 
 

Region  المنطقة 
Sex and Preferred Time of 

Listening قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 ةيسطينلفلضي ااألرا
Palestinian Territory 

 ستماع لال وقت اكثرالجنس و

   Both Sexes      نكال الجنسي 

     6 – 12 am 58.2 60.6 59.7 اصباح 12 – 6 اعةالس 

     12-18 26.9 24.8 18 – 12الساعة    25.6

     18-24 12.0 12.8  24 – 18عة السا 12.5

     24-6  am 2.9 1.8   صباحا6حتى الساعة  ليال 24ة عبعد السا 2.2

     Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

  Males    ذكور 

     6 – 12 am 49.1 58.4  اصباح 12 – 6 اعةالس    55.1

     12-18 29.9 27.6 18 – 12الساعة     28.4

     18-24 16.3 12.0  24 – 18عة سال    13.6

     24-6  am 4.7 2.0   صباحا6حتى الساعة  ليال 24ة عبعد السا   2.9

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   

  Females    إناث

     6 – 12 am 68.5 62.8 64.8    اصباح 12 – 6 اعةالس 

18 – 12الساعة     22.5 21.9 23.6 12-18     

 24 – 18عة السا    11.3 13.6 7.1 18-24     

     24-6  am 0.8 1.7 1.4    صباحا6حتى الساعة  ليال 24ة عبعد السا  

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   
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     2009 ،نوع التجمع/ةمحافظال/ةقطنالمو سنحسب الجلصوت فلسطين الذين يستمعون ) كثرات فأسنو 10 (األفراد نسبة: 29جدول 
Table 29: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to Voice of Palestine by Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009  
 

Sex الجنس 
 Region\Governorate 

\Type of Locality إناث 
Females 

 ذكور
Males 

  الجنسينكال
Both sexes 

 معنوع التج/المحافظة/المنطقة

 Palestinian Territory 26.7 28.9 27.8 ةاألراضي الفلسطيني 

  West Bank 24.7 25.8 25.2 الضفة الغربية 

 Jenin 14.8 21.3 18.3 جنين 

 Tubas * - 1.8 1.0 طوباس* 

 Tulkarm 18.5 30.1 24.8 طولكرم 

 Nablus 17.3 30.1 23.7 نابلس 

 Qalqiliya* 14.0 20.5 18.0 ةقلقيلي* 

 Salfit * 16.8 15.3 16.0 سلفيت* 

 Ramallah & Al-Bireh 25.8 24.5 25.2 لبيرة وارام اهللا 

 Jericho and Al Aghwar* 27.1 45.6 36.0 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 49.1 32.0 40.7 القدس 

 Bethlehem 3.9 14.3 9.0 بيت لحم 

 Hebron 29.0 27.4 28.2 يلالخل 

 Gaza Strip 30.2 34.4 32.3 زةاع غقط 

 North Gaza** 38.7 42.1 40.5 شمال غزة** 

  South Gaza*** 20.6 24.9 22.7  ةغزجنوب*** 

 Type of Locality    نوع التجمع 

Urban 28.7 31.4 30.0 حضر 

Rural 22.9 25.4 24.2 ريف 

Camps 19.5 15.8 17.7 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009، المنطقةعون للراديو حسب الجنس والسبب ومت يس الذينلا) رثات فأك سنو10(اد رفألالتوزيع النسبي ل: 30 ولدج
Table 30: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Do Not Listen to Radio by 

Sex, Reason and Region, 2009 
 

Region  المنطقة 
Sex and Reason ةزغ عاقط 

Gaza Strip 
 الضفة الغربية
West Bank 

 يةاألراضي الفلسطين
Palestinian Territory 

 الجنس والسبب

 Both Sexes  كال الجنسين 

Lack of time  6.9 12.6  د وقتعدم وجو 10.7

No radios available  27.9 20.7  يود راعدم توفر جهاز 23.2

Having a better alternative  44.7 44.1  فضلايل دوجود ب 44.1

No desire to listen to radio 19.6 16.9  عدم الرغبة لالستماع للراديو 17.9

Other 0.9 5.7  أخرى 4.1

    Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

 Males    ذكور 

Lack of time  3.9 14.8  عدم وجود وقت 11.1

No radios available  25.7 15.5  ديوعدم توفر جهاز را 19.0

Having a better alternative  44.4 44.9  وجود بديل افضل 44.7

No desire to listen to radio 24.7 18.7  تماع للراديوعدم الرغبة لالس 20.7

   Other 1.3 6.1  أخرى 4.5

    Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

 Females    إناث 

Lack of time  9.7 10.5 10.3 عدم وجود وقت 

No radios available  30.1 25.9 27.3 ديوعدم توفر جهاز را 

Having a better alternative  44.9 43.1 43.7 ضلاف ليود بدج   و 

No desire to listen to radio 14.8 15.1  عدم الرغبة لالستماع للراديو 15.0

Other 0.5 5.4 3.7 أخرى 

     Total 100.0 100.0 100.0 المجموع   
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 2009افظة ونوع التجمع، حالم/طقةنالمو النسبي لألسر حسب الحصول على الصحف اليومية عوزيتال: 31جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Households by Having Daily Newspapers and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 المجموع
Total 

  تحصلال
Do not Have 

 تحصل 
Have نوع التجمع/فظةالمحا/قةطلمنا 

 Palestinian Territory 100.0 67.9 32.1 طينيةسلفلاضي األرا 

 West Bank 100.0 64.9 35.1 ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 68.3 31.7    نينج 

 Tubas * 100.0 74.1 25.9    سوباط* 

 Tulkarm 100.0 66.3 33.7     مرولكط 

 Nablus 100.0 72.6 27.4 سابلن 

 Qalqiliya 100.0 67.4 32.6 يةللقيق 

 Salfit * 100.0 69.8 30.2 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 55.1 44.9 يرةبوال هللاام ر 

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 71.4 28.6 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 44.7 55.3 سلقدا 

 Bethlehem* 100.0 70.0 30.0 حمليت ب* 

 Hebron 100.0 74.5 25.5 ليلخلا 

   Gaza Strip 100.0 73.8 26.2 غزة طاعق 

 North Gaza 100.0 73.1 26.9 غزة مالش 

 Gaza* 100.0 69.7 30.3 ةزغ* 

 Deir Al-Balah 100.0 72.6 27.4 حلبلاير د 

 Khan Yunis* 100.0 77.1 22.9 نسوانيخ* 

 Rafah 100.0 82.5 17.5 فحر 

Type of Locality     عمجت العون 

Urban 100.0 67.1 32.9 ضرح 

Rural 100.0 67.9 32.1 يفر 

Camps 100.0 74.0 26.0 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 2009 ،عنوع التجم/المحافظة/قةنطلماوس جن الصحف حسبالن الذين يقرؤو)  سنوات فاكثر10(األفراد  نسبة: 32 جدول
Table 32: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Sex الجنس 
Region\Governorate\ 

Type of Locality إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 نيسن الجالك
Both sexes 

 /المحافظة/المنطقة
 جمعالت عون

   Palestinian Territory 28.0 34.9  نيةلسطيفلاراضي ألا   31.5

   West Bank 33.8 43.5  يةبرغفة الضلا   38.7

    Jenin 30.6 48.6  ينن   ج 40.2

    Tubas * 6.1 23.1 15.8 باسو  ط* 

    Tulkarm 38.9 45.2 42.3   مركلو ط 

    Nablus 32.7 46.0 39.3 لسناب 

    Qalqiliya* 36.3 48.2  *قيليةل   ق 43.5

    Salfit*  5.0 33.2  *فيتل   س 19.8

   Ramallah & Al-Bireh 39.3 54.8  البيرةو م اهللا   ر 46.4

   Jericho and Al Aghwar* 35.8 64.3 49.5 أريحا واألغوار* 

    Jerusalem 46.6 43.4 45.0 القدس 

    Bethlehem* 20.4 27.7 24.0 بيت لحم* 

    Hebron 31.7 39.6  خليلل   ا 35.7

  Gaza Strip 17.9 20.0    قطاع غزة 19.0

    North Gaza* 22.6 22.5  *ة غزالم   ش 22.6

    Gaza 22.8 20.4 21.5    ةزغ 

    Deir Al-Balah* 14.1 11.8 12.9 حلبل ار   دي* 

 Khan Yunis 13.7 26.2 19.9 خانيونس    

 Rafah 8.5 14.8 11.6 رفح 

Type of Locality    جمعع التو ن 

Urban 28.5 35.3 32.0 حضر 

Rural 29.8 36.2 33.0 ريف 

Camps 21.5 29.3 25.3 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high. 
على هذا المستوى عالي لهذا ) الخطأ المعياري(التباين *  

.المؤشر
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ية صدور الصحيفة التي يطالعها أكثر من غيرها ردو بحسالذين يقرؤون الصحف ) ثراك فات سنو10(سبي لألفراد لناوزيع تلا: 33 جدول 

    2009 ،ةالمحافظ/المنطقةو
Table 33: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspaper by 

Periodic Publication of the Newspaper they Read (Most Frequently) and Region\Governorate, 
2009 

 

Region\Governorate المجموع 
Total 

 أخرى
Other 

 يومية
Daily 

  ةظفالمحا/المنطقة

   Palestinian Territory 100.0 73.6  نيةلسطيفلاراضي ألا   26.4

  West Bank 100.0 66.1  يةبرغفة الضلا   33.9

   Jenin 100.0 66.9  ينن   ج 33.1

   Tubas*  100.0 84.2  *باسوط    15.8

   Tulkarm 100.0 61.4  لكرمو   ط 38.6

   Nablus 100.0 65.7  نابلس 34.3

   Qalqiliya* 100.0 60.1  *ليةقيل   ق 39.9

   Salfit * 100.0 85.5  *فيتل   س 14.5

Ramallah & Al-Bireh 100.0 55.2  يرةلبا وم اهللار    44.8

    Jericho and Al Aghwar* 100.0 62.3  *أريحا واألغوار 37.7

    Jerusalem 100.0 56.1  القدس 43.9

    Bethlehem* 100.0 83.7  *محل تبي 16.3

    Hebron 100.0 71.5  *خليلل   ا 28.5

  Gaza Strip 100.0 86.7    قطاع غزة 13.3

    North Gaza* 100.0 81.0  *ةال غزمش     19.0

   Gaza 100.0 82.7  غزة     17.3

    Deir Al-Balah* 100.0 95.1  *ح البلري د    4.9

Khan Yunis 100.0 85.0  ونس خاني    15.0

Rafah 100.0 98.9  فحر 1.1

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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ن م رثكأ اهعلاطي  يع على الصحيفة التالقة االطي طر حسبالذين يقرؤون الصحف)  سنوات فاكثر10(سبي لألفراد ع النتوزيال: 34ل جدو

            2009 ،التجمعع نو/افظةلمحا/ةالمنطقو اهريغ
Table 34: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by 

Method of Receiving Newspaper they Read (Most Frequently) and  
Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\Type of 
Locality 

 المجموع
Total 

 مجانا
Free من خالل اإلنترنت 

Internet 
 استعارة

Borrowing 

 شراء/ اشتراك دوري
Periodic 

Subscription/ Buy it 

وعن/المحافظة/المنطقة

 ع جملتا

   Palestinian Territory 100.0 12.9 16.2 23.3 يةسطينلفلاراضي ألا   47.6

   West Bank 100.0 14.2 10.4 21.8  ةيبرغفة الضلا   53.6

   Jenin 100.0 20.0 6.9 27.0  ينن   ج 46.1

   Tubas*  100.0 5.7 - 25.4  *باسو  ط 68.9

   Tulkarm 100.0 14.8 12.1 18.3  لكرمو   ط 54.8

   Nablus 100.0 18.1 14.6 22.1  نابلس 45.2

   Qalqiliya* 100.0 16.2 6.2 20.6  *قيليةل   ق 57.0

   Salfit * 100.0 6.0 14.2 55.9  *فيتل   س 23.9

   Ramallah & Al-Bireh 100.0 19.1 6.7 19.1  البيرةو م اهللا   ر 55.1

  Jericho and Al Aghwar* 100.0 1.5 16.5 37.5 *أريحا واألغوار 44.5

   Jerusalem 100.0 1.7 13.9 18.0  قدسال 66.4

   Bethlehem* 100.0 - 14.6 27.0  *بيت لحم 58.4

  Hebron 100.0 20.7 7.8 20.4  خليلل   ا 51.1

  Gaza Strip 100.0 8.4 36.6 28.6    قطاع غزة 26.4

   North Gaza** 100.0 2.1 36.4 39.8  **ةال غزم ش    21.7

   South Gaza*** 100.0 18.8 37.0 10.1  ***ةزغ  جنوب    34.1

Type of Locality      جمعالتع و ن 

Urban 100.0 12.7 17.9 22.6  حضر 46.8

Rural 100.0 13.3 7.6 26.4  ريف 52.7

Camps 100.0 13.7 20.8 22.4  مخيمات 43.1

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) ريالخطأ المعيا(التباين. 

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة. 

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***وس ورفحجنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخاني. 
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  الجنس  حسب الذين يطالعون الصحف)ت فاكثراسنو 10(اد رألف لات مطالعة الصحفعدد مرل المعدل الشهري:  35 لجدو
 2009 ،معالتجنوع /ةافظحالم/طقةنالمو

Table 35: Monthly Average Frequency of Reading Newspaper of Persons (10 Years and Over) 
Who Read Newspaper by Sex and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

  Sex  سجنال   
Region\Governorate\Type of 

Locality  إناث 
Female 

 الذكور
Male 

 كال الجنسين
Both sexes 

 ع جملت اوعن/ةحافظملا/نطقةالم

   Palestinian Territory 10 14  نيةلسطيفلاراضي ألا   12

  West Bank 9 14  ةربيغفة الضلا   12

   Jenin 6 13  ينن   ج 10

   Tubas*  9 10  *باسو ط   10

   Tulkarm 9 14  لكرمو   ط 12

   Nablus 8 10  نابلس 9

   Qalqiliya* 9 8  *قيليةل   ق 8

   Salfit * 3 13  *فيتل   س 12

Ramallah & Al-Bireh 9 15  ةيرالبو هللام اا ر    12

   Jericho and Al Aghwar* 7 13  *أريحا واألغوار 11

   Jerusalem 15 21  القدس 17

   Bethlehem* 6 12  *بيت لحم 9

   Hebron 8 13  خليللا     11

  Gaza Strip 12 15    قطاع غزة 14

    North Gaza** 13 16  **ةال غزمش     14

   South Gaza*** 11 15  ***جنوب غزة    13

Type of Locality   علتجمع او ن 

Urban 11 15  حضر 13

Rural 8 10 9 ريف 

Camps 10 16 13 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009ة، ق والمنطةف حسب مطالعتهم ألبواب الصحيفحصلاون عطاليين لذا) ت فأكثر سنوا10( لألفراد يبنسع الوزيتلا: 36ل جدو
Table 36: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers 

 by Sections of Newspaper They Read and Region, 2009 
 

Region and Section 
 (News/Article) 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 أحيانا، نعم
Yes, Sometimes 

  دائماً، نعم
Yes, Always 

  والبابالمنطقة
 )مقاالت/أخبار (

 Palestinian Territory     ةلفلسطينيااألراضي 

Political 100.0 20.2 22.3  سياسية 57.5

Local 100.0 10.9 25.6  محلية 63.5

Social  100.0 26.2 28.6  ةاجتماعي 45.2

Cultural and Literary 100.0 24.4 34.1  يةدبوأة ثقافي 41.5

Scientific  100.0 26.2 33.9  علمية 39.9

Newspaper Diary 100.0 28.7 24.0  مفكرة الصحيفة 47.3

Religious  100.0 20.8 28.5  دينية 50.7

Sport 100.0 40.5 24.4  رياضية 35.1

Economics 100.0 47.5 29.9  اديةاقتص 22.6

Arts 100.0 41.6 27.8  فنية 30.6
Commercial advertisements and 
announcements 100.0 38.5 32.5  يات تجاريةإعالنات ودعا 29.0

     Job vacancies 100.0 52.7 25.0  وظائف عمل 22.3

 West Bank     الضفة الغربية 

Political 100.0 20.9 24.0  سياسية 55.1

Local 100.0 11.5 28.4  محلية 60.1

Social  100.0 25.3 27.6  ةاجتماعي 47.1

Cultural and Literary 100.0 23.8 34.2  يةدبوأة ثقافي 42.0

Scientific  100.0 26.6 34.3  علمية 39.1

Newspaper Diary 100.0 25.4 22.3  مفكرة الصحيفة 52.3

Religious  100.0 23.8 30.0 46.2 دينية 

Sport 100.0 38.5 24.7 36.8 رياضية 

Economics 100.0 44.3 30.2 25.5 اقتصادية 

Arts 100.0 38.8 28.3 32.9 فنية 
Commercial advertisements and 
announcements 100.0 33.0 33.8 33.2 يات تجاريةإعالنات ودعا 

 Job vacancies 100.0 49.2 26.1 24.7 وظائف عمل 
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 2009ة، ق والمنطةف حسب مطالعتهم ألبواب الصحيفحصلاون عطاليين لذا)  سنوات فأكثر10( لألفراد يبنسع الوزيتلا: )تابع (36 لجدو
Table 36 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers  

by Sections of Newspaper They Read and Region, 2009 
 

Region and Section 
 (News/Article) 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 أحيانا، نعم
Yes, Sometimes 

  دائماً، نعم
Yes, Always 

  والبابالمنطقة
 )مقاالت/أخبار (

   Gaza Strip  قطاع غزة 

Political 100.0 17.5 16.3  سياسية 66.2

Local 100.0 9.0 15.3  محلية 75.7

Social  100.0 29.3 32.2  ةاجتماعي 38.5

Cultural and Literary 100.0 26.4 33.9  يةدبوأة ثقافي 39.7

Scientific  100.0 24.7 32.4  علمية 42.9

Newspaper Diary 100.0 40.6 30.0  مفكرة الصحيفة 29.4

Religious  100.0 10.2 23.2  دينية 66.6

Sport 100.0 47.6 23.4  رياضية 29.0

Economics 100.0 58.9 28.9  اقتصادية 12.2

Arts 100.0 51.5 26.1  فنية 22.4
Commercial advertisements 
and announcements 100.0 58.2 27.9  يات تجاريةإعالنات ودعا 13.9

     Job vacancies 100.0 65.1 21.0  وظائف عمل 13.9
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 طقة نلماوى ألولجة اسب مطالعة أبواب الصحيفة بالدرحلصحف  انالذين يطالعو) أكثرات ف سنو10(د ارفأل ليبسنلا عيزوتال: 37 ولدج
 2009والجنس، 

Table 37: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by 
Preferred Section of Newspaper, Region and Sex, 2009 

 

Region  المنطقة 
Sex and Section 
 (News/Article) قطاع غزة 

Gaza Strip 
 يةبالضفة الغر

West Bank 
 يةاألراضي الفلسطين

Palestinian Territory 

 الجنس والباب
 )مقاالت/أخبار (

   Both Sexes   الجنسينكال 

Political 35.3 25.9  سياسية 28.0

Local 26.0 19.5  محلية 21.0

Social  6.2 9.7  اجتماعية 8.9

Sport  4.8 11.8  رياضية 10.2

Newspaper’s diary 2.3 9.6  مفكرة الصحيفة 8.0

Other 25.4 23.5  أخرى 23.9

     Total 100.0 100.0     المجموع 100.0

   Males     ذكور 

Political 47.7 35.0  سياسية 37.8

Local 28.4 21.5  محلية 22.9

Social  0.4 3.8  اجتماعية 3.1

Sport  8.0 19.4  رياضية 17.0

Newspaper’s diary 1.4 4.5  مفكرة الصحيفة 3.8

Other 14.1 15.8  أخرى 15.4

     Total 100.0 100.0     المجموع 100.0

  Females    إناث 

Political 21.0 13.8  سياسية 15.5

Local 23.3 17.0  محلية 18.5

Social  12.9 17.5  اجتماعية 16.4

Sports 1.2 1.7  رياضية 1.6

Newspaper’s diary 3.3 16.3  مفكرة الصحيفة 13.3

Other 38.3 33.7  أخرى 34.7

     Total 100.0 100.0  المجموع 100.0
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         2009ة، طقمنالوس لجنوا ببس الحسب فصحلا ذين ال يقرؤونلا) رثأكات ف سنو10(ألفراد التوزيع النسبي ل :38جدول 
Table 38: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Do Not Read Newspapers 

by Reason, Sex and Region,  2009 
 

Region المنطقة 

Sex and the Reason  قطاع غزة 
Gaza Strip 

 الضفة الغربية
West Bank 

 يةنلسطيضي الفاألرا
Palestinian 

Territory 

  والسببالجنس

   Both sexes  كال الجنسين 
Cannot read/Not interested in     
reading newspapers 57.0 51.8 ةالرغبة بالقراء دم ع/ةءلقرافة اعدم معر 54.0

No time to read newspapers/ difficult 
to find  40.2 44.6 42.7 

ول صحلوبة اع ص/ةءارلق لال يوجد وقت

 هاعلي

Other 2.8 3.6  أخرى 3.3

 Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

   Males   رذكو 
Cannot read/Not interested in reading 
newspapers 57.8 51.8 ةالرغبة بالقراء دم ع/ةءلقرافة اعدم معر 54.5

No time to read newspapers/ difficult to 
find  38.7 43.2 41.2 

ول صحلوبة اع ص/ءةارلق لال يوجد وقت

 هاعلي

Other 3.5 5.0  أخرى 4.3

     Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

   Females   إناث 
Cannot read/Not interested in reading 
newspapers 56.2 51.7 ةالرغبة بالقراء دم ع/ةءلقرافة اعدم معر 53.5

No time to read newspapers/ difficult to 
find  41.7 45.9 44.2 

ول صحلوبة اع ص/ءةارلق لال يوجد وقت

 هاعلي

Other 2.1 2.4  أخرى 2.3

     Total 100.0 100.0    المجموع 100.0
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 2009 ،ةمنطقالوجنس لاصحف ولفي ا ةيلحملا رابألخ ايةطتغعن  حسب مدى الرضى)  سنوات فأكثر10(لألفراد لنسبي ا عيزوتال :39جدول 
Table 39: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Satisfaction of the Local 

News Coverage in Newspapers, Region and Sex, 2009 
 

Region طقةنالم 
Sex and Satisfaction of the Local 

News Coverage in Newspaper  قطاع غزة 
Gaza Strip 

 يةرب الغةفالض
West Bank 

 نيةاألراضي الفلسطي
Palestinian Territory

ومدى الرضى عن تغطية لجنس ا

 األخبار المحلية في الصحف

  Both sexes  كال الجنسين 

    Satisfied 60.4 61.9  راض 61.6

    No opinion 14.7 14.7   ليرأيال  14.7

    Unsatisfied 24.9 23.4  ر راضيغ 23.7

    Total 100.0 100.0  المجموع 100.0

   Males ذكور 

    Satisfied 59.5 64.6  راض  63.6

    No opinion 9.7 12.7  ي ليأال ر  12.0

    Unsatisfied 30.8 22.7  ر راضيغ  24.4

    Total 100.0 100.0   المجموع 100.0

   Females    ثإنا 

    Satisfied 61.4 58.4 59.1  راض 

    No opinion   ليرأيال   18.1 17.4 20.4

    Unsatisfied  ر راضيغ  22.8 24.2 18.2

    Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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  2009التجمع،  نوع/ظةمحافال/طقةس والمنجنالذين يقرءون الكتب حسب ال) ثركأات ف سنو10( نسبة األفراد :40جدول 
Table 40: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Books by Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Sex الجنس 
Region\Governorate 

\Type of Locality  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

  الجنسينكال
Both sexes 

 /المحافظة/المنطقة
  نوع التجمع

 Palestinian Territory 64.2 58.0 61.0 يةاألراضي الفلسطين 

 West Bank 67.1 58.7 62.7 الضفة الغربية 

 Jenin 65.9 66.0 66.0 جنين 

 Tubas  52.4 69.7 62.5 طوباس 

 Tulkarm 74.5 58.6 65.4 طولكرم 

 Nablus 74.0 65.3 69.5 نابلس 

 Qalqiliya 80.7 63.8 69.9 يليةلقق 

 Salfit  67.5 55.5 61.4 سلفيت 

 Ramallah & Al-Bireh 67.4 62.4 65.1 رام اهللا والبيرة 

 Jericho and Al Aghwar* 80.2 63.7 70.8 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 49.9 46.0 47.9 القدس 

 Bethlehem 59.6 43.3 51.4 بيت لحم 

 Hebron 74.1 60.0 66.8 يلالخل 

Gaza Strip 59.4 56.7 58.0 غزةطاع ق 

 North Gaza 48.6 58.6 53.9 شمال غزة 

 Gaza 66.2 57.3 61.6 غزة 

 Deir Al-Balah 62.9 47.5 55.0 حلدير الب 

 Khan Yunis 55.5 61.8 58.7 يونسخان 

 Rafah 56.0 55.1 55.6 رفح 

Type of Locality  
 تجمعع النو  

Urban 62.7 57.3 59.9 حضر 

Rural 69.1 62.3 65.6 ريف 

Camps 66.6 55.0 60.8 مخيمات 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب المنطقة وهدف القراءة) ثر سنوات فأك10(لألفراد التوزيع النسبي : 41 جدول 
    2009 ،الجنس و

Table 41: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) who Read Books by Region, 
Purpose of Reading and Sex, 2009 

 

Sex and Purpose 
of Reading 

 المجموع
Total 

 ال
No 

أحيانانعم،   
Yes, Sometimes 

 ، دائمانعم
Yes, Always 

  وهدف القراءةالجنس

Palestinian Territory   األراضي الفلسطينية 

Both sexes   كال الجنسين 

School homework 100.0 43.9 2.8  يةسالدراسة المدر 53.3

University study 100.0 82.7 2.7   الدراسة الجامعية 14.6

Work Purposes  100.0 89.8 3.9  لض العمأغرا 6.3

Improve talents and knowledge 100.0 48.6 18.8  رفةلمعا واهبولمنمية ات 32.6

Prepare study and research 100.0 86.0 7.7  واألبحاث الدراسات إعداد 6.3

Males     ذكور 

School homework 100.0 43.8 3.2  ةيدرسمالدراسة ال 53.0

University study 100.0 82.2 3.1   الدراسة الجامعية 14.7

Work Purposes  100.0 87.9 4.1  لعملض اأغرا 8.0

Improve talents and knowledge 100.0 48.7 17.7  ةتنمية المواهب والمعرف 33.6

Prepare study and research 100.0 85.5 8.1  واألبحاث الدراسات إعداد 6.4

Females     إناث 

School homework 100.0 43.9 2.5  يةسمدرلة اسالدرا 53.6

University study 100.0 83.3 2.3   الدراسة الجامعية 14.4

Work Purposes  100.0 91.5 3.8  لالعم ضأغرا 4.7

Improve talents and knowledge 100.0 48.5 19.9  ةرفمعلواهب تنمية الموا 31.6

Prepare study and research 100.0 86.4 7.3  واألبحاث الدراسات إعداد 6.3
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 الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب المنطقة وهدف القراءة)  سنوات فأكثر10(لألفراد التوزيع النسبي ): تابع (41جدول
 2009، الجنس و

Table 41(Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) who Read Books by 
Region, Purpose of Reading and Sex,  2009 

 

Sex and Purpose 
 of Reading  

 المجموع
Total 

 ال
No 

 نعم، أحيانا
Yes, Sometimes 

 ، دائمانعم
Yes, Always 

  وهدف القراءةالجنس

West Bank   الضفة الغربية 

Both sexes   ينكال الجنس 

School homework 100.0 46.7 2.7  يةسالدراسة المدر 50.6

University study 100.0 80.7 4.1   الدراسة الجامعية 15.2

Work Purposes  100.0 87.8 4.8  لغراض العمأ 7.4
Improve talents and 
knowledge 100.0 37.0 21.7  رفةلمعا واهبولمنمية ات 41.3

Prepare study and research 100.0 83.0 8.7  واألبحاث الدراسات إعداد 8.3

Males   ذكور 

School homework 100.0 46.9 2.6  ةيدرسمالدراسة ال 50.5

University study 100.0 80.6 4.8   الدراسة الجامعية 14.6

Work Purposes  100.0 85.0 5.0  لعملغراض اأ 10.0
Improve talents and 
knowledge 100.0 35.3 20.4  ةتنمية المواهب والمعرف 44.3

Prepare study and research 100.0 81.4 9.8  واألبحاث الدراسات إعداد 8.8

Females   إناث 

School homework 100.0 46.5 2.7  يةسمدرلة اسالدرا 50.8

University study 100.0 80.8 3.4   الدراسة الجامعية 15.8

Work Purposes  100.0 90.4 4.7  لالعمراض غأ 4.9
Improve talents and 
knowledge 100.0 38.8 22.8  ةرفمعلواهب تنمية الموا 38.4

Prepare study and research 100.0 84.5 7.6  واألبحاث الدراسات إعداد 7.9
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 اءة قر الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب المنطقة وهدف ال) سنوات فأكثر10(لألفراد التوزيع النسبي ): تابع (41جدول 
 2009، الجنس و

Table 41(Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) who Read 
 Books by Region, Purpose of Reading and Sex, 2009 

 

Sex and Purpose 
 of Reading  

 المجموع
Total 

 ال
No 

 نعم، أحيانا
Yes, sometimes 

  ، دائمانعم
Yes, Always 

  وهدف القراءةالجنس

Gaza Strip   قطاع غزة 

Both sexes   كال الجنسين 

School homework 100.0 38.6 3.2  يةسالدراسة المدر 58.2

University study 100.0 85.5 0.8   الدراسة الجامعية 13.7

Work Purposes  100.0 92.7 2.6  لض العمأغرا 4.7

Improve talents and knowledge 100.0 65.1 14.8  رفةلمعا واهبولمنمية ات 20.1

Prepare study and research 100.0 90.2 6.3  واألبحاث الدراسات إعداد 3.5

Males     ذكور 

School homework 100.0 38.2 4.2  ةيدرسمالدراسة ال 57.6

University study 100.0 84.2 0.9   الدراسة الجامعية 14.9

Work Purposes  100.0 92.1 2.8  لعملض اأغرا 5.1

Improve talents and knowledge 100.0 67.4 13.9  ةتنمية المواهب والمعرف 18.7

Prepare study and research 100.0 91.2 5.7  واألبحاث الدراسات إعداد 3.1

Females     إناث 

School homework 100.0 39.0 2.1  يةسمدرلة اسالدرا 58.9

University study 100.0 86.8 0.7   الدراسة الجامعية 12.5

Work Purposes  100.0 93.1 2.5  لالعم ضأغرا 4.4

Improve talents and knowledge 100.0 62.9 15.7  ةرفمعلواهب تنمية الموا 21.4

Prepare study and research 100.0 89.2 6.9  واألبحاث الدراسات إعداد 3.9
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   2009، لجنسطقة وانملوا اه يتم مطالعتتيالب لكتاع نوب س الذين يقرؤون الكتب ح)رثكأفنوات  س10 (دفرا األةنسب: 42جدول 
Table 42: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Books by the Type of Books 

They  Read, Region and Sex, 2009 
 

Region المنطقة   
Sex and Type of Book قطاع غزة 

Gaza Strip 
بيةالغرضفة ال  

West Bank 
 ةينسطيللفااضي راأل

Palestinian Territory 
 الجنس ونوع الكتاب

Both sexes    كال الجنسين 

Cultural and ideological books 60.9 55.2 56.9  ية وفكر ةيفاقث كتب 

Literary books Poetry and stories 35.5 48.7 44.8 قصص كتب أدبية شعر و 

Scientific books 52.7 50.1 50.9 كتب علمية 

Philosophy and human sciences 21.8 20.6 21.0  انيةسإن فلسفة وعلوم 

Arts, languages and literature 24.6 29.4 28.0 بون ولغات وآدا فن 

Religious books 91.5 79.8 83.2 كتب دينية  

Applied science and mathematics 12.6 15.7 14.8 تضياايور  علوم تجريبية 

History, geography, archeology 12.3 26.5 22.3 راثآ و تاريخ وجغرافيا 

Other 3.8 8.9 7.4  أخرى  

Males    كورذ 

Cultural and ideological books 60.8 58.3 59.0  ية ية وفكرثقاف كتب 

Literary books Poetry and stories 33.1 47.2 43.0 قصص كتب أدبية شعر و 

Scientific books 53.0 53.8 53.6 كتب علمية 

Philosophy and human sciences 21.7 21.2 21.4 انية فلسفة وعلوم إنس 

Arts, languages and literature 23.0 28.3 26.7  دابوآ فنون ولغات 

Religious books 89.3 80.2 82.9 ةيني كتب د 

Applied science and mathematics 9.6 17.0 14.8 تايضا علوم تجريبية وري 

History, geography, archeology 13.0 29.8 24.8  را وآثفيااجغرو تاريخ 

Other 4.7 9.0 7.7  أخرى  

Females    إناث 

Cultural and ideological books 61.0 52.3 54.9 ة يرفكة وتب ثقافي ك 

Literary books Poetry and stories 37.9 50.1 46.5 قصص كتب أدبية شعر و 

Scientific books 52.4 46.6 48.3 كتب علمية 

Philosophy and human sciences 21.9 20.1 20.6 انية فلسفة وعلوم إنس 

Arts, languages and literature 26.3 30.5 29.2  وآداب فنون ولغات 

Religious books 93.6 79.4 83.6 كتب دينية  

Applied science and mathematics 15.5 14.5 14.8 ياتياضر علوم تجريبية و 

History, geography, archeology 11.6 23.2 19.8  وآثار تاريخ وجغرافيا 

Other 3.0 8.8 7.1  أخرى  
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 س نالج بسالذين يقرؤون الكتب ح) رثك سنوات فأ10(لألفراد ب ة الكتءاعات قراس عددل المعدل األسبوعي: 43جدول 
   2009، عتجملنوع ا/المنطقةو

Table 43: Average Number of Weekly Hours of Reading for Person (10 Years and Over) by 
Region\ Type of Locality and sex, 2009 

 

Sex  الجنس 

Region \Type of Locality  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 نيسجنلا الك
Both Sexes 

  نوع التجمع /المنطقة

 Palestinian Territory 11 15 13 طينيةلسضي الفرااأل 

 West Bank 12 17 14 ةالضفة الغربي 

 Gaza Strip 9 8 9  غزةقطاع 

Type of Locality    نوع التجمع 

Urban 9 8 9 حضر 

Rural 19 30 25 ريف 

Camps 7 37 21 تمخيما 
 
 

 
      2009نوع التجمع، /ةقحسب الجنس والمنط) أكثرت فا سنو10 (رادألف اايقرؤه يت صفحات الكتب الددلعي عدل األسبوعالم: 44جدول 

Table 44: The Weekly Average of Book Pages Read by the Persons  
(10 Years and Over) by Region \Type of Locality and Sٍex, 2009 

 

Sex  سنجال 
Region \Type of Locality  إناث 

Females 
 ذكور

Males 
 نيسجنلا الك

Both Sexes 

 نوع التجمع  /المنطقة

Palestinian Territory 57 67 62 يةسطينفلاألراضي ال 

 West Bank 62 78 70 الضفة الغربية 

 Gaza Strip 46 40 43 قطاع غزة 

Type of Locality    نوع التجمع 

Urban 56 58 57 حضر 

Rural 58 81 70 ريف 

Camps 67 109 86 مخيمات 
 
 
 

 2009التجمع،  عون/المنطقةشهراً الماضية حسب الجنس و 12الل خ) رثكأوات فن س10(أها األفراد  قرلتي ابكتالد دع لمعد: 45جدول 
Table 45: Average Number of Books Read by Persons (10 years and over) During the  

Past 12 Months by Region\Type of Locality and Sex, 2009 
 

Sex  سنجال 
Region \Type of Locality  إناث 

Females 
 ذكور

Males 
 نيسجنلا الك

Both Sexes 

 نوع التجمع  /المنطقة

 Palestinian Territory 9 8 9 يةسطينفلاألراضي ال 

 West Bank 10 8 10 الضفة الغربية 

 Gaza Strip 7 6 7 قطاع غزة 

Type of Locality      نوع التجمع 

Urban 9 7 9 حضر 

Rural 11 11 11 ريف 

Camps 8 6 8 مخيمات 
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 2009نوع التجمع، /المحافظة/يه والمنطقةالنسبي لألسر حسب توفر مكتبة بيت زيعوالت: 46دول ج
Table 46: Percentage Distribution of Households by Availability of Home Library, and 

 Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

 Region\Governorate\Type of رتوفي فروت يال المجموع
Locality Total Not Available Available 

 نوع التجمع/فظةالمحا/قةطلمنا

 Palestinian Territory 100.0 79.7 20.3 طينيةسلفلاضي األرا 

West Bank 100.0 77.9 22.1 ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 77.3 22.7 نينج 

 Tubas  100.0 70.5 29.5 سوباط 

 Tulkarm 100.0 83.8 16.2 مرولكط 

 Nablus 100.0 78.7 21.3 سابلن 

 Qalqiliya* 100.0 79.8 20.2 يةللقيق* 

 Salfit * 100.0 85.2 14.8 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 75.6 24.4 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 77.8 22.2 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 66.3 33.7 سلقدا 

 Bethlehem* 100.0 84.1 15.9 حمليت ب* 

 Hebron 100.0 83.1 16.9 ليلخلا 

Gaza Strip 100.0 83.2 16.8   غزة طاعق 

 North Gaza** 100.0 84.6 15.4 غزة مالش** 

South Gaza*** 100.0 81.6 18.4 جنوب غزة*** 

Type of Locality    عمتجع الون 

Urban 100.0 79.0 21.0 ضرح 

Rural 100.0 82.5 17.5 يفر 

Camps 100.0 80.2 19.8 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ** *جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح.
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 2009سر التي لديها مكتبة حسب مواضيع الكتب المتوفرة في المكتبة والمنطقة،  األة نسب:47دولج
Table 47: Percentage Households That Have Library by 

 Subjects of Available Books and Region, 2009 
 

Region    طقةنالم 

Subjects of Books غزة طاعق 
 Gaza Strip 

 ةربيغ الةلضفا
 West Bank 

 طينيةسلفلاضي األرا
 Palestinian 

Territory 

 مواضيع الكتب

Scientific books (other than 
textbooks) 88.0 82.0 83.7 ت مناهج دراسيةسلي(تب علمية ك( 

Literature books (other than 
textbooks) 79.9 82.3 81.6 ت مناهج دراسيةسلي (ةدبيأتب ك( 

Religious books  98.1 96.2 96.7 ةينيدتب ك 

Textbooks 68.8 84.0 79.7 سيةا درجناهم 
Arabic cultural, ideological, fiction, 
and magazines 70.9 81.2 78.3 يةت عربجالكرية وقصص ومفة ويقافثتب ك 

Foreign cultural, ideological, 
fiction, and magazines 23.9 43.0 37.7 كرية وقصص ومجالت أجنبيةفة ويقافثتب ك 

Other : : 9.0  ىأخر  

(:): Data not available for publication    :(:)البيانات غير متاحة للنشر 
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 2009 ،العامة والجنس نوع المؤسسة حسبعامة  لمؤسسات المنتسبين)  سنوات فأكثر10(نسبة األفراد : 48جدول 
Table 48: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who are Members in Public Institutions 

 by Type of Public Institutions and Sex, 2009 
 

 Region   نطقةملا
 Sex and Type of Institutions ع غزةاطق 

Gaza Strip 
 يةبرغفة الضلا

West Bank
 لسطينيةفلاراضي ألا

Palestinian Territory

لجنس ونوع المؤسسةا  

Both Sexes الجنسينالك  

Sport Clubs 4.3 8.4 6.9 يضادي ريان 

Cultural Clubs 0.7 4.3 3.0 يفادي ثقان 

Public Library 1.9 4.2 3.3 ةمكتبة عام 

Societies 3.0 5.1 4.3 معياتج 

Trade union / federation 3.6 5.1 4.6 ادحات/قابةن 

political party 2.2 4.2  يزب سياسح 3.5

      Other 4.5 0.5  خرىأ 2.0

   Males  روكذ 

Sport Clubs 7.9 13.7  يضادي ريان 11.6

Cultural Clubs 0.9 5.7  يفادي ثقان 4.0

Public Library 1.7 4.5  ةامع ةبتمك 3.5

Societies 3.4 5.8  معياتج 4.9

Trade union / federation 5.4 8.0  ادحات/قابةن 7.0

Political party 4.0 6.7 5.8 يزب سياسح 

      Other 4.5 0.4 1.9 خرىأ 

  Females  ثإنا 

Sport Clubs 0.7 3.0 2.1 يضادي ريان 

Cultural Clubs 0.4 2.9 2.0 يفادي ثقان 

Public Library 2.1 3.8 3.2 ةمكتبة عام 

Societies 2.5 4.3 3.6 معياتج 

Trade union / federation 1.9 2.2 2.1 ادحات/قابةن 

Political party 0.4 1.5 1.1 يزب سياسح 

      Other 4.6 0.5 2.0 ىرأخ 
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 2009 ،نوع التجمع/محافظةلا/منطقةلاحسب وقت الفراغ لديهم والجنس و) رثكاوات فنس 10(نسبي لألفراد زيع الوتلا: 49ول دج
 Table 49: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time, Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of 
Locality and Sex 

 المجموع
Total 

ال يوجد وقت فراغ
None 

 قت قليلو
Little 

 وقت كافي/قت كبيرو
Enough /a Lot 

نوع التجمع /حافظةملا/نطقةملا

 والجنس

Both sexes     نيس الجنالك 

Palestinian Territory 100.0 24.5 28.3  لسطينيةفل اراضيأل  ا 47.2

West Bank 100.0 25.8 32.9  يةبرلغفة اضل  ا 41.3

    Jenin 100.0 28.4 31.7  ين   جن 39.9

    Tubas  100.0 19.1 70.1  *باسوط  10.8

    Tulkarm 100.0 29.7 26.0  كرملوط 44.3

    Nablus 100.0 25.3 26.9  لسبان 47.8

    Qalqiliya* 100.0 33.9 19.9  *يليةقل   ق 46.2

     Salfit*  100.0 27.5 17.5  *يتفل   س 55.0

    Ramallah & Al-Bireh 100.0 25.1 33.3  لبيرةاو  اهللاما   ر 41.6

    Jericho and Al Aghwar* 100.0 17.7 34.3  *أريحا واألغوار 48.0

    Jerusalem 100.0 26.0 27.3  دسقلا 46.7

    Bethlehem 100.0 3.8 46.1   لحمتيب 50.1

    Hebron 100.0 30.5 39.0  ليلخل  ا 30.5

   Gaza Strip 100.0 22.1 20.2  ةع غزاط ق 57.7

     North Gaza** 100.0 19.5 22.1  **ةل غزام   ش 58.4

South Gaza*** 100.0  ***جنوب غزة 56.8 18.0 25.2

Type of Locality     عجم التعو ن 

Urban 100.0  رضح 46.1 28.5 25.4

Rural 100.0  فير 44.5 29.7 25.8

Camps 100.0  ماتيخم 60.8 24.0 15.2

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة ومحافظة غزةشمال غزة تشمل محافظة .

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009، نوع التجمع/محافظةلا/منطقةلاحسب وقت الفراغ لديهم والجنس و)  رثكاوات فنس 10(النسبي لألفراد  زيعتولا): تابع (49ول دج
Table 49 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time, Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
   

Region\Governorate\Type of 
Locality and Sex 

 المجموع
Total 

ال يوجد وقت فراغ
None 

 قت قليلو
Little 

 وقت كافي/قت كبيرو
Enough /a Lot 

نوع التجمع /حافظةملا/نطقةملا

 والجنس

Males     روكذ 

Palestinian Territory 100.0 23.7 26.6  لسطينيةفل اراضيأل  ا 49.7

West Bank 100.0 26.3 32.7  يةبرلغفة اضل  ا 41.0

    Jenin 100.0 29.8 29.4  ين   جن 40.8

    Tubas*  100.0 22.6 76.2  *باسوط  1.2

    Tulkarm 100.0 37.6 23.1  كرملوط 39.3

    Nablus 100.0 24.9 27.4  لسبان 47.7

    Qalqiliya* 100.0 32.0 23.2  *يليةقل   ق 44.8

     Salfit * 100.0 21.0 17.8  *يتفل   س 61.2

    Ramallah & Al-Bireh 100.0 22.4 29.3  لبيرةاو هللا اما   ر 48.3

    Jericho and Al Aghwar* 100.0 7.9 43.6  *أريحا واألغوار 48.5

    Jerusalem 100.0 31.1 25.9  دسقلا 43.0

    Bethlehem 100.0 5.9 45.6   لحمتيب 48.5

    Hebron 100.0 27.3 41.4  ليلخل  ا 31.3

   Gaza Strip 100.0 19.1 15.9  ةع غزاط ق 65.0

     North Gaza** 100.0 15.7 16.0  **ةل غزام   ش 68.3

South Gaza*** 100.0 23.2 15.7 61.1 جنوب غزة*** 

Type of Locality     عجم التعو ن 

Urban 100.0 23.6 26.9 49.5 رضح 

Rural 100.0 27.5 27.4 45.1 فير 

Camps 100.0 16.9 22.6 60.5 ماتيخم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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 2009 ،نوع التجمع/محافظةلا/منطقةلاغ لديهم والجنس واقت الفروحسب ) رثكاوات فنس 10( النسبي لألفراد عزيلتوا: )تابع (49ل وجد
Table 49 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time, Sex and 

Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\Type of 
Locality and Sex 

 المجموع
Total 

ال يوجد وقت فراغ
None 

 قت قليلو
Little 

 وقت كافي/قت كبيرو
Enough /a Lot 

نوع التجمع /حافظةملا/نطقةملا

 والجنس

Females     إناث 

Palestinian Territory 100.0 25.3 30.0  لسطينيةفل اراضيأل  ا 44.7

West Bank 100.0 25.3 33.0  يةبرلغفة اضل  ا 41.7

    Jenin 100.0 26.8 34.4  ين   جن 38.8

    Tubas*  100.0 14.4 61.9  *باسوط   23.7

    Tulkarm 100.0 20.6 29.4  كرملوط 50.0

    Nablus 100.0 25.6 26.5  لسبان 47.9

    Qalqiliya* 100.0 37.0 14.7  *يليةقل   ق 48.3

     Salfit*  100.0 34.6 17.0  *يتفل   س 48.4

    Ramallah & Al-Bireh 100.0 27.4 36.7  لبيرةاو  اهللاما   ر 35.9

    Jericho and Al Aghwar* 100.0 26.8 25.7  *غوارأريحا واأل 47.5

    Jerusalem 100.0 20.9 28.7  دسقلا 50.4

    Bethlehem 100.0 1.8 46.7   لحمتيب 51.5

    Hebron 100.0 33.7 36.7  ليلخل  ا 29.6

   Gaza Strip 100.0 25.2 24.7  ةع غزاط ق 50.1

     North Gaza** 100.0 23.6 28.7  **ةل غزام   ش 47.7

South Gaza*** 100.0 27.1 20.2 52.7 جنوب غزة*** 

Type of Locality     عجم التعو ن 

Urban 100.0 27.2 30.1 42.7 رضح 

Rural 100.0 24.1 32.0 43.9 فير 

Camps 100.0 13.7 25.2 61.1 ماتيخم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر)الخطأ المعياري(التباين .

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  *** ورفحجنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس. 
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  2009 ،منطقةلا ونسجوال اغهمفرحسب أهم مكان يقضون به وقت ) رثكاوات فنس 10(ع النسبي لألفراد يزوالت: 50ل ودج
Table 50: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by 
 the Major Place They Spend  Their Free Time, Sex and Region, 2009  

 

  Region  نطقةملا   
Sex and Place طاع غزةق 

 Gaza Strip 
 ةيربغلضفة الا

 West Bank 
 لفلسطينيةااألراضي 

Palestinian Territory 

 لجنس ومكانا
  قضاء وقت الفراغ

  Both sexes   نينس الجالك 

   Home 85.6 79.8  البيت   82.0
Friends and relations’ homes 9.6 11.5  ربقاصدقاء واألبيوت األ   10.8

Places of worship  1.6 1.4  ادةبدور الع   1.4

Street 2.2 1.9  الشارع   2.0

Other 1.0 5.4    أخرى 3.8

Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

  Males    ذآور 

   Home 81.3 72.3  البيت   75.7
Friends and relations’ homes 10.4 12.8  ربقاصدقاء واألبيوت األ   11.9

Places of worship  2.5 2.5 2.5   ادةبدور الع 

Street 4.2 3.3 3.7   الشارع 

Other 1.6 9.1 6.2 أخرى   

Total 100.0 100.0    المجموع 100.0

Females      ناثإ 

   Home 90.4 87.5  البيت   88.5
Friends and relations’ homes 8.8 10.2  ربقاصدقاء واألبيوت األ   9.7

Places of worship  0.5 0.3  ادةبدور الع   0.4

Street 0.1 0.3 0.3   الشارع 

Other 0.2 1.7 1.1 أخرى   

    Total 100.0 100.0 100.0 المجموع  
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 نسجوالت فراغ حسب أهم نشاط يقومون به في وقت فراغهم الذين لديهم وق) رثكاوات فنس 10(ع النسبي لألفراد يوزتال: 51ل وجد
 2009 ،منطقةلاو

Table 51: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Have Free Time 
 by Main Activity Perform During Free Time, Sex and Region, 2009 

     

Region  قةطنمال 
Sex and Main Activity طاع غزةق 

Gaza Strip 
 ربيةغلضفة الا

West Bank 
 الفلسطينيةاألراضي 

Palestinian Territory 

 جنس والنشاطال

  Both sexes     نينس الجالك 

Viewing Television and Video 64.8 56.6 الفيديو                   ولتلفزيون امشاهده    59.7
Reading (newspapers, books, 
magazines …)    6.7 8.2 ...)    كتب، المجالت،الالصحف،  (القراءة   7.6

Doing sports 1.6 8.2     ممارسة العاب رياضية 5.7

 Use the computer / internet 9.8 9.9 اإلنترنت                 /الكمبيوتر   استخدام 9.9

Other 17.1 17.1      أخرى                 17.1

Total 100.0 100.0   المجموع 100.0

  Males   ذآور 

Viewing Television and Video 60.8 51.9 الفيديو                   ولتلفزيون امشاهده    55.4
Reading (newspapers, books, 
magazines …)    5.1 6.4 ...)    كتب، المجالت،الالصحف،  (القراءة   5.9

Doing sports 2.9 13.6     ممارسة العاب رياضية 9.4

 Use the computer / internet 12.9 12.6 اإلنترنت                 /الكمبيوتر   استخدام 12.7

Other 18.3 15.5    أخرى                   16.6

Total 100.0 100.0   المجموع 100.0

  Females      إناث 

Viewing Television and Video 69.2 61.2 الفيديو                   ولتلفزيون امشاهده    64.2
Reading (newspapers, books, 
magazines …)    8.4 9.9 ...)    كتب، المجالت،الالصحف،  (القراءة   9.4

Doing sports 0.2 2.8     ممارسة العاب رياضية 1.8

 Use the computer / internet 6.4 7.3 اإلنترنت                 /الكمبيوتر   استخدام 6.9

Other 15.8 18.8    أخرى                   17.7

Total 100.0 100.0   المجموع 100.0
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 راغهم ولكن لم يقوموا به فالذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط أثناء وقت) ثركات فنواس 10(األفراد  ةبنس: 52ول دج
 2009 ،نوع التجمع/محافظةلا/منطقةلا وس حسب الجن

 Table 52 :Percentage of Persons (10 Years and Over) Have Free Time and Willing to Perform 
Cultural Activities During Free Time and Did Not Do by Sex and 

 Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

 Sex  سنجلا 
Region\Governorate\ 

Type of Locality  إناث 
Females 

 ذكور
Males 

 نيسجنلا الك
Both Sexes 

 /افظةمحلا/طقةمنلا
 نوع التجمع 

Palestinian Territory 21.0 19.7  ةلسطينيفل اراضيأل  ا 20.4

West Bank 27.4 28.0  يةبرلغفة اضل  ا 27.7

    Jenin 24.0 26.5  ين   جن 25.3

    Tubas * 39.0 67.7  *باسوط  54.7

    Tulkarm 20.9 23.0  كرملوط 21.9

    Nablus 37.6 37.9  لسبان 37.8

    Qalqiliya* 26.6 23.4  *يليةقل   ق 24.6

     Salfit * 2.9 3.8  *يتفل   س 3.4

    Ramallah & Al-Bireh 27.7 20.1  لبيرةاو  اهللاما   ر 24.1

    Jericho and Al Aghwar* 72.1 58.9  *أريحا واألغوار 65.0

    Jerusalem 26.3 23.9  دسقلا 25.2

    Bethlehem 13.1 10.6   لحمتيب 11.9

    Hebron 29.6 33.7  لليخل  ا 31.7

   Gaza Strip 10.0 6.6  ةع غزاطق   8.2

       North Gaza** 7.9 2.8  **ةل غزام   ش 5.1

    South Gaza*** 12.4 11.8 12.1 جنوب غزة  *** 

Type of Locality    عجم التعو ن 

Urban 20.4 19.7 20.0 رضح 

Rural 25.3 23.2 24.3 فير 

Camps 18.3 14.1 16.3 ماتيخم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.   * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) لخطأ المعياريا(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  *** البلح وخانيوس ورفحجنوب غزة تشمل محافظات دير. 
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 الذين لديهم وقت فراغ حسب النشاط الرئيسي الذي يرغب الفرد بممارسته) رثكاوات فنس 10(ع النسبي لألفراد يوزلتا: 53 دولج
    2009 ،منطقةلا وجنس وال يمارسه في وقت فراغه وال

 Table 53: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Have Free Time by Main 
Activity Willing to Perform and Did Not do During Free Time, Sex and Region, 2009  

 

Region  قةطنمال 

Sex and Main Activity طاع غزةق 
Gaza Strip

ربيةغلضفة الا
West 

Bank 

 لسطينيةلفااألراضي 
Palestinian 
Territory 

 الجنس والنشاط الرئيسي

  Both sexes  نينس الجالك 

Reading (newspapers, books, magazines) 0.6 7.2 6.2  )الصحف، الكتب، المجالت(القراءة 

Writing (poetry, short stories, novels..) 1.4 3.9 3.5  )…شعر، قصة قصيرة، رواية، (الكتابة 

Sports 18.3 20.1 19.9  ممارسة األلعاب الرياضية

Using computer/internet 5.2 10.0 9.3  اإلنترنت/استخدام الكمبيوتر

Attend public lectures and symposiums 8.5 7.5 7.6  حضور ندوات ومحاضرات عامة

Travel outside or inside the country 11.5 20.2 18.9  داخل البالد/الرحالت خارج 

Hand crafts 20.1 6.8 8.8 )التطريز، النحت، الخزف(عمال يدوية القيام بأ

Join social occasions 4.9 3.0 3.3   في المناسبات االجتماعيةالمشاركة

Other 29.5 21.3 22.5  أخرى

Total 100.0 100.0  المجموع 100.0

  Males    ذآور 

Reading (newspapers, books, magazines) 0.0 9.6 8.4  ) المجالتالصحف، الكتب،(القراءة 

Writing (poetry, short stories, novels..) 1.4 3.5 3.2  )…شعر، قصة قصيرة، رواية، (الكتابة 

Sports 23.3 25.3 25.1  ممارسة األلعاب الرياضية

Using computer/internet 5.4 9.3 8.8  اإلنترنت/استخدام الكمبيوتر

Attend public lectures and symposiums 4.6 6.9 6.6  حضور ندوات ومحاضرات عامة

Travel outside or inside the country 16.5 19.4 19.0  داخل البالد/الرحالت خارج 

Hand crafts 4.3 2.7 2.9 )التطريز، النحت، الخزف(القيام بأعمال يدوية 

Join social occasions 1.5 1.9 1.8   في المناسبات االجتماعيةالمشاركة

Other 43.0 21.4 24.2  أخرى

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 

  Females      إناث 

Reading (newspapers, books, magazines) 1.0 4.7  )الصحف، الكتب، المجالت(القراءة  4.1

Writing (poetry, short stories, novels..) 1.5 4.2  )…شعر، قصة قصيرة، رواية، (الكتابة  3.7

Sports 14.6 14.8  ممارسة األلعاب الرياضية 14.7

Using computer/internet 5.1 10.7  اإلنترنت/استخدام الكمبيوتر 9.7

Attend public lectures and symposiums 11.3 8.0  حضور ندوات ومحاضرات عامة 8.6

Travel outside or inside the country 7.9 21.1  داخل البالد/الرحالت خارج  18.8

Hand crafts 31.5 11.1 )التطريز، النحت، الخزف(القيام بأعمال يدوية  14.7

Join social occasions 7.4 4.2   في المناسبات االجتماعيةالمشاركة 4.7

Other 19.7 21.2  أخرى 21.0

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 م بهالقيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الذي حال دون قيامهن  يرغبوينالذ)  سنوات فأكثر10(ألفراد ا ةنسب: 54ل ودج

 2009 والجنس، قةنطالم و
Table 54: Percentage of Persons (10 Years and Over) Willing to Perform Cultural Activities 

 and Did Not do by Reason for Not Performing the Activity, Sex and Region, 2009 
 

Region  نطقةملا  

Sex and Reason  
 ع غزةاطق

Gaza Strip 
 يةبرغفة الضلا

West Bank 

لسطينيةفلاراضي ألا
Palestinian 
Territory 

 الجنس والسبب

   Both Sexes    نيس الجنالك 

Lack of free time 23.1 42.1 39.2 عدم توفر وقت فراغ كافي 

Lack of personal incentives 12.0 16.6 15.9 الحافز الشخصي دم توفرع 

Activity’s high cost 31.1 39.6 38.3 شاط عاليةنكلفة الت 
Dominant political 
circumstances 39.6 26.6  اسية السائدةلسياوضاع ألا 28.6

Parents or those in charge 
say no 22.4 20.5  ألمهات أو ولي األمر يرفضوناآلباء وا 20.8

Lack of available places for 
such activity or the society 
lacks such activity 

17.0 36.4 33.5 
 غير متوفرة في طمنشآت أو النشا دم توفرع

 جتمعمال

Transport difficulties 5.3 19.5  واصالتمعوبة الص 17.4

Other 5.1 10.8  خرىأ 9.9

   Males   روكذ 

Lack of free time 10.6 39.7  عدم توفر وقت فراغ كافي 36.0

Lack of personal incentives 5.6 15.9  الحافز الشخصي دم توفرع 14.6

Activity’s high cost 36.0 39.8  شاط عاليةنكلفة الت 39.3
Dominant political 
circumstances 58.2 29.7  سائدةالسياسية الألوضاع ا 33.4

Parents or those in charge 
say no 17.8 13.7  ألمهات أو ولي األمر يرفضوناآلباء وا 14.2

Lack of available places for 
such activity or the society 
lacks such activity 

26.4 39.7 37.9 
 غير متوفرة في طمنشآت أو النشا دم توفرع

 المجتمع

Transport difficulties 7.6 20.8 19.1 واصالتمعوبة الص 

Other 2.8 10.9 9.8 خرىأ 
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 القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الذي حال ن  يرغبوينالذ)  سنوات فأكثر10(ألفراد ا ةنسب): تابع (54ل ودج

 2009 والجنس، قةنطالمم به ودون قيامه
Table 54 (Cont.):Percentage of Persons (10 Years and Over) Willing to Perform Cultural  

Activities and Did Not do by Reason for Not Performing the Activity, Sex and  Region, 2009 
 

Region  نطقةملا  

Sex and Reason  
 ع غزةاطق

Gaza Strip 
 يةبرغفة الضلا

West Bank 

لسطينيةفلاراضي ألا
Palestinian 
Territory 

 الجنس والسبب

  Females    ثانإ 

Lack of free time 32.2 44.6 42.5 عدم توفر وقت فراغ كافي 

Lack of personal incentives 16.7 17.3 17.2 الحافز الشخصي دم توفرع 

Activity’s high cost 27.5 39.4 37.4 شاط عاليةنكلفة الت 
Dominant political 
circumstances 26.0 23.4 23.8 السائدةية لسياساألوضاع ا 

Parents or those in charge 
say no 25.7 27.6 27.2 ألمهات أو ولي األمر يرفضوناآلباء وا 

Lack of available places for 
such activity or the society 
lacks such activity 

 غير متوفرة في المجتمعطمنشآت أو النشا دم توفرع 29.1 33.1 10.2

Transport difficulties 3.6 18.2 15.6 اصالتمووبة الصع 

Other 6.8 10.6 10.0 خرىأ 
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 القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الرئيسي ن  يرغبوينالذ)  سنوات فأكثر10(ع النسبي لألفراد يتوزل ا:55 دولج

 2009 به والمنطقة والجنس، همامل دون قيالذي حا
Table 55: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Willing to Perform Cultural 

Activities and Did Not do by Main Reason for Not Performing the Activity, Sex and Region, 2009 
 

  Region  نطقةملا  

Sex and Reason 
 ع غزةاطق

Gaza Strip

يةبرغفة الضلا
West 
Bank 

لسطينيةفلاراضي ألا
Palestinian 
Territory 

 الجنس والسبب

Both Sexes    نيس الجنالك 

Lack of free time  18.8 26.7 25.6 عدم توفر وقت فراغ كافي 

Lack of personal incentives 8.2 7.2  الحافز الشخصي دم توفرع 7.4

Activity’s high cost 11.0 21.6  ليةاط عاشنكلفة الت 20.0

Dominant political circumstances 22.2 7.3  ألوضاع السياسية السائدة 9.5

Parents or those in charge say no 19.8 10.3  اآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون 11.7

Lack of available places for such activity 
or the society lacks such activity 14.3 16.2 او النشاط غير متوفرة في المجتمععدم توفر منشآت  15.9

Transport difficulties 1.0 1.7  صعوبة المواصالت 1.6

 Other  4.7 9.0  أخرى 8.3

Total 100.0 100.0  المجموع 100.0

Males  ذكور 

Lack of free time  6.3 24.6 22.2 عدم توفر وقت فراغ كافي 

Lack of personal incentives 5.6 8.4 8.0 الحافز الشخصي دم توفرع 

Activity’s high cost 15.1 23.1 22.1 ليةشاط عانكلفة الت 

Dominant political circumstances 34.2 9.8 12.9 ألوضاع السياسية السائدة 

Parents or those in charge say no 14.7 4.2 5.6 اآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون 

Lack of available places for such activity 
or the society lacks such activity 20.0 19.4 19.5  او النشاط غير متوفرة في المجتمععدم توفر منشآت

Transport difficulties 2.3 1.7 1.8 صعوبة المواصالت 

 Other  1.8 8.8 7.9 أخرى 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الرئيسين  يرغبوينالذ)  سنوات فأكثر10(ع النسبي لألفراد يتوزل ا:)تابع( 55دولج

 2009 به والمنطقة والجنس، همامل دون قيالذي حا
Table 55(Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Willing to Perform 
Cultural Activities and Did Not do by Main Reason for Not Performing the Activity, Sex and 

Region, 2009 
 

  Region  نطقةملا  

Sex and Reason 
 ع غزةاطق

Gaza Strip

يةبرغفة الضلا
West 
Bank 

لسطينيةفلاراضي ألا
Palestinian 
Territory 

 الجنس والسبب

Females    ثانإ 

Lack of free time  28.0 28.7 28.6 عدم توفر وقت فراغ كافي 

Lack of personal incentives 10.1 6.0 6.7 الحافز الشخصي دم توفرع 

Activity’s high cost 8.0 20.1 18.0 ليةشاط عانكلفة الت 

Dominant political circumstances 13.5 4.7 6.2 ألوضاع السياسية السائدة 

Parents or those in charge say no 23.6 16.6 17.8 اآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون 

Lack of available places for such activity 
or the society lacks such activity 10.0 13.0 12.5  او النشاط غير متوفرة في المجتمععدم توفر منشآت

Transport difficulties - 1.7 1.4 واصالتصعوبة الم 

  Other 6.8 9.2 8.8 أخرى 

Total 100.0 100.0 100.0 المجموع 
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 2009 والمنطقة، الحديثحسب موضوع   بعض المواضيع الثقافية المتوارثةحولالتي يتم الحديث فيها التوزيع النسبي لألسر : 56جدول 
Table 56: Percentage Distribution of Households that Discuss Some Traditional Cultural Themes 

by Theme and Region, 2009 
  

Region and Traditional 
Cultural Themes 

 المجموع
Total 

 ال يتم الحديث
Do not Discuss 

 يتم الحديث 
Discuss 

 ةالمواضيع الثقافية المتوارثالمنطقة و

 Palestinian Territory    طينيةسلفلاضي األرا 

Myths 100.0 50.7 49.3  خرافيةتاياكح(أساطير (  

Folktales 100.0 34.4 65.6 توارثةمات يرواوصص ق 

Stories 100.0 19.9 80.1 حكايات واقعية 

Comedy Stories 100.0 41.1 58.9 ةاثيرت تاكاهف 

Poetry and Folk Songs 100.0 58.7 41.3 ثيرا تءغناوعر ش 

Sayings and Proverbs 100.0 42.6 57.4 قوال مأثورة وأمثالأ 

Puzzles and Riddles 100.0 48.3 51.7 أحاجي(ألغاز( 

West Bank  ةربيغ الةلضفا 

Myths 100.0 52.0 48.0  خرافيةتاياكح(أساطير (  

Folktales 100.0 35.8 64.2 توارثةمات يرواوصص ق 

Stories 100.0 27.1 72.9 حكايات واقعية 

Comedy Stories 100.0 40.6 59.4 ةاثيرت تاكاهف 

Poetry and Folk Songs 100.0 58.2 41.8 ثيرا تءغناوعر ش 

Sayings and Proverbs 100.0 42.2 57.8 أقوال مأثورة وأمثال 

Puzzles and Riddles 100.0 49.3 50.7 أحاجي(ألغاز( 

Gaza Strip  غزة طاعق 

Myths 100.0 48.1 51.9  خرافيةتاياكح(أساطير (  

Folktales 100.0 31.9 68.1 توارثةمات يرواوصص ق 

Stories 100.0 6.0 94.0 حكايات واقعية 

Comedy Stories 100.0 42.0 58.0 ةاثيرت تاكاهف 

Poetry and Folk Songs 100.0 59.6 40.4 ثيرا تءغناوعر ش 

Sayings and Proverbs 100.0 43.4 56.6 أقوال مأثورة وأمثال 

Puzzles and Riddles 100.0 46.4 53.6 أحاجي(ألغاز( 
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 )  سنة17-5(األطفال  ي يشاهدهاتلا مجاع البربي لألسر حسب مراقبة نوسالن زيعوالت: 57جدول 
 2009نوع التجمع، /ةظفاحمال/ةقنطمالو

Table 57: Percentage Distribution of Households by Controlling Programs Viewed by Children  
(5-17 Years), Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال تراقب
Do not Control 

  تراقب
Control 

وع التجمعن/ةفظامحال/قةطلمنا

 Palestinian Territory 100.0 6.1  ينيةطفلسلضي ااألرا  93.9

 West Bank 100.0 6.4  ةربيغ الةلضفا  93.6

 Jenin 100.0 3.4  نينج 96.6

 Tubas *  100.0 7.5  *سوباط 92.5

 Tulkarm 100.0 3.5  مرولكط 96.5

 Nablus 100.0 6.5  سابلن 93.5

 Qalqiliya 100.0 -  يةلقيقل 100.0

 Salfit * 100.0 2.9  *تلفيس 97.1

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 6.6  يرةبوال هللاام ر 93.4

Jericho and Al Aghwar* 100.0 3.6  *أريحا واألغوار 96.4

 Jerusalem 100.0 4.6  سلقدا 95.4

 Bethlehem 100.0 6.0  حمليت ب 94.0

 Hebron 100.0 11.5  ليلخلا 88.5

 Gaza Strip 100.0 5.5  غزة طاعق 94.5

 North Gaza 100.0 8.8  غزة مالش 91.2

 Gaza 100.0 3.0  زةغ 97.0

 Deir Al-Balah 100.0 7.2  حلبلاير د 92.8

 Khan Yunis 100.0 7.1  نسوانيخ 92.9

 Rafah 100.0 3.1  فحر 96.9

Type of Locality    عمجتلاوع ن 

Urban 100.0 5.2  ضرح 94.8

Rural 100.0 10.1  يفر 89.9

  Camps 100.0 5.3 94.7 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 ) سنة 17-5 (األطفالن من قبل ويزفتللومية لبتها عدد ساعات المشاهدة اليقحسب مرا بي لألسرالنسزيع التو: 58جدول 
 2009تجمع، نوع ال/فظةالمحا/قةطلمنوا

Table 58: Percentage Distribution of Households by Controlling the Number of Hours of Daily 
Television Viewing by Children (5-17 Years), Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 انحياأعم ن
Yes, Sometimes 

 اًائمدعم ن
Yes, Always 

 /لمحافظةا/قةطلمنا
 التجمع نوع

  Palestinian Territory 100.0 22.2 24.2  طينيةسلفل اياضألرا  53.6

  West Bank 100.0 25.9 21.0  ةربيغ الةلضفا  53.1

 Jenin 100.0 40.9 14.4  نينج 44.7

 Tubas * 100.0 11.1 24.8  *سوباط 64.1

 Tulkarm 100.0 18.4 25.7  مرولكط 55.9

 Nablus 100.0 28.6 16.5  سابلن 54.9

 Qalqiliya* 100.0 23.9 16.7  *يةللقيق 59.4

 Salfit * 100.0 22.5 2.9  *تلفيس 74.6

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 35.3 16.4  يرةبوال هللاام ر 48.3

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 16.4 21.5  *أريحا واألغوار 62.1

 Jerusalem 100.0 9.1 33.6  سلقدا 57.3

 Bethlehem 100.0 24.7 19.4  حمليت ب 55.9

 Hebron 100.0 29.4 21.9  ليلخلا 48.7

  Gaza Strip 100.0 15.6 30.1  ةغز طاعق  54.3

 North Gaza 100.0 10.9 31.5  ةغزل ماش 57.6

 Gaza 100.0 11.0 24.4  ةزغ 64.6

 Deir Al-Balah 100.0 26.7 17.3  حلبلاير د 56.0

 Khan Yunis 100.0 15.2 42.6  نسوانيخ 42.2

 Rafah 100.0 24.6 40.3  فحر 35.1

  Type of Locality     عملتجاوع ن 

Urban 100.0 19.1 24.8  ضرح 56.1

Rural 100.0 33.0 19.2  يفر 47.8

Camps 100.0 25.7 29.7  تامخيم 44.6

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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  2009نوع التجمع، /فظةحالما/قةطلمنوا وبسحاالن خدموستي) ةنس 17-5(أطفال  جودوسب حي لألسر بلنسايع زلتوا: 59جدول 
Table 59: Percentage Distribution of Households By the Presence of Children (5-17 Years)  

Using Computer and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 انايأحعم ن
Yes, Sometimes 

 اًائمدعم ن
Yes, Always 

 /فظةالمحا/قةطلمنا
 نوع التجمع

   Palestinian Territory 100.0 30.5 31.1  طينيةسلفلاضي األرا  38.4

   West Bank 100.0 33.5 24.1  ةربيغ الةلضفا  42.4

 Jenin 100.0 22.5 30.6 46.9 نينج 

 Tubas*  100.0 17.1 48.3 34.6 سوباط* 

 Tulkarm 100.0 17.2 35.2 47.6 مرولكط 

 Nablus 100.0 36.0 22.1 41.9 سبلان 

 Qalqiliya* 100.0 23.6 12.2 64.2 ةيليقلق* 

 Salfit * 100.0 35.4 5.9 58.7 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 29.9 19.9 50.2 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 51.8 20.1 28.1 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 33.2 23.2 43.6 سلقدا 

 Bethlehem 100.0 52.1 10.1 37.8 حمبيت ل 

 Hebron 100.0 39.6 28.3 32.1 ليلخلا 

 Gaza Strip 100.0 25.1 43.8  غزة طاعق 31.1

 North Gaza 100.0 23.2 45.2 31.6 غزة مالش 

 Gaza 100.0 27.9 38.0 34.1 زةغ 

 Deir Al-Balah 100.0 25.9 43.0 31.1 حلالبير د 

 Khan Yunis 100.0 22.1 50.4 27.5 نسوانيخ 

 Rafah 100.0 23.7 49.2 27.1 فحر 

Type of Locality     عملتجاوع ن 

Urban 100.0 30.1 31.5  ضرح 38.4

Rural 100.0 36.0 27.3  يفر 36.7

Camps 100.0 23.3 35.5  تاخيمم 41.2

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

 وب س الحالىع)  سنة17-5 (لافطامج التي يستخدمها األبرالوع ة نبراقمسب حي لألسر بلنس ايعزلتوا: 60جدول 
 2009 التجمع، عون/ةظفالمحا/قةطلمناو

Table 60: Percentage Distribution of Households by Controlling Used Computer Programs  
 by Children (5-17 Years) and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

  

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 انياحأم عن
Yes, Sometimes 

 ماًائدعم ن
Yes, Always 

نوع التجمع/لمحافظةا/قةطنلما

  Palestinian Territory 100.0 23.3 22.5 54.2  نيةيطسلفلاضي األرا 

 West Bank 100.0 15.6 21.1 63.3  ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 24.3 15.8 59.9 نينج 

 Tubas *  100.0 14.3 35.4 50.3 سوباط* 

 Tulkarm 100.0 11.8 31.2 57.0 مرولكط 

 Nablus 100.0 12.9 16.9 70.2 سابلن 

 Qalqiliya * 100.0 15.7 7.2 77.1 يةللقيق* 

 Salfit *  100.0 2.3 2.3 95.4 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 16.4 20.0 63.6 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 16.7 12.9 70.4 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 11.8 26.2 62.0 سلقدا 

 Bethlehem 100.0 4.3 26.5 69.2 حمليت ب 

 Hebron 100.0 20.7 22.2 57.1 ليلخلا 

 Gaza Strip 100.0 35.5 24.7 39.8  غزة طاعق 

 North Gaza 100.0 34.1 27.2 38.7 غزة مالش 

 Gaza 100.0 28.7 27.2 44.1 زةغ 

 Deir Al-Balah 100.0 37.6 17.8 44.6 حلبلاير د 

 Khan Yunis 100.0 37.4 21.8 40.8 نسوانيخ 

 Rafah 100.0 52.3 25.9 21.8 فحر 

  Type of Locality     عملتجاوع ن 

Urban 100.0 22.0 23.6 54.4 ضرح 

Rural 100.0 24.5 19.4 56.1 يفر 

Camps 100.0 30.3 19.5 50.2 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 )  سنة17-5(مية لألطفال يوالب اعات استخدام الحاسوسدد عبط ضب  حسلألسر لنسبيايع زلتوا: 61جدول 
    2009نوع التجمع، /فظةالمحا/قةطلمناو

Table 61: Percentage Distribution of Households by Controlling Number of Daily Hours  
of Using Computer by Children (5-17 years) and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال
No 

 انحياأعم ن
Yes, Sometimes 

 اًائمدعم ن
Yes, Always 

 /ةظحافملا/ةقلمنطا
 معالتجنوع 

  Palestinian Territory 100.0 30.1 24.2 45.7  طينيةسلفلاي ضارألا 

  West Bank 100.0 24.1 21.1 54.8  ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 36.8 17.0 46.2 نينج 

 Tubas * 100.0 22.1 32.7 45.2 سوباط* 

 Tulkarm 100.0 18.4 33.9 47.7 مرولكط 

 Nablus 100.0 22.1 21.7 56.2 سابلن 

 Qalqiliya* 100.0 12.8 18.6 68.6 يةللقيق* 

 Salfit * 100.0 2.3 2.3 95.4 تفيلس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 31.1 16.6 52.3 يرةبوال هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 13.9 10.0 76.1 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 11.3 27.5 61.2 سلقدا 

 Bethlehem 100.0 28.4 15.2 56.4 حمليت ب 

 Hebron 100.0 30.2 18.9 50.9 ليلخلا 

 Gaza Strip 100.0 39.7 29.1 31.2   غزة طاعق 

 North Gaza 100.0 35.6 31.9 32.5 غزة مالش 

 Gaza 100.0 35.2 33.4 31.4 زةغ 

 Deir Al-Balah 100.0 44.1 19.0 36.9 حلبلار يد 

 Khan Yunis 100.0 40.4 24.8 34.8 نسوانيخ 

 Rafah 100.0 52.9 31.0 16.1 فحر 

 Type of Locality     عملتجاوع ن 

Urban 100.0 29.1 24.8 46.1 ضرح 

Rural 100.0 29.0 22.0 49.0 يفر 

Camps 100.0 38.6 22.9 38.5 تخيمام 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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 )  سنة17-5(ل فاطلألية مويام اإلنترنت الدات استخعاسدد عبط ضسب حي لألسر بلنسايع زلتوا: 62جدول 
 2009نوع التجمع، /فظةالمحا/قةطلمناو

Table 62: Percentage Distribution of Households by Controlling Number of Daily Internet Using 
Hours by Children (5-17 years) and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate 
\Type of Locality 

 المجموع
Total 

  تضبط ال
Do not Control  

 تضبط 
Control  

 /ةفظالمحا/قةطلمنا
 عمجلتانوع 

  Palestinian Territory 100.0 19.6 80.4  ةسطينيلفلاضي األرا 

  West Bank 100.0 21.0 79.0  ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 43.1 56.9 نينج 

 Tubas * 100.0 25.1 74.9 سوباط* 

 Tulkarm 100.0 20.1 79.9 مرولكط 

 Nablus 100.0 32.6 67.4 سابلن 

 Qalqiliya 100.0 24.8 75.2 يةللقيق* 

 Salfit * 100.0 18.5 81.5 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 28.5 71.5 يرةوالب هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 10.6 89.4 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 4.9 95.1 سلقدا 

 Bethlehem* 100.0 20.8 79.2 حمليت ب* 

 Hebron 100.0 12.7 87.3 ليلخلا 

 Gaza Strip 100.0 17.2 82.8  غزة طاعق 

 North Gaza** 100.0 20.4 79.6 غزة الشم** 

 South Gaza*** 100.0 12.8 87.2 جنوب غزة*** 

 Type of Locality     معالتجوع ن 

Urban 100.0 17.7 82.3 ضرح 

Rural 100.0 28.1 71.9 يفر 

Camps 100.0 22.4 77.6 تايمخم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.

**North Gaza includes North Gaza and Gaza governorates.  **شمال غزة تشمل محافظة شمال غزة ومحافظة غزة.

***South Gaza includes Deir Al-Balah, Khan Yunis and Rafah governorates.  ***جنوب غزة تشمل محافظات دير البلح وخانيوس ورفح. 
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  اإلنترنت لى ع) سنة17-5(ع البرامج التي يستخدمها األطفال وة نبراقمسب حي لألسر بلنسايع زلتوا: 63جدول 
 2009نوع التجمع، /ةظلمحافا/ةلمنطقاو

Table 63: Percentage Distribution of Households by Controlling Type of Used Internet Programs 
by Children (5-17 years) and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 

 

Region\Governorate 
\Type of Locality 

 المجموع
Total 

مون اإلنترنتدخت يسلطفاأجد و يال
No children using the 

Internet 

  تراقب ال
Do not Control

 تراقب 
Control 

ع ون/فظةالمحا/قةطلمنا

 تجمعلا

  Palestinian Territory 100.0 59.9 3.9  طينيةسلفلاضي األرا 36.2

  West Bank 100.0 58.2 3.9  ةربيغ الةلضفا  37.9

 Jenin 100.0 67.0 2.4  نينج 30.6

 Tubas * 100.0 72.1 9.4  *سوباط 18.5

 Tulkarm 100.0 70.7 1.6  مرولكط 27.7

 Nablus 100.0 61.5 4.1  سابلن 34.4

 Qalqiliya* 100.0 48.5 4.3  *يةللقيق 47.2

 Salfit * 100.0 58.4 -  *تلفيس 41.6

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 46.2 8.3  ةيربوال هللاام ر 45.5

 Jericho and Al Aghwar* 100.0 37.0 6.7  *أريحا واألغوار 56.3

 Jerusalem 100.0 39.0 6.4  سلقدا 54.6

 Bethlehem* 100.0 44.6 1.3  *حمليت ب 54.1

 Hebron 100.0 72.6 1.2  ليلخلا 26.2

  Gaza Strip 100.0 62.8 3.8  غزة طاعق 33.4

 North Gaza 100.0 70.9 1.8  غزة مالش 27.3

 Gaza 100.0 55.4 6.8  زةغ 37.8

 Deir Al-Balah 100.0 64.6 4.4  حلبلاير د 31.0

 Khan Yunis 100.0 57.5 1.5  نسوانيخ 41.0

 Rafah 100.0 78.3 1.2  فحر 20.5

Type of Locality     عمتجلوع ان 

Urban 100.0 58.4 4.1  ضرح 37.5

Rural 100.0 67.1 2.5  يفر 30.4

Camps 100.0 59.7 4.4  تاخيمم 35.9

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.
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    2009لمنطقة، افي البيت و تنرنتعلى اإليارتها ز ب) سنة17-5( التي يقوم األطفال عب نوع المواقساألسر ح سبةن: 64جدول 
Table 64: Percentage of Households by Type of Sites that Children (5-17 years) Visit on the 

Internet at Home and Region, 2009 
 

  Region   نطقةملا  
Type of Site غزة طاعق  

 Gaza Strip 
 ةيب الغرةلضفا

West Bank 
 طينيةسلفلاضي األرا

Palestinian Territory 

 لموقعاع ون

Entertainment (games, music and 
songs, movies…etc.) 92.5 88.4 89.9 

األلعاب، الموسيقى (فيه رالتوية للتسا

 ...)واألغاني، أفالم،

Study 76.3 88.5  سةالدرا 84.1

Knowledge 79.4 78.5  رفة عالموع الالطا 78.8

Chat topics 26.0 38.8  ة دشدرلع ايواضم 34.2
Correspondence and 
communication (e-mail / contact 
programs /...)  

41.4 50.1 46.9 
البريد (ال تص واالتسالالمرا

 /...)برامج اتصال/اإللكتروني
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 2009نوع التجمع، /فظةالمحا/قةطلمناو) ةسن 17-5(هم لدقاء أطفاصأب يةفلكااة فرلمعاسب حي لألسر بلنسايع زلتوا: 65جدول 
Table 65: Percentage Distribution of  Households by Their Sufficient knowledge of Children’s 

Friends (5-17 Years) and Region\Governorate\Type of Locality, 2009 
 

Region\Governorate\ 
Type of Locality 

 المجموع
Total 

 ال تعرف
Do not know 

 تعرف
Know 

 /فظةالمحا/قةطلمنا
 نوع التجمع

 Palestinian Territory 100.0 4.7 95.3  طينيةسلفلاضي األرا 

 West Bank 100.0 5.5 94.5  ةربيغ الةلضفا 

 Jenin 100.0 6.2 93.8 نينج 

 Tubas * 100.0 0.6 99.4 سوباط* 

 Tulkarm 100.0 9.6 90.4 مرولكط 

 Nablus 100.0 6.7 93.3 سابلن 

 Qalqiliya* 100.0 4.4 95.6 يةللقيق* 

 Salfit * 100.0 2.9 97.1 تلفيس* 

 Ramallah & Al-Bireh 100.0 5.5 94.5 رةيبالو هللاام ر 

Jericho and Al Aghwar* 100.0 3.4 96.6 أريحا واألغوار* 

 Jerusalem 100.0 3.7 96.3 سلقدا 

 Bethlehem 100.0 2.4 97.6 محليت ب 

 Hebron 100.0 6.6 93.4 ليلخلا 

Gaza Strip 100.0 3.1 96.9 ةغز طاعق 

 North Gaza* 100.0 2.1 97.9 غزة مالش* 

 Gaza 100.0 4.3 95.7 زةغ 

 Deir Al-Balah 100.0 4.2 95.8 حلبلاير د 

 Khan Yunis 100.0 2.2 97.8 نسوانيخ 

 Rafah 100.0 1.2 98.8 فحر 

Type of Locality    عمجلتا وعن 

Urban 100.0 4.1 95.9 ضرح 

Rural 100.0 7.3 92.7 يفر 

Camps 100.0 4.1 95.9 تاخيمم 

* Variance (standard error) on this level for this indicator is high.  * على هذا المستوى عالي لهذا المؤشر) الخطأ المعياري(التباين.  
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Preface 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) has given special attention to the 
provision of official statistical pertaining to the Palestinian society in social, economic and 
geographical aspects. PCBS envisages that such statistics would assist Palestinian planners 
and decision-maker in making development decisions based on scientific bases. 
 
Given the importance of culture and its role on humans as well as society as a whole, the 
Palestinian Central Bureau of Statistics implemented a Household Culture Survey in the 
Palestinian Territory to reiterate its interest in the provision of necessary quantitative data on 
the cultural dimension of Palestinians, and an expression of its participation in the activities of 
the initiative “Jerusalem as capital of Arab Culture” in year 2009. 
 
The report of the main results of the Household Culture Survey-2009 provides statistical 
indicators on the culture practices of households and individuals in particular. PCBS hopes 
that these findings would encourage public institutions and researchers to further analyze the 
results for planning and policy formulation. 
 
This report provides many quantifiable indicators related to cultural activities and sheds light 
on the role of mass media in spreading culture.  Several indicators were derived on the habit 
of reading practices, reading of newspapers, listening to the radio, watch television, 
relationship with cultural institutions, the practices of cultural activities, the desire to perform 
cultural activities, and the main reasons that act as obstacles to carry out cultural activities. 
Also, it provides data on many topics associated with the use of the mass media (audio, video 
or written) in the Palestinian Territory. 
 
We hope that the findings of this report clearly depict the cultural reality of the Palestinian 
society, and will serve as basis for specialized studies in the future that will be of interest to 
planners, decision makers and researchers. 
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Executive Summary 
 

• The percentage of individuals aged 10 and over who watch television daily or sometimes 
amounted to 92.5%, including 95.1% in the West Bank and 88.1% in Gaza Strip. 

• The survey results indicate that 27.4% of households that have TV set watch local 
television stations including 19.1% in the West Bank and 44.3% in Gaza Strip. 

• The survey showed that 31.5% of households that have TV set watch dubbed sitcoms 
always on a daily basis (including 37.7% in the West Bank and 18.7% in Gaza Strip). 

• Results of the survey showed that 25.3% of households that have TV set watch Palestine 
TV always and on daily basis (distributed as 25.2% in the West Bank and 25.6% in Gaza 
Strip).  

• The percentage of persons (10 years and over) who listen to the Voice of Palestine in the 
Palestinian Territory amounted to 27.8% (distributed as 28.9% for males and 26.7% for 
females). 

• The survey results indicate that 55.9% of households listen to radio stations (including 
51.7% in the West Bank and 64.1% in Gaza Strip). 

• Results indicate that 32.1% of Palestinian households receive daily newspapers (including 
35.1% in the West Bank and 26.2% in Gaza Strip). 

• The percentage of individuals (10 years and over) who read newspapers amounted to 
31.5% in the Palestinian society (including 38.7% in the West Bank and 19.0% in Gaza 
Strip).  

• The results of the survey indicate that 39.0% of individuals (10 years and over) do not 
read books in the Palestinian Territory, (including 42.0% for males and 35.8% for 
females).  

• The percentage of households in the Palestinian Territory with home library reached 
20.3% (distributed as 22.1% in the West Bank and 16.8% in Gaza Strip). 

• The survey findings showed that 20.4% of individuals aged 10 and over are willing to be 
involved in cultural activities in their free time but didn’t do it; (distributed by gender as 
19.7% among males and 21.0% among females). 

• The survey has also revealed that 6.1% of households do not monitor the type of TV 
programs watched by their children aged (5-17 years), distributed by region as 6.4% in the 
West Bank and 5.5% in Gaza Strip. 
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Chapter One 
 

Introduction 
 

1.1 Introduction 
The Central Bureau of Statistics, since its inception in 1994, collects cultural statistics that 
depicts the cultural reality and characteristics of the Palestinian society. This cultural statistics 
focuses on collecting data from major cultural institutions that include cultural centers, 
museums, theaters, cinemas, newspapers, and magazines in terms of attendance (museums, 
theaters, cinemas) and the number of printed copies that are distributed and sold (newspapers 
and magazines). PCBS has started this activity since the beginning of 1998, where forms are 
collected from all institutions with the exception of monthly magazines (relevant data from 
monthly magazines is collected every three months). Annual data collection is focused on 
official cultural institutions that include radio and television, the Ministry of Youth and 
Sports, Ministry of Culture, Ministry of Information, Ministry of Social Affairs, as well as 
from radio stations and local television. 
 
Regarding PCBS’ efforts in the collection and dissemination of statistics relevant to the 
cultural characteristics of the Palestinian society, PCBS implemented the first Household 
Culture Survey in 1996, and incorporated culture-relevant questions with the time-use survey 
1999/2000. Additionally, PCBS implemented Mass Media Survey in year 2000, followed by 
the Computer, Internet and Mobile Phone Survey in 2004. In 2006, a Household Survey was 
carried out for the benefits of the Ministry of Information Technology and 
Telecommunications. 
 
1.2  Objectives of the Survey 
The Household Culture Survey aims to provide quantifiable indicators related to cultural 
activities and role of mass media in spreading the culture; examples of such information 
include: 
1. Availability of a home library, type of library collection, the culture of reading "the 

habit of reading and reading newspapers." 
2. Tendency to listen to the radio or watching television and time spent by each person in 

these activities, and the programs that are being watched or listened to.  
3. Popularity to visit cultural institutions and the practice of individuals to cultural 

activities. 
4. Popularity of TV and broadcasting stations, and the sources of news and information, 

and the main sources of entertainment and recreation. 
5. Proliferation of newspapers and magazines and how to obtain them, and the sections 

of the newspapers that have the largest number of readers.  
6. Connection to the Internet. 
7. The scope of using computers and the Internet; and the intended purpose of such 

usage. 
8. The scope of household monitoring to the type of television programs being watched 

by children, and the number of hours being spent watching television. 
 
1.3  Report structure 
This report includes five chapters in addition to the preface. Chapter One is a general 
introduction about the subject of the survey, its objectives and structure of the report.  Chapter 
Two displays concepts and definitions used in the survey.  Chapter Three sets the main results 
of the survey.  Chapter Four deals with the methodology used in planning and conducting the 
survey.  Chapter Five discusses the quality of the data. 
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Chapter Two 
 

Concepts and Definitions 
 

Comedy  Stories: 
Statements to be developed is scarce and entertainment among the people and be linked to the 
heritage, customs and traditions of the people. 
 
Dubbed Series: 
Intended soaps dubbed into Arabic is a vote for representatives and speak the Arabic 
language, instead of the original voice actor. 
 
Folktales: 
Is a long story describing the events in detail, and usually revolve around a particular topic, 
which are either factual or fictional. 
 
Having the Daily Newspapers: 
1. Yes: for households obtain daily newspaper at least four-days a week  
2. No: for households do not obtain daily newspaper at all 
 
Home Library : 
A collection of books classified in away that facilitate using and finding are needed. 
 
Listening to Radio: 
1. Yes: for individuals (10 years and over) who listen to radio on daily basis. 
2. No: for individuals (10 years and over) who do not listen to radio at all. 
 
Locality Type: 
Localities have been divided into three types: Urban, Rural, Camps 
Urban: Any locality whose population amounts to 10,000 persons or more. This applies to all 
governorates/districts centers regardless of their size. Besides, it refers to all localities whose 
populations vary from 4,000 to 9,999 persons provided they have, at least, four of the 
following elements: public electricity network, public water network, post office, health 
center with a full – time physician and a school offering a general secondary education 
certificate. 
Rural: Any locality whose population is less than 4,000 persons or whose population varies 
from 4,000 to 9,999 persons but lacking four of the aforementioned elements. 
Camp: It refers to any locality referred to as a refugee camp and administered by the United 
Nations Refugees and Work Agency in the Near East (U.N.R.W.A.). 
 
Myths: 
Is the story of fabulous exaggerated and impossible to obtain, and are usually the talk of the 
entertainment or for the shipment of determination and enthusiasm among the audience. 
 
Puzzles and Riddles: 
Is a questions you need answered by the quick wit and ability to analyze words and their 
meanings, which are generally used for entertainment and leisure 
 
Reading Books:  
The person reads regularly for the sake of increasing knowledge of promoting culture, e.g. 
preparation for lectures or exams or any other purpose.  Type and time reference of reading 
are not of special interest here. 
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Stories: 
Is a story that either have already occurred or imaginary but possible to occur and are usually 
novel orally 
 
Viewing TV: 
1. Yes, always: for households viewing TV on daily basis. 
2. Yes, sometimes: for households viewing TV but not on daily basis. 
3. No: for households do not viewing TV at all. 
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Chapter Three 
 

Main Findings 
 
3.1  Viewing Television and Local Television Stations 
The results indicate that 92.5% of individuals aged 10 and over view television daily or 
sometimes, including 95.1% in the West Bank and 88.1% in Gaza Strip. The prime time for 
these individuals to watch TV is in the period 18:00 and 22:00 hours as indicated by 59.6% of 
individuals aged 10 years and over including 64.2% in the West Bank and 50.9% in Gaza 
Strip. 
 
The results of the survey show that 27.4% of the households who have TV set view local 
television stations, including 19.1% in the West Bank and 44.3% in Gaza Strip. The findings 
indicate that households watch mostly the news (94.1%). 
 
In comparison with year 2006, households with TV set and view local TV stations amounted 
then to 39.6%, where individuals 10 years and over who view TV was 94.7%. 
  
3.2  Viewing Dubbed Series 
The findings of the survey reveals that 31.5% of the households that have TV set view dubbed 
series daily (37.7% in the West Bank and 18.7% in Gaza Strip).  
 
Among the locality type, rural areas were ranked the highest with 38.6% followed by camps 
and urban with  30.4% and 29.9% respectively. 
 
3.3  Viewing Palestine Television and Listening to the Voice of Palestine 
Findings revealed that 25.3% of households that have TV set view Palestine TV always and 
daily, including 25.2% for the West Bank and 25.6% for Gaza Strip. The time between 20:00 
hours at night and 6:00 hours in the morning is the most period when households view 
Palestine TV with 28.2% 
 
The findings indicate that  27.8% of individuals aged 10 and over listen to the Voice of 
Palestine, including 28.9% of males and 26.7% of females.  
 
In comparison with year 2006, the percentage of households that have TV set and watch 
Palestine TV always and on daily basis was 29.9%, while the percentage of individuals (10 
years and over) who listen to Voice of Palestine was 46.0%. 
 
3.4  Listening to Local Radio Stations 
Findings showed that 55.9% of households listen to radio stations, including 51.7% in the 
West Bank and 64.1% in Gaza strip. The results indicate that household’ first choice program 
to watch is the news (53.5% of households) distributed as 42.6% in the West Bank and 70.2% 
in the Gaza Strip). 
Regarding persons 10 years and over, the findings indicate that 45.7% of them listen to the 
radio distributed as 46.9% of males and 44.5% of females. The prime time for listening to the 
radio by persons (aged 10 years and over) is between 6 o’clock in the morning and 12 at noon 
as indicated by about 59.7% of persons (55.1% of males and 64.8% of females). In the same 
context, 44.1% of persons revealed that they do not listen to the radio because there is better 
substitute to the radio.    
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3.5  Obtaining and Reading the Newspapers 
The findings indicated that 32.1% of the Palestinian households obtain the daily newspapers 
either on daily or occasional basis compared to 39.9% in year 2006. The distribution by 
region indicates 35.1% for the West bank and 26.2% for Gaza Strip.  
 
The survey findings also showed that 31.5% of the individuals aged 10 and over in the 
Palestinian society read the newspapers distributed as 34.9% of males and 28.0% of females. 
However, there is noticeable difference between the West Bank and Gaza Strip in this regard 
where according to findings, the West Bank registered 38.7% and Gaza Strip registered 
19.0%. 
 
In the same context, 54.0% of individuals (10 years and over) do not read newspapers because 
they are not willing or not able to (do not read), distributed in the West Bank and Gaza Strip 
as 51.8% and 57.0% respectively. 
 
3.6  Reading Books 
The survey findings showed that 61.0% of individuals aged 10 and over read books; this 
reveals that 6 out of 10 persons whose age is 10 years and over in the Palestinian Territory 
read books. The results also indicated that 62.7% of persons (10 years and over) in the West 
Bank read books while 58.0% in Gaza Strip, distributed by gender as 58.0% of males and 
64.2% of females. 
 
3.7  Availability of Home Library 
According to the survey findings, fifth of the households in Palestinian Territory have home 
libraries (20.3% distributed as 22.1% in the West Bank and 16.8% in Gaza Strip). While the 
figure in the Palestinian Territory was 22.9% in 2006 
 
From locality type perspective, the results indicated that 21.0% of households in the urban 
areas have home library, compared to 17.5% in the rural areas and 19.8% in the camps. 
Furthermore, there are discrepancies in the distribution of households with home library from 
one governorate to another. 
 
3.8 Membership to Public Institutions 
The survey findings showed that 6.9% of individuals aged 10 and over are members of sports 
clubs, 4.3% of such individuals are members of charitable societies, and 4.6% are members of 
unions.  Findings showed that 3.3% of individuals are subscribers to public libraries,  3.5% of 
individuals aged 10 and over are affiliated to political parties and 3.0% members of cultural 
clubs. 
In comparison with year 2006, the results were 6.2% as members of sport clubs, 6.0% as 
members of charitable societies, 7.6% as members of unions, 3.9% as subscribers to public 
libraries, and 3.1% as members of cultural clubs. 
 
3.9  Willingness to Perform Cultural Activities 
The survey findings showed that 20.4% of individuals aged 10 and over are willing to be 
involved in cultural activities in their free time but didn’t do it; this includes 27.7% in the 
West Bank and 8.2% in Gaza Strip (19.7% among males and 21.0% among females). while 
among the locality type, rural areas were ranked the highest with 24.3% followed by urban 
and camps with  20.0% and 16.3% respectively. 
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3.10  Discuss Some Traditional Cultural Themes 
The survey findings showed that 49.3% of households in the Palestinian Territory tell myths 
and 65.6% tell folktales. Alternatively, 80.1% of the households tell realistic stories, 58.9% 
tell Heritage Comics, 41.3% tell about poetry and folk songs, 57.4% talk about sayings and 
proverbs, and 51.7% talk about puzzles and riddles. 
 
3.11  Households’ Monitoring their Children (5-17 years) in the use of Television and 
Computer 
The findings revealed that 6.1% (6.4% in the West Bank and 5.5% in Gaza Strip) of the 
households do not monitor the type of programs their children (5-17 years) watch on 
Television. Moreover, 30.1% (24.1% in the West Bank and 39.7% in Gaza Strip) of the 
households do not control the hours their children (5-17 years) spend on the computer 
everyday. In regards to household’s sufficient knowledge of the friends of their children, 
95.3% of the Palestinian Territory household have sufficient knowledge of the friends of their 
children ,this includes 94.5% in West Bank and 96.9% in Gaza Strip. 
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Chapter Four 
 

Methodology 
 
The work plan of the Household Culture Survey-2009 included a number of steps; first of 
which the formation of a technical committee that included as members experienced subject 
matter staff from the Palestinian Central Bureau of Statistics. The committee started the work 
by identifying needs and objectives through meetings and discussions with various 
stakeholders, and then started to design the forms with the required content. 
 
4.1  Survey questionnaire 
The survey questionnaire was developed based on the identified needs and after discussion 
with stakeholders. A workshop was conducted at the Palestinian Central Bureau of Statistics 
as part of the user producer dialogue to discuss the indicators of the survey. 
 
The forms of the survey consists of identification data of the questionnaire, quality controls, 
in addition to three main sections: 
Section I: Data about household members that include identification fields as well as 
characteristics of household members (demographic, social and economic) such as the 
relationship of individuals to head of household, age, sex, refugee status, education, main 
occupation. 
 
Section II: Household data includes information on the availability of library and its 
collection, access to newspapers and listening to radio stations and the acquisition of TV set 
and DVD. In addition, this section includes information on topics related to watching TV, the 
preferred TV programs as well as the monitoring of households to their children (5-17 years 
old) while watching television and using computers. 
 
Section III: Data on persons (aged 10 years or more), which includes information about 
reading newspapers and periodical publication, and the habit of reading books and type of 
books that persons read. In addition, the information also includes watching television, 
listening to the radio, and listening to the Voice of Palestine. Also, indicators about the 
practices of persons of the cultural activities in their free time and places they visit. 
  
4.2  Sampling and sampling frame 
 
4.2.1  Target population: 
All Palestinian households and individuals whose usual place of residence in the Palestinian 
Territory with focus on persons aged 10 years and over in year 2009. 
 
4.2.2  Sample frame  
The sampling frame consists of 4917 enumeration areas adopted in the Population, Housing 
and Establishment census 2007. Each enumeration area has an average size of about 120-150 
households. These were used in the first phase as Preliminary Sampling Units in the process 
of selecting the survey sample. In the second phase of sample selection, households sampling 
frame from census- 2007 was used and it contains identification data such as the names and 
addresses of heads of household, in addition to buildings and housing unit numbers. 
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4.2.3  Sample size  
The sample size of the survey was estimated to about  6,150 household. 
 
Two levels of stratification were made: 
Stratification by governorate (16 Governorate including J1) 
Stratification locality type (urban, rural, camp) 
 
4.2.4  Sample design  
The sample is stratified clustered systematic random sample. The design is comprised of three 
phases: 
 

Phase I: Random sample of 246 enumeration areas 
Phase II: Selection of (25) household from each enumeration area, selected in phase one, 
using systematic random manner 
Phase III: Selection of a person (aged 10 years or more) in the field from the selected 
households; and KISH TABLES are used in the process of persons selection to ensure 
indiscriminate selection. 
 
Note: in Jerusalem Governorate (J1), 17 enumeration areas were selected; then in the second 
phase, a group of households from each enumeration area were chosen using census-2007 
method of delineation and enumeration. This method was adopted to ensure household 
response is to the maximum to comply with the percentage of non-response as set  in the 
sample design. 
 
4.2.5  Sample distribution  
Distribution of the sample was stratified by governorate and type of locality to ensure that the 
size of the sampled households in each stratum fits with the actual number of households in 
that stratum as in the sampling frame. 
 
4.2.6  Dissemination level  
Data is disseminated on the level of the Palestinian Territory and region (West Bank and 
Gaza Strip). Other dissemination levels include by governorate and by sex.  
 
4.2.7  Method of weight calculation  
First: Household weights 
Preliminary household weight is calculated  from stratum h by dividing number of households 
in each stratum with the sample size of households within the stratum h, using the following 
formula. 
 

 
Where 
 

:Household stratum symbol i by governorate and locality type 
:Weight of household i in the stratum h 
:Number of households in the strata h according to household estimates in the survey 
reference year 
:Household sample size in the stratum h 
 

In the survey, one person aged 10 years and over was selected from the household, and this 
person was selected randomly using KISH tables. This person was given a preliminary weight 
equal to the preliminary household weight. Then the weight for the selected person 
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(preliminary) is calculated as the number of persons aged 10 years and over in the selected 
household. 
 
Second: person weights 
Then preliminary weights for persons were adjusted taking into accounts population 
projection to ensure results of the sample fit with the dissemination levels (region West Bank 
and Gaza Strip Sex: Male and female; age group(10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 
40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 years and over). Weights were 
adjusted as follows: 
 
Addition of preliminary household weight to the data file 
A new variable for adjusted persons weight is created in the persons data file by levels region: 
(West Bank and Gaza Strip, Sex: Male and female; age group (10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 
30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80 years and over). 
Then total preliminary weights for persons are calculated according to adjustments groups. 
Calculate distribution of population based on the adjusted projected population for the 
survey’s reference year. 
The adjustment factor fg is calculated according to adjustment groups by dividing the results 
of step (1) with the results of step (2). 
The weight for the person is then the preliminary weight for the person multiplied by the 
adjustment factor for the corresponding group 
 
Calculation of relative weights 
The relative weight is calculated as the final weight for the person divided by the average 
weight of final weights. 
 
4.3  Fieldwork Operations 
 
4.3.1  Instructions and Training manual  
The training manual covered all aspects dealing with fieldwork and filling in questionnaires. 
Moreover, it dealt with the tasks of each fieldworker, interviewing, and questionnaires’ 
completion. Training manuals for supervisors and editors were prepared in order to secure 
team training and success of project. A training course was held in the West Bank and Gaza 
Strip simultaneously. The training in the Gaza Strip was conducted through video conference 
with Ramallah. 
 
More than 62 fieldworkers attended the fieldwork training in accordance with the survey’s 
plan designed by the survey management team. The duration of the training was five 
consecutive days from 26/04/2009 till 30/04/2009. Each section of the questionnaire was 
explained and discussed thoroughly along with practical exercises in class, in the field and 
home assignments. An evaluation test was conducted to ensure trainees got acquainted with 
all sections of the survey questionnaire. 
 
4.3.2  Main Fieldwork  
The Fieldwork and Surveys Directorate at the Palestinian Central Bureau of Statistics 
prepared the plan for the survey’s fieldwork activities. Preparations relevant to logistics were 
ready in advance including fieldworkers candidates and survey tools (questionnaires, sample 
lists). The organizational structure of the fieldwork was designed according to the 
requirements and nature of the survey itself. Fieldworkers were assigned to work in their 
governorate of residence, and some small governorates were merged with adjacent large ones 
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to facilitate the management of fieldwork of the survey. Fieldwork activities had started on 
05/05/2009 till 07/06/2009 in the West Bank and till18/06/2009 in the Gaza Strip. 
 
4.3.3  Data Editing in the Field  
The project’s management developed a clear mechanism for editing the data and trained a  
team of editors accordingly. The mechanism was as follows: 
Receiving completed questionnaires on daily basis; 
Checking each questionnaire to make sure that they were completed and that the data covered 
all eligible household members. 
Returning the uncompleted questionnaires as well as those with errors to the field for 
completion. 
 
4.3.4  Following up and Supervision  
Special follow-up forms were designed to ensure that the delivery and check-in of 
questionnaires are conducted according to standard procedures. Supervisors had the task of 
assigning daily work to the fieldworkers using maps and the survey’s sample list. During the 
implementation of the survey,  supervisors had provided daily and weekly reports to the 
fieldwork coordinators and the project’s administration explaining the completed interviews, 
refusal cases, and the inapplicable cases such as vacant housing units. Fieldwork visits were 
organized by fieldwork coordinators and the survey’s technical committee to ensure data 
collection was implemented according to plans. 
 
4.4  Data processing 
 
4.4.1  Preparation of Data Entry Programme 
This stage included preparation of the data entry programs using ACCESS package, setting 
up the data entry control rules to avoid data entry errors, and validation inquiries to examine 
the data after its being electronically captured. 
  
4.4.2 Data entry  
The data entry process started on 21/05/2009 and ended on 13/08/2009. The data entry was 
implemented at PCBS main office as well as in field offices using 10 data clerks. 
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Chapter Five 
 

Data Quality 
 

There are many aspects to the concept of data quality that includes the initial planning of the 
survey to the dissemination of the results and how well users understand and use the data. 
There are three components to the quality of statistics: relevancy, availability of data, 
reliability and credibility.  
 
Relevancy includes the population and demographic variables and the reference period in the 
survey, statistical measures, the level of detail in the data, the degree of comparability with 
other data sources, and these have been met in this report. 
 
5.1  Data accuracy 
 
1. Statistical errors 
Since the data reported in this survey is based on a sample survey and not on a complete 
enumeration, it is subject to sampling errors as well as non-sampling errors. 
 
Sampling errors are random outcomes of the sample design, and are, therefore, in principle 
measurable by the statistical concept of standard error. A description of the estimated 
standard errors and the effects of the sample design on sampling errors are provided as annex 
to this report. Data of this survey affected by statistical errors due to use of the sample; 
therefore, the emergence of certain differences from the real values obtained through censuses 
is possible. Variance calculations for the main indicators in the survey , and dissemination of 
results on the level of the Palestinian Territory and table (1) shows important indicators for 
household and persons as well as variance calculations. 
 
2. Non-statistical errors 
The causes of non-statistical errors were due to the nature of the survey and can be 
summarized as follow: 
Few households considered the filling in of questionnaire as interference in their personal 
lives.  
The affect of Israeli occupation and its measures.  
Some households wrongly believed that the survey was linked to social assistance or taxes.  
Some households reported large expenses and unintentionally neglected small ones (thought 
irrelevant or marginal) such as fixed phone and mobile bills. 
Fear of households in the Jerusalem area due to the likelihood of anti-Israeli actions that 
would deprive them of certain privileges, such as allocation of National Insurance.  
 
Cases of reported non-response were a result of the non-presence of the household at home 
during the visit of the fieldworker, or the refusal of the household to cooperate in filling in the 
questionnaire. The total non-response rate was 14.93% and this rate is considered low 
compared with other surveys conducted by the Palestinian Central Bureau of Statistics. 
 
 
The values of response rates: 
The sample size was 6,150 households distributed as 4,025 in the West Bank and 2,125 in the 
Gaza Strip. The total number of household whose data was collected in the survey amounted 
to 5,132 household including 3,300 in the West Bank, 405 households in Jerusalem (J1), and 



 

 34

1,427 household in the Gaza Strip. Weights were modified accordingly on the level of 
stratum design to compensate for refusal and non-response cases.  
 

Total sample size 6,150 

Completed household questionnaires 5,132 Refused to cooperate 90 

Unavailable household because of travel 51 Inhibited housing unit 128 

Unit does not exist 34 Information not available 30 

Household members not available at home 119 Other 566 

 
Response and non-response rates 
Percentage of over coverage errors = Total cases of over coverage            * 100% 
                                                            Number of cases in original sample 
 
                                                        = 2.63% 
Net Sample = Number of cases in original sample - Total cases of over coverage 
 
Non response rate =  Total cases of non response * 100% 
                                             Net Sample 
 
                              = 14.93% 
 
Response rate = 100% - non-response rate 
                       = 85.07% 
 
Treatment of non-response cases using adjustment groups: 

∑
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Where 
 
∑ng

wi     Total weights in group g 

∑ cgo
wi

.
    Total weights considered over coverage 

∑rg
wi     Total weights responded in the survey 

 
Each unit is given the value  fg to the group that belongs to it, then iw' is calculated using the 
following formula: 
                        

fgiwigiw *' =  
 
 
 
 
Procedures to control quality: 
The impact of errors on the data quality was reduced to the minimal due to the high efficiency 
and outstanding selection, training, and performance of the fieldworkers. 
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• Procedures adopted during the fieldwork of the survey were considered a necessity to 
ensure the collection of accurate data, notably: 

• Develop schedules to conduct field visits to households during survey fieldwork, 
which had duration of six weeks, where the objectives of the visits and the data that is 
collected on each visit were predetermined. 

• Fieldwork editing rules were applied during the data collection to ensure corrections 
were implemented before the end of fieldwork activities 

• Fieldworkers were trained to set another date with the household in case that the 
fieldworkers could not interview the person who was selected in the first interview 
whose age 10 years and over. 

• Validation rules were embedded in the data processing systems along with procedures 
to verify data entry and data editing. 

 
5.2  Other technical notes 
There are important technical notes, which should be taken into consideration when 
reviewing this report, which are as follows: 

• Due to the difficulty to re-interview the sampled individuals (10 years and above) 
more than once,  re-interview was cancelled because they pose an extra burden on the 
fieldworker and the household. 

• Because of the high variation in some indicators on detailed level (governorate and 
sex), data for small governorates such as Jericho, Tubas, and Salfit were merged. 

 
 

Variance and Estimations Collection Table  
 

95% Confidence Interval 
Variable Estimate Standard Error C.V % 

Lower Upper 
Percentage of households 
who have home library in the 
Palestinian Territory  

20.3% 1% 0.047 18.5% 22.3% 

Percentage of households who 
have home library in West Bank 22.1% 1.2% 0.053 19.95 24.5% 

Percentage of households who 
have home library in Gaza Strip  16.8% 1.7% 0.1 13.7% 20.4% 

Percentage of households who 
listen to radio in the Palestinian 
Territory  

26.2% 1.2% 0.044 24.0% 28.6% 

Percentage of households who 
listen to radio in West Bank  25.5% 1.1% 0.045 23.3% 27.8% 

Percentage of households who 
listen to radio in Gaza Strip  27.6% 2.6% 0.094 22.8% 33.0% 
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