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 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .، النتائج الرئيسية4134الثقافة األسري  مسح  .4102لإلحصاء الفلسطيني،  المركزيالجهاز 
 .فلسطين -رام اهلل  

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 . فلسطين –رام اهلل  ،0421.  ب.ص

 
 (274،271) 4 2700 298: هاتف
 (274،271) 4 2710 298: فاكس

 3011111111: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 2089: يالمرجع الرمز                                                          http:،،www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونيةال

حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير 
 4116 ةلإلحصاءات الرسمية الفلسطيني

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكر وتقدير
 

المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني بالشدكر والتقددير إلدى كدل األسدر الفلسدطينية التدي سداهمج فدي إنجدا  جمدع يتقددم الجهداز 
 .بياناج المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
بددعم ، و المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني بقيدادة فريدق فندي مدن الجهداز 4102لقد تم تخطيط وتنفيذ مسدح الثقافدة األسدري 

ممثلدة  4102لعام ( CFG)مشترك بين كل من دولة فلسطين وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز مالي 
 . (SDC)بمكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

  
الفلسددددطيني بالشددددكر والتقدددددير الددددى أعضدددداء مجموعددددة التمويددددل الرئيسددددية للجهدددداز          يتقدددددم الجهدددداز المركددددزي لإلحصدددداء 

(CFG)اهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح، الذين ساهموا بالتمويل على مس. 
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية  

 رئيس اللجنة ماهر صبيح 

  مون النجارمأ 

  محمد الصيرفي 

  زياد قاللوة 

  خالد قاللوة 

 

 إعداد التقرير  

  ماسة زيدان 

  ماهر صبيح 

 

 تصميم الخرائط  

  رانية وكيلة 

 

 تدقيق معايير النشر  

  حنان جناجرة 

 

 المراجعة األولية  

 ماهر صبيح 
 جواد الصالح
 محمد قاللوة

 

 

 المراجعة النهائية 

 عناية زيدان 
 

    اإلشراف العام 

 

 عال عوض 
 

 رئيس الجهاز 
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 قائمة المحتوياج
 

 الصفحة  الموضدوع

   

  قائمة الجداول 
  المقدمة 
   

 01 الرئيسيةالنتائج  :األولالفصل 
 32 توفر المكتبة البيتية 3.3 
 41 قراءة الكتب 4.3 
 41 الحصول على الصحف ومطالعتها 1.3 
 41 مطالعة المجالت الدورية 4.3 
 43 االستماع للمحطات اإلذاعية 1.3 
 43 مشاهدة التلفزيون والمحطات التلفزيونية المحلية 6.3 
 43 اإلقبال على تلفزيون وصوت فلسطين 7.3 

 44 مشاهدة المسلسالت المترجمة والمدبلجة 0.3 

 41     االستماع الى الموسيقى 2.3 

 44 التعليميةممارسة األنشطة الثقافية في المؤسسات  31.3 

 

 44 ممارسة األنشطة الثقافية أثناء وقت الفراغ 33.3

 

 44 الرغبة بالقيام باألنشطة الثقافية 34.3

 

 41 االنتساب للمؤسسات العامة 31.3

 

 41 بمواضيع ثقافية متوارثة األسرةحديث  34.3

 

 41 ارتداء اللباس الفلسطيني التقليدي  31.3

  

 46 للتلفزيون( سنة 37-1)الستخدام أطفالهم مراقبة األسر  36.3

   

 47 والجودة المنهجية :الثانيالفصل 
 47 استمارة المسح 3.4 
 47 اإلطار والعينة  4.4 
 47 هدفمجتمع ال 3.4.4  

 27 اطار المعاينة ..4.4  
 27 حجم العينة ..1.4  
 28 تصميم العينة ..4.4  
 28 طبقات العينة 5.2.2   

 40 حساب األوزان  1.4 

 28 العمليات الميدانية 4.4 
 28 وتدريب الفريق نتجهيز كتيب تدريب الباحثي ..3.4       
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 الصفحة  الموضدوع

 29 العمل الميداني للمسح الرئيسي ..4.4       
 29 تدقيق البيانات في الميدان ..1.4       

 29 آلية اإلشراف والمتابعة ..4.4       

 30 معالجة البيانات 1.4 
 30 تجهيز برامج اإلدخال ..3.1        

 30 إدخال البيانات ..4.1       

 30 البيانات دقة 6.4 
 30 األخطاء االحصائية ..3.6        
 31 حصائيةأخطاء غير اال ..4.6        
 14 معدالت االستجابة ....1        

 11 مقارنة البيانات ..7 
 11 إجراءات ضبط الجودة ..0 
 14 المالحظات الفنية ..2 
   

 53 المفاهيم والمصطلحاج :الفصل الثالث
   

 51 المراجع 
   

 51 الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 لصفحةا  الجدول
 20 002.، 002.المؤشرات الرئيسية لمسح الثقافة األسري لعامي  :1جدول 

 24 002.ألفراد أسر العينة حسب بعض الخصائص الخلفية، التوزيع النسبي  :2جدول    
( من خالل جداول كش)الذين تم اختيارهم ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :3جدول    

  002.حسب بعض الخصائص الخلفية، 
25 

حجم ،التجمعنوع ،المحافظة،والمنطقة ةالتوزيع النسبي لألسر حسب توفر مكتبة بيتي :4جدول    
 002.األسرة، 

22 

نسبة األسر التي لديها مكتبة حسب مواضيع الكتب المتوفرة في المكتبة والمنطقة،  :5جدول    
.002 

23 

   
الذين يقرؤون الكتب حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :6جدول 

 002.العمر، ،المؤهل العلمي،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة
24 

الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :7جدول    
 002.المنطقة وهدف القراءة والجنس، 

21 

الذين يمارسون عادة القراءة للكتب ويقرؤونها ورقيا ( فأكثرسنوات  00)نسبة األفراد   :8جدول    
 002.العمر، ،المؤهل العلمي،نوع التجمع،المحافظة،حسب الجنس والمنطقة

24 

الذين يمارسون عادة القراءة للكتب ويقرؤونها الكترونيا ( فأكثرسنوات  00)نسبة األفراد  :9جدول    
 002.العمر، ،المؤهل العلمي،نوع التجمع،المحافظة،حسب الجنس والمنطقة

21 

حسب نوع الكتب التي يتم مطالعتها الذين يقرؤون الكتب ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :11جدول    
 002.والمنطقة والجنس، 

31 

   
الذين يقرؤون ( سنوات فأكثر 00)المعدل األسبوعي لعدد ساعات قراءة الكتب لألفراد  :11جدول 

 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،الكتب حسب الجنس والمنطقة
30 

 .0خالل  الذين يقرؤون الكتب (سنوات فأكثر 00)قرأها األفراد معدل عدد الكتب التي  :12جدول    
العلمي،  المؤهل،العمر،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة شهرًا الماضية حسب الجنس

.002 

34 

نوع ،المحافظة،التوزيع النسبي لألسر حسب الحصول على الصحف اليومية والمنطقة :13جدول    
 002.حجم األسرة، ،التجمع

35 

الذين يقرؤون الصحف حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :14جدول    
 002.المؤهل العلمي والعمر، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

 

32 
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 لصفحةا  الجدول
الذين يقرؤون الصحف حسب طريقة االطالع ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :15جدول 

نوع ،المحافظة،غيرها والمنطقةعلى الصحيفة التي يطالعها أكثر من 
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،الجنس،التجمع

33 

الذين يطالعون ( فأكثرسنوات  00)المعدل الشهري لعدد مرات مطالعة الصحف لألفراد  :16جدول    
 002.العمر، ،المؤهل العلمي،نوع التجمع،المحافظة،الصحف حسب الجنس والمنطقة

34 

الذين يطالعون الصحف حسب مطالعتهم ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :17جدول    
 002.والمنطقة، والجنس ألبواب الصحيفة 

31 

الذين يطالعون الصحف حسب مطالعة أبواب ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :18جدول    
 002.الصحيفة بالدرجة األولى والمنطقة والجنس، 

41 

حسب مدى الرضى عن تغطية األخبار ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :19جدول    
 002.المحلية في الصحف والجنس والمنطقة، 

44 

الذين ال يقرؤون الصحف حسب السبب ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :21جدول    
 002.والجنس والمنطقة، 

45 

الذين يقرؤون المجالت الدورية حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)األفراد نسبة  :21جدول    
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

42 

الذين يطالعون المجالت حسب مطالعتهم ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :22جدول    
 002.ألبواب المجلة والمنطقة، 

43 

الذين يطالعون المجالت حسب مطالعة أبواب ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :23جدول    
 002.المجلة بالدرجة األولى والمنطقة والجنس، 

44 

الذين يستمعون للموسيقى حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :24جدول    
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

44 

الذين يستمعون للموسيقى حسب نوع الموسيقى ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :25جدول    
المؤهل ،العمر،الجنس،نوع التجمع،المحافظة،التي يستمعون اليها بشكل عام والمنطقة

 002.العلمي، 

41 

الذين مارسوا خالل العام الدراسي  الملتحقين بالتعليم (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :26جدول    
 002.الجامعة حسب نوع النشاط والمنطقة والجنس، ،الحالي أي نشاط في المدرسة

11 

نوع ،المحافظة،التوزيع النسبي لألسر حسب االستماع للمحطات اإلذاعية والمنطقة :27جدول    
 002.حجم األسرة، ،التجمع

10 

للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون إليه  نسبة األسر التي تستمع :28جدول    
 002.والمنطقة، 

14 
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 لصفحةا  الجدول
التوزيع النسبي لألسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون  :29جدول 

 002.إليه أكثر من غيره والمنطقة، 
15 

يستمعون للراديو حسب الجنس الذين ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :31جدول    
 002.المؤهل العلمي والعمر، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

12 

الذين يستمعون للراديو حسب أكثر مكان ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :31جدول    
 002.يستمعون فيه للراديو والمنطقة والجنس، 

13 

حسب ( سنوات فأكثر 00)اليومية للراديو التي يسمعها األفراد معدل ساعات االستماع  :32جدول    
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،الجنس والمنطقة

14 

الذين يستمعون للمحطات االذاعية حسب ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :33جدول    
 002.الجنس وأكثر وقت لالستماع والمنطقة، 

11 

الذين يستمعون لصوت فلسطين حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :34جدول    
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

14 

الذين ال يستمعون للراديو حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :35جدول    
 002.والسبب والمنطقة، 

11 

حجم ،نوع التجمع،المحافظة،التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز تلفزيون والمنطقة :36جدول    
 002.األسرة، 

41 

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون حسب عدد أجهزة التلفزيون المتوفرة  :37جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

40 

نوع ،المحافظة،والمنطقة DVD،التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز فيديو :38جدول    
 002.حجم األسرة، ،التجمع

44 

تشاهد التلفزيون حسب اكثر وقت للمشاهدة و  لديها تلفزيون لتوزيع النسبي لألسر التيا :39جدول    
 002.والمنطقة وحجم األسرة، 

45 

 حسب التي لديها تلفزيون المشاهدة اليومية للتلفزيون من قبل أفراد األسرةمعدل ساعات  :41جدول    
  002.، ألسرةحجم ا،المحافظة،المنطقةو  نوع التجمع

43 

الذين يشاهدون التلفزيون حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :41جدول    
 002.العمر والمؤهل العلمي، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

44 

الذين يشاهدون التلفزيون حسب أكثر وقت ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :42جدول    
 002.للمشاهدة والمنطقة والجنس، 

41 

حسب الجنس ( سنوات فأكثر 00)معدل ساعات المشاهدة اليومية للتلفزيون لألفراد  :43جدول    
 002.العلمي، المؤهل ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

44 
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 لصفحةا  الجدول
التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت التلفزيونية المترجمة  :44جدول    

 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،الى اللغة العربية والمنطقة
41 

التلفزيونية المدبلجة التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت  :45جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،الى العربية والمنطقة

11 

تشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى و  لديها تلفزيون التوزيع النسبي لألسر التي :46جدول    
األسرة، حجم ،نوع التجمع،المحافظة،اللغة العربية حسب التأثير على ثقافة األسرة والمنطقة

.002 

10 

تشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى و  لديها تلفزيون التي رالتوزيع النسبي لألس :47جدول    
  002.والموضوع والمنطقة،  على ثقافة األسرة اللغة العربية حسب التأثير

14 

للمحطات التلفزيونية المحلية التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدتهم  :48جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة( الخاصة)

15 

حسب ( الخاصة)تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية و  لديها تلفزيون نسبة األسر التي :49جدول    
 002.البرنامج والمنطقة، 

12 

( الخاصة)تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية و  لديها تلفزيون التوزيع النسبي لألسر التي :51جدول    
 002.حسب البرنامج الذي تشاهده أكثر من غيره والمنطقة، 

13 

لتوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة تلفزيون فلسطين ا :51جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

14 

تشاهد التلفزيون الفلسطيني حسب اكثر وقت و  لديها تلفزيون التوزيع النسبي لألسر التي :52جدول    
 002.للمشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 

11 

ال تشاهد تلفزيون فلسطين حسب السبب و  لديها تلفزيون لتوزيع النسبي لألسر التيا :53جدول    
 002.الرئيسي لعدم المشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 

11 

حسب مراقبة نوع البرامج التي يشاهدها األطفال  التي لديها تلفزيون التوزيع النسبي لألسر :54جدول    
 002.حجم األسرة ، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة( سنة 5-01)

010 

حسب مراقبتها عدد ساعات المشاهدة اليومية  التي لديها تلفزيون التوزيع النسبي لألسر :55جدول    
نوع التجمع وحجم األسرة، ،المحافظة،المنطقة( سنة01-5)للتلفزيون من قبل األطفال 

.002 

014 

التوزيع النسبي لألسر التي لديها جهاز تلفزيون حسب توفر القط فضائي  :56جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

015 

نوع ،المحافظة،والمنطقة نسبة األسر التي يتوفر لديها القط فضائي حسب نوع الالقط :57جدول    
 002.حجم األسرة ، التجمع و 

012 
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 لصفحةا  الجدول
( ستااليت)تشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية و  لديها القط فضائي نسبة األسر التي :58جدول    

 002.حسب البرنامج والمنطقة، 
013 

تشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية و  لديها القط فضائي التوزيع النسبي لألسر التي :59جدول    
 002.حسب البرنامج الذي تشاهده أكثر من غيره والمنطقة، ( ستااليت)

014 

 التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة محطات تلفزيونية فضائية :61جدول    
حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة( غير تلفزيون فلسطين)أخرى  فلسطينية
.002 

011 

حسب وقت الفراغ لديهم ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :61جدول    
 002.المؤهل العلمي، ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،المنطقة،والجنس

014 

حسب أهم مكان  الذين لديهم وقت فراغ (فأكثرسنوات  00)التوزيع النسبي لألفراد  :62جدول    
  002.يقضون به وقت فراغهم والجنس والمنطقة، 

000 

الذين لديهم وقت فراغ حسب أهم نشاط ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :63جدول    
 002.يقومون به في وقت فراغهم والجنس والمنطقة، 

004 

الذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط أثناء وقت ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :64جدول    
المؤهل ،العمر،نوع التجمع،المحافظة،فراغهم ولكن لم يقوموا به حسب الجنس والمنطقة

 002.العلمي، 

005 

لديهم وقت فراغ حسب النشاط الرئيسي الذين ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :65جدول    
 002.الذي يرغب الفرد بممارسته وال يمارسه في وقت فراغه والجنس والمنطقة، 

002 

الذين يرغبون القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :66جدول    
 002.السبب الذي حال دون قيامهم به والمنطقة والجنس، 

004 

الذين يرغبون القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :67جدول    
 002.حسب السبب الرئيسي الذي حال دون قيامهم به والمنطقة والجنس، 

001 

 المنتسبين لمؤسسات عامة حسب نوع المؤسسة العامة( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :68جدول    
 002.والجنس والمنطقة، 

004 

 ترفيهية شهرا الماضية أنشطة .0الذين مارسوا خالل الـ ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :69جدول    
 002.حسب نوع النشاط والمنطقة والجنس، 

001 

شهرا الماضية  .0الذين مارسوا خالل الـ ( سنوات فأكثر 00)التوزيع النسبي لألفراد  :71جدول    
 002.أنشطة ترفيهية حسب نوع النشاط االكثر ممارسة والمنطقة والجنس، 

041 

شهرا الماضية أنشطة ثقافية  .0الذين مارسوا خالل الـ ( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد  :71جدول    
 002.أو فنية حسب نوع النشاط الذي مارسوه والمنطقة والجنس، 

044 
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 لصفحةا  الجدول
شهرا الماضية  .0الذين مارسوا خالل الـ ( سنوات فأكثر 00)لألفراد التوزيع النسبي  :72جدول    

 002.أنشطة ثقافية أو فنية حسب نوع النشاط األكثر ممارسة والمنطقة والجنس، 
042 

التوزيع النسبي لألسر التي يتم الحديث فيها حول بعض المواضيع الثقافية المتوارثة  :73جدول    
 002.والمنطقة، حسب موضوع الحديث 

044 

، في المنزل والمنطقة ونوع التجمع المتوفرة المنتجات الثقافيةنسبة األسر حسب نوع  :74جدول    
.002 

041 

التوزيع النسبي لألسر حسب وجود فرد أو أفراد لديها يرتدون اللباس الفلسطيني التقليدي  :75جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة( في العادة)

044 

 (سنة 01-5)التوزيع النسبي لألسر حسب المعرفة الكافية بأصدقاء أطفالهم  :76جدول    
 002.حجم األسرة، ،نوع التجمع،المحافظة،والمنطقة

041 
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 المقدمة
 

ـــوفير الـــرقم يضـــع الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيني الرســـمي الخـــاص بمســـيرة المجتمـــع  فـــي صـــلب اهتمامـــه مســـألة ت
الفلسطيني بأبعادها االجتماعية 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  جاإلنسان وما ينت بناءألهمية الثقافة ودورها في  ا  ونظر
كتعبير مباشر عن هذا التقرير يأتي المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح حول ثقافة األسر واألفراد في فلسطين، حيث 

 .ن اإلنسان الفلسطينياهتمام الجهاز بتوفير المعطيات الكمية الضرورية حول هذا البعد في مسيرة تكوي
 

المؤشـرات اإلحصـائية حـول ثقافـة الجهـاز بتـوفير  كجـزء مـن سياسـة 4134النتائج الرئيسية لمسح الثقافة األسـري يأتي تقرير 
النتـائج واالسـتفادة منهـا فـي ، ونأمل أن تبادر المؤسسـات والـدوائر الرسـمية والبـاحثون إلـى دراسـة األسر واألفراد بشكل خاص

 .طيط ورسم السياساتالتخ مجاالت
 

قـد والمعلومات القابلة للقياس الكمي التي تتعلق باألنشطة الثقافية واإلعالم لنشر الثقافـة، و  ؤشراتيوفر التقرير العديد من الم
العالقــة و ، التلفزيــونمشــاهدة و  االســتماع للراديــو،و  مطالعــة الصــحف،و القــراءة،  ةتــم اشــتقاق العديــد مــن المؤشــرات حــول عــاد

التي أدت إلى عدم القيام الرئيسية ات الثقافية، وممارسة أنشطة ثقافية، والرغبة في ممارسة أنشطة ثقافية، واألسباب بالمؤسس
المســموعة أو المرئيــة أو ، كمــا يــوفر بيانــات حــول العديــد مــن المواضــيع المرتبطــة باســتخدام وســائل اإلعــالم. األنشــطةبهــذه 

 .المقروءة
 

فصــول باإلضــافة إلــى المقدمــة، يتنــاول الفصــل األول النتــائج الرئيســية للمســح، بينمــا يعــرض يتكــون هــذا التقريــر مــن ثالثــة 
الفصل الثاني المنهجية المستخدمة في المسح باإلضافة الى اجراءات ضبط جودة البيانات، في حـين يتطـرق الفصـل الثالـث 

 .من التقرير إلى المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في المسح
 

ونشاطاتها، ونرجو أن يكون في هذا  ثقافة األسرةقد وفقنا في سد ثغرة إضافية في الجانب المعلوماتي حول  نكوننأمل أن 
 .الجهد فائدة  للمخطط وصانع القرار الفلسطيني في اتخاذ القرارات الفعالة في مجال الثقافة

 
 واهلل نسأل أن يتكلل عملنا بالنجاح

 

 عال عوض 4102كانون أول، 
 الجهازرئيس  
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 ولالفصل اال
 

 النتائج الرئيسية

 بيتية المكتبة الوفر ت  0.1
بواقـع ) %47.1أسرة لديها مكتبة بيتية  47أسرة في فلسطين يوجد  311 كل من بين أن  إلى  4134لعام  نتائج المسح تشير

 .4112في العام % 41.1في حين بلغت النسبة في فلسطين . (في قطاع غزة% 47.7في الضفة الغربية و% 46.6
ـــديه التجمعـــات الحضـــريةمـــن األســـر فـــي % 28.2بينـــت نتـــائج المســـح أن كمـــا  ـــوفر ل ـــل  ميت ـــة بيتيـــة مقاب فـــي % 22.6مكتب

مكتبـة نسـبة األسـر التـي لـديها ، كمـا أظهـرت النتـائج أن هنـاا تفـاوت ملحـوظ فـي المخيمـاتفي % 25.7و التجمعات الريفية
 .بيتية من محافظة ألخرى

 4102نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية حسب المحافظة، 
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 قراءة الكتب  4.1
من خارج نطاق التحضير  الكتبيقرؤون ( سنوات فأكثر 31)من األفراد % 14.6إلى أن  4134لعام  أشارت نتائج المسح

% 40.0، بواقع (أفراد يقرؤون الكتب 1سنوات فأكثر في فلسطين هناا  31أفراد أعمارهم  31أي أنه من بين كل ) للدراسة
. لإلناث% 10.3مقابل  للذكور% 47.1 وعلى مستوى الجنس بلغت النسبة. في قطاع غزة% 10.0و في الضفة الغربية

عداد الدراسات واألبحاث بنسبة إ، %20.0تنمية المواهب والمعرفة بنسبة : سب الغرض كانت كاآلتيإال أن  نسبة القراءة ح
 %.0.6، أغراض العمل بنسبة 31.3%

 
 4102الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب الغرض من القراءة، ( سنواج فأكثر 01)نسبة األفراد 

 
 ومطالعتهاصحف الحصول على ال  5.1
فـي الضـفة % 41.7بواقـع من األسر الفلسطينية تحصل على الصـحف اليوميـة، % 41.4أن إلى  4134لعام  النتائج تشير

 .4112عام % 14.3في قطاع غزة، في حين أن النسبة في فلسطين بلغت % 34.3و الغربية 
 

 الصــحف يقــرؤون ســنوات وأكثــر فــي المجتمــع الفلســطيني 31مــن األفــراد الــذين أعمــارهم % 44.6أن  أظهــرت نتــائج المســح
وقد أفادت النتـائج ، في قطاع غزة% 21.2في الضفة الغربية و% 23.4وبواقع  ،(لإلناث% 30.4للذكور و% 26.9بواقع )

 اهتمــامهم فــي قــراءة الصــحفعــدم رغبــة األفــراد أو ال يقــرؤون الصــحف بســبب ( ســنوات فــأكثر31)مــن األفــراد % 13.4أن 
 .في قطاع غزة% 13.1الغربية مقابل  في الضفة% 13.3بواقع وتتوزع هذه النسبة 

 
  مجالج الدوريةالمطالعة   2.1

 يقـرؤونسنوات وأكثر في المجتمـع الفلسـطيني   31من األفراد الذين أعمارهم % 31.6أن  4134لعام  أظهرت نتائج المسح
ــــة ــــع ) المجــــالت الدوري ــــاث% 31.1للــــذكور و% 8.1بواق ــــأن هنــــاا اخــــتال ،(لإلن ــــين علمــــا ب ــــي هــــذه النســــبة ب ف ملحــــوظ ف

 .المحافظات
 
 
 

8.6 
10.1 

98.8 

 تنمية المواهب والمعرفة إعداد الدراسات واألبحاث أغراض العمل
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 االستماع للمحطاج اإلذاعية  3.1
 فـي الضـفة الغربيـة% 17.1بواقـع )تسـتمع للمحطـات اإلذاعيـة  مـن األسـر% 61.0أن  إلـى 4134لعـام  نتـائج المسـحتشير 

، وقــد أشــارت النتــائج أن البرنــامج الــذي تســتمع إليــه األســر بالدرجــة األولــى هــو لمتابعــة نشــرات (فــي قطــاع غــزة% 67.6و
 (.  في قطاع غزة%  17.0في الضفة الغربية و% 47.7بواقع % )13.1نسبة الاألخبار حيث بلغت 

 
للـــذكور % 13.1قـــع بوا) %42.4 فـــي فلســـطين الـــذين يســـتمعون للراديـــو( ســـنوات فـــأكثر 31)فـــي حـــين بلغـــت نســـبة األفـــراد 

للمحطــات اإلذاعيــة هــو مــن ( ســنوات فــأكثر 31)، وقــد أفــادت النتــائج أن اكثــر وقــت يســتمع فيــه األفــراد (لإلنــاث% 46.0و
، أمـا (لإلنـاث% ..14للـذكور و% 41.4)بواقـع % 40.2حتى الثانية عشر صباحا، وقـد بلغـت النسـبة فـي فلسـطين  ثامنةال

 %.46.4هو وجود بديل افضل وقد بلغت النسبة فللراديو ( سنوات فأكثر 31)بالنسبة لسبب عدم استماع األفراد 
 

 التلفزيون والمحطاج التلفزيونية المحلية مشاهدة   4.0
بواقــع ) يشــاهدون التلفزيــونمــنهم % 24.7 أنالنتــائج  أظهــرت، فقـد للتلفزيــون( فــأكثر واتســن 31) مشــاهدة األفــرادبخصـوص 

 (فـــأكثر ســـنوات 31)األفـــراد بخصـــوص أكثـــر وقـــت لمشـــاهدة  أمـــا( فـــي قطـــاع غـــزة% 24.4فـــي الضـــفة الغربيـــة و% 26.4
فــي الضــفة % 13.2بواقــع ) فــي فلســطين% 40.1حيــث بلغــت النســبة ) 44حتــى الســاعة  41للتلفزيــون فكــان مــن الســاعة 

 .((في قطاع غزة% 44.1الغربية 
 

في % 36.4بواقع )التي لديها تلفزيون تشاهد المحطات التلفزيونية المحلية  من األسر% 37.4أن  إلى تائجالنكما تشير 
وقد أشارت النتائج أن البرنامج الذي تشاهده األسر بالدرجة األولى هو لمتابعة (. في قطاع غزة% 32.4و الضفة الغربية

 .على التوالي %41.1، %43.1األسر في فلسطين  هذه نسبةنشرات األخبار ومتابعة البرامج الرياضية حيث بلغت 
 

 اإلقبال على تلفزيون وصوج فلسطين  7.1

أي ) وبشـكل يـومي تشاهد تلفزيـون فلسـطين دائمـاً التي لديها تلفزيون من األسر % 12.3 أن 4134لعام  نتائج المسحأفادت 
، (تلفزيـون فلسـطين بشـكل دائـم ويـوميتشـاهد  أربـع أسـرحـوالي أسر فـي فلسـطين لـديها تلفزيـون هنـاا  عشرأنه من بين كل 

لــياًل،  44وحتـى السـاعة  41الفتـرة مـا بـين السـاعة  وقــد كانـت، فـي قطـاع غـزة% 42.1و فـي الضـفة الغربيـة% 44.3بواقـع 
كانـت نســبة األســر  4112علمــًا بأنـه فــي العــام  ،%11.0 بنسـبة مقــدارهاهـي أكثــر فتـرة تشــاهد فيهــا األسـر تلفزيــون فلســطين 

 .%41.1 وبشكل يومي تلفزيون فلسطين دائماً التي لديها تلفزيون وتشاهد 
 

 31)مـــن األفـــراد % 14.2 نتـــائج المســـح أنلصـــوت فلســـطين، فقـــد أفـــادت ( فـــأكثر ســـنوات 31)بخصـــوص اســـتماع األفـــراد 
أفـراد  6 حـوالي سـنوات فـأكثر هنـاا 31أفـراد أعمـارهم  31 أي أنـه مـن بـين كـل) يسـتمعون لصـوت فلسـطين  (فـأكثر سنوات

 ســنوات 31) األفــرادنســبة  بلغــت 4112علمــا بأنــه فــي العــام  ،حســب الجــنس وال يوجــد فــروق، (لصــوت فلســطين عونســتمي
 %.47.0 لصوت فلسطين الذين يستمعون (فأكثر
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 4102المحافظة، الذين يستمعون لصوج فلسطين حسب ( سنواج فأكثر 01)سبة األفراد ن

 
 

 المدبلجةالمترجمة و  المسلسالجمشاهدة   4.0
 الـى اللغـة العربيـة ترجمـةالتي لديها تلفزيـون تشـاهد المسلسـالت الم من األسر% 36.2أن  4134لعام  نتائج المسح أظهرت
، بواقـــع (ويـــومية بشـــكل دائـــم ترجمـــالمسلســـالت المتشـــاهد  األســـر فـــي فلســـطين ســـدس أي أن حـــوالي) وبشـــكل يـــومي دائمـــاً 
التجمعـات  تليهـا% 30.2وبلغـت أعلـى نسـبة فـي التجمعـات الريفيـة  ،في قطـاع غـزة% 31.0في الضفة الغربية، و% 41.1

 .على التوالي%  31.3و%  36.7المخيمات بنسبة و  الحضرية 
 

   وبشـكل يـومي دائمـاً  دبلجـةالتـي لـديها تلفزيـون تشـاهد المسلسـالت الم مـن األسـر% 14.0أن نتـائج المسـح  أظهـرتفي حـين 
فـي الضـفة الغربيـة، % 11.4، بواقع (المسلسالت المدبلجة بشكل دائم ويوميتشاهد أي أن حوالي ثلث األسر في فلسطين )
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المخيمــات بنســبة و  التجمعــات الحضــرية تليهــا% 16.7وبلغــت أعلــى نســبة فــي التجمعــات الريفيــة  ،فــي قطــاع غــزة% 47.1و
 .على التوالي%  11.4و%  14.3

 

 االستماع الى الموسيقى  1.1
للــذكور % 61.1بواقـع )فـي فلســطين % 12.1فقـد بلغــت النسـبة  موسـيقىلل( سـنوات فــأكثر 31)أمـا بالنسـبة الســتماع األفـراد 

فـي الضـفة الغربيـة بينمـا كانـت هـذه النسـبة فـي قطـاع غـزة % 73.4بلغت النسبة  وعلى مستوى المنطقة ،(لإلناث% 10.4و
فقد بلغت نسبة الذين يستمعون للموسـيقى العربيـة ( سنوات فأكثر 31)الموسيقى التي يستمع اليها األفراد  وعن نوع، 12.4%
 .يستمعون للموسيقى األجنبية% 6.1في فلسطين مقابل فقط % 24.1

 
 4102الذين يستمعون للموسيقى حسب المحافظة، ( سنواج فأكثر 01)نسبة األفراد 
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 ممارسة األنشطة الثقافية في المؤسساج التعليمية   0100
لعـام  ، أظهـرت نتـائج المسـحجامعـة خـالل العـام الدراسـي الحـاليفيمـا يتعلـق بممارسـة األنشـطة الثقافيـة فـي المدرسـة أو الأما 

بممارســـة أنشـــطة  قــاموا %11.1، وأن قـــاموا بممارســة أنشـــطة رياضـــية( كثرســنوات فـــأ 31)مــن األفـــراد  %44.2أن  4134
، %33.1قــاموا بحفــظ القــرآن، فــي حــين بلغــت نســبة الــذين مارســوا نشــاط الدبكــة الشــعبية  %11.1، وأن علميــة وتكنولوجيــة

 .%6.3الفردي والكورال والعزف بنسبة ، تليها الغناء %31.2التمثيل المسرحي والدراما بنسبة 
 

 ممارسة االنشطة الثقافية أثناء وقج الفراغ   00.1
يقومـــون بمشـــاهدة  لــديهم وقـــت فــراغ الـــذين (ســـنوات فــأكثر 31)مــن األفـــراد % 61.0أن  4134لعـــام  هــرت نتـــائج المســحأظ

يقومـــون باســـتخدام الكمبيـــوتر أو االنترنـــت فـــي % 33.1وأن ، (لإلنـــاث% 60.4، للـــذكور% 12.6 بواقـــع)التلفزيـــون والفيـــديو 
بواقع )يقومون بااللتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء % 7.4أن كما ، (لإلناث% 2.1للذكور، % 31.4بواقع  )وقت فراغهم 

فـي ، ( لإلنـاث% 3.7للـذكور، % 2.0 بواقـع)يقومون بممارسة ألعاب رياضية % 1.0، وأن (لإلناث% 6.4للذكور، % 0.3
 .(لإلناث% 6.1للذكور، % 4.4 بواقع)يقومون بقراءة الصحف والكتب والمجالت % 1.1 حين أشارت النتائج الى أن

 
 4102، هم نشاط يقومون به في وقج فراغهمالذين لديهم وقج فراغ حسب أ( سنواج فأكثر 01)التوزيع النسبي لألفراد 

 
 
 

 الرغبة بالقيام باألنشطة الثقافية       04.1
لــديهم الرغبــة بالقيــام بنشــاط ثقــافي فــي وقــت ( ســنوات فــأكثر 31)مــن األفــراد % 34.3أن  4134لعــام  أظهــرت نتــائج المســح

% 34.1للـذكور، و% 2.2فـي قطـاع غـزة، وبواقـع % 34.1في الضـفة الغربيـة و% 34.4الفراغ ولكنهم لم يقوموا به، بواقع 
يرغبون بالقيـام  الذين (فأكثروات سن 31)فراد األ من بين نسبة لإلناث، وعلى مستوى نوع التجمع فقد أفادت النتائج أن أعلى

% 34.1 بنســبة ريفيــةتليهــا التجمعــات الحضــرية وال%  34.4حيــث بلغــت  المخيمــاتبنشــاط ولكــن لــم يقومــوا بــه كانــت فــي 
 .على التوالي% 31.2و
 
 

مشاهدة التلفزيون 
% 63.8والفيديو،   

استخدام 
االنترنت، /الكمبيوتر

%00.3 

االلتقاء مع أقارب 
 ومعارف وأصدقاء، 

%7.4 

ممارسة ألعاب رياضية، 
%5.8 

الصحف، )القراءة 
، ...(الكتب، المجالت،

5.3%  

 أخرى، %6.6
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 االنتساب للمؤسساج العامة  05.1
سـنوات  31)مـن األفـراد % 7.3، أن 4134لعـام  أما فيما يتعلق باالنتساب لبعض المؤسسات العامـة، أظهـرت نتـائج المسـح

من األفراد منتسـبون التحـاد أو % 1.2من األفراد منتسبون لجمعيات خيرية، و % 4.6منتسبون لنادي رياضي، وأن ( فأكثر
مكتبـة مـن األفـراد منتسـبون ل% 4.2وأن  لحزب سياسـيمن األفراد منتسبون % 1.4كما أشارت نتائج المسح إلى أن .  نقابة
 .من األفراد منتسبون لحركات شبابية أو حراا شبابي% 3.1 كما أن من األفراد منتسبون لنواد ثقافية،% 4.0، بينما عامة

 
% 4.1منتســبون لنـادي رياضــي، وأن ( سـنوات فـأكثر 31)مـن األفــراد % 6.2، فقـد أظهـرت النتــائج أن 4112أمـا فـي العــام 

مـن األفـراد منتسـبون % 1.1و، من األفراد منتسـبون التحـاد أو نقابـة% ..4 في حينمن األفراد منتسبون لجمعيات خيرية،  
 .من األفراد منتسبون لنواد ثقافية%  1.1لمكتبة عامة، و

 
 4102، ة حسب نوع المؤسسة العامة والجنسالمنتسبين لمؤسساج عام( سنواج فأكثر 01)نسبة األفراد 

 
 

 بمواضيع ثقافية متوارثة األسرةحديث   02.1
% 60.1، وحكايـات واقعيـة حـوليـتم الحـديث فيهـا  فـي فلسـطين من األسـر% 07.1أن  إلى 4134لعام  نتائج المسحتشير 

األقـــوال المـــأثورة  عـــنمـــن األســـر يـــتم الحـــديث فيهـــا % 66.0القصـــص والروايـــات المتوارثـــة، و حـــولمنهـــا يـــتم الحـــديث فيهـــا 
، (األحـــــاجي)األلغـــــاز  حـــــول% 14.0و، فكاهـــــات تراثيـــــةحـــــول % 11.2، واألمـــــور السياســـــية حـــــول% 64.6، وواألمثـــــال

 .الشعر والغناء التراثي في% 17.1، و(حكايات خرافية)األساطير  حول% 46.1و
 

 ارتداء اللباس الفلسطيني التقليدي   0300
أفـراد يرتـدون فـرد أو أسـرة لـديها  32 حوالي أسرة في فلسطين يوجد 311من بين كل  أن  إلى  4134لعام  نتائج المسح تشير

علمـا بـأن هنـاا اخـتالف ملحـوظ فـي هـذه النسـبة بـين الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،  ،(فـي العـادة)اللباس الفلسـطيني التقليـدي 
 .في قطاع غزة %1.0 مقابلفي الضفة الغربية % 41.1بلغت النسبة  حيث
أفـراد يرتـدون اللبـاس الفلسـطيني التقليـدي  لـديهم فـرد أو الريفيـةالتجمعـات مـن األسـر فـي % 27.7بينت نتائج المسح أن كما 
 .التجمعات الحضريةفي % 16.4و المخيماتفي % 17.4مقابل  (في العادة)
 

2.3 

3.2 

1.6 

0.7 

0.4 

11.8 

6.0 

6.2 

5.9 

2.1 

 نادي رياضي 

 جمعيات 

 اتحاد/نقابة 

 حزب سياسي

 حراك شبابي/حركة شبابية 
 ذكور

 اناث
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 4102حسب المحافظة، ( في العادة)نسبة األسر التي يوجد لديها فرد أو أفراد يرتدون اللباس الفلسطيني التقليدي 

 
 للتلفزيون ( سنة 01-3)مراقبة األسر الستخدام أطفالهم   04.1

ي يشـاهدها أطفـالهم الـذين أعمـارهم من األسر ال تراقب نوع برامج التلفزيـون التـ% 1.4أن  4134لعام  أظهرت نتائج المسح
األســر ال مــن % 44.0كمــا أظهــرت النتــائج أن . فــي قطــاع غــزة% 7.1فــي الضــفة الغربيــة و% 4.3، بواقــع (ســنة 1-37)

فــي الضـــفة % 41.4، بواقــع (ســنة 37-1)اليوميـــة ألطفــالهم الــذين أعمــارهم  تلفزيــونتقــوم بضــبط عــدد ســاعات اســتخدام ال
مــن األســر فــي % 24.6 أنفقــد بينــت النتــائج  بأصــدقاء أطفــالهمفــي قطــاع غــزة، وبالنســبة لمعرفــة األســر % 47.1الغربيــة و
في قطاع % 24.0و ةفي الضفة الغربي% 21.6، بواقع (سنة 37-1)أعمارهم لديها معرفة بأصدقاء أطفالهم الذين  فلسطين

 .غزة
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 ثانيالفصل ال
 

 المنهجية والجودة
 

 استمارة المسح  004
في هذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية، وقد المسح تم تطوير استمارة على ضوء تحديد االحتياجات من البيانات، 

شمل ذلا عقد ورشة عمل في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نطاق حوار المنتجين والمستخدمين لمناقشة 
 .مؤشرات المسح

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

عالقة األفراد برب : يمغرافية واالجتماعية، وهيبيانات أفراد األسرة، تشمل بيانات حول الخصائص الد: القسم األول
 .والعمر ، تاريخ الميالد،الجنس ،األسرة

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

ومتابعة  العديد من المواضيع المتعلقة بمشاهدة التلفازباالضافة الى ، DVDاإلذاعية واقتناء تلفاز وفيديو و للمحطات
  .سنة أثناء مشاهدة التلفاز( 37-1)تشمل معلومات حول مراقبة األسر ألطفالهم  كماالبرامج، 

 
 ،عليها واإلطالعودورية صدورها  والمجالت قراءة الصحفحول  معلوماتويشمل  ،فأكثر سنوات 31ألفراد ا: القسم الثالث

االستماع بيانات حول وكذلا  .ومشاهدة التلفاز واالستماع للراديو وممارسة عادة القراءة ومواضيع الكتب التي يقرأها األفراد،
 .وقت الفراغ وقت الفراغ وأماكن قضاء باالضافة الىاألفراد لألنشطة الثقافية المؤشرات المتعلقة بممارسة لصوت فلسطين و 

 
 االطار والعينة   4.4

 

 مجتمع الهدف   0.4.4
 31علـى األفـراد مـن الفئـة العمريـة  بحيث يتم التركيـزجميع األسر واألفراد الفلسطينيين المقيمين بشكل اعتيادي في فلسطين 

 .2014سنوات فأكثر لعام 
 

  إطار المعاينة  4.4.4
وهــي منــاطق جغرافيــة متقاربــة  4117 تعــداد الســكان والمســاكن والمنشــ ت قائمــة منــاطق عــد مــنإطــار المعاينــة مــن  يتكــون

المســتخدمة فــي التعــداد، وقــد تــم  العــد، وهــي عبــارة عــن منــاطق (أســرة 344فيهــا  متوســط عــدد األســر)الحجــم فــي معظمهــا 
 .المرحلة األولى من عملية اختيار العينة في (PSUs)استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية

 
 حجم العينة   5.4.4

 .اسرة .,000أسرة على المستوى اإلجمالي استجاب للمسح  1,...الكلي  بلغ حجم العينة
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 تصميم العينة   2.4.4
 :ات ثالث مراحلذطبقية عنقودية عشوائية منتظمة  عينة هذا المسح هي عينة

 .منطقة عد( 421)اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة يبلغ عددها  :المرحلة األولى
أسرة متجاوبة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة  (43)اختيار عينة مساحية من : المرحلة الثانية

 .عشوائية
سنوات فأكثر باستخدام  31اختيار فرد ذكر أو أنثى من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية من األفراد  :المرحلة الثالثة

 .التي لديها أكثر من فرد من هذه الفئة لألسركش جداول 
 

 العينة  طبقاج  3.4.4
 :تم تقسيم مجتمع الدراسة حسب

 (.J1محافظة و 36)المحافظة  -3
 (.حضر، ريف، مخيم)نوع التجمع  -4

 
 حساب األوزان   5.4

الثقافة في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة مسح ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 
في المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد  تمحيث  ثالثة مراحلهي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات  االسري

حساب وزن األسرة من كل  تم، ثم في المرحلة الثانية (عينة عشوائية منتظمة)باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
تعديل ثم  األوليحاصل ضرب وزن المرحلة األولى في وزن المرحلة الثانية فنحصل على وزن األسر  ايجادمنطقة عد، ثم 

وبالتالي ( محافظة، نوع التجمع)وتكون فئة التعديل هي الطبقة   002.ذه األوزان باالعتماد على تقديرات األسر منتصف ه
 .على وزن األسر النهائي الحصول

، ثم وبالتالي كل فرد يأخذ وزن اسرته فنحصل على وزن الفرد االولي( roster)ملف افراد االسرة  فيهذه االوزان  دمج تم
، غربيةال ضفةال)وتكون فئة التعديل هي المنطقة  002././05في  السكانهذه األوزان باالعتماد على تقديرات  تعديل
دمج هذه و  .على وزن الفرد النهائي الحصولوبالتالي ( فئة 01) سية، الفئات العمرية الخم(ذكر، انثى)الجنس و ( غزةقطاع 

في  السكانهذه األوزان باالعتماد على تقديرات تعديل الى  ةباإلضافسنوات فأكثر  00االوزان الى ملف االفراد 
 (.والجنس وفئات عمرية خمسية المنطقة)حسب فئة التعديل السابقة  002././05

 .وقد تم حساب الوزن النسبي لكل وحدة معاينة من خالل قسمة الوزن على متوسط االوزان
 

 العملياج الميدانية  2.4
 

 تجهيز كتيب تدريب الباحثين وتدريب الفريق  0.2.4
فقد اشتمل الدليل .  تم تجهيز كتيب تدريب الباحثين ليشمل جميع المواضيع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء االستمارة

.  الستمارةعلى تحديد مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول لألسرة، وآليات إجراء المقابلة واستيفاء ا
.  وكذلا تم تجهيز كتيبات تدريب المشرف والمدقق، بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات الالزمة لضمان نجاح المسح

وعقدت الدورة التدريبية في كل من الضفة .  وتم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب
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حيث تم تدريب فريق العمل للضفة الغربية في مدينة رام اهلل، وتدريب فريق العمل  الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت،
 . لقطاع غزة في مدينة غزة بواسطة الفيديو المرئي

 
طاقم ب م تدريت.  ر الدورة التدريبية ألغراض المسح الرئيسي المقررة لفريق البحث في المسحلحضو  باحثة 01 ءدعاتاس مت
رة فتالل الخ يةالأيام متت لمدة خمسة رمي استذلاتدريب من قبل إدارة المشروع، و د للالمعول دمل الميداني وفق الجلعا

جراء النقاش الالزم حوله،لوقت الكافارة اتمسالا منء جز  ، وقد تم إعطاء كل44/14/4134 -41/14/4134 ما تم ك ي وا 
قد امتحان ع تم ،لةبعض األسئ على يالتلتعددريب تم إجراء بعض التأثناء او إجراء تمارين عملية في قاعة التدريب، 

كما اشتمل التدريب على .  أساسه آلية توزيع الفريق لباحثين ومشرفين ومدققينى علد ي للفريق في نهاية التدريب، وحديمتقي
جميع  لضمان حصول المتدربين على باإلضافة الى االختبارات القصيرة العديد من التمارين العملية والميدانية والبيتية
 .المهارات الالزمة لتنفيذ العمل الميداني بنجاح

 
 العمل الميداني للمسح الرئيسي  4.2.4

ئيسي في الضفة الغربية وقطاع ر لالتنفيذ العمل الميداني للمسح  ةطخبوضع  ينلمسوح والعمل الميدامة لعالا ةر ادإلا تماق
االستمارات وآالت حاسبة )العمل  اتدو وأاقم البحث، وتحضير لوازم العمل لة تحضير طحر الم هذت هملش وقد. ةز غ

 (.نةعيوكشوف ال
  

حافظة مكل  وظيف األعداد فيت مح، وتسملجات وطبيعة المهام والعمل في احتيااال على الفريق بناء تم تحديد هيكلية
ظات أخرى قريبه نظرًا لصغر حجم العينة ت إلى محافاظحافلماعض ب ضميام بقلاحسب حجم العينة في تلا المحافظة مع 

 .في هذه المحافظات
 

 .31/16/4134وانتهى بتاريخ ، 14/11/4134بتاريخ  بدأ العمل الميداني للمسح وقد 

      
 تدقيق البياناج في الميدان  5.2.4

كانت آلية التدقيق المتبعة و   .عليها ينقامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدقق
 :كالتالي

 .بشكل يومي اتاستالم االستمارات المكتملة من الباحث -
جميع األقسام واألسئلة في  وأنه قد تم استيفاء المؤهلين داألفرا ه قد تم جمع بيانات عنفحص كل استمارة والتأكد من أن -

 .جميع اإلجابات بدقة ه قد تم تسجيلاالستمارة، وأن
 .إلى الميدان بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض وجدارات غير المكتملة أو التي إعادة االستم -

 

 آلية اإلشراف والمتابعة  2.2.4
كذلا على صعيد متابعة و  ،تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات

.  قوم بتوزيع العمل على الفريق من خالل الخارطة وكشف العينة االستدالليت نت المشرفة، حيث كااتاإلنجاز اليومي للباحث
دارة المشروع، ت توكان وضح فيها عدد المقابالت المكتملة، تقدم تقارير يومية وأسبوعية إلى منسق العمل الميداني وا 

والحاالت التي لم يتم فيها تحديد نتيجة كالوحدات السكنية غير المأهولة  ،وحاالت الرفض، والحاالت التي ال تنطبق
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إجراء زيارات ميدانية من  كما تم  .زياراتثالث  بعد الحاالت التي لم يكن باإلمكان االتصال بهاباإلضافة الى المقابلة، 
يق قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة تواجه فر 

 .العمل الميداني
 

 معالجة البياناج  304
 

 تجهيز برامج اإلدخال  0.3.4
 وضع، والعمل على اإلدخال تصميم شاشات وتم ACCESSباستخدام حزمة  اإلدخالتم خالل هذه المرحلة إعداد برامج 

تنظيف لبيانات بعد إدخالها ل قيود وفحوصاتقواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلا وضع 
تضمين القيود والشروط على البيانات كما وردت في االستمارة وبخاصة و  االستمارةفحص المتغيرات على مستوى  بحيث يتم

االنتقاالت الموجودة في أسئلة وأقسام االستمارة المختلفة والقيم المسموح بإدخالها، وطباعة التنبيهات للمدخل في حالة الخطأ 
 . دخالفي اإل

 
 إدخال البياناج 40304

العمل على إدخال البيانات وذلا بعد  تم المباشرة فيبعد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها 
بتاريخ      بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح  حيث تم .على التعامل مع برامج اإلدخال تدريب المدخلين

على  مدخلين ومدققين ومشرفين 40وقد عمل  41/16/4134وانتهى العمل على إدخال البيانات بتاريخ  10/11/4134
جهاز، وذلا من أجل ضمان االنتهاء من إدخال البيانات في للب الفرعية ي المكاتدخال فاإل مت إدخال بيانات المسح، كما

 . موعدها المحدد
 

 دقة البياناج  4.4
البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط األولى للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة يشمل مفهوم جودة 

جراءات ضبط الجودة: ومن أهم مكونات عناصر الجودة اإلحصائية.  منها  .الدقة، والقابلية للمقارنة، وا 

األخطاء ب استخدام عينة، وكذلا بسب االحصائيةاألخطاء يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها 
ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على  غير االحصائية

 :ما يليويشمل هذا القسم . التقديرات
 

 األخطاء االحصائية 1.6.2
وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلا من  الستخدام عينة األخطاء االحصائيةأثر بتتهذا المسح  إن بيانات

التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات وقد تم احتساب التباين ألهم مؤشرات  الحقيقةالمؤكد ظهور فروق عن القيم 
 .المسح

وعلى مستوى المنطقة ، سطينوقد دلت نتائج حساب التباين انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات على مستوى دولة فل
ولكن على مستوى المحافظات هناا بعض المؤشرات قيم التباين فيها مرتفعة تم االشارة اليها ، (وقطاع غزة، الضفة الغربية)

 .في جداول التقرير الرئيسي
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 التباين ألهم مؤشراج المسح في فلسطين

 المتغير
قيمة 
 التقدير

% 

الخطأ 
 المعياري

% 

الخطأ  %95فئة الثقة 
 النسبي

 الحد األعلى الحد األدنى %

 3.9 29.1 25.0 1.0 27.0 نسبة االسر التي يتوفر فيها مكتبة بيتية 

 1.4 75.0 70.9 1.0 73.0 ةنسبة االسر التي ال يتوفر فيها مكتبة بيتي

 7.9 6.2 4.5 0.4 5.3 نسبة االسر التي تحصل على الصحف اليومية دائما

 4.8 16.6 13.7 0.7 15.1 تحصل على الصحف اليومية احيانا نسبة االسر التي

 1.1 81.3 77.8 0.9 79.6 نسبة االسر التي ال تحصل على الصحف اليومية 

 3.0 41.5 36.8 1.2 39.1 نسبة االسر التي لديها تلفزيون وتشاهد تلفزيون فلسطين دائما

 2.5 45.5 41.2 1.1 43.3 احيانانسبة االسر التي لديها تلفزيون وتشاهد تلفزيون فلسطين 

 4.9 19.3 15.9 0.9 17.6 نسبة االسر التي لديها تلفزيون وال تشاهد تلفزيون فلسطين 

 4.3 24.6 20.7 1.0 22.6 الذين يقرؤون الصحف  (فأكثرسنوات  00)نسبة االفراد من كال الجنسين 

 4.7 29.4 24.5 1.3 26.9 الذين يقرؤون الصحف ( فأكثرسنوات  00)نسبة االفراد الذكور 

 6.0 20.4 16.1 1.1 18.2 الذين يقرؤون الصحف  (فأكثرسنوات  00)نسبة االفراد االناث 

 3.8 35.0 30.2 1.2 32.6 الذين يقرؤون الكتب( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد من كال الجنسين 

 4.6 29.9 24.9 1.3 27.3 الذين يقرؤون الكتب( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد الذكور 

 3.9 41.1 35.3 1.5 38.1 الذين يقرؤون الكتب( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد االناث 

 3.4 58.6 51.2 1.9 54.9 الذين يستمعون لصوت فلسطين( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد من كال الجنسين 

 3.6 58.7 50.9 2.0 54.8 الذين يستمعون لصوت فلسطين( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد الذكور 

 4.1 59.4 50.6 2.3 55.0 الذين يستمعون لصوت فلسطين( سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد االناث 

  
 األخطاء غير االحصائية 4.6.2
فهــي ممكنــة الحــدوث فــي كــل مراحــل تنفيــذ المشــروع، خــالل جمــع البيانــات أو إدخالهــا والتــي   األخطــاء غيــر االحصــائيةأمــا 

. وأخطـاء إدخـال البيانـات( الباحـث)، وأخطـاء المقابلـة (المبحـوث)يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطـاء االسـتجابة 
، وتـدريبهم علـى كيفيـة إجـراء اً تدريبا مكثف ينب الباحثكبيرة من خالل تدري بذلت جهود فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرهاو 

بعـض التمـارين العمليــة أثنــاء إجـراء المقابلـة، واألمـور التـي يجـب تجنبهــا، وتـم إجـراء  إتباعهـاالمقـابالت، واألمـور التـي يجـب 
على مفتاح خاص بأسـئلة  باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 

االستمارة وآليـة اسـتيفائها وأسـلوب التعامـل مـع المبحـوثين لضـمان تقليـل معـدالت الـرفض واإلدالء بالبيانـات الصـحيحة وغيـر 
 .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال، المنحازة
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صوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خـاص لتـدقيق االسـتمارات والكشـف عـن األخطـاء الميدانيـة، ممـا يقلـل إلـى أما بخ
تم تصميم برنـامج إدخـال بحيـث ال يسـمح بـأي كما .  حد كبير معدالت األخطاء التي يمكن أن تحصل أثناء العمل الميداني

حتوي على العديد من الشروط المنطقيـة، وقـد أدت هـذه العمليـة إلـى أخطاء تناسقية يمكن أن تحصل أثناء عملية اإلدخال وي
كشـف معظـم األخطــاء التـي لــم يـتم العثـور عليهــا فـي المراحــل السـابقة مـن العمــل، حيـث تــم تصـحيح كافـة األخطــاء التـي تــم 

 . اكتشافها
 

، وقـد لجـداول التكراريـة والتقاطعيـةباسـتخدام ا وبعد االنتهاء من عمليات التدقيق تم فحص تناسـق البيانـات بواسـطة الحاسـوب
جيـدا  اً وهـذا بـدوره أعطـى انطباعـ.  ، ولـم يـتم اكتشـاف أخطـاء ذات تـأثير علـى نوعيـة البيانـاتاً تبين أنها كانـت متناسـقة تمامـ

للقــائمين علــى المســح بأنــه يمكــن االعتمــاد علــى هــذه البيانــات واســتخراج مؤشــرات إحصــائية موثوقــة وذات داللــة عاليــة عـــن 
 .ؤشرات الخاصة بالمسحالم

 
 :معدالج االستجابة 5.6.2

أسرة في ( 1241) أسرة، منها( 6111) المكتملةبلغ عدد األسر لفلسطين حيث أسرة ممثلة ( 7460) الوصول الىتم 
طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، اسرة في قطاع غزة( 4171)و الضفة الغربية،

 .حاالت الرفض وعدم االستجابة
 توزيع االسر حسب نتيجة المقابلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 x311%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
 عدد حاالت العينة األصلية                             

 %1.1= وتساوي 
  7131( =حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 

 
 x   311% االستجابةمجموع حاالت عدم = نسبة عدم االستجابة 

 العينة الصافية                              
 %34.4= وتساوي 

 عدد الحاالج نتيجة المقابلة
 5999 اكتملت

 1 اكتملت جزئيا
 94 األسرة مسافرة

 606 ال أحد بالبيت
 158 رفض التعاون

 258 وحدة غير مأهولة
 25 لم يتوفر معلومات

 127 أخرى
 7268 المجموع
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 .نسبة عدم االستجابة  -% 311= نسبة االستجابة 
 %01.6= وتساوي 

 
 مقارنة البياناج 104

ومع فترات هذا المعيار مرتبط بالمنتج اإلحصائي إذ ال بد من أن تتوفر في اإلحصاءات سمة المقارنة مع مصادر أخرى 
وسيتم تناول المقارنة خالل الفترات الزمنية لعدم وجود . زمنية أخرى، فالكثير من التحليالت تقوم على أساس المقارنة

قد بلغت  4134أظهرت النتائج أن نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية في فلسطين في العام . مصادر أخرى للمقارنة
نسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية في  فقد بلغت لمنطقةحسب اأما . 4112للعام  %41.1مقارنة مع % 47.1

 4134لعام % 47.7، بينما بلغت في قطاع غزة 4112لعام % 44.3مقارنة مع  4134لعام % 46.6الضفة الغربية 
 .4112لعام % 36.0مقارنة مع 

 
قد انخفضت عن ما  4134اليومية في فلسطين في العام  كما أظهرت النتائج أن نسبة األسر التي تحصل على الصحف

أما على مستوى . 4112في العام  %14.3مقارنة مع  4134في العام  %41.4، حيث بلغت 4112كانت عليها في العام 
المنطقة فيبدو الفرق واضحا في هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت نسبة األسر التي تحصل على 

في قطاع   %34.3، بينما بلغت 4112لعام   %11.3مقارنة مع  4134لعام  %41.7اليومية في الضفة الغربية  الصحف
 .لنفس الفترة %46.4غزة مقارنة مع 

 
 4134أما فيما يتعلق بمشاهدة األسر لتلفزيون فلسطين، فقد ارتفعت نسبة األسر التي تشاهد تلفزيون فلسطين في العام 

. 4112في العام  %71.1مقارنة مع  4134في العام  %04.4، حيث بلغت النسبة في فلسطين 4112العام  مقارنة مع
في حين تجدر االشارة اال أن االرتفاع في نسبة األسر التي تشاهد تلفزيون فلسطين كانت في الضفة الغربية فقط حيث 

  %74.0بلغت النسبة في قطاع غزة في حين  4112في العام  %74.3مقارنة مع  4134في العام  %06.1بلغت النسبة 
 .4112، 4134لعامي 

 
عنها  4134لصوت فلسطين فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا في العام ( سنوات فأكثر 31)أما فيما يتعلق بنسبة استماع األفراد 

 لمنطقةحسب اأما . 4112في العام  %47.0مقارنة مع  4134في العام  %14.2، حيث بلغت النسبة  4112في العام 
مقارنة  4134لعام % 11.1الذين يستمعون لصوت فلسطين في الضفة الغربية ( سنوات فأكثر 31)نسبة األفراد  فقد بلغت

 .4112لعام % 14.1مقارنة مع  4134لعام % 14.3، بينما بلغت في قطاع غزة 4112لعام % 41.4مع 
 

أنه من غير الممكن اجراء مقارنة فيما يتعلق بمؤشر قراءة الكتب وذلا بسبب اختالف المفاهيم  تجدر االشارة الى
 .لهذا المؤشر 4112عنها في العام  4134والمصطلحات في العام 

 
 إجراءاج ضبط الجودة 4.2

مدخلي البيانات على خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لضمان ضبط الجودة، حيث تم تدريب 
ومن أجل اإلطالع على صورة الوضع .  برنامج اإلدخال، وتم فحص برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات

 لإلطالعوالحد من أية إشكاليات، كان هناا اتصال دائم مع طاقم العمل الميداني من خالل الزيارات الميدانية المستمرة 
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للمشروع، وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل الزيارات الميدانية المختلفة، كذلا على سير العمل الميداني 
تم التطرق بشكل مستمر إلى المشاكل التي واجهها الباحثين أثناء العمل الميداني ووضع الحلول المناسبة لها من خالل 

    . حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيد من التوضيحإصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معين أو في حال ظهور 
 

 المالحظاج الفنية  1.2

  نماسنوات فأكثر ال يشمل القراءة بهدف التحضير للمدرسة أو الجامعة  31مؤشر قراءة الكتب لألفراد ألغراض  وا 
 .التسلية وتنمية المواهب والمعرفة

  خاصة باألسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيونجميع المؤشرات الخاصة بمشاهدة األسر للتلفزيون هي. 

  المقصود باستعارة الصحيفة هي الحصول عليها من شخص معين كاألقارب أو الجيران، أما الحصول عليها مجانا من
 .الصحيفة نفسها

 يمكن تلخيص مصادر بعض األخطاء غير اإلحصائية التي برزت أثناء تنفيذ المسح بما يلي: 
عدم وجود أحد في البيت، األسرة مسافرة وهناا  :ألسبابفي بعض االستمارات يفاء البيانات عدم القدرة على است .3

 .اسر لم يستطع الباحث مقابلتها ألنها رفضت
وسوء فهم المبحوث  السؤال من قبل الباحث الميداني أخطاء ناجمة عن طريقة طرح، في بعض الحاالت النادرة .4

 .للسؤال واإلجابة بناء على فهمه لذلا
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 الثالثالفصل 
 

 المصطلحاجالمفاهيم و 
 

 : (خرافية ياجاحك)أساطير
هـــي قصـــة خرافيـــة مبـــالغ فيهـــا ومســـتحيلة الحصـــول، ويـــتم الحـــديث فيهـــا عـــادة للتســـلية أو لشـــحن العزيمـــة والحمـــاس لـــدى 

 .المستمعين
  

 :االستماع للمحطاج االذاعية
 :ويقصد بذلا

 .يومياً  للمحطات االذاعيةيستمعون في األسرة د ، أي أن األفرادائما  م نع .3
 .يستمعون للمحطات االذاعية ولكن ليس بشكل يوميفي األسرة  ، أي أن األفرادأحيانا  نعم   .4
 .مطلقا للمحطات االذاعيةيستمعون في األسرة ال  ، أي أن األفرادال .1
  

 (:أحاجي)ألغاز 
سرعة بديهة وقدرة على تحليل الكلمات ومعانيها، وهـي تسـتعمل عـادة للتسـلية  إلىهي عبارة عن أسئلة تحتاج اإلجابة عليها 

 .في أوقات الفراغ
  

 :الحصول على الصحف اليومية
 :ويقصد بذلا

 .مرات في األسبوع 4على األقل الصحف اليومية أن األسرة تحصل على أي  ،دائما   نعم. 3
 .مرات في األسبوع 4أقل من ية الصحف اليومتحصل على أن األسرة ، أي أحيانا  نعم . 4
 .الصحف اليومية بتاتاً تحصل على ال أن األسرة ، أي ال. 1
  

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

  
 :فكاهاج تراثية

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

 :قراءة الكتب
مـن التسـلية أو تنميـة المواهـب وتعزيـز المعرفـة سواء كانت هذه القراءة بهـدف  ،هي أن الفرد يقوم بعملية القراءة بشكل منتظم

 .التي يقضيها في عملية القراءة، وبغض النظر عن نوع المادة التي يقرأها والفترة الزمنية خارج نطاق التحضير للمدرسة
 
 

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

 :مراقبة األسرة لنوع البرامج التي يشاهدها األطفال
 :ويقصد بذلا

 .تقوم بمراقبة جميع البرامج التي يشاهدها الطفل باستمرار وبشكل يومي األسرةن أ، أي نعم دائما  . 0
 .تقوم بمراقبة البرامج التي يشاهدها الطفل ولكن ليس بشكل يومي األسرةن أ، أي نعم أحيانا  . 4
 .ال تقوم بمراقبة البرامج التي يشاهدها الطفل مطلقا األسرةن أ، أي ال. 5

 
 :المسلسالج المدبلجة

هو وجود أصـوات للممثلـين ويتحـدثون باللغـة العربيـة بـدل مـن صـوت الممثـل  مسلسالت المدبلجة إلى اللغة العربيةيقصد بال 
 .األصلي

 

 :مشاهدة التلفزيون
 : ويقصد بذلا

 .يومياً  في األسرة يشاهدون التلفزيون (سنوات فأكثر 31) األفراداالسر او  أن، أي ًً نعم دائما .3
 .التلفزيون ولكن ليس بشكل يوميفي األسرة يشاهدون  (سنوات فأكثر 31) األفراداالسر او  أن، أي نعم أحيانا   .4
 .التلفزيون مطلقايشاهدون ال  في األسرة (سنوات فأكثر 31) األفراداالسر او  أن، أي ال .1

  
 :المكتبة البيتية

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

 :نوع التجمع 
 حضر، ريف، مخيماج:  صنفج التجمعاج السكانية إلى ثالثة أصناف وهي

نســمة أو أكثــر، وجميــع مراكــز المحافظــات بغــض النظــر عــن حجمهــا،  310111هــو كــل تجمــع يبلــغ عــدد ســكانه  :الحضددر
نســـمة شـــريطة أن يتـــوفر فيهـــا أربعـــة عناصـــر مـــن  20222 –  40111وجميـــع التجمعـــات التـــي يبلـــغ عـــدد ســـكانها مـــا بـــين 

شبكة كهرباء عامة وشبكة مياه عامة ومكتب بريد ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيـام : )العناصر التالية على األقل
 (.األسبوع ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة

نسـمة   20222 -40111كـل تجمـع يبلـغ عـدد سـكانه مـا بـين نسـمة، و  40111وهـو كـل تجمـع يقـل عـدد سـكانه عـن  :الريدف
 .دون أن تتوفر فيه أربعة عناصر من الخدمات المذكورة أعاله

 .وهو كافة التجمعات التي يطلق عليها اسم مخيم، ويدار من قبل وكالة الغوث الدولية :المخيم
 
 

 
 

 المراجع
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PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 1: المؤشرات الرئيسية لمسح الثقافة األسري لعامي 2009، 2014

Table 1: Main Selected Household Culture Survey Indicators for Years 2009, 2014
Yearالسنة

20092014

 20.327.0Percentage of households who have home libraryنسبة األسر التي يتوفر لديها مكتبة بيتية
32.120.4Percentage of households who get daily newspapersنسبة األسر التي تحصل على الصحف اليومية

31.522.6Percentage of persons (10 years and over) who read newspapersنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الصحف
12.014.0Monthly average frequency of reading newspaper of persons (10 years and over) who read newspaperالمعدل الشهري لعدد مرات مطالعة الصحف لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف

55.960.8Percentage of households who listen to radio stationsنسبة األسر التي تستمع الى المحطات االذاعية
45.749.2Percentage of persons (10 years and over) who listen to the radioنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للراديو

3.02.0Average listening daily hours of radio that persons (10 years and over) listenمعدل ساعات االستماع اليومية للراديو التي يسمعها األفراد (10 سنوات فأآثر)
27.854.9Percentage of persons (10 years and over) who listen to voice of Palestineنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون لصوت فلسطين

95.797.1Percentage of households who have television setنسبة األسر التي لديها جهاز تلفزيون
DVD/ 35.021.6نسبة األسر التي لديها جهاز فيديوPercentage of households who have video\DVD set

92.594.7Percentage of persons (10 years and over) who view televisionنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يشاهدون التلفزيون
45.447.1Percentage of households who have TV set and view translated seriesنسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت التلفزيونية المترجمة الى العربية
57.158.0Percentage of households who have TV set and view dubbed seriesنسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى العربية

27.417.2Percentage of households who have TV set and view local TV stationsنسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المحطات التلفزيونية المحلية (الخاصة)
73.082.4Percentage of households who have TV set and view Palestine televisionنسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد تلفزيون فلسطين

93.994.8Percentage of households who control programs viewed by children  (5-17 years)نسبة األسر التي تراقب نوع البرامج التي يشاهدها األطفال (5-17سنة)
77.875.2Percentage of households who control the number of hours of daily television viewing by children (5-17 years)نسبة األسر التي تراقب عدد ساعات المشاهدة اليومية للتلفزيون من قبل األطفال (5-17 سنة)

92.099.8Percentage of households who have satellite dish from whom own TV setنسبة األسر التي لديها القط فضائي من اجمالي األسر التي لديها جهاز تلفزيون

 20.412.1Percentage of persons (10 years and over) who have free time and willing to perform cultural activities duringنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط أثناء وقت فراغهم ولكن لم يقوموا به
free time and did not do

:Percentage of persons (10 years and over) who are members in public institutions by type of public institutionsنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) المنتسبين لمؤسسات عامة حسب نوع المؤسسة:

3.32.9Public libraryمكتبة عامة
4.34.6Societiesجمعيات

3.53.4Polotical partyحزب سياسي
:Percentage of households who discuss some traditional cultural themes by themeنسبة األسر التي يتم الحديث فيها حول بعض االمواضيع الثقافية المتوارثة حسب موضوع الحديث:

80.187.5Storiesحكايات واقعية
58.953.9Comedy storiesفكاهات تراثية

57.466.1Sayings and proverbsأقوال مأثورة وأمثال
95.394.6Percentage of  households who know children’s friends (5-17 years)نسبة األسر التي تعرف أصدقاء أطفالهم (5-17 سنة)

Indicatorالمؤشر 
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جدول 2: التوزيع النسبي ألفراد أسر العينة حسب بعض الخصائص الخلفية، 2014
Table 2: Percentage Distribution of Persons in the Sample by Selected Background 

Characteristics, 2014

عدد األفرادالنسبة

Percentage
Number of 

Persons
Regionالمنطقة
10032,783Palestineفلسطين

 61.320,105West Bankالضفة الغربية

 38.712,678Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس
50.816,655Malesذآور

49.216,128Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع
73.324,011Urbanحضر

16.75,482Ruralريف

10.03,290Campsمخيمات

Ageالعمر
4-014.94,8750-4

 14-524.98,154 5-14

29-1530.09,83815-29

39-3011.93,91530-39

49-408.52,78440-49

59-505.41,76750-59

+604.41,45060+

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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جدول 3: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين تم اختيارهم (من خالل جداول آش) حسب بعض الخصائص الخلفية، 
2014

Table 3: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Were Selected 
(by Kish Tables) by Selected Background Characteristics, 2014

عدد األفرادالنسبة

Percentage
Number of 

Persons
Regionالمنطقة
1006,000Palestineفلسطين

West Bank 62.93,773الضفة الغربية

37.12,227Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس
50.73,042Malesذآور

49.32,958Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع
72.74,365Urbanحضر

17.41,043Ruralريف

9.9592Campsمخيمات

Ageالعمر
14-1016.599310-14

19-1515.895115-19

29-2025.81,54320-29

39-3016.599230-39

49-4011.870640-49

59-507.544850-59

+606.136760+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 14.8891Noneال شيء

20.51,232Elementaryابتدائي

30.31,816Preparatoryإعدادي

19.11,143Secondaryثانوي

4.6275Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 10.7642Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الحالة الزواجية (لألفراد 12 سنة فأآثر)
Marital Status (Persons 12 years and 
over) 

42.12,376Never marriedلم يتزوج أبدًا

 2.9164Legally marriedعقد الول مرة ولم يتم الدخول

51.72,921Currently marriedمتزوج حاليًا

0.634Divorcedمطلق

2.6144Widowedمنفصل

0.13Separatedأرمل

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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جدول 4: التوزيع النسبي لألسر حسب توفر مكتبة بيتية والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014
Table 4: Percentage Distribution of Households by Availability of Home Library, and 

Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

المجموعال يتوفريتوفر

AvailableNot AvailableTotal
27.073.0100.0
26.673.4100.0
22.577.5100.0
22.677.4100.0
29.770.3100.0
38.861.2100.0
12.887.2100.0
22.877.2100.0
20.279.8100.0

5.594.5100.0
39.460.6100.0
37.063.0100.0
17.982.1100.0
27.772.3100.0
22.177.9100.0
33.366.7100.0
15.484.6100.0
30.169.9100.0
31.968.1100.0

28.271.8100.0
22.677.4100.0
25.774.3100.0

19.081.0100.0
29.570.5100.0
30.869.2100.0
25.075.0100.0 +9    

 6-8

Household Size

Bethlehem

Jericho and Al Aghwar

Rafah

 1-3

 9+

North Gaza

 8-6

 4-5

بيت لحم

رفح

Hebronالخليل

قطاع غزة

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة
 Region,Governorate,Type of

Locality,Household Size

Jeninجنين

 Tubasطوباس

Palestineفلسطين
West Bankالضفة الغربية

Gaza Strip

Deir Al-Balah   دير البلح

Gaza   غزة

   شمال غزة

Tulkarm

Nablusنابلس

Jerusalemالقدس

رام اهللا والبيرة

أريحا واألغوار

Ramallah & Al-Bireh

Qalqiliyaقلقيلية

Salfitسلفيت

طولكرم

حجم األسرة

 3-1

 5-4

Ruralريف

Campsمخيمات

Type of Localityنوع التجمع
Urbanحضر

Khan Yunis   خانيونس
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جدول 5: نسبة األسر التي لديها مكتبة حسب مواضيع الكتب المتوفرة في المكتبة والمنطقة، 2014
Table 5: Percentage of Households That Have Library by Subjects of Available Books and 

Region, 2014

Region  المنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West Bank Gaza Strip
64.364.763.6Scientific books (other than textbooks)آتب علمية (ليست مناهج دراسية)

73.677.666.1Literature books (other than textbooks)آتب أدبية وثقافية وفكرية (ليست مناهج دراسية)

Religious books 95.194.695.9آتب دينية

71.372.269.6Textbooksمناهج دراسية

 70.674.164.0Arabic cultural, ideological, fiction, andآتب ثقافية وفكرية وقصص ومجالت عربية
magazines

 19.621.915.3Foreign cultural, ideological, fiction, andآتب ثقافية وفكرية وقصص ومجالت أجنبية
magazines

آتب عن التراث الفلسطيني (أغاني، حرف، رقص 
 ,39.339.838.5Books about Palestinian heritage (musicشعبي، أمثال، زجل ، حكايات)

crafts, folk dancing, proverbs, Zgel, Tales )

 15.815.915.7Arts Books (Music, painting and sculpture)آتب عن الفنون (موسيقى، رسم ونحت)

(..…CD) 31.133.027.6آتب أو مواد الكترونيةElectronic books and written materials (CD, 
……..) 

5.22.510.3Other أخرى

Percentage of households who have 27.026.627.7نسبة األسر التي لديها مكتبة بيتية
home library

Subjects of Booksمواضيع الكتب
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جدول 6: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الكتب حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل 
2014 العلمي،العمر،

Table 6: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Books by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Educational Attainment,Age, 2014

SexRegion,Governorateالمنطقة،المحافظة،

 Type of Locality,Educationalإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع ، المؤهل العلمي، العمر

Both sexesMalesFemalesAttainment,Age 

32.627.338.1Palestineفلسطين
28.823.334.6West Bankالضفة الغربية

25.125.624.7Jeninجنين

 20.318.222.9Tubasطوباس

33.823.544.7Tulkarmطولكرم

44.638.151.9Nablusنابلس

37.226.049.7Qalqiliyaقلقيلية

 15.99.322.2Salfitسلفيت

21.818.126.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

10.417.41.4Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

37.529.146.8Jerusalemالقدس

26.317.834.7Bethlehemبيت لحم

20.916.425.6Hebronالخليل

38.834.043.9Gaza Stripقطاع غزة
27.326.128.7North Gazaشمال غزة

36.732.341.4Gazaغزة

45.335.355.7Deir Al-Balahدير البلح

51.649.054.2Khan Yunisخانيونس

34.727.242.8Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع
33.227.839.1Urbanحضر

26.422.331.0Ruralريف

37.932.943.0Campsمخيمات

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 25.021.428.4Noneال شيء

25.020.730.3Elementaryابتدائي

26.619.035.1Preparatoryإعدادي

40.231.348.0Secondaryثانوي

40.135.545.2Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 54.960.648.8Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر

14-1034.028.140.110-14
19-1536.127.445.115-19

29-2032.725.640.020-29

39-3028.426.330.630-39

49-4031.027.235.240-49

59-5033.930.637.850-59

+6030.932.828.160+

الجنس
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جدول 7: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يمارسون عادة القراءة للكتب حسب المنطقة وهدف القراءة
 والجنس، 2014

Table 7: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) who Read Books by Region, 
Purpose of Reading and Sex, 2014

Region \Sex and Purposeالمجموعالنعم، أحيانانعم، دائما
Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotalof Reading

Palestineفلسطين
Both sexesآال الجنسين

4.34.391.4100.0Work purposesأغراض العمل
51.747.11.2100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
4.55.689.9100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Malesذآور
7.67.485.0100.0Work purposesأغراض العمل

55.443.01.6100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
5.95.688.5100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Femalesإناث
1.81.996.3100.0Work purposesأغراض العمل

48.850.30.9100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
3.55.690.9100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

West Bankالضفة الغربية
Both sexesآال الجنسين

5.25.389.5100.0Work purposesأغراض العمل
59.338.62.1100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
4.34.990.8100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Malesذآور
9.39.381.4100.0Work purposesأغراض العمل

63.334.02.7100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
6.64.289.2100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Femalesإناث
2.22.395.5100.0Work purposesأغراض العمل

56.442.01.6100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
2.75.491.9100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Gaza Stripقطاع غزة
Both sexesآال الجنسين

3.23.193.7100.0Work purposesأغراض العمل
42.457.40.2100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
4.86.488.8100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Malesذآور
5.65.489.0100.0Work purposesأغراض العمل

46.353.20.5100.0Improve talents and knowledgeتنمية المواهب والمعرفة
5.17.387.6100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

Femalesإناث
1.31.397.4100.0Work purposesأغراض العمل

100.0Improve talents and knowledge-39.260.8تنمية المواهب والمعرفة
4.55.789.8100.0Prepare study and researchإعداد الدراسات واألبحاث

(-) Mean that the value equal zero.

المنطقة والجنس وهدف القراءة

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 8: نسبة األفراد (10 سنوات فاآثر) الذين يمارسون عادة القراءة للكتب ويقرؤونها ورقيا حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،المؤهل العلمي،العمر،

Table 8: Percentage of Persons (10 Years and Over) who Read Hard Copy Books by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Educational Attainment,Age, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales

94.192.195.6Palestineفلسطين
92.690.494.2West Bankالضفة الغربية

88.888.888.8Jeninجنين
Tubas{70.0}80.691.9طوباس
97.594.998.9Tulkarmطولكرم
92.888.996.1Nablusنابلس
90.491.789.6Qalqiliyaقلقيلية
 100.0100.0100.0Salfitسلفيت

91.691.691.7Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
Jericho and Al Aghwar{100.0}{82.7}{83.7}أريحا واألغوار

92.585.997.0Jerusalemالقدس
95.992.897.5Bethlehemبيت لحم
92.994.891.6Hebronالخليل

95.894.097.3Gaza Stripقطاع غزة
96.495.997.0North Gazaشمال غزة

94.892.396.9Gazaغزة
99.1100.098.5Deir Al-Balahدير البلح
94.793.196.1Khan Yunisخانيونس

95.990.0100.0Rafahرفح

Type of Locality نوع التجمع
94.391.296.5Urbanحضر
90.593.288.3Ruralريف

97.096.297.6Campsمخيمات

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 98.397.698.8Noneال شيء
98.096.499.3Elementaryابتدائي
93.891.495.4Preparatoryإعدادي
91.388.393.0Secondaryثانوي

90.481.698.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط
 93.793.893.7Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر

14-1097.795.399.410-14
19-1591.690.792.215-19
29-2089.784.992.920-29
39-3095.594.196.730-39
49-4096.994.598.940-49
59-5097.898.796.950-59

+6098.297.1100.060+
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين 

األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little 
so results in parentheses indicated 
relatively high marginal percentage. 

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل 
العلمي،العمر

 Region,Governorate,Type of
Locality,Educational Attainment, Age
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جدول 9: نسبة األفراد (10 سنوات فاآثر) الذين يمارسون عادة القراءة للكتب ويقرؤونها الكترونيا حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،المؤهل العلمي،العمر،

Table 9: Percentage of Persons (10 Years and Over) who Read Electronic Books by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Educational Attainment,Age, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales
31.736.627.9Palestineفلسطين

35.940.532.6West Bankالضفة الغربية
33.736.231.1Jeninجنين

Tubas{33.5}21.38.1طوباس
30.528.431.7Tulkarmطولكرم
31.637.426.8Nablusنابلس
18.923.1Qalqiliya{21.5}قلقيلية
 Salfit{26.2}57.7{35.3}سلفيت

29.434.625.2Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
Jericho and Al Aghwar-{52.1}{49.1}أريحا واألغوار

40.657.728.9Jerusalemالقدس
29.042.222.3Bethlehemبيت لحم
49.542.554.2Hebronالخليل

26.632.321.9Gaza Stripقطاع غزة
18.523.313.5North Gazaشمال غزة

34.440.629.4Gazaغزة
24.633.019.2Deir Al-Balahدير البلح
22.023.520.7Khan Yunisخانيونس

26.341.515.8Rafahرفح

Type of Locality نوع التجمع
32.638.528.2Urbanحضر
30.230.030.4Ruralريف

27.532.523.5Campsمخيمات

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 6.710.64.0Noneال شيء
16.016.315.7Elementaryابتدائي
25.325.225.4Preparatoryإعدادي
39.745.336.5Secondaryثانوي

37.249.226.6Intermediate Diplomaدبلوم متوسط
 53.659.545.8Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر

14-1014.716.613.210-14
19-1534.534.234.615-19
29-2046.757.639.520-29
39-3033.836.231.630-39
49-4028.337.320.640-49
59-5023.533.713.750-59

+6013.118.44.260+
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس 

فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع.
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Region,Governorate,Type of 
Locality,Educational Attainment, Age المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل العلمي،العمر

{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 
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جدول 10: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الكتب حسب نوع الكتب التي يتم مطالعتها والمنطقة والجنس، 2014

Table 10: Percentage of Persons (10 years and over) Who Read Books by the Type of 
Books They Read, Region and Sex, 2014

Region
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين 
Percentage of persons (10 years and 32.628.838.8يقرؤون الكتب

over) who read books

60.063.555.8Cultural and ideological booksآتب ثقافية وفكرية

60.563.656.7Literary books Poetry and storiesآتب أدبية شعر وقصص

47.449.345.2Scientific booksآتب علمية

21.725.916.6Philosophy and human sciencesفلسفة وعلوم إنسانية

26.532.019.8Arts, languages and literatureفنون ولغات وآداب

78.873.485.5Religious booksآتب دينية

14.215.812.2Applied science and mathematicsعلوم تجريبية ورياضيات

23.124.421.6History, geography, archeologyتاريخ وجغرافيا وآثار

4.03.44.6Otherأخرى

Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين 
Percentage of males (10 years and 27.323.334.0يقرؤون الكتب

over) who read books

60.761.559.8Cultural and ideological booksآتب ثقافية وفكرية

57.764.050.5Literary books Poetry and storiesآتب أدبية شعر وقصص

49.351.846.4Scientific booksآتب علمية

21.023.917.7Philosophy and human sciencesفلسفة وعلوم إنسانية

25.230.119.6Arts, languages and literatureفنون ولغات وآداب

76.670.483.7Religious booksآتب دينية

14.015.312.5Applied science and mathematicsعلوم تجريبية ورياضيات

27.426.928.0History, geography, archeologyتاريخ وجغرافيا وآثار

5.35.05.6Otherأخرى

Femalesإناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي 
Percentage of females (10 years and 38.134.643.9يقرأن الكتب

over) who read books

59.564.952.6Cultural and ideological booksآتب ثقافية وفكرية

62.763.461.7Literary books Poetry and storiesآتب أدبية شعر وقصص

46.047.444.2Scientific booksآتب علمية

22.227.315.8Philosophy and human sciencesفلسفة وعلوم إنسانية

27.533.420.0Arts, languages and literatureفنون ولغات وآداب

80.675.687.0Religious booksآتب دينية

14.416.212.0Applied science and mathematicsعلوم تجريبية ورياضيات

19.822.516.3History, geography, archeologyتاريخ وجغرافيا وآثار

3.02.33.8Otherأخرى

الجنس ونوع الكتاب
  المنطقة

Sex and Type of Book
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  جدول 11: المعدل األسبوعي لعدد ساعات قراءة الكتب لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الكتب حسب الجنس 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي، 2014

Table 11: Average Number of Weekly Hours of Reading for Person (10 Years and Over) by 
Sex and Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales
564Palestineفلسطين

564West Bankالضفة الغربية
3Jenin{7}5جنين

 Tubas{2}{3}{2}طوباس
352Tulkarmطولكرم
4Nablus{6}5نابلس
2Qalqiliya{2}2قلقيلية
Salfit{2}34سلفيت

454Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
101016Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

Jerusalem{5}{8}6القدس
4Bethlehem{5}4بيت لحم
445Hebronالخليل

565Gaza Stripقطاع غزة
666North Gazaشمال غزة

464Gazaغزة
666Deir Al-Balahدير البلح
445Khan Yunisخانيونس

684Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
564Urbanحضر
3Rural{5}{4}ريف

565Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1033310-14
19-1545415-19
29-2057520-29
39-3055530-39
49-4045440-49
59-5066550-59

+608{10}660+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 232Noneال شيء
444Elementaryابتدائي 
454Preparatoryاعدادي
554Secondaryثانوي

665Intermediate Diplomaدبلوم متوسط
 796Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
العلمي

Region,Governorate, Type of 
Locality,Age,Educational Attainment 

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 
خطأ هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 12: معدل عدد الكتب التي قرأها األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الكتب خالل 12 شهرًا الماضية حسب الجنس 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي، 2014

Table 12: Average Number of Books Read by Persons (10 years and over) Who Read 
Books During the Past 12 Months by Sex and Region,Governorate,Type of Locality,Age, 

Educational Attainment, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales
676Palestineفلسطين

665West Bankالضفة الغربية
4Jenin{8}6جنين

 324Tubasطوباس

685Tulkarmطولكرم

Nablus{6}78نابلس

Qalqiliya{3}34قلقيلية

 Salfit{7}15{9}سلفيت

9107Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

7720Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

444Jerusalemالقدس

555Bethlehemبيت لحم

Hebron{5}{5}5الخليل

777Gaza Stripقطاع غزة
North Gaza{11}97شمال غزة

574Gazaغزة

Deir Al-Balah{8}{5}{7}دير البلح

6Khan Yunis{7}7خانيونس

888Rafahرفح

  Type of Localityنوع التجمع
666Urbanحضر

675Ruralريف

7Camps{8}8مخيمات

Ageالعمر

14-1066510-14
19-1555515-19

29-2067620-29

39-3067630-39

49-4068{5}40-49

59-5077{8}50-59

+60{9}10{7}60+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 444Noneال شيء

666Elementaryابتدائي 

555Preparatoryاعدادي

556Secondaryثانوي

Intermediate Diploma{5}9{7}دبلوم متوسط

 9108Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
العلمي

Region,Governorate, Type of 
Locality,Age,Educational 

Attainment 

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so 
results in parentheses indicated relatively high 
marginal percentage. 
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 جدول 13: التوزيع النسبي لألسر حسب الحصول على الصحف اليومية والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 13: Percentage Distribution of Households by Having Daily Newspapers, 
Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

المجموعالنعم أحيانانعم دائما

Yes, alwaysYes, sometimesNoTotal
5.315.179.6100.0Palestineفلسطين

5.917.876.3100.0West Bankالضفة الغربية
2.711.885.5100.0Jeninجنين

0.97.291.9100.0Tubasطوباس

1.313.685.1100.0Tulkarmطولكرم

7.015.877.2100.0Nablusنابلس

1.122.776.2100.0Qalqiliyaقلقيلية

15.820.363.9100.0Salfitسلفيت

7.618.074.4100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

3.996.1100.0Jericho and Al Aghwar-أريحا واألغوار

10.527.562.0100.0Jerusalemالقدس

6.721.571.8100.0Bethlehemبيت لحم

4.816.578.7100.0Hebronالخليل

4.110.085.9100.0Gaza Stripقطاع غزة
3.55.191.4100.0North Gazaشمال غزة

6.814.778.5100.0Gazaغزة

3.38.788.0100.0Deir Al-Balahدير البلح

1.67.890.6100.0Khan Yunisخانيونس

2.09.388.7100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع
6.015.878.2100.0Urbanحضر

4.113.682.3100.0Ruralريف

1.913.185.0100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم األسرة
 3-15.012.282.8100.0 1-3

5-46.117.876.1100.0 4-5

 8-65.415.978.7100.0 6-8

+9 3.211.984.9100.09+

المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،حجم األسرة

Region,Governorate,Type 
of Locality,Household Size

(-) Mean that the value equal zero. (-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 14: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الصحف حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل العلمي والعمر، 
2014

Table 14: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Educational Attainmet and Age, 2014

Region,Governorateالجنسالمنطقة،المحافظة،
 Type of Locality,Educationalإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع ، المؤهل العلمي، العمر

Both sexesMalesFemalesAttainment,Age 
22.626.918.2Palestineفلسطين

23.427.918.7West Bankالضفة الغربية
12.619.75.8Jeninجنين

10.612.78.3Tubasطوباس

20.622.618.6Tulkarmطولكرم

27.129.924.2Nablusنابلس

16.620.512.5Qalqiliyaقلقيلية

17.724.811.2Salfitسلفيت

26.232.719.6Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

13.219.16.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

35.543.127.3Jerusalemالقدس

27.928.827.0Bethlehemبيت لحم

20.023.016.9Hebronالخليل

21.225.117.3Gaza Stripقطاع غزة
11.213.58.8North Gazaشمال غزة

28.536.520.3Gazaغزة

25.123.526.6Deir Al-Balahدير البلح

17.220.713.9Khan Yunisخانيونس

18.119.916.2Rafahرفح

 Type of Locality نوع التجمع
24.028.119.8Urbanحضر

16.721.411.7Ruralريف

22.627.617.4Campsمخيمات

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 5.78.23.9Noneال شيء

17.117.516.6Elementaryابتدائي

19.822.716.4Preparatoryإعدادي

28.634.923.0Secondaryثانوي

40.449.130.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 46.056.335.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر
14-1011.512.710.210-14

19-1516.418.014.715-19

29-2029.433.725.120-29

39-3025.832.019.430-39

49-4027.533.820.940-49

59-5025.933.018.450-59

+6017.424.611.460+

Sex
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جدول 15: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون الصحف حسب طريقة االطالع على الصحيفة التي يطالعها أآثر من غيرها 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،الجنس،العمر،المؤهل العلمي، 2014

Table 15: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by Method 
of Reviewing Newspaper They Read (Most Frequently) and Region,Governorate,Type of 

Locality,Sex,Age,Educational Attainment, 2014

,Region,Governorateالمجموعمجاناعبر االنترنتاستعارتهاشراءهااشتراك دوريالمنطقة،المحافظة،
,Type of Locality,Sex,Ageنوع التجمع،الجنس،
 Educational Attainmentالعمر،المؤهل العلمي

2.231.422.928.115.4100.0Palestineفلسطين
2.738.423.320.115.5100.0West Bankالضفة الغربية

1.028.351.26.712.8100.0Jeninجنين

100.0Tubas{52.7}{9.2}{15.6}{22.5}-طوباس

44.022.924.09.1100.0Tulkarm-طولكرم

3.633.417.218.727.1100.0Nablusنابلس

100.0Qalqiliya{3.5}{16.5}{35.8}{27.9}{16.3}قلقيلية

70.09.5100.0Salfit-4.216.3سلفيت

2.151.421.421.93.2100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

22.1100.0Jericho and Al Aghwar-18.859.1-أريحا واألغوار

2.336.831.719.89.4100.0Jerusalemالقدس

1.644.021.314.518.6100.0Bethlehemبيت لحم

100.0Hebron{23.1}{22.9}{12.2}{39.1}{2.7}الخليل

1.318.522.143.015.1100.0Gaza Stripقطاع غزة
100.0North Gaza{20.3}{37.2}{32.9}{9.6}-شمال غزة

1.121.122.141.514.2100.0Gazaغزة

1.320.22.464.211.9100.0Deir Al-Balahدير البلح

3.312.629.936.517.7100.0Khan Yunisخانيونس

100.0Rafah{15.2}{30.7}{31.9}{22.2}-رفح

 Type of Localityنوع التجمع
2.532.921.927.115.6100.0Urbanحضر

100.0Rural{11.5}{32.2}{22.6}{32.6}{1.1}ريف

100.0Camps{18.4}{30.4}{30.9}{19.6}{0.7}مخيمات

Sexالجنس
2.229.025.328.814.7100.0Malesذآور

2.235.319.226.916.4100.0Femalesاناث

Ageالعمر

14-102.136.224.515.022.2100.010-14
19-151.733.928.229.36.9100.015-19

29-201.822.220.838.516.7100.020-29

39-302.826.525.927.717.1100.030-39

49-402.539.219.622.815.9100.040-49

59-503.442.122.718.813.0100.050-59

+600.460.619.48.910.7100.060+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 1.544.226.111.516.7100.0Noneال شيء

1.842.626.610.918.1100.0Elementaryابتدائي 

1.931.830.522.413.4100.0Preparatoryاعدادي

1.030.921.333.013.8100.0Secondaryثانوي

4.030.314.129.222.4100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 3.422.315.544.014.8100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين 

األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع.

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 

(-) Mean that the value equal zero.

Periodic 
Subscription

Via the 
Internet BorrowingFreeTotal Buy it
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جدول 16: المعدل الشهري لعدد مرات مطالعة الصحف لألفراد (10 سنوات فاآثر) الذين يطالعون الصحف حسب الجنس 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل العلمي،العمر، 2014

Table 16: Monthly Average Frequency of Reading Newspaper of Persons (10 Years and 
Over) Who Read Newspaper by Sex and Region,Governorate,Type of 

Locality,Educational Attainment,Age, 2014

Sex  Region,Governorate  الجنسالمنطقة،المحافظة،
 Type of Locality,Educationalإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع،المؤهل العلمي، العمر

Both sexesMaleFemaleAttainment,Age 
141511Palestineفلسطين

121410West Bankالضفة الغربية
101110Jeninجنين

13159Tubasطوباس
Tulkarm{9}1214طولكرم
11129Nablusنابلس
Qalqiliya{11}{14}{13}قلقيلية
Salfit{13}1618سلفيت

141611Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة
Jericho and Al Aghwar{10}{19}{17}أريحا واألغوار

141511Jerusalemالقدس
121410Bethlehemبيت لحم
11138Hebronالخليل

161815Gaza Stripقطاع غزة
North Gaza{10}1518شمال غزة

191918Gazaغزة
161814Deir Al-Balahدير البلح
131412Khan Yunisخانيونس

Rafah{9}1113رفح

 Type of Localityنوع التجمع
141612Urbanحضر
Rural{10}1213ريف

Camps{9}1315مخيمات

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 None{9}1113ال شيء
10119Elementaryابتدائي
12139Preparatoryإعدادي
141512Secondaryثانوي

161813Intermediate Diplomaدبلوم متوسط
 181916Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر

14-10911610-14
19-1510101015-19
29-2014161220-29
39-3015161330-39
49-4014151240-49
59-5018201450-59

+601417960+
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 

خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little so 
results in parentheses indicated relatively high 
marginal percentage. 
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جدول 17: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف حسب مطالعتهم ألبواب الصحيفة والجنس والمنطقة، 2014
Table 17: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read 

Newspapers by Sections of Newspaper They Read, Sex and Region, 2014

Sex\Region and Sectionالمجموعالنعم، أحيانانعم،  دائمًاالجنس/المنطقة والباب

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal (News/Articles) (أخبار/مقاالت)

Both sexesآال الجنسين
Palestineفلسطين
60.521.318.2100.0Politicalسياسية

69.322.18.6100.0Localمحلية

 47.932.519.6100.0Socialاجتماعية

37.733.329.0100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 35.433.131.5100.0Scientificعلمية

35.725.139.2100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 46.532.720.8100.0Religiousدينية

36.721.641.7100.0Sportرياضية

17.428.354.3100.0Economicsاقتصادية

23.528.448.1100.0Artsفنية

 27.930.341.8100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

22.119.958.0100.0Job vacanciesوظائف عمل

 18.026.955.1100.0heritageتراثية

West Bankالضفة الغربية
58.022.319.7100.0Politicalسياسية

66.423.610.0100.0Localمحلية

 48.432.818.8100.0Socialاجتماعية

39.031.729.3100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 36.232.431.4100.0Scientificعلمية

39.623.936.5100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 43.032.724.3100.0Religiousدينية

36.623.040.4100.0Sportرياضية

19.427.653.0100.0Economicsاقتصادية

25.428.546.1100.0Artsفنية

 31.328.839.9100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

20.121.658.3100.0Job vacanciesوظائف عمل

 19.325.455.3100.0heritageتراثية

Gaza Stripقطاع غزة
65.219.415.4100.0Politicalسياسية

74.419.56.1100.0Localمحلية

 100.0Social{21.2}{31.8}{47.0}اجتماعية

100.0Cultural and Literary{28.4}{36.4}{35.2}ثقافية وأدبية

 33.834.431.8100.0Scientificعلمية

28.427.244.4100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 52.832.814.4100.0Religiousدينية

36.918.944.2100.0Sportرياضية

13.729.656.7100.0Economicsاقتصادية

19.928.251.9100.0Artsفنية

 21.633.145.3100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

25.916.857.3100.0Job vacanciesوظائف عمل

 15.629.554.9100.0heritageتراثية
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها 

 Number of observation is relatively little so results in {  }نسبة خطأ هامشي مرتفع.
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 
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جدول17 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف حسب مطالعتهم ألبواب الصحيفة والجنس والمنطقة، 2014

Table 17 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read 
Newspapers by Sections of Newspaper They Read, Sex and Region, 2014

Sex\Region and Sectionالمجموعالنعم، أحيانانعم،  دائمًاالجنس/المنطقة والباب

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal (News/Article) (أخبار/مقاالت)

Malesذآور
Palestineفلسطين
68.618.512.9100.0Politicalسياسية

76.016.67.4100.0Localمحلية

 43.034.023.0100.0Socialاجتماعية

34.533.332.2100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 35.031.833.2100.0Scientificعلمية

32.127.540.4100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 43.333.723.0100.0Religiousدينية

50.121.128.8100.0Sportرياضية

21.930.347.8100.0Economicsاقتصادية

15.426.757.9100.0Artsفنية

 26.030.843.2100.0Commercial advertisementsإعالنات ودعايات تجارية
and announcements

22.920.956.2100.0Job vacanciesوظائف عمل

 17.424.857.8100.0heritageتراثية

West Bankالضفة الغربية
65.319.814.9100.0Politicalسياسية

73.518.08.5100.0Localمحلية

 46.233.420.4100.0Socialاجتماعية

37.331.031.7100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 36.430.333.3100.0Scientificعلمية

37.924.637.5100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 40.633.326.1100.0Religiousدينية

49.523.327.3100.0Sportرياضية

24.930.444.7100.0Economicsاقتصادية

18.826.954.3100.0Artsفنية

 30.730.339.0100.0Commercial advertisementsإعالنات ودعايات تجارية
and announcements

20.323.556.2100.0Job vacanciesوظائف عمل

 18.525.855.7100.0heritageتراثية

Gaza Stripقطاع غزة
74.916.09.1100.0Politicalسياسية

80.414.15.5100.0Localمحلية

 37.235.027.8100.0Socialاجتماعية

29.037.833.2100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 100.0Scientific{33.1}{34.8}{32.1}علمية

21.133.045.9100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 48.334.517.2100.0Religiousدينية

51.117.131.8100.0Sportرياضية

16.130.153.8100.0Economicsاقتصادية

8.926.464.7100.0Artsفنية

 17.331.651.1100.0Commercial advertisementsإعالنات ودعايات تجارية
and announcements

27.816.156.1100.0Job vacanciesوظائف عمل

 15.223.061.8100.0heritageتراثية
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها 

 Number of observation is relatively little so results in {  }نسبة خطأ هامشي مرتفع.
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 
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جدول 17 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف حسب مطالعتهم ألبواب الصحيفة والجنس والمنطقة، 2014

Table 17 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read 
Newspapers by Sections of Newspaper They Read\Sex and Region, 2014

Sex\Region and Sectionالمجموعالنعم، أحيانانعم،  دائمًاالجنس/المنطقة والباب

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal (News/Article) (أخبار/مقاالت)

Femalesاناث
Palestineفلسطين
48.125.626.3100.0Politicalسياسية

59.030.510.5100.0Localمحلية

 55.330.214.5100.0Socialاجتماعية

42.633.324.1100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 36.135.028.9100.0Scientificعلمية

41.121.437.5100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 51.231.317.5100.0Religiousدينية

16.522.361.2100.0Sportرياضية

10.625.264.2100.0Economicsاقتصادية

35.831.033.2100.0Artsفنية

 30.829.539.7100.0Commercial advertisementsإعالنات ودعايات تجارية
and announcements

20.918.460.7100.0Job vacanciesوظائف عمل

 18.929.951.2100.0heritageتراثية

West Bankالضفة الغربية
46.726.227.1100.0Politicalسياسية

55.532.212.3100.0Localمحلية

 52.031.816.2100.0Socialاجتماعية

41.532.925.6100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 35.935.628.5100.0Scientificعلمية

42.023.035.0100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 46.731.821.5100.0Religiousدينية

16.922.660.5100.0Sportرياضية

10.923.265.9100.0Economicsاقتصادية

35.631.033.4100.0Artsفنية

 32.326.441.3100.0Commercial advertisementsإعالنات ودعايات تجارية
and announcements

19.818.761.5100.0Job vacanciesوظائف عمل

 20.524.954.6100.0heritageتراثية

Gaza Stripقطاع غزة
50.924.524.6100.0Politicalسياسية

65.427.57.1100.0Localمحلية

 61.627.111.3100.0Socialاجتماعية

100.0Cultural and Literary{21.3}{34.1}{44.6}ثقافية وأدبية

 100.0Scientific{29.8}{34.0}{36.2}علمية

100.0Newspaper Diary{42.1}{18.6}{39.3}مفكرة الصحيفة

 59.630.310.1100.0Religiousدينية

15.621.762.7100.0Sportرياضية

10.128.961.0100.0Economicsاقتصادية

100.0Arts{32.8}{31.0}{36.2}فنية

 100.0Commercial advertisements{36.7}{35.2}{28.1}إعالنات ودعايات تجارية
and announcements

23.017.959.1100.0Job vacanciesوظائف عمل

 100.0heritage{44.7}{39.2}{16.1}تراثية
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 

خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 18: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف حسب مطالعة أبواب الصحيفة بالدرجة األولى والمنطقة 
2014 والجنس،

Table 18: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Newspapers by 
Preferred Section of Newspaper, Region and Sex, 2014

RegionSex and Sectionالمنطقةالجنس والباب
(News/Article) قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين (أخبار/مقاالت)

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين 
يطالعون الصحف

22.623.421.2Percentage of persons (10 years 
and over) who read newspapers

Political{28.3}24.922.8سياسية

Local{18.6}24.227.4محلية

 Social{9.5}8.07.3اجتماعية

Cultural and Literary{4.6}3.52.9ثقافية وأدبية

 Scientific{3.7}3.73.7علمية

Newspaper Diary{4.0}5.66.5مفكرة الصحيفة

 Religious{3.9}3.33.0دينية

Sport{19.5}15.513.3رياضية

Economics{0.6}0.70.7اقتصادية

Arts{1.7}3.74.8فنية

 Commercial advertisements and{0.8}2.73.7إعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies{4.8}4.03.6وظائف عمل

 heritage-0.20.3تراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين 
يطالعون الصحف

26.927.925.1Percentage of males (10 years 
and over) who read newspapers

Political{36.0}31.128.4سياسية

Local{18.5}26.430.6محلية

 Social{2.9}2.92.9اجتماعية

Cultural and Literary{0.7}1.11.4ثقافية وأدبية

 Scientific{1.9}2.93.4علمية

Newspaper Diary{0.9}2.12.8مفكرة الصحيفة

 Religious{2.2}2.01.9دينية

Sport{31.9}24.620.7رياضية

Economics{1.0}0.90.8اقتصادية

Arts-0.71.1فنية

 Commercial advertisements and{0.2}1.92.8إعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies{3.8}3.22.9وظائف عمل

 heritage-0.20.3تراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع

.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so 
results in parentheses indicated relatively high 
marginal percentage. 
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جدول 18 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون الصحف حسب مطالعة أبواب الصحيفة بالدرجة األولى والمنطقة 
2014 والجنس،

Table 18 (Cont): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read 
Newspapers by Preferred Section of Newspaper, Region and Sex, 2014

RegionSex and Sectionالمنطقةالجنس والباب
(News/Article) قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين (أخبار/مقاالت)

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي 
 18.218.717.3Percentage of females (10 years andيطالعن الصحف

over) who read newspapers

Political{17.1}{14.3}{15.3}سياسية

Local{18.8}{21.9}{20.9}محلية

 Social{19.4}{13.9}{15.8}اجتماعية

Cultural and Literary{10.3}{5.4}{7.1}ثقافية وأدبية

 Scientific{6.3}{4.3}{5.0}علمية

Newspaper Diary{8.6}{12.2}{10.9}مفكرة الصحيفة

 Religious{6.4}{4.7}{5.3}دينية

Sport{1.0}{1.9}{1.6}رياضية

Economics-{0.6}{0.4}اقتصادية

Arts{4.2}{10.4}{8.2}فنية

 Commercial advertisements and{1.7}{5.2}{4.0}إعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies{6.2}{4.7}{5.2}وظائف عمل

 heritage-{0.5}{0.3}تراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع

.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 
خطأ هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 19: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) حسب مدى الرضى عن تغطية األخبار المحلية في الصحف والجنس والمنطقة، 2014

Table 19: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Satisfaction of the 
Local News Coverage in Newspapers, Sex and Region, 2014

Regionالمنطقة
  Sex and Satisfaction of the Localقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالجنس ومدى الرضى عن تغطية األخبار 

PalestineWest BankGaza StripNews Coverage in Newspaperاألخبار المحلية في الصحف

Both sexesآال الجنسين
   4.45.13.3Vary satisfiedراض جدا

 65.664.267.8Satisfiedراض 

11.413.67.3No opinionال رأي لي

15.714.118.7Unsatisfiedغير راض

 2.93.02.9Very unsatisfiedغير راض بشدة

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

   4.24.24.2Vary satisfiedراض جدا

 68.367.968.9Satisfiedراض 

8.911.44.2No opinionال رأي لي

14.712.818.4Unsatisfiedغير راض

 3.93.74.3Very unsatisfiedغير راض بشدة

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesاناث

   4.96.42.1Vary satisfiedراض جدا

 61.258.666.0Satisfiedراض 

15.217.011.9No opinionال رأي لي

17.216.219.1Unsatisfiedغير راض

 1.51.80.9Very unsatisfiedغير راض بشدة

100.0100.0100.0Totalالمجموع
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 جدول 20: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين ال يقرؤون الصحف حسب السبب والجنس والمنطقة، 2014

Table 20: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Do Not Read 
Newspapers by Reason, Sex and Region,  2014

Regionالمنطقة
Sex and the Reasonقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالجنس والسبب

PalestineWest BankGaza Strip
Both sexesآال الجنسين

 5.26.72.7Cannot readعدم معرفة القراءة 

   16.420.79.3No time to read newspapersال يوجد وقت

   51.251.151.3Not interested in reading newspapersعدم الرغبة/االهتمام في قراءة الصحف

1.91.03.5Expensiveغالء أسعارها

20.716.827.0Newspapers are unavailable \difficult to findغير متوفرة/صعوبة الحصول عليها

4.63.76.2Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

 2.84.10.8Cannot readعدم معرفة القراءة 

   17.523.47.8No time to read newspapersال يوجد وقت

   56.755.359.0Not interested in reading newspapersعدم الرغبة/االهتمام في قراءة الصحف

1.81.03.0Expensiveغالء أسعارها

15.711.522.5Newspapers are unavailable \difficult to findغير متوفرة/صعوبة الحصول عليها

5.54.76.9Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesاناث

 7.39.14.5Cannot readعدم معرفة القراءة 

   15.418.210.7No time to read newspapersال يوجد وقت

   46.147.344.2Not interested in reading newspapersعدم الرغبة/االهتمام في قراءة الصحف

2.11.03.9Expensiveغالء أسعارها

25.321.731.2Newspapers are unavailable \difficult to findغير متوفرة/صعوبة الحصول عليها

3.82.75.5Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
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جدول 21: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يقرؤون المجالت الدورية حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
2014 العلمي،

Table 21: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Magazines by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

,Region,Governorateالجنسالمنطقة،المحافظة،
,Type of Locality,Ageإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي

Both sexesMalesFemalesEducational Attainment 
10.68.113.3Palestineفلسطين

10.67.813.7West Bankالضفة الغربية
5.73.87.8Jeninجنين

2.51.33.9Tubasطوباس

11.55.717.6Tulkarmطولكرم

20.617.723.9Nablusنابلس

9.86.713.2Qalqiliyaقلقيلية

2.54.01.1Salfitسلفيت

7.65.310.2Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

Jericho and Al Aghwar-5.810.3أريحا واألغوار

17.512.922.7Jerusalemالقدس

7.83.911.6Bethlehemبيت لحم

7.14.69.7Hebronالخليل

10.68.712.6Gaza Stripقطاع غزة
5.95.66.3North Gazaشمال غزة

10.27.313.3Gazaغزة

14.813.116.6Deir Al-Balahدير البلح

13.510.916.1Khan Yunisخانيونس

9.19.09.1Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
11.18.513.8Urbanحضر

8.45.511.6Ruralريف

10.99.512.4Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1012.68.716.610-14
19-1511.08.513.715-19

29-2012.07.416.920-29

39-308.98.59.230-39

49-409.07.810.440-49

59-508.09.95.850-59

+607.24.810.660+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 7.25.29.1Noneال شيء

10.37.513.7Elementaryابتدائي 

8.16.69.9Preparatoryاعدادي

13.49.616.8Secondaryثانوي

9.44.015.5Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 17.216.118.5Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Sex
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جدول 22: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون المجالت حسب مطالعتهم ألبواب المجلة والمنطقة، 2014
Table 22: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Magazines

 by Sections of Magazine They Read and Region, 2014

Region and Sectionالمجموعالنعم، أحيانانعم،  دائمًاالمنطقة والباب
Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal (News/Article) (أخبار/مقاالت)

Palestineفلسطين
31.019.649.4100.0Politicalسياسية

38.828.432.8100.0Localمحلية

 46.529.124.4100.0Socialاجتماعية

41.428.330.3100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 37.129.233.7100.0Scientificعلمية

35.221.543.3100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 44.130.825.1100.0Religiousدينية

24.719.156.2100.0Sportرياضية

10.822.966.3100.0Economicsاقتصادية

33.323.743.0100.0Artsفنية

 30.925.943.2100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies 19.515.864.7100.0وظائف عمل

 17.124.458.5100.0heritageتراثية

West Bankالضفة الغربية
28.922.049.1100.0Politicalسياسية

34.229.336.5100.0Localمحلية

 43.730.825.5100.0Socialاجتماعية

42.429.128.5100.0Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 37.828.333.9100.0Scientificعلمية

30.924.644.5100.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 36.435.128.5100.0Religiousدينية

24.620.355.1100.0Sportرياضية

12.523.264.3100.0Economicsاقتصادية

35.020.144.9100.0Artsفنية

 30.823.046.2100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies 20.016.463.6100.0وظائف عمل

 18.821.759.5100.0heritageتراثية

Gaza Stripقطاع غزة
34.415.650.0100.0Politicalسياسية

46.327.026.7100.0Localمحلية

 51.326.222.5100.0Socialاجتماعية

100.0Cultural and Literary{33.3}{27.0}{39.7}ثقافية وأدبية

 100.0Scientific{33.3}{30.8}{35.9}علمية

100.0Newspaper Diary{41.2}{16.5}{42.3}مفكرة الصحيفة

 57.023.619.4100.0Religiousدينية

25.017.257.8100.0Sportرياضية

8.122.569.4100.0Economicsاقتصادية

30.429.839.8100.0Artsفنية

 31.030.738.3100.0Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

Job vacancies 18.614.766.7100.0وظائف عمل

 14.528.856.7100.0heritageتراثية
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين 

األقواس فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 
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جدول 23: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون المجالت حسب مطالعة أبواب المجلة بالدرجة األولى والمنطقة 
2014 والجنس،

Table 23: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read Magazines by 
Preferred Section of Magazine, Region and Sex, 2014 

RegionSex and Sectionالمنطقةالجنس والباب
(News/Article) قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين (أخبار/مقاالت)

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين 
 10.610.610.6Percentage of persons (10 yearsيقرؤوون المجالت الدورية

and over) who read magazines

10.47.615.0Politicalسياسية

4.65.43.4Localمحلية

 17.514.023.2Socialاجتماعية

11.815.45.8Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 8.89.87.3Scientificعلمية

7.88.07.6Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 5.23.48.2Religiousدينية

12.011.213.4Sportرياضية

0.40.50.2Economicsاقتصادية

10.312.27.2Artsفنية

 7.99.74.9Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

1.30.92.0Job vacanciesوظائف عمل

 1.92.01.8heritageتراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

نسبة االذآور (10 سنوات فأآثر) الذين 
 8.17.88.7Percentage of males (10 yearsيقرؤوون المجالت الدورية

and over) who read magazines

19.413.528.2Politicalسياسية

6.47.15.5Localمحلية

 8.19.85.6Socialاجتماعية

9.011.94.7Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 8.19.36.3Scientificعلمية

3.41.95.8Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 4.65.33.7Religiousدينية

27.825.231.7Sportرياضية

0.60.80.5Economicsاقتصادية

2.73.21.9Artsفنية

 6.99.72.7Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

1.40.42.7Job vacanciesوظائف عمل

 1.51.90.8heritageتراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع
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جدول 23 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يطالعون المجالت حسب مطالعة أبواب المجلة بالدرجة األولى والمنطقة 
2014 والجنس،

Table 23 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Read 
Magazines by Preferred Section of Magazine, Region and Sex, 2014

RegionSex and Sectionالمنطقةالجنس والباب
(News/Article) قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين (أخبار/مقاالت)

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي 
 13.313.712.6Percentage of females (10 yearsيقرأن المجالت الدورية

and over) who read magazines

4.54.05.4Politicalسياسية

3.44.31.8Localمحلية

 23.616.636.1Socialاجتماعية

13.617.56.6Cultural and Literaryثقافية وأدبية

 9.310.18.0Scientificعلمية

10.711.79.0Newspaper Diaryمفكرة الصحيفة

 5.62.311.6Religiousدينية

Sport-1.72.6رياضية

Economics-0.20.3اقتصادية

15.417.811.1Artsفنية

 8.59.66.5Commercial advertisements andإعالنات ودعايات تجارية
announcements

1.31.21.4Job vacanciesوظائف عمل

 2.22.12.5heritageتراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 24: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للموسيقى حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي، 
2014

Table 24: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to Music by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

,Region,Governorateالجنسالمنطقة،المحافظة،
,Type of Locality,Ageإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي

Both sexesMalesFemalesEducational Attainment
59.360.558.2Palestineفلسطين

71.273.568.9West Bankالضفة الغربية
70.270.969.5Jeninجنين

60.762.658.7Tubasطوباس

59.259.658.8Tulkarmطولكرم

71.175.166.9Nablusنابلس

39.840.838.7Qalqiliyaقلقيلية

71.778.365.7Salfitسلفيت

79.481.577.3Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

78.978.279.8Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

71.977.565.9Jerusalemالقدس

80.078.581.4Bethlehemبيت لحم

73.275.171.3Hebronالخليل

39.238.440.0Gaza Stripقطاع غزة
50.250.050.4North Gazaشمال غزة

35.332.438.4Gazaغزة

51.250.851.6Deir Al-Balahدير البلح

34.737.132.4Khan Yunisخانيونس

25.123.327.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
58.159.157.2Urbanحضر

67.067.666.3Ruralريف

54.758.251.1Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1067.165.269.110-14
19-1572.571.573.515-19

29-2069.971.568.320-29

39-3053.855.252.430-39

49-4050.652.148.940-49

59-5034.637.032.150-59

+6021.828.316.460+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 45.446.744.4Noneال شيء

63.163.962.0Elementaryابتدائي 

63.263.363.1Preparatoryاعدادي

64.067.860.6Secondaryثانوي

49.150.148.1Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 56.653.360.1Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Sex
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جدول 25: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للموسيقى حسب نوع الموسيقى التي يستمعون اليها بشكل عام 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،الجنس،العمر،المؤهل العلمي، 2014

Table 25: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Listen to Music by 
Type of Music they Listen (Most Frequently) and Region,Governorate,Type of 

Locality,Sex,Age,Educational Attainment, 2014

المجموعأجنبيةعربية

ArabicForgeinTotal

94.06.0100.0Palestineفلسطين
94.45.6100.0West Bankالضفة الغربية

99.20.8100.0Jeninجنين

100.0Tubas-100.0طوباس

92.97.1100.0Tulkarmطولكرم

91.38.7100.0Nablusنابلس

86.213.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

95.64.4100.0Salfitسلفيت

93.36.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

83.916.1100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

91.58.5100.0Jerusalemالقدس

94.95.1100.0Bethlehemبيت لحم

97.22.8100.0Hebronالخليل

92.67.4100.0Gaza Stripقطاع غزة
94.45.6100.0North Gazaشمال غزة

90.010.0100.0Gazaغزة

95.24.8100.0Deir Al-Balahدير البلح

92.97.1100.0Khan Yunisخانيونس

90.79.3100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
93.07.0100.0Urbanحضر

96.73.3100.0Ruralريف

95.24.8100.0Campsمخيمات

Sexالجنس
92.87.2100.0Malesذآور

95.24.8100.0Femalesاناث

Ageالعمر

14-1094.85.2100.010-14
19-1588.411.6100.015-19

29-2093.36.7100.020-29

39-3096.93.1100.030-39

49-4099.01.0100.040-49

59-5097.52.5100.050-59

+6094.45.6100.060+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 98.81.2100.0Noneال شيء

95.24.8100.0Elementaryابتدائي 

93.46.6100.0Preparatoryاعدادي

91.28.8100.0Secondaryثانوي

93.26.8100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 93.56.5100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،الجنس،العمر،المؤهل العلمي

Region,Governorate,Type of 
Locality,Sex,Age,Educational 

Attainment
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جدول 26: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الملتحقين بالتعليم الذين مارسوا خالل العام الدراسي الحالي أي نشاط في المدرسة/الجامعة حسب 
2014 نوع النشاط والمنطقة والجنس،

Table 26: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Enrolled in Education and 
Practiced any Activity at School\University During the Current Scholastic Year by the Type of 

Activity, Region and Sex, 2014

Region
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both sexesآال الجنسين
35.034.436.0Memorizing the Quranحفظ القرآن

35.538.630.9Scientific and technological activitiesأنشطة علمية وتكنولوجية

30.132.826.0Health and environmental Activitiesأنشطة صحية وبيئية

 32.728.638.8Rhetoric, creative writing, readingالخطابة، الكتابة االبداعية، المطالعة والقراءة

44.946.343.0Sporting activitiesأنشطة رياضية

24.726.721.6Extention scout activities and volunteer workأنشطة آشفية ارشادية والعمل التطوعي

11.312.89.1Dabkeالدبكة الشعبية

10.911.510.1Histrionics and dramaالتمثيل المسرحي والدراما

6.16.75.3Individual singing, choir, playingالغناء الفردي، الكورال، العزف

16.517.215.6Drawing and paintingالرسم والتصوير

Malesذآور
34.133.734.8Memorizing the Quranحفظ القرآن

33.033.332.6Scientific and technological activitiesأنشطة علمية وتكنولوجية

28.232.422.1Health and environmental Activitiesأنشطة صحية وبيئية

 27.323.932.1Rhetoric, creative writing, readingالخطابة، الكتابة االبداعية، المطالعة والقراءة

59.860.159.3Sporting activitiesأنشطة رياضية

24.325.422.8Extention scout activities and volunteer workأنشطة آشفية ارشادية والعمل التطوعي

10.712.38.3Dabkeالدبكة الشعبية

8.88.98.6Histrionics and dramaالتمثيل المسرحي والدراما

3.95.32.0Individual singing, choir, playingالغناء الفردي، الكورال، العزف

15.915.716.1Drawing and paintingالرسم والتصوير

Femalesإناث
35.935.037.3Memorizing the Quranحفظ القرآن

37.843.429.3Scientific and technological activitiesأنشطة علمية وتكنولوجية

31.933.129.9Health and environmental Activitiesأنشطة صحية وبيئية

 37.932.945.4Rhetoric, creative writing, readingالخطابة، الكتابة االبداعية، المطالعة والقراءة

30.933.526.8Sporting activitiesأنشطة رياضية

25.028.020.4Extention scout activities and volunteer workأنشطة آشفية ارشادية والعمل التطوعي

11.913.29.8Dabkeالدبكة الشعبية

12.913.811.7Histrionics and dramaالتمثيل المسرحي والدراما

8.28.08.5Individual singing, choir, playingالغناء الفردي، الكورال، العزف

17.218.515.0Drawing and paintingالرسم والتصوير

الجنس ونوع النشاط
المنطقة

Sex and Type of Activity
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جدول 27: التوزيع النسبي لألسر حسب االستماع للمحطات اإلذاعية والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 27: Percentage Distribution of Households by Listening to Radio Stations and 
Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

المجموعالنعم، أحيانانعم، دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal
35.525.339.2100.0Palestineفلسطين

34.722.642.7100.0West Bankالضفة الغربية
32.014.953.1100.0Jeninجنين

28.510.361.2100.0Tubasطوباس

27.933.139.0100.0Tulkarmطولكرم

41.624.933.5100.0Nablusنابلس

63.914.221.9100.0Qalqiliyaقلقيلية

45.526.428.1100.0Salfitسلفيت

32.217.850.0100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

7.15.287.7100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

25.323.751.0100.0Jerusalemالقدس

53.822.124.1100.0Bethlehemبيت لحم

31.727.341.0100.0Hebronالخليل

37.130.532.4100.0Gaza Stripقطاع غزة
38.331.130.6100.0North Gazaشمال غزة

46.032.621.4100.0Gazaغزة

31.833.534.7100.0Deir Al-Balahدير البلح

33.730.835.5100.0Khan Yunisخانيونس

21.519.758.8100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع
35.626.238.2100.0Urbanحضر

36.918.344.8100.0Ruralريف

32.131.436.5100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم األسرة
3-134.422.443.2100.0 1-3

 5-435.226.138.7100.0 4-5

 8-635.826.937.3100.0 6-8

+9 37.123.839.1100.0 9+

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size
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جدول 28: نسبة األسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون إليه والمنطقة، 2014
Table 28: Percentage of Households Who Listen to Radio Stations by Type of Program

  and Region, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
93.592.794.8News bulletinsنشرات األخبار

برامج الشؤون السياسية (الحوارات 
 55.150.962.0Political programs (political dialogues andوالمقابالت السياسية)

interviews)

36.740.031.2Documentariesالبرامج الوثائقية

50.049.750.5Cultural programsالبرامج الثقافية

 55.351.761.3Social programs (women and householdالبرامج االجتماعية (برامج المرأة واألسرة)
programs)

 27.424.332.5Children programs (programs directed toبرامج األطفال (البرامج الموجهة لألطفال)
children)

 ,19.216.323.8Artistic and entertainment programs (filmsالبرامج الفنية والترفيهية (أفالم، مسلسالت،..)
sitcoms …etc)

57.966.743.4Music and song programsبرامج الموسيقى واألغاني

 84.681.190.3Religious programsالبرامج الدينية

 35.035.234.7Educational, scientific, and environmentalالبرامج التربوية والتعليمية والعلمية والبيئية
programs

52.147.659.5Medical programsالبرامج الطبية

31.929.535.8Sport programsالبرامج الرياضية

 16.517.315.2Economic programsالبرامج االقتصادية

 24.022.226.9Heritage programsالبرامج التراثية

Percentage of households who listen to 60.857.367.6نسبة األسر التي تستمع الى المحطات االذاعية
radio station

Type of Programنوع البرنامج

72



PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 29: التوزيع النسبي لألسر التي تستمع للمحطات اإلذاعية حسب نوع البرنامج الذي يستمعون إليه أآثر من غيره والمنطقة، 2014

Table 29: Percentage Distribution of Households Who listen to Radio Station 
by Preferred Type of Program and Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

Percentage of households who listen to 60.857.367.6نسبة األسر التي تستمع الى المحطات االذاعية
radio station

51.547.757.8News bulletinsنشرات األخبار

برامج الشؤون السياسية (الحوارات 
 2.22.51.7Political programs (political dialogues andوالمقابالت السياسية)

interviews)

0.60.80.3Documentariesالبرامج الوثائقية

3.43.92.6Cultural programsالبرامج الثقافية

 6.27.14.7Social programs (women and householdالبرامج االجتماعية (برامج المرأة واألسرة)
programs)

 1.51.81.1Children programs (programs directed toبرامج األطفال (البرامج الموجهة لألطفال)
children)

 ,2.02.80.8Artistic and entertainment programs (filmsالبرامج الفنية والترفيهية (أفالم، مسلسالت،..)
sitcoms …etc)

9.412.74.1Music and song programsبرامج الموسيقى واألغاني

 18.017.019.8Religious programsالبرامج الدينية

 0.50.20.9Educational, scientific, and environmentalالبرامج التربوية والتعليمية والعلمية والبيئية
programs

2.02.01.8Medical programsالبرامج الطبية

2.41.24.3Sport programsالبرامج الرياضية

 Economic programs-0.10.1البرامج االقتصادية

 0.20.20.1Heritage programsالبرامج التراثية

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Type of Programنوع البرنامج
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جدول 30: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للراديو حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،المؤهل العلمي 
2014 والعمر،

Table 30: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to the Radio by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Educational Attainment,Age, 2014

،SexRegion,Governorateالجنسالمنطقة،المحافظة،
,Type of Localityإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع،المؤهل العلمي،العمر

Both sexesMalesFemalesEducational Attainment,Age
49.251.546.8Palestineفلسطين

47.349.944.7West Bankالضفة الغربية
35.136.733.5Jeninجنين

33.336.529.8Tubasطوباس

51.550.252.9Tulkarmطولكرم

51.652.051.3Nablusنابلس

31.029.932.1Qalqiliyaقلقيلية

55.774.239.0Salfitسلفيت

42.747.238.1Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

37.642.231.9Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

43.450.336.1Jerusalemالقدس

47.144.749.3Bethlehemبيت لحم

57.559.555.4Hebronالخليل

52.454.350.4Gaza Stripقطاع غزة
53.758.448.4North Gazaشمال غزة

58.758.359.1Gazaغزة

58.056.859.2Deir Al-Balahدير البلح

49.954.046.0Khan Yunisخانيونس

28.732.624.5Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
50.852.449.2Urbanحضر

44.047.840.0Ruralريف

46.551.940.9Campsمخيمات

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 37.434.939.2Noneال شيء

43.446.839.0Elementaryابتدائي

50.652.548.4Preparatoryإعدادي

55.958.453.7Secondaryثانوي

60.068.550.5Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 56.558.554.2Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Ageالعمر
14-1027.929.026.710-14

19-1544.046.441.615-19

29-2055.457.853.020-29

39-3055.760.850.530-39

49-4061.460.961.840-49

59-5052.755.849.450-59

+6048.951.346.960+
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جدول 31: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للراديو حسب أآثر مكان يستمعون فيه للراديو والمنطقة والجنس، 
2014

Table 31: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Listen to the the 
Radio by the Most Frequent Listening Place, Region and Sex, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون 
Percentage of persons(10 years and 49.247.352.4للراديو

over) who listen to radio
71.761.887.0At homeفي البيت

17.223.28.1At workفي مكان العمل

10.114.43.5While travelingأثناء التنقل عبر وسائل النقل

1.00.61.4Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون 
Percentage of males (10 years and 51.549.954.3للراديو

over) who listen to radio
53.738.477.6At homeفي البيت

30.139.615.3At workفي مكان العمل

14.621.24.4While travelingأثناء التنقل عبر وسائل النقل

1.60.82.7Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesإناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي يستمعن 
Percentage of females (10 years 46.844.750.4للراديو

and over) who listen to radio
92.288.697.5At homeفي البيت

 2.74.40.1At workفي مكان العمل

4.96.62.4While travelingأثناء التنقل عبر وسائل النقل

Other-0.20.4أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Place of Listening and Sexمكان االستماع والجنس
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جدول 32: معدل ساعات االستماع اليومية للراديو التي يسمعها األفراد (10 سنوات فأآثر) حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،العمر،المؤهل العلمي،

Table 32: Average Listening Daily Hours of Radio that Persons (10 Years and Over) Listen by 
Sex and Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales
222Palestineفلسطين

222West Bankالضفة الغربية
222Jeninجنين

332Tubasطوباس

222Tulkarmطولكرم

222Nablusنابلس

Qalqiliya{3}{3}3قلقيلية

333Salfitسلفيت

232Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

223Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

332Jerusalemالقدس

232Bethlehemبيت لحم

222Hebronالخليل

222Gaza Stripقطاع غزة
222North Gazaشمال غزة

222Gazaغزة

222Deir Al-Balahدير البلح

222Khan Yunisخانيونس

2Rafah{3}2رفح

  Type of Localityنوع التجمع
222Urbanحضر

222Ruralريف

222Campsمخيمات

Ageالعمر
14-1011110-14

19-1522215-19

29-2023220-29

39-3022230-39

49-4022240-49

59-5022250-59

+6033360+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 222Noneال شيء

222Elementaryابتدائي 

232Preparatoryاعدادي

222Secondaryثانوي

222Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 222Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
العلمي

Region,Governorate, Type of 
Locality,Age,Educational Attainment 

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 33: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون للمحطات االذاعية حسب الجنس وأآثر وقت لالستماع والمنطقة، 2014

Table 33: Percentage Distribution of Person (10 Years and Over) Who Listen to Radio 
Stations by Sex, Preferred Time Period and Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

am 8 - 13.717.67.86الساعة 6 – 8 صباحا

am 12 - 48.955.938.08الساعة 8 – 12 صباحا

.15-8.67.89.812الساعة 12 – 15

18-11.09.413.615الساعة 15 – 18

24-16.07.828.518الساعة 18 – 24

1.81.52.3After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

am 8 - 14.118.96.76الساعة 6 – 8 صباحا

am 12 - 45.451.335.88الساعة 8 – 12 صباحا

.15-8.99.08.712الساعة 12 – 15

18-12.510.416.015الساعة 15 – 18

24-17.29.030.218الساعة 18 – 24

1.91.42.6After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesإناث

am 8 - 13.316.29.06الساعة 6 – 8 صباحا

am 12 - 52.860.940.78الساعة 8 – 12 صباحا

.15-8.36.511.012الساعة 12 – 15

18-9.38.310.915الساعة 15 – 18

24-14.66.526.618الساعة 18 – 24

1.71.61.8After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع

الجنس و اآثر وقت لالستماع
 Sex and Preferred Time of

Listening
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جدول 34: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستمعون لصوت فلسطين حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
2014 العلمي،

Table 34: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Listen to Voice of Palestine by Sex 
and Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014 

 SexRegion,Governorateالجنس
,Type of Locality,Ageإناث ذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemalesEducational Attainment
54.954.855.0Palestineفلسطين

55.556.554.3West Bankالضفة الغربية
67.567.267.7Jeninجنين

 46.344.748.2Tubasطوباس

49.847.552.0Tulkarmطولكرم

50.749.052.5Nablusنابلس

52.561.543.5Qalqiliyaقلقيلية

75.583.461.8Salfitسلفيت

63.166.958.2Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

34.039.525.2Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

45.546.843.5Jerusalemالقدس

Bethlehem{50.4}51.051.6بيت لحم

58.759.657.7Hebronالخليل

54.152.256.1Gaza Stripقطاع غزة
59.156.462.7North Gazaشمال غزة

44.741.048.6Gazaغزة

71.776.467.2Deir Al-Balahدير البلح

52.750.754.9Khan Yunisخانيونس

59.2Rafah{52.5}55.3رفح

 Type of Localityنوع التجمع
53.251.455.3Urbanحضر

58.463.352.3Ruralريف

Camps{57.8}62.866.6مخيمات

Ageالعمر

14-1042.038.845.610-14
19-1546.145.247.115-19

29-2053.652.754.620-29

39-3058.062.152.830-39

49-4060.762.658.840-49

59-5066.962.072.850-59

+6062.762.063.460+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 57.757.058.1Noneال شيء

55.556.454.0Elementaryابتدائي 

54.154.453.8Preparatoryاعدادي

57.857.258.3Secondaryثانوي

50.552.148.1Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 50.649.352.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
العلمي

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 
خطأ هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 35: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين ال يستمعون للراديو حسب الجنس والسبب والمنطقة، 2014

Table 35: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Do Not Listen to 
Radio by Sex, Reason and Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

 8.29.26.4Lack of timeعدم وجود وقت

 22.024.417.8No radios availableعدم توفر جهاز راديو

 46.243.351.2Having a better alternativeوجود بديل افضل

20.620.620.7No desire to listen to radioعدم الرغبة لالستماع للراديو

3.02.53.9Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

 8.49.95.8Lack of timeعدم وجود وقت

 17.620.113.4No radios availableعدم توفر جهاز راديو

 49.845.457.1Having a better alternativeوجود بديل افضل

21.021.919.6No desire to listen to radioعدم الرغبة لالستماع للراديو

3.22.74.1Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Females إناث

 8.08.57.0Lack of timeعدم وجود وقت

 26.328.522.4No radios availableعدم توفر جهاز راديو

 42.741.345.2Having a better alternativeوجود بديل افضل

20.219.421.8No desire to listen to radioعدم الرغبة لالستماع للراديو

2.82.33.6Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Sex and Reasonالجنس والسبب
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جدول 36: التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز تلفزيون والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014
Table 36: Percentage Distribution of Households by Availability of Television Set and 

Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

مجموعال يتوفريتوفرالمنطقة،المحافظة،نوع

AvailableNot AvailableTotalالتجمع،حجم األسرة
97.12.9100.0Palestineفلسطين

98.31.7100.0West Bankالضفة الغربية
98.11.9100.0Jeninجنين

92.27.8100.0Tubasطوباس

97.92.1100.0Tulkarmطولكرم

98.71.3100.0Nablusنابلس

100.0Qalqiliya-100.0قلقيلية

98.51.5100.0Salfitسلفيت

98.51.5100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

90.69.4100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

99.10.9100.0Jerusalemالقدس

98.51.5100.0Bethlehemبيت لحم

98.61.4100.0Hebronالخليل

94.75.3100.0Gaza Stripقطاع غزة
92.97.1100.0North Gazaشمال غزة

96.43.6100.0Gazaغزة

92.87.2100.0Deir Al-Balahدير البلح

94.35.7100.0Khan Yunisخانيونس

95.74.3100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
97.52.5100.0Urbanحضر

97.22.8100.0Ruralريف

94.06.0100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-193.56.5100.0 1-3

 5-498.11.9100.0 4-5

 8-698.71.3100.0 6-8

+9 96.83.2100.09+
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 37: التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون حسب عدد أجهزة التلفزيون المتوفرة والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
2014 األسرة،

Table 37: Percentage Distribution of Households Who have Television Set by Number of 
Television Sets they Have and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

مجموعثالثة أجهزة فأآثرجهازينجهاز واحدالمنطقة،المحافظة،نوع
One SetTwo SetsThree and OverTotalالتجمع،حجم األسرة

76.820.42.8100.0Palestineفلسطين
75.321.82.9100.0West Bankالضفة الغربية

81.017.41.6100.0Jeninجنين

77.520.71.8100.0Tubasطوباس

71.325.82.9100.0Tulkarmطولكرم

70.126.03.9100.0Nablusنابلس

67.029.23.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

70.723.65.7100.0Salfitسلفيت

67.227.94.9100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

100.0Jericho and Al Aghwar-87.612.4أريحا واألغوار

72.025.12.9100.0Jerusalemالقدس

68.426.84.8100.0Bethlehemبيت لحم

85.513.11.4100.0Hebronالخليل

79.717.82.5100.0Gaza Stripقطاع غزة
85.112.92.0100.0North Gazaشمال غزة

75.022.32.7100.0Gazaغزة

76.919.93.2100.0Deir Al-Balahدير البلح

83.014.52.5100.0Khan Yunisخانيونس

83.315.11.6100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
77.020.22.8100.0Urbanحضر

77.220.32.5100.0Ruralريف

74.822.23.0100.0Campsمخيمات

  Household Size حجم االسرة
 3-186.212.61.2100.0 1-3

 5-478.619.02.4100.0 4-5

8-672.124.33.6100.0 6-8
+9 68.926.64.5100.09+

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 38: التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز فيديو،DVD والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014
Table 38: Percentage Distribution of Households by Availability of Video,DVD Set and 

Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

المجموعال اعرفال يتوفريتوفر
AvailableNot AvailableDon’tTotal

 Know
21.677.31.1100.0Palestineفلسطين

29.269.51.3100.0West Bankالضفة الغربية
26.272.90.9100.0Jeninجنين

21.177.91.0100.0Tubasطوباس

25.374.30.4100.0Tulkarmطولكرم

32.566.80.7100.0Nablusنابلس

19.679.70.7100.0Qalqiliyaقلقيلية

100.0Salfit-18.881.2سلفيت

46.849.43.8100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

100.0Jericho and Al Aghwar-18.981.1أريحا واألغوار

43.255.11.7100.0Jerusalemالقدس

34.664.31.1100.0Bethlehemبيت لحم

15.183.91.0100.0Hebronالخليل

6.293.00.8100.0Gaza Stripقطاع غزة
6.492.51.1100.0North Gazaشمال غزة

9.689.60.8100.0Gazaغزة

1.797.90.4100.0Deir Al-Balahدير البلح

3.596.20.3100.0Khan Yunisخانيونس

5.592.71.8100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
21.377.71.0100.0Urbanحضر

27.670.71.7100.0Ruralريف

12.086.91.1100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
3-119.778.61.7100.0 1-3

 5-426.272.90.9100.0 4-5

 8-622.176.91.0100.0 6-8

+9 12.486.61.0100.09+
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Region,Governorate,Type 
of Locality,Household Size

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة
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جدول 39: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد التلفزيون حسب اآثر وقت للمشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 2014
Table 39: Percentage Distribution of Households Who have TV set and Viewing TV by Most  

Frequent Time of Viewing, Region and Household Size , 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

Percentage of households who 97.198.394.7نسبة األسر التي لديها تلفزيون
have TV set

Total       مجموع
am 8 - 0.40.30.46الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 3.22.93.68الساعة 8-12 صباحا

.15 - 3.43.63.012الساعة 15-12

18 - 10.29.212.315الساعة 18-15

               20 - 24.823.727.118الساعة 20-18

22 - 53.456.747.020الساعة 22-20

            24 - 4.33.46.122الساعة 24-22

0.30.20.5After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 3-1 1-3

am 8 - 0.90.91.16الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 6.56.17.68الساعة 8-12 صباحا

.15 - 4.85.72.212الساعة 15-12

18 - 9.98.514.015الساعة 18-15

               20 - 20.321.118.018الساعة 20-18

22 - 51.753.347.120الساعة 22-20

            24 - 4.93.97.822الساعة 24-22

1.00.52.2After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 5-4 4-5

am 8 - 0.40.40.46الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 2.31.73.78الساعة 8-12 صباحا

.15 - 3.33.13.712الساعة 15-12

18 - 11.010.212.715الساعة 18-15

               20 - 25.825.426.718الساعة 20-18

22 - 51.855.543.520الساعة 22-20

            24 - 5.23.58.922الساعة 24-22

0.20.20.4After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 8-6 6-8

am 8 - 0.26-0.1الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 2.02.02.08الساعة 8-12 صباحا

.15 - 3.03.13.012الساعة 15-12

18 - 10.59.512.415الساعة 18-15

               20 - 26.724.431.118الساعة 20-18

22 - 54.257.946.920الساعة 22-20

            24 - 3.53.04.422الساعة 24-22

After midnight until 6 am-0.00.1بعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

.Mean that the value is very small (0.0)(0.0) تعني ان القيمة صغيرة جدًا.

Most Frequent Time of Viewing اآثر وقت لمشاهدة التلفزيون وحجم األسرة
TV and Household size

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 39 (تابع): التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد التلفزيون حسب اآثر وقت للمشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 2014

Table 39 (Cont.): Percentage Distribution of Households Who have TV Set and Viewing TV 
by Most Frequent Time of Viewing, Region and Household Size, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
+9 9+

am 8 - 6---الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 2.41.83.08الساعة 8-12 صباحا

.15 - 1.81.02.612الساعة 15-12

18 - 8.16.59.615الساعة 18-15

               20 - 25.121.928.218الساعة 20-18

22 - 58.965.452.520الساعة 22-20

            24 - 3.73.44.122الساعة 24-22

After midnight until 6 am---بعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Most Frequent Time of Viewing اآثر وقت لمشاهدة التلفزيون وحجم األسرة
TV and Household size
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 جدول 40: معدل ساعات المشاهدة اليومية للتلفزيون من قبل أفراد األسرة التي لديها تلفزيون حسب نوع التجمع والمنطقة،المحافظة،حجم 
2014 األسرة،

Table 40: Average Daily Hours of Watching TV by Household Members for Households have 
TV Set by Type of Locality, Region,Governorate,Household Size, 2014

 ,Type of LocalityRegion,Governorateنوع التجمع
Household Sizeمخيماتريفحضرمجموع
TotalUrbanRuralCamps

3334Palestineفلسطين
4434West Bankالضفة الغربية

4444Jeninجنين

4443Tubasطوباس

3323Tulkarmطولكرم

4445Nablusنابلس

Qalqiliya.223قلقيلية

Salfit.333سلفيت

3333Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

3343Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

3434Jerusalemالقدس

3332Bethlehemبيت لحم

4457Hebronالخليل

3323Gaza Stripقطاع غزة
North Gaza{2}332شمال غزة

3323Gazaغزة

3Deir Al-Balah-33دير البلح

3332Khan Yunisخانيونس

4424Rafahرفح

  Household Size حجم االسرة
 3-13333 1-3

 5-43333 4-5

 8-63333 6-8

+9 4434 9+

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

(.) تعني ال ينطبق.

(-) Mean that the value equal zero.

المنطقة،المحافظة،حجم األسرة

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 
خطأ هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 

(.) Mean not applicable.
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جدول 41: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يشاهدون التلفزيون حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر 
2014 والمؤهل العلمي،

Table 41: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who View Television by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

Sexالجنس

إناثذآورآال الجنسين
Both sexesMalesFemales

94.794.694.8Palestineفلسطين
96.296.196.4West Bankالضفة الغربية

96.496.396.5Jeninجنين

87.285.289.3Tubasطوباس

96.695.198.1Tulkarmطولكرم

95.995.995.9Nablusنابلس

98.9100.097.7Qalqiliyaقلقيلية

95.093.096.8Salfitسلفيت

97.397.397.2Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

84.684.385.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

97.397.597.1Jerusalemالقدس

97.297.597.0Bethlehemبيت لحم

96.095.996.2Hebronالخليل

92.292.192.2Gaza Stripقطاع غزة
89.789.789.7North Gazaشمال غزة

92.691.094.3Gazaغزة

93.993.594.2Deir Al-Balahدير البلح

91.794.788.9Khan Yunisخانيونس

93.594.092.9Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
94.994.795.0Urbanحضر

95.895.496.3Ruralريف

91.692.490.9Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1097.898.697.010-14
19-1594.193.494.815-19

29-2093.492.194.820-29

39-3095.696.095.230-39

49-4094.894.095.640-49

59-5096.896.697.150-59

+6088.392.584.960+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 93.994.693.4Noneال شيء

96.297.394.8Elementaryابتدائي 

95.094.096.1Preparatoryاعدادي

93.893.394.2Secondaryثانوي

95.794.996.6Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 93.693.094.2Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Region,Governorate,Type of 
Locality,Age,Educational 

Attainment

المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،العمر،المؤهل العلمي
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جدول 42: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يشاهدون التلفزيون حسب أآثر وقت للمشاهدة والمنطقة والجنس، 2014

Table 42: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Viewing TV by Most 
Frequent Time of Viewing, Region and Sex, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

am 8 - 0.50.50.56الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 4.84.65.28الساعة 8-12 صباحا

.15 - 4.24.24.412الساعة 15-12

18 - 11.711.312.515الساعة 18-15

               20 - 20.319.521.718الساعة 20-18

22 - 48.451.842.220الساعة 22-20

            24 - 9.27.512.222الساعة 24-22

0.90.61.3After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

am 8 - 0.60.50.76الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 4.03.35.38الساعة 8-12 صباحا

.15 - 3.33.43.112الساعة 15-12

18 - 9.48.510.815الساعة 18-15

               20 - 16.515.618.118الساعة 20-18

22 - 51.557.042.220الساعة 22-20

            24 - 13.210.517.822الساعة 24-22

1.51.22.0After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Females  إناث

am 8 - 0.50.60.36الساعة 6-8 صباحا

am 12 - 5.65.95.28الساعة 8-12 صباحا

.15 - 5.24.95.712الساعة 15-12

18 - 14.214.114.315الساعة 18-15

               20 - 24.123.425.518الساعة 20-18

22 - 45.046.741.820الساعة 22-20

            24 - 5.24.46.622الساعة 24-22

0.20.00.6After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع

الجنس واآثر وقت لمشاهدة التلفزيون
Sex and Most Frequent  Time   of  

Viewing TV

87



PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 43: معدل ساعات المشاهدة اليومية للتلفزيون لألفراد (10 سنوات فأآثر) حسب الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
2014 العلمي،

Table 43: Average  Daily Hours of Watching TV for Person (10 Years and Over) by Sex and 
Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

Sexالجنس
إناثذآورآال الجنسين

Both sexesMalesFemales
222Palestineفلسطين

323West Bankالضفة الغربية
223Jeninجنين

333Tubasطوباس

232Tulkarmطولكرم

333Nablusنابلس

222Qalqiliyaقلقيلية

232Salfitسلفيت

223Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

222Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

222Jerusalemالقدس

222Bethlehemبيت لحم

333Hebronالخليل

222Gaza Stripقطاع غزة
222North Gazaشمال غزة

222Gazaغزة

222Deir Al-Balahدير البلح

222Khan Yunisخانيونس

332Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
222Urbanحضر

222Ruralريف

333Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1022210-14
19-1522215-19

29-2032320-29

39-3022230-39

49-4022240-49

59-5022350-59

+6033360+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 323Noneال شيء

223Elementaryابتدائي 

222Preparatoryاعدادي

232Secondaryثانوي

222Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 223Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
العلمي

Region,Governorate, Type of 
Locality,Age,Educational Attainment 
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جدول 44: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت التلفزيونية المترجمة الى اللغة العربية 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 44: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Translated Series 
to Arabic Language and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

مجموعالنعم، أحيانانعم، دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal

16.930.252.9100.0Palestineفلسطين
20.035.045.0100.0West Bankالضفة الغربية

19.024.156.9100.0Jeninجنين

13.123.463.5100.0Tubasطوباس

23.127.749.2100.0Tulkarmطولكرم

25.733.640.7100.0Nablusنابلس

19.019.361.7100.0Qalqiliyaقلقيلية

6.115.778.2100.0Salfitسلفيت

27.128.244.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

10.040.949.1100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

23.331.045.7100.0Jerusalemالقدس

26.944.428.7100.0Bethlehemبيت لحم

11.650.238.2100.0Hebronالخليل

10.820.568.7100.0Gaza Stripقطاع غزة
16.325.857.9100.0North Gazaشمال غزة

12.318.868.9100.0Gazaغزة

7.420.472.2100.0Deir Al-Balahدير البلح

7.119.373.6100.0Khan Yunisخانيونس

7.319.273.5100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
16.731.052.3100.0Urbanحضر

18.928.053.1100.0Ruralريف

15.127.857.1100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-111.425.363.3100.0 1-3

 5-416.833.649.6100.0 4-5

 8-619.630.649.8100.0 6-8

+919.030.150.9100.09+

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size
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جدول 45: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى العربية والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،حجم األسرة،

Table 45: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Dubbed Series to 
Arabic Language, and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014     

مجموعالنعم، أحيانانعم، دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotal

32.825.242.0100.0Palestineفلسطين
35.425.938.7100.0West Bankالضفة الغربية

34.019.346.7100.0Jeninجنين

24.430.145.5100.0Tubasطوباس

23.629.646.8100.0Tulkarmطولكرم

38.424.037.6100.0Nablusنابلس

24.020.155.9100.0Qalqiliyaقلقيلية

34.915.749.4100.0Salfitسلفيت

47.215.537.3100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

17.536.446.1100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

38.429.532.1100.0Jerusalemالقدس

45.127.427.5100.0Bethlehemبيت لحم

30.732.237.1100.0Hebronالخليل

27.523.848.7100.0Gaza Stripقطاع غزة
29.732.038.3100.0North Gazaشمال غزة

29.220.550.3100.0Gazaغزة

23.124.152.8100.0Deir Al-Balahدير البلح

20.027.053.0100.0Khan Yunisخانيونس

35.715.049.3100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
32.126.041.9100.0Urbanحضر

36.721.541.8100.0Ruralريف

30.425.943.7100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-124.623.052.4100.0 1-3

 5-432.324.443.3100.0 4-5

 8-635.326.638.1100.0 6-8

+9 41.526.332.2100.09+

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة
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جدول 46: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى اللغة العربية حسب التأثير على ثقافة 
األسرة والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 46: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and View Dubbed Series 
by Their Influence on Family Culture and Region,Governorate,Type of Locality,Household 

Size, 2014

المجموعال يوجد تأثيرسلبيإيجابي
PositiveNegativeNo InfluenceTotal

2.832.564.7100.0Palestine فلسطين
2.634.962.5100.0West Bankالضفة الغربية

1.431.667.0100.0Jeninجنين

6.260.433.4100.0Tubasطوباس

0.736.962.4100.0Tulkarmطولكرم

4.924.870.3100.0Nablusنابلس

1.410.488.2100.0Qalqiliyaقلقيلية

6.625.967.5100.0Salfitسلفيت

3.025.072.0100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

5.778.316.0100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

4.334.161.6100.0Jerusalemالقدس

43.556.5100.0Bethlehem-بيت لحم

1.142.756.2100.0Hebronالخليل

3.226.570.3100.0Gaza Stripقطاع غزة
2.331.366.4100.0North Gazaشمال غزة

5.926.168.0100.0Gazaغزة

2.037.660.4100.0Deir Al-Balahدير البلح

1.320.278.5100.0Khan Yunisخانيونس

0.915.383.8100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
2.832.464.8100.0Urbanحضر

3.232.963.9100.0Ruralريف

1.632.466.0100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-12.118.079.9100.0 1-3

 5-42.429.068.6100.0 4-5

8-62.939.058.1100.0 6-8

+93.939.656.5100.09+
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة
Region,Governorate,Type of 

Locality,Household Size
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جدول 47: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المسلسالت التلفزيونية المدبلجة الى اللغة العربية حسب التأثير على ثقافة 
2014 األسرة والموضوع والمنطقة،

Table 47: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and View Dubbed Series 
by Their  Influence on Family Culture, Theme and Region, 2014

المجموعالنعم

YesNoTotal

Palestineفلسطين
97.12.9100.0Percentage of households who have TV setنسبة األسر التي يتوفر لديها تلفزيون

66.833.2100.0Study timeوقت دراسة األفراد

42.058.0100.0Meeting individuals’ needs by the housewifeتلبية احتياجات األفراد من قبل ربة األسرة 

المزاج العام (العصبية) بين أفراد األسرة أثناء 
 59.640.4100.0The general mode (nervousness) amongالمشاهدة

household’s members during viewing

 55.644.4100.0Viewing other programs due to viewing suchمشاهدة برامج أخرى بسبب مشاهدة هذه المسلسالت
series

55.744.3100.0Individuals educational behaviorسلوك األفراد التربوية

 61.538.5100.0The individuals’ behavior with respect toسلوك األفراد من حيث التقليد في المظهر
imitating looks

2.697.4100.0Othersأخرى

West Bankالضفة الغربية
98.31.7100.0Percentage of households who have TV setنسبة األسر التي يتوفر لديها تلفزيون

69.430.6100.0Study timeوقت دراسة األفراد

43.956.1100.0Meeting individuals’ needs by the housewifeتلبية احتياجات األفراد من قبل ربة األسرة 

المزاج العام (العصبية) بين أفراد األسرة أثناء 
 61.138.9100.0The general mode (nervousness) amongالمشاهدة

household’s members during viewing

 54.645.4100.0Viewing other programs due to viewing suchمشاهدة برامج أخرى بسبب مشاهدة هذه المسلسالت
series

56.943.1100.0Individuals educational behaviorسلوك األفراد التربوية

 65.334.7100.0The individuals’ behavior with respect toسلوك األفراد من حيث التقليد في المظهر
imitating looks

3.097.0100.0Othersأخرى

Gaza Stripقطاع غزة
94.75.3100.0Percentage of households who have TV setنسبة األسر التي يتوفر لديها تلفزيون

58.841.2100.0Study timeوقت دراسة األفراد

36.263.8100.0Meeting individuals’ needs by the housewifeتلبية احتياجات األفراد من قبل ربة األسرة 

المزاج العام (العصبية) بين أفراد األسرة أثناء 
 55.045.0100.0The general mode (nervousness) amongالمشاهدة

household’s members during viewing

 58.541.5100.0Viewing other programs due to viewing suchمشاهدة برامج أخرى بسبب مشاهدة هذه المسلسالت
series

52.247.8100.0Individuals educational behaviorسلوك األفراد التربوية

 50.050.0100.0The individuals’ behavior with respect toسلوك األفراد من حيث التقليد في المظهر
imitating looks

1.598.5100.0Othersأخرى

 Region and Themeالمنطقة والموضوع
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  جدول 48: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدتهم للمحطات التلفزيونية المحلية (الخاصة) 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 48: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing Local TV 
Stations and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014  

 Region,Governorate,Typeالمجموعال تشاهدتشاهد
ViewDo not ViewTotalof Locality,Household Size

17.282.8100.0Palestineفلسطين
16.283.8100.0West Bankالضفة الغربية

4.995.1100.0Jeninجنين

100.0100.0Tubas-طوباس

36.563.5100.0Tulkarmطولكرم

10.189.9100.0Nablusنابلس

2.797.3100.0Qalqiliyaقلقيلية

9.590.5100.0Salfitسلفيت

13.386.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

17.282.8100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

31.668.4100.0Jerusalemالقدس

25.274.8100.0Bethlehemبيت لحم

12.787.3100.0Hebronالخليل

19.280.8100.0Gaza Stripقطاع غزة
32.068.0100.0North Gazaشمال غزة

27.472.6100.0Gazaغزة

8.191.9100.0Deir Al-Balahدير البلح

8.491.6100.0Khan Yunisخانيونس

4.795.3100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
17.882.2100.0Urbanحضر

10.889.2100.0Ruralريف

25.075.0100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-115.984.1100.0 1-3

 5-415.684.4100.0 4-5

 8-618.381.7100.0 6-8

+919.880.2100.09+
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة
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جدول 49: نسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المحطات التلفزيونية المحلية (الخاصة) حسب البرنامج والمنطقة، 2014
Table 49: Percentage of Households Who Have TV Set and View Local TV Stations by 

Program and Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
81.291.463.9Follow up on the newsألغراض متابعة نشرات األخبار

ألغراض متابعة برامج الشؤون السياسية (الحوارات 
 Follow up on political programs (political{50.1}56.760.6والمقابالت السياسية)

dialogues and interviews)

35.743.023.4Documentariesالبرامج الوثائقية

45.251.933.8Follow up on cultural programsألغراض متابعة البرامج الثقافية

ألغراض متابعة البرامج االجتماعية (برامج المرأة 
 Follow up on social programs (women and{40.1}47.551.8واألسرة)

household programs)

ألغراض متابعة برامج األطفال (البرامج الموجهة 
 40.642.736.9Follow up on children programs (programsلألطفال)

directed to children)

ألغراض متابعة البرامج الفنية والترفيهية (أفالم، 
 51.160.634.9Follow up on artistic and entertainmentمسلسالت، ....)

programs (films, series …etc)

39.644.830.7Follow up on music and song programsألغراض متابعة برامج الموسيقى واألغاني

 Follow up on religious programs{54.1}62.066.7ألغراض متابعة البرامج الدينية

ألغراض متابعة البرامج التربوية والتعليمية والعلمية 
 34.636.431.5Follow up on educational, scientific, andوالبيئية

environmental programs 

Follow up on medical programs{39.8}44.947.9ألغراض متابعة البرامج الطبية

52.542.869.1Follow up on sport programsألغراض متابعة البرامج الرياضية

18.719.217.8Follow up on economic programsألغراض متابعة البرامج االقتصادية
نسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المحطات 

Percentage of Households Who Have 17.216.219.2التلفزيونية المحلية (الخاصة)
TV Set and View Local TV Stations

    Program  البرنامج

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 50: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون  وتشاهد المحطات التلفزيونية المحلية (الخاصة) حسب البرنامج الذي تشاهده أآثر من 
2014 غيره والمنطقة،

Table 50 :Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and View of Local TV 
Station by Program Viewed More than Other by Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
نسبة األسر التي لديها تلفزيون وتشاهد المحطات 

Percentage of Households Who Have 17.216.219.2التلفزيونية المحلية (الخاصة)
TV Set and View Local TV Stations

Follow up on the news{25.3}41.551.2ألغراض متابعة نشرات األخبار
ألغراض متابعة برامج الشؤون السياسية 

 Follow up on political programs (political{4.5}4.85.0(الحوارات والمقابالت السياسية)
dialogues and interviews)

Documentaries{0.2}0.50.6البرامج الوثائقية

Follow up on cultural programs{2.7}3.64.2ألغراض متابعة البرامج الثقافية
ألغراض متابعة البرامج االجتماعية (برامج المرأة 

 Follow up on social programs (women and{3.4}3.43.4واألسرة)
household programs)

ألغراض متابعة برامج األطفال (البرامج الموجهة 
 Follow up on children programs (programs{3.0}2.52.1لألطفال)

directed to children)

ألغراض متابعة البرامج الفنية والترفيهية (أفالم، 
 Follow up on artistic and entertainment{4.8}8.510.7مسلسالت، ....)

programs (films, series …etc)
Follow up on music and song programs{0.5}1.52.1ألغراض متابعة برامج الموسيقى واألغاني

 Follow up on religious programs{9.2}7.36.3ألغراض متابعة البرامج الدينية

ألغراض متابعة البرامج التربوية والتعليمية 
 Follow up on educational, scientific, and{2.0}1.10.5والعلمية والبيئية

environmental programs 

Follow up on medical programs{1.4}1.71.8ألغراض متابعة البرامج الطبية

Follow up on sport programs{43.0}23.512.0ألغراض متابعة البرامج الرياضية

Follow up on economic programs-0.10.1ألغراض متابعة البرامج االقتصادية

100.0100.0100.0Totalالمجموع

.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

The Programالبرنامج

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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جدول 51: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة تلفزيون فلسطين والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 51: Percentage Distribution of Households Having TV Set by Viewing of Palestine 
Television and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

المجموعالنعم ، أحيانانعم، دائمًا

Yes, AlwaysYes, sometimesNoTotal

39.143.317.6100.0Palestineفلسطين
44.142.213.7100.0West Bankالضفة الغربية

66.126.67.3100.0Jeninجنين

67.423.88.8100.0Tubasطوباس

34.448.716.9100.0Tulkarmطولكرم

36.346.517.2100.0Nablusنابلس

60.035.24.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

62.628.49.0100.0Salfitسلفيت

59.222.218.6100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

25.736.537.8100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

32.653.513.9100.0Jerusalemالقدس

38.947.313.8100.0Bethlehemبيت لحم

36.751.312.0100.0Hebronالخليل

29.345.525.2100.0Gaza Stripقطاع غزة
30.542.626.9100.0North Gazaشمال غزة

23.544.831.7100.0Gazaغزة

33.349.417.3100.0Deir Al-Balahدير البلح

32.448.019.6100.0Khan Yunisخانيونس

34.643.721.7100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
36.445.318.3100.0Urbanحضر

52.933.813.3100.0Ruralريف

34.346.119.6100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-137.044.019.0100.0 1-3

 5-437.245.117.7100.0 4-5

 8-641.641.516.9100.0 6-8

+939.643.816.6100.09+

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة

Region,Governorate,Type of 
Locality,Household Size
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جدول 52: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد التلفزيون الفلسطيني حسب اآثر وقت للمشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 2014

Table 52: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and View Palestine TV by  
Preferred Time Period, Region and Household Size, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

Percentage of households who 97.198.394.7نسبة األسر التي لديها تلفزيون
have TV set

Totalمجموع
am 8 - 3.13.42.76الساعة 6– 8 صباحا
am 12 - 19.919.421.18الساعة 8– 12 صباحا

.15 - 5.86.54.112 الساعة 12– 15
18 - 13.212.814.315الساعة 15– 18
               20 - 20.920.322.418الساعة 18– 20
22 - 33.835.130.220الساعة 20– 22
            24 - 3.12.34.922الساعة 22– 24

0.20.20.3After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 3-1 1-3

am 8 - 3.12.93.46الساعة 6– 8 صباحا
am 12 - 21.822.021.18الساعة 8– 12 صباحا

.15 - 7.58.15.612 الساعة 12– 15
18 - 12.413.49.315الساعة 15– 18
               20 - 19.319.319.018الساعة 18– 20
22 - 32.131.633.720الساعة 20– 22
            24 - 3.52.57.122الساعة 22– 24

0.30.20.8After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 5-4 4-5

am 8 - 3.63.73.36الساعة 6– 8 صباحا
am 12 - 18.418.817.68الساعة 8– 12 صباحا

.15 - 4.95.53.312 الساعة 12– 15
18 - 13.211.916.315الساعة 15– 18
               20 - 21.220.522.818الساعة 18– 20
22 - 35.537.431.020الساعة 20– 22
            24 - 3.02.15.222الساعة 22– 24

0.20.10.5After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
8-6 6-8

am 8 - 3.03.42.16الساعة 6– 8 صباحا
am 12 - 19.918.323.68الساعة 8– 12 صباحا

.15 - 5.76.53.712 الساعة 12– 15
18 - 14.113.216.115الساعة 15– 18
               20 - 20.820.222.418الساعة 18– 20
22 - 33.536.027.720الساعة 20– 22
            24 - 3.02.44.422الساعة 22– 24

After midnight until 6 am---بعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

حجم األسرة واآثر وقت لمشاهدة التلفزيون 
الفلسطيني

Household Size and Preferred Time of 
Viewing Palestine  TV 
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جدول 52 (تابع): التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وتشاهد التلفزيون الفلسطيني حسب اآثر وقت للمشاهدة والمنطقة وحجم األسرة، 
2014

Table 52 (Cont.): Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and View Palestine 
TV by  Preferred Time Period, Region and Household Size, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
+9 9+

am 8 - 2.63.12.16الساعة 6– 8 صباحا

am 12 - 20.119.121.18الساعة 8– 12 صباحا

.15 - 4.95.14.612 الساعة 12– 15

18 - 12.011.912.115الساعة 15– 18

               20 - 24.023.124.918الساعة 18– 20

22 - 33.135.031.120الساعة 20– 22

            24 - 2.71.83.722الساعة 22– 24

0.60.90.4After midnight until 6 amبعد الساعة 24 ليال حتى الساعة 6 صباحا

100.0100.0100.0Totalالمجموع

حجم األسرة واآثر وقت لمشاهدة التلفزيون 
الفلسطيني

Household Size and Preferred Time of 
Viewing Palestine  TV 
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جدول 53: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وال تشاهد تلفزيون فلسطين حسب السبب الرئيسي لعدم المشاهدة والمنطقة وحجم 
2014 األسرة،

Table 53: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and Do Not View 
Palestine Television by Main Reason,Region,Household Size, 2014

Region  المنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West Bank Gaza Strip

Percentage of households who have 97.198.394.7نسبة األسر التي لديها تلفزيون
TV set

Totalمجموع
5.25.25.2Lack of transmissionعدم القدرة على التقاط البث

7.97.58.2Lack of timeعدم توفر وقت

6.07.34.5Programs are repeatedالبرامج معادة

0.70.21.1Don’t have antenna for Palestine TVعدم توفر القط

60.761.060.6Having alternatives (satellite channels)وجود بديل (الفضائيات)

15.414.416.5Programs are not interesting , boringالبرامج غير مشوقة،مملة

2.01.13.0Political reasonsأسباب سياسية

2.13.30.9Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 3-1 1-3

8.08.77.0Lack of transmissionعدم القدرة على التقاط البث

9.28.99.5Lack of timeعدم توفر وقت

6.39.32.2Programs are repeatedالبرامج معادة

Don’t have antenna for Palestine TV---عدم توفر القط

58.058.857.2Having alternatives (satellite channels)وجود بديل (الفضائيات)

14.210.618.9Programs are not interesting , boringالبرامج غير مشوقة،مملة

1.50.62.8Political reasonsأسباب سياسية

2.83.12.4Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
 5-4 4-5

4.13.35.4Lack of transmissionعدم القدرة على التقاط البث

10.511.68.7Lack of timeعدم توفر وقت

5.46.43.7Programs are repeatedالبرامج معادة

0.80.61.1Don’t have antenna for Palestine TVعدم توفر القط

55.754.657.6Having alternatives (satellite channels)وجود بديل (الفضائيات)

17.816.419.9Programs are not interesting , boringالبرامج غير مشوقة،مملة

2.01.72.6Political reasonsأسباب سياسية

3.75.41.0Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
8-6 6-8

4.54.14.9Lack of transmissionعدم القدرة على التقاط البث

5.13.96.1Lack of timeعدم توفر وقت

6.87.46.2Programs are repeatedالبرامج معادة

1.1Don’t have antenna for Palestine TV-0.6عدم توفر القط

66.767.765.9Having alternatives (satellite channels)وجود بديل (الفضائيات)

13.714.413.1Programs are not interesting , boringالبرامج غير مشوقة،مملة

1.70.62.7Political reasonsأسباب سياسية

Other-0.91.9أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

 Household Size and Main Reason of Notحجم األسرة والسبب الرئيسي لعدم المشاهدة
Viewing 
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جدول 53 (تابع): التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون وال تشاهد تلفزيون فلسطين حسب السبب الرئيسي لعدم المشاهدة والمنطقة 
2014 وحجم األسرة،

Table 53 (Cont.): Percentage Distribution of Households Who Have TV Set and Do Not View 
Palestine Television by Main Reason,Region,Household Size, 2014

Region  المنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Palestine West Bank Gaza Strip
+9 9+

3.95.63.0Lack of transmissionعدم القدرة على التقاط البث

11.2Lack of time-7.5عدم توفر وقت

4.03.34.4Programs are repeatedالبرامج معادة

3.1Don’t have antenna for Palestine TV-2.1عدم توفر القط

59.468.754.9Having alternatives (satellite channels)وجود بديل (الفضائيات)

18.119.717.3Programs are not interesting , boringالبرامج غير مشوقة،مملة

4.32.75.1Political reasonsأسباب سياسية

1.0Other-0.7أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

حجم األسرة والسبب الرئيسي لعدم المشاهدة
Household Size and Main Reason of Not 

Viewing 
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جدول 54: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مراقبة نوع البرامج التي يشاهدها األطفال (5-17 سنة) والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،حجم األسرة،

Table 54: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set by Controlling Programs 
Viewed by Children (5-17 Years) and Region,Governorate,Type of Locality, Household Size, 

2014

,Region,Governorateالمجموعالنعم أحيانانعم دائما

Yes, AlwaysNo, SometimesNoTotalType of Locality,Household 
Size

79.215.65.2100.0Palestineفلسطين
77.518.44.1100.0West Bankالضفة الغربية

91.86.61.6100.0Jeninجنين

84.39.56.2100.0Tubasطوباس

80.415.83.8100.0Tulkarmطولكرم

89.18.02.9100.0Nablusنابلس

90.57.32.2100.0Qalqiliyaقلقيلية

86.99.53.6100.0Salfitسلفيت

78.714.76.6100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

60.336.43.3100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

78.816.15.1100.0Jerusalemالقدس

75.413.611.0100.0Bethlehemبيت لحم

61.835.92.3100.0Hebronالخليل

82.610.47.0100.0Gaza Stripقطاع غزة
76.812.211.0100.0North Gazaشمال غزة

86.47.06.6100.0Gazaغزة

80.813.75.5100.0Deir Al-Balahدير البلح

79.014.56.5100.0Khan Yunisخانيونس

88.57.63.9100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
78.416.15.5100.0Urbanحضر

83.012.94.1100.0Ruralريف

79.116.34.6100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-171.411.816.8100.0 1-3

 5-478.914.66.5100.0 4-5

 8-680.915.23.9100.0 6-8

+975.718.55.8100.0 9+

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة
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جدول 55: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مراقبتها عدد ساعات المشاهدة اليومية للتلفزيون من قبل األطفال (5-17 سنة) 
المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 55: Percentage Distribution of Households Who Have TV Set by Controlling the 
Number of Hours of Daily Television Viewing by Children (5-17 Years) and 

Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

,Region,Governorateالمجموعالنعم أحيانانعم دائماالمنطقة،المحافظة،

 Yes, AlwaysYes, SometimesNoTotalType of Locality,Householdنوع التجمع،حجم األسرة
Size

52.322.924.8100.0Palestineفلسطين
53.523.123.4100.0West Bankالضفة الغربية

70.312.417.3100.0Jeninجنين

60.38.830.9100.0Tubasطوباس

61.123.015.9100.0Tulkarmطولكرم

41.720.038.3100.0Nablusنابلس

84.36.39.4100.0Qalqiliyaقلقيلية

65.615.718.7100.0Salfitسلفيت

50.218.431.4100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

49.747.03.3100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

50.425.424.2100.0Jerusalemالقدس

46.818.334.9100.0Bethlehemبيت لحم

50.134.315.6100.0Hebronالخليل

50.422.327.3100.0Gaza Stripقطاع غزة
56.721.122.2100.0North Gazaشمال غزة

46.220.433.4100.0Gazaغزة

59.823.316.9100.0Deir Al-Balahدير البلح

44.230.825.0100.0Khan Yunisخانيونس

51.715.632.7100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
51.423.025.6100.0Urbanحضر

58.120.421.5100.0Ruralريف

48.926.324.8100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-1{48.6}{20.1}{31.3}100.0 1-3

 5-454.321.124.6100.0 4-5

 8-652.223.724.1100.0 6-8

+950.623.026.4100.09+
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس 

فيها نسبة خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal percentage. 
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جدول 56: التوزيع النسبي لألسر التي لديها جهاز تلفزيون حسب توفر القط فضائي والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 56: Percentage Distribution of Households Who have TV Set by Availability of Satellite 
Dish and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 2014

مجموعال يتوفريتوفر

AvailableNot AvailableTotal
99.80.2100.0Palestineفلسطين

99.80.2100.0West Bankالضفة الغربية
100.0Jenin-100.0جنين

100.0Tubas-100.0طوباس

99.50.5100.0Tulkarmطولكرم

99.20.8100.0Nablusنابلس

100.0Qalqiliya-100.0قلقيلية

100.0Salfit-100.0سلفيت

100.0Ramallah & Al-Bireh-100.0رام اهللا والبيرة

98.71.3100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

100.0Jerusalem-100.0القدس

100.0Bethlehem-100.0بيت لحم

100.0Hebron-100.0الخليل

99.90.1100.0Gaza Stripقطاع غزة
100.0North Gaza-100.0شمال غزة

99.60.4100.0Gazaغزة

100.0Deir Al-Balah-100.0دير البلح

100.0Khan Yunis-100.0خانيونس

100.0Rafah-100.0رفح

 Type of Localityنوع التجمع
99.80.2100.0Urbanحضر

100.0Rural-100.0ريف

99.70.3100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-199.80.2100.0 1-3

 5-499.80.2100.0 4-5

 8-699.90.1100.0 6-8

+9100.0-100.09+
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة
Region,Governorate,Type of 

Locality,Household Size
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جدول 57: نسبة األسر التي يتوفر لديها القط فضائي حسب نوع الالقط والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع وحجم األسرة، 2014
Table 57: Percentage of Households Who Have Satellite Dish by Type of Satellite Dish

 Region,Governorate,Type of Locality and Household Size, 2014

عبر االنترنتصحن باشتراكصحن عادي (مجاني)
 Dish Normal 

(Free) Dish Involvement OfVia the Internet

98.12.61.2Palestineفلسطين
97.63.51.3West Bankالضفة الغربية

98.82.12.1Jeninجنين

1.5Tubas-98.5طوباس

99.50.50.3Tulkarmطولكرم

89.512.31.2Nablusنابلس

Qalqiliya-94.95.1قلقيلية

100.02.81.5Salfitسلفيت

97.72.71.1Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

Jericho and Al Aghwar-97.71.3أريحا واألغوار

98.05.23.3Jerusalemالقدس

100.02.03.1Bethlehemبيت لحم

Hebron--100.0الخليل

99.21.00.8Gaza Stripقطاع غزة
North Gaza-99.70.3شمال غزة

98.80.91.3Gazaغزة

Deir Al-Balah-98.41.6دير البلح

100.00.60.3Khan Yunisخانيونس

99.62.22.2Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
98.12.61.4Urbanحضر

98.43.20.6Ruralريف

98.31.40.2Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-197.33.51.5 1-3

 5-497.92.91.2 4-5

 8-698.42.31.1 6-8

+999.41.10.59+
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم 
األسرة

Region,Governorate,Type 
of Locality,Household Size

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 58: نسبة األسر التي لديها القط فضائي وتشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية (ستااليت) حسب البرنامج والمنطقة، 2014

Table 58: Percentage of Households Who Have Satellite Dish and View Satellite TV Stations 
by Program and Region, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
91.991.792.4Follow up on newsألغراض متابعة نشرات األخبار

ألغراض متابعة برامج الشؤون السياسية 
 61.158.067.2Follow up on political programs (political(الحوارات والمقابالت السياسية)

dialogues and interviews)

65.367.760.4Documentariesالبرامج الوثائقية

59.861.855.6Follow-up cultural programsألغراض متابعة البرامج الثقافية

ألغراض متابعة البرامج االجتماعية (برامج 
 66.066.664.6Follow up on social programs (womenالمرأة واألسرة)

and household programs)

ألغراض متابعة برامج األطفال (البرامج 
 70.467.775.9Follow up on children programsالموجهة لألطفال)

(programs directed to children

ألغراض متابعة البرامج الفنية والترفيهية 
 87.691.779.4Follow up on artistic and entertainment(أفالم، مسلسالت، ....)

programs (films, sitcoms …etc)

56.664.341.2Follow up on music and song programsألغراض متابعة برامج الموسيقى واألغاني

 87.285.590.7Follow up on religious programsألغراض متابعة البرامج الدينية

ألغراض متابعة البرامج التربوية والتعليمية 
 46.247.543.6Follow up on educational, scientific, andوالعلمية والبيئية

environmental programs 

63.564.361.9Follow up on medical programsألغراض متابعة البرامج الطبية

49.048.749.6Follow up on sport programsألغراض متابعة البرامج الرياضية

 19.520.816.9Follow up on economic programsألغراض متابعة البرامج االقتصادية

 34.436.230.8Follow up on heritage programsألغراض متابعة البرامج التراثية
نسبة األسر التي لديها القط فضائي من اجمالي 

 99.899.899.9Percentage of households who haveاألسر التي لديها جهاز تلفزيون
satellite dish from whom own TV set

Programنوع البرنامج
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جدول 59: التوزيع النسبي لألسر التي لديها القط فضائي وتشاهد المحطات التلفزيونية الفضائية (ستااليت) حسب البرنامج الذي 
2014 تشاهده أآثر من غيره والمنطقة،

Table 59: Percentage Distribution of Households Who Have Satellite Dish and View 
Satellite TV Stations by Viewed Program (Most Frequently) and Region, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
نسبة األسر التي لديها القط فضائي من اجمالي 

99.899.899.9األسر التي لديها جهاز تلفزيون
Percentage of households who 
have satellite dish from whom 

18.716.922.3Follow up on newsألغراض متابعة نشرات األخبار

ألغراض متابعة برامج الشؤون السياسية 
 1.51.22.0Follow up on political programs(الحوارات والمقابالت السياسية)

(political dialogues and interviews)

3.53.92.7Documentariesالبرامج الوثائقية

1.11.20.8Follow-up cultural programsألغراض متابعة البرامج الثقافية

ألغراض متابعة البرامج االجتماعية (برامج 
 1.71.62.1Follow up on social programsالمرأة واألسرة)

(women and household programs)

ألغراض متابعة برامج األطفال (البرامج 
 20.117.325.8Follow up on children programsالموجهة لألطفال)

(programs directed to children

ألغراض متابعة البرامج الفنية والترفيهية (أفالم، 
38.744.028.4مسلسالت، ....)

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

 1.11.40.4Follow up on music and songألغراض متابعة برامج الموسيقى واألغاني

 7.87.68.4Follow up on religious programsألغراض متابعة البرامج الدينية

ألغراض متابعة البرامج التربوية والتعليمية 
0.30.20.5والعلمية والبيئية

Follow up on educational, 
scientific, and environmental 
programs 

1.20.91.6Follow up on medical programsألغراض متابعة البرامج الطبية

3.32.84.3Follow up on sport programsألغراض متابعة البرامج الرياضية

 0.1Follow up on economic programs-0.1ألغراض متابعة البرامج االقتصادية

 0.91.00.6Follow up on heritage programsألغراض متابعة البرامج التراثية
100.0100.0100.0Totalالمجموع

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Type of programنوع البرنامج

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 60: التوزيع النسبي لألسر التي لديها تلفزيون حسب مشاهدة محطات تلفزيونية فضائية فلسطينية أخرى (غير تلفزيون فلسطين) 
والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 60: Percentage Distribution of Households Who Have Television Set by Watching other 
Palestinian Satellite Television Channels (Not Palestine TV) and Region,Governorate,Type of 

Locality,Household Size, 2014   

مجموعالنعم أحيانانعم دائما

Yes, AlwaysYes, 
SometimesNoTotal

44.039.716.3100.0Palestineفلسطين
47.338.214.5100.0West Bankالضفة الغربية

69.518.212.3100.0Jeninجنين

72.917.59.6100.0Tubasطوباس

40.033.326.7100.0Tulkarmطولكرم

39.538.322.2100.0Nablusنابلس

56.438.65.0100.0Qalqiliyaقلقيلية

28.654.117.3100.0Salfitسلفيت

56.329.014.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

4.856.438.8100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

30.852.117.1100.0Jerusalemالقدس

43.745.810.5100.0Bethlehemبيت لحم

51.341.07.7100.0Hebronالخليل

37.242.720.1100.0Gaza Stripقطاع غزة
38.023.538.5100.0North Gazaشمال غزة

37.546.016.5100.0Gazaغزة

26.756.916.4100.0Deir Al-Balahدير البلح

40.147.912.0100.0Khan Yunisخانيونس

42.540.017.5100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
42.741.116.2100.0Urbanحضر

57.431.411.2100.0Ruralريف

27.544.827.7100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-139.339.920.8100.0 1-3

 5-445.039.615.4100.0 4-5

 8-645.338.915.8100.0 6-8

+946.242.311.5100.0 9+

المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة
Region,Governorate,Type of 

Locality,Household Size
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جدول 61: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) حسب وقت الفراغ لديهم والجنس،المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
2014 العلمي،

Table 61: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time, 
Sex,Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

ال يوجد وقت وقت قليلوقت آافيوقت آبير
المجموعفراغ

A LotEnoughLittleNoneTotal
Both sexesآال الجنسين

20.328.630.220.9100.0Palestineفلسطين
15.926.631.226.3100.0West Bankالضفة الغربية

22.419.630.827.2100.0Jeninجنين

15.826.711.346.2100.0Tubasطوباس

15.626.218.739.5100.0Tulkarmطولكرم

24.835.823.715.7100.0Nablusنابلس

12.427.333.227.1100.0Qalqiliyaقلقيلية

8.024.950.416.7100.0Salfitسلفيت

15.631.828.723.9100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

10.60.60.388.5100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

16.323.634.525.6100.0Jerusalemالقدس

15.626.024.234.2100.0Bethlehemبيت لحم

10.126.141.122.7100.0Hebronالخليل

27.632.228.511.7100.0Gaza Stripقطاع غزة
26.238.222.113.5100.0North Gazaشمال غزة

24.029.230.216.6100.0Gazaغزة

25.333.434.46.9100.0Deir Al-Balahدير البلح

35.932.626.84.7100.0Khan Yunisخانيونس

29.827.730.412.1100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
20.329.030.420.3100.0Urbanحضر

18.228.028.825.0100.0Ruralريف

23.727.030.818.5100.0Campsمخيمات

100.0Ageالعمر

14-1019.043.926.610.5100.010-14
19-1512.632.731.123.6100.015-19

29-2020.125.333.421.2100.020-29

39-3017.220.433.029.4100.030-39

49-4016.022.736.325.0100.040-49

59-5024.428.925.221.5100.050-59

+6055.423.811.09.8100.060+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 30.635.721.512.2100.0Noneال شيء

20.734.328.017.0100.0Elementaryابتدائي 

16.925.933.224.0100.0Preparatoryاعدادي

16.025.534.324.2100.0Secondaryثانوي

25.222.228.723.9100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 20.024.131.124.8100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الجنس،المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،العمر،المؤهل العلمي

Sex,Region,Governorate,Type 
 of Locality,Age,Educational 

Attainment
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جدول 61 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) حسب وقت الفراغ لديهم والجنس،المنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،العمر،المؤهل العلمي،

Table 61 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time and 
Sex,Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014 

ال يوجد وقت وقت قليلوقت آافيوقت آبير
المجموعفراغ

A LotEnoughLittleNoneTotal
Malesذآور

23.226.827.722.3100.0Palestineفلسطين
15.623.931.229.3100.0West Bankالضفة الغربية

15.816.338.929.0100.0Jeninجنين

17.429.16.447.1100.0Tubasطوباس

19.127.812.340.8100.0Tulkarmطولكرم

28.135.719.816.4100.0Nablusنابلس

14.927.237.120.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

11.125.641.821.5100.0Salfitسلفيت

13.427.030.529.1100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

18.11.20.680.1100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

13.922.231.532.4100.0Jerusalemالقدس

14.825.821.937.5100.0Bethlehemبيت لحم

10.419.044.426.2100.0Hebronالخليل

36.031.821.810.4100.0Gaza Stripقطاع غزة
37.035.414.113.5100.0North Gazaشمال غزة

30.530.725.113.7100.0Gazaغزة

31.239.224.55.1100.0Deir Al-Balahدير البلح

42.829.622.55.1100.0Khan Yunisخانيونس

45.524.320.39.9100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
22.228.027.522.3100.0Urbanحضر

21.824.028.525.7100.0Ruralريف

33.123.627.515.8100.0Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1022.147.022.38.6100.010-14
19-1514.035.824.825.4100.015-19

29-2021.721.834.422.1100.020-29

39-3022.616.430.430.6100.030-39

49-4020.518.232.029.3100.040-49

59-5029.423.123.823.7100.050-59

+6059.918.18.813.2100.060+

 Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 32.833.820.512.9100.0Noneال شيء

24.034.222.619.2100.0Elementaryابتدائي 

20.223.230.326.3100.0Preparatoryاعدادي

20.523.132.923.5100.0Secondaryثانوي

28.720.324.027.0100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 21.523.131.923.5100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الجنس،المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،العمر،المؤهل العلمي

Sex,Region,Governorate,Typ
e of Locality,Age,Educational 

Attainment
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جدول 61 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) حسب وقت الفراغ لديهم والجنس،المنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل 
2014 العلمي،

Table 61 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Free Time, Sex 
and Region,Governorate,Type of Locality,Age,Educational Attainment, 2014

وقت قليلوقت آافيوقت آبير
ال يوجد وقت 

المجموعفراغ

A LotEnoughLittleNoneTotal
Femalesاناث

17.330.532.719.5100.0Palestineفلسطين
16.229.431.123.3100.0West Bankالضفة الغربية

28.622.823.125.5100.0Jeninجنين

14.024.216.345.5100.0Tubasطوباس

11.924.725.438.0100.0Tulkarmطولكرم

21.335.828.014.9100.0Nablusنابلس

9.627.329.134.0100.0Qalqiliyaقلقيلية

5.124.358.312.3100.0Salfitسلفيت

17.936.726.718.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

98.6100.0Jericho and Al Aghwar--1.4أريحا واألغوار

18.925.137.618.4100.0Jerusalemالقدس

16.526.226.331.0100.0Bethlehemبيت لحم

9.733.337.919.1100.0Hebronالخليل

19.032.335.613.1100.0Gaza Stripقطاع غزة
14.441.330.813.5100.0North Gazaشمال غزة

17.327.835.419.5100.0Gazaغزة

19.527.744.08.8100.0Deir Al-Balahدير البلح

29.335.530.84.4100.0Khan Yunisخانيونس

13.331.341.114.3100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
18.330.133.418.2100.0Urbanحضر

14.532.228.924.4100.0Ruralريف

14.030.534.321.2100.0Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1015.840.731.012.5100.010-14
19-1511.229.537.621.7100.015-19

29-2018.529.032.220.3100.020-29

39-3011.724.635.728.0100.030-39

49-4011.327.340.920.5100.040-49

59-5019.135.126.619.2100.050-59

+6051.728.512.87.0100.060+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 29.037.022.311.7100.0Noneال شيء

16.534.334.914.3100.0Elementaryابتدائي 

13.329.136.321.3100.0Preparatoryاعدادي

12.027.635.524.9100.0Secondaryثانوي

21.324.234.020.5100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 18.525.130.326.1100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى
(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

الجنس،المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،العمر،المؤهل العلمي

Sex,Region,Governorate,Type 
of Locality,Age,Educational 

Attainment

(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 62: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فاآثر) الذين لديهم وقت فراغ حسب أهم مكان يقضون به وقت فراغهم والجنس والمنطقة، 
2014

Table 62: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Have Free Time by the 
Major Place They Spend Their Free Time, Sex and Region, 2014 

  Region  المنطقةالجنس ومكان
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين قضاء وقت الفراغ

Palestine West Bank Gaza Strip

Both sexesآال الجنسين
نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 

Percentage of persons (10 years and 79.173.788.3وقت فراغ
 over) who have free time

86.987.985.4Homeالبيت

6.25.96.6Friends and relations’ homesبيوت األصدقاء واألقارب

 0.80.51.2Places of worshipدور العبادة

2.21.63.2Streetالشارع

0.91.30.4Caféالمقهى،القهوة
1.51.41.6Clubs and sport hallsالنوادي وقاعة األلعاب الرياضية

0.80.61.0Public parks and placesالمنتزه واألماآن العامة
0.70.80.6Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 
 Percentage of males(years and over 10) 77.770.789.6وقت فراغ

 who have free time
80.383.476.2Homeالبيت

7.55.89.8Friends and relations’ homesبيوت األصدقاء واألقارب

 1.10.71.7Places of worshipدور العبادة

4.22.86.1Streetالشارع

1.92.70.8Caféالمقهى،القهوة
2.72.62.8Clubs and sport hallsالنوادي وقاعة األلعاب الرياضية

1.10.71.7Public parks and placesالمنتزه واألماآن العامة
1.21.30.9Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesاناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي لديهن 
Percentage of females (10 years and 80.576.786.9وقت فراغ

 over) who have free time
93.492.395.3Homeالبيت

4.85.93.2Friends and relations’ homesبيوت األصدقاء واألقارب

 0.50.30.7Places of worshipدور العبادة

0.30.40.1Streetالشارع

Café---المقهى،القهوة
0.30.30.2Clubs and sport hallsالنوادي وقاعة األلعاب الرياضية

0.40.50.3Public parks and placesالمنتزه واألماآن العامة
0.30.30.2Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Sex and Place
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جدول 63: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم وقت فراغ حسب أهم نشاط يقومون به في وقت فراغهم والجنس 
2014 والمنطقة،

Table 63: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Have Free Time by Main
  Activity Perform During Free Time, Sex and Region, 2014

Regionالمنطقة
Sex and Main Activityقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالجنس والنشاط

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 
Percentage of persons(10 years and over) 79.173.788.3وقت فراغ

 who have free time

63.968.857.0Viewing Television and Videoمشاهدة التلفزيون والفيديو

5.34.07.2Reading (newspapers, books, magazines..)القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)

5.83.68.8Doing sportsممارسة ألعاب رياضية

11.310.512.3Use the computer , internetاستخدام الكمبيوتر،االنترنت

1.01.30.5Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic)القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)

   7.26.28.7Meet friends and relationsااللتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء

5.55.65.5Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 
Percentage of males(10 years and over) 77.770.789.7وقت فراغ

 who have free time

59.566.250.6Viewing Television and Videoمشاهدة التلفزيون والفيديو

4.22.46.5Reading (newspapers, books, magazines..)القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)

9.85.914.9Doing sportsممارسة ألعاب رياضية

13.212.713.9Use the computer , internetاستخدام الكمبيوتر،االنترنت

Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic)-0.10.1القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)

   8.16.510.3Meet friends and relationsااللتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء

5.16.23.8Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesاناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي لديهن 
Percentage of females(10 years and over) 80.576.786.9وقت فراغ

 who have free time

68.371.263.5Viewing Television and Videoمشاهدة التلفزيون والفيديو

6.55.58.0Reading (newspapers, books, magazines..)القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)

1.71.42.2Doing sportsممارسة ألعاب رياضية

9.38.510.7Use the computer , internetاستخدام الكمبيوتر،االنترنت

1.92.51.1Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic)القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)

   6.45.97.2Meet friends and relationsااللتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء

5.95.07.3Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 64: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط أثناء وقت فراغهم ولكن لم يقوموا به حسب 
الجنس والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،العمر،المؤهل العلمي، 2014

Table 64: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Have Free Time and Willing to 
Perform Activities During Free Time and Did Not Do by Sex and Region,Governorate,Type of 

Locality,Age, Educational Attainment, 2014

,Sex Region,Governorateالجنسالمنطقة،المحافظة،
 ,Type of Locality,Ageإناثذآورآال الجنسيننوع التجمع ،العمر،
Both SexesMalesFemalesEducational Attainmentالمؤهل العلمي

12.19.914.3Palestineفلسطين
12.210.214.0West Bankالضفة الغربية

9.38.59.9Jeninجنين

9.72.816.7Tubasطوباس

11.53.919.0Tulkarmطولكرم

19.418.420.4Nablusنابلس

1.81.71.9Qalqiliyaقلقيلية

5.35.94.9Salfitسلفيت

9.38.110.4Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

Jericho and Al Aghwar-26.628.1أريحا واألغوار

27.323.530.7Jerusalemالقدس

15.49.220.9Bethlehemبيت لحم

3.22.93.5Hebronالخليل

12.09.414.7Gaza Stripقطاع غزة
7.76.78.8North Gazaشمال غزة

14.813.915.9Gazaغزة

6.63.69.7Deir Al-Balahدير البلح

9.44.613.9Khan Yunisخانيونس

22.516.029.5Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
12.310.314.2Urbanحضر

10.97.914.0Ruralريف

12.410.015.1Campsمخيمات

Ageالعمر

14-1013.110.915.510-14
19-1514.910.219.515-19

29-2013.811.016.720-29

39-3011.910.313.530-39

49-4011.08.513.440-49

59-506.87.85.850-59

+604.54.74.360+

Educational Attainmentالمؤهل العلمي
 6.67.26.3Noneال شيء

12.710.115.9Elementaryابتدائي 

11.98.115.9Preparatoryاعدادي

14.412.116.4Secondaryثانوي

12.58.616.6Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 15.914.817.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

113



PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 65: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم وقت فراغ حسب النشاط الرئيسي الذي يرغب الفرد بممارسته وال يمارسه 
2014 في وقت فراغه والجنس والمنطقة،

Table 65: 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, 2014

Regionالمنطقة
Sex and Main Activityقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالجنس والنشاط

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 
وقت فراغ

79.173.788.3Percentage of persons (10 years and over) 
who have free time 

Viewing Television and Video{1.9}1.41.0مشاهدة التلفزيون والفيديو
Reading (newspapers, books, magazines..){3.9}3.32.9القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)
     Writing (poetry, short stories, novels..){5.6}5.45.2الكتابة (شعر ، قصة قصيرة، رواية،...)

Doing sports{14.4}16.517.9ممارسة ألعاب رياضية
Use the computer , internet{5.2}3.32.0استخدام الكمبيوتر،االنترنت

Attend public lectures and symposiums{4.2}2.81.9حضور ندوات ومحاضرات سياسية
             Travel outside or inside the country{16.7}28.336.6القيام برحالت خارج،داخل البالد

Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic){12.2}10.38.9القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)
 Playing games (cards, chess…)-0.40.7األلعاب الفكرية (شدة ، شطرنج،...)
   Meet friends and relations{2.5}1.20.3االلتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء
Join social occasions{2.1}1.51.1المشارآة في المناسبات االجتماعية

Join local groups’ activities{4.4}4.74.9المشارآة في نشاط المجموعات المحلية
Folklore activities{6.0}4.53.5المشارآة في الرقص الشعبي والفلكلور (الدبكة)

Drawing, Sculpture{6.4}5.24.3ممارسة الرسم،النحت
Other{14.5}11.28.8أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

نسبة الذآور (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم 
وقت فراغ

77.770.789.6Percentage of males (10 years and over) 
who have free time 

Viewing Television and Video{0.6}1.11.4مشاهدة التلفزيون والفيديو
Reading (newspapers, books, magazines..){3.5}2.62.0القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)
     Writing (poetry, short stories, novels..){7.3}6.15.4الكتابة (شعر ، قصة قصيرة، رواية،...)

Doing sports{15.4}17.719.3ممارسة ألعاب رياضية
Use the computer , internet{5.6}4.02.8استخدام الكمبيوتر،االنترنت

Attend public lectures and symposiums{4.7}2.20.4حضور ندوات ومحاضرات سياسية
             Travel outside or inside the country{26.9}37.344.7القيام برحالت خارج،داخل البالد

Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic){1.1}0.80.6القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)
 Playing games (cards, chess…)-1.11.8األلعاب الفكرية (شدة ، شطرنج،...)
   Meet friends and relations{0.7}-0.3االلتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء
Join social occasions{0.7}1.01.2المشارآة في المناسبات االجتماعية

Join local groups’ activities{4.9}4.64.4المشارآة في نشاط المجموعات المحلية
Folklore activities{3.7}4.24.5المشارآة في الرقص الشعبي والفلكلور (الدبكة)

Drawing, Sculpture{5.6}4.33.3ممارسة الرسم،النحت
Other{19.3}12.78.2أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع

.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة 
 Number of observation is relatively little so results in {  }خطأ هامشي مرتفع.

parentheses indicated relatively high marginal percentage. 

114



PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 65 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم وقت فراغ حسب النشاط الرئيسي الذي يرغب الفرد بممارسته وال 
يمارسه في وقت فراغه والجنس والمنطقة، 2014

Table 65 (Cont.): 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, 2014

Regionالمنطقة
Sex and Main Activityقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالجنس والنشاط

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

نسبة االناث (10 سنوات فأآثر) اللواتي لديهن 
 80.576.786.9Percentage of females (10 years and over)وقت فراغ

who have free time 
1.60.72.8Viewing Television and Videoمشاهدة التلفزيون والفيديو

3.83.54.2Reading (newspapers, books, magazines..)القراءة (الصحف، الكتب، المجالت،...)

     4.95.24.5Writing (poetry, short stories, novels..)الكتابة (شعر ، قصة قصيرة، رواية،...)

15.617.013.7Doing sportsممارسة ألعاب رياضية

2.91.44.9Use the computer , internetاستخدام الكمبيوتر،االنترنت

3.32.93.9Attend public lectures and symposiumsحضور ندوات ومحاضرات سياسية

             22.030.99.7Travel outside or inside the countryالقيام برحالت خارج،داخل البالد

16.814.719.7Handicrafts (embroidery, sculpture, ceramic)القيام بأعمال يدوية (التطريز، النحت، الخزف)

 Playing games (cards, chess…)---األلعاب الفكرية (شدة ، شطرنج،...)

   1.80.53.7Meet friends and relationsااللتقاء مع أقارب ومعارف وأصدقاء

1.91.13.0Join social occasionsالمشارآة في المناسبات االجتماعية

4.75.24.0Join local groups’ activitiesالمشارآة في نشاط المجموعات المحلية

4.82.87.6Folklore activitiesالمشارآة في الرقص الشعبي والفلكلور (الدبكة)

5.84.97.0Drawing, Sculptureممارسة الرسم،النحت

10.19.211.3Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 66: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يرغبون القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الذي حال دون قيامهم به والمنطقة 
2014 والجنس،

Table 66: Percentage of Persons (10 Years and Over) Willing to Perform Cultural Activities 
and Did Not do by Reason for Not Performing the Activity, Region and Sex, 2014

Regionالمنطقة
Sex and Reasonقطاع غزةالضفة الغربية فلسطينالجنس والسبب 

PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesآال الجنسين
37.842.231.5Lack of free timeعدم توفر وقت فراغ آافي

21.122.918.5Lack of personal incentivesعدم توفر الحافز الشخصي

44.645.443.4Activity’s high costتكلفة النشاط عالية 

22.520.924.8Dominant political circumstancesاألوضاع السياسية السائدة

16.112.920.7Parents or those in charge say noاآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 17.716.719.2Lack of available places for such activityعدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

12.015.76.6Transport difficultiesصعوبة المواصالت 

12.515.77.9Otherأخرى

Malesذآور
33.143.517.7Lack of free timeعدم توفر وقت فراغ آافي

23.825.521.3Lack of personal incentivesعدم توفر الحافز الشخصي

50.753.945.9Activity’s high costتكلفة النشاط عالية 

Dominant political circumstances{37.7}29.323.6األوضاع السياسية السائدة

9.86.115.1Parents or those in charge say noاآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 15.413.618.0Lack of available places for such activityعدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

11.315.35.5Transport difficultiesصعوبة المواصالت 

11.313.97.5Otherأخرى

Femalesاناث
Lack of free time{40.8}41.041.2عدم توفر وقت فراغ آافي

19.321.216.7Lack of personal incentivesعدم توفر الحافز الشخصي

40.439.541.7Activity’s high costتكلفة النشاط عالية 

17.819.016.0Dominant political circumstancesاألوضاع السياسية السائدة

20.517.724.6Parents or those in charge say noاآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 19.318.820.0Lack of available places for such activityعدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

12.516.07.4Transport difficultiesصعوبة المواصالت 

13.316.98.2Otherأخرى
{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.
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جدول 67: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يرغبون القيام بنشاط ثقافي وال يمارسونه حسب السبب الرئيسي الذي حال دون 
2014 قيامهم به والمنطقة والجنس،

Table 67: 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, 

2014

Regionالمنطقة
Sex and Reasonقطاع غزةالضفة الغربية فلسطينالجنس والسبب 

PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesآال الجنسين
Lack of free time{22.2}26.329.1عدم توفر وقت فراغ آافي

Lack of personal incentives{8.3}9.29.8عدم توفر الحافز الشخصي

Activity’s high cost{24.8}25.826.4تكلفة النشاط عالية 

Dominant political circumstances{12.6}7.43.8األوضاع السياسية السائدة

Parents or those in charge say no{17.7}11.67.4اآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 Lack of available places for such activity{7.8}8.28.6عدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

Transport difficulties{0.4}0.70.9صعوبة المواصالت 

Other{6.2}10.814.0أخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

23.528.516.2Lack of free timeعدم توفر وقت فراغ آافي

12.511.713.8Lack of personal incentivesعدم توفر الحافز الشخصي

28.931.824.7Activity’s high costتكلفة النشاط عالية 

11.14.121.5Dominant political circumstancesاألوضاع السياسية السائدة

5.81.811.7Parents or those in charge say noاآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 8.07.98.0Lack of available places for such activityعدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

1.01.00.9Transport difficultiesصعوبة المواصالت 

9.213.23.2Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Femalesاناث

28.129.526.2Lack of free timeعدم توفر وقت فراغ آافي

6.98.54.6Lack of personal incentivesعدم توفر الحافز الشخصي

23.722.725.1Activity’s high costتكلفة النشاط عالية 

4.83.56.5Dominant political circumstancesاألوضاع السياسية السائدة

15.711.421.8Parents or those in charge say noاآلباء واألمهات أو ولي األمر يرفضون

 8.49.07.6Lack of available places for such activityعدم توفر منسآت أو النشاط غير متوفر في المجتمع
or the society lacks such activity

Transport difficulties-0.50.8صعوبة المواصالت 

11.914.68.2Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع

(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها نسبة خطأ 
هامشي مرتفع.

{  } Number of observation is relatively little so results 
in parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
(-) Mean that the value equal zero.
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جدول 68: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) المنتسبين لمؤسسات عامة حسب نوع المؤسسة العامة والجنس والمنطقة، 2014

Table 68: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who are Members in Public Institutions 
by Type of Public Institutions, Sex and Region, 2014

Region  المنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesآال الجنسين
7.17.56.4Sport Clubsنادي رياضي

2.01.82.3Cultural Clubsنادي ثقافي

2.92.63.3Public Libraryمكتبة عامة

4.64.35.1Societiesجمعيات

3.94.03.9Trade union , federationنقابة،اتحاد

3.43.04.0political partyحزب سياسي

1.31.21.5Youth movementحرآة شبابية أو حراك شبابي

1.01.01.0Otherأخرى

Malesذآور
11.812.111.2Sport Clubsنادي رياضي

2.21.92.6Cultural Clubsنادي ثقافي

3.02.14.5Public Libraryمكتبة عامة

6.05.27.3Societiesجمعيات

6.26.36.1Trade union , federationنقابة،اتحاد

5.95.27.1Political partyحزب سياسي

2.11.82.7Youth movementحرآة شبابية أو حراك شبابي

1.11.11.4Otherأخرى

Femalesإناث
2.32.81.4Sport Clubsنادي رياضي

1.71.62.0Cultural Clubsنادي ثقافي

2.83.22.2Public Libraryمكتبة عامة

3.23.42.7Societiesجمعيات

1.61.61.6Trade union , federationنقابة،اتحاد

0.70.70.8Political partyحزب سياسي

0.40.60.1Youth movementحرآة شبابية أو حراك شبابي

0.90.90.8Otherأخرى

Sex and Type of Institutions الجنس ونوع المؤسسة
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12 شهرا الماضية أنشطة ترفيهية حسب نوع النشاط والمنطقة والجنس،  الذين مارسوا خالل الـ 69: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) جدول
2014

Table 69: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Practised During the Last 12 Months 
 Entertaining Activities by Type of Activity, Region and Sex, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

11.915.55.9Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر
16.917.815.3Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة

24.432.211.3Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية
30.140.213.0Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 
12.611.913.9Visit book fairsزيارة معارض آتب

6.58.82.7Attend the prom or moreحضور حفلة موسيقية أو أآثر
8.510.74.9Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

8.18.18.1Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر
5.07.31.2Going to the cinema once or moreالذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

10.613.55.9Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح
24.635.06.9Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن فلسطينية 
(القدس، بيت لحم، الخليل،...)

29.646.11.8Visit the old parts of the Palestinian cities 
(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

Malesذآور
14.819.37.3Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر

17.817.717.9Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة
26.835.012.9Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية

33.344.314.8Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 
12.811.614.9Visit book fairsزيارة معارض آتب

8.310.94.1Attend the prom or moreحضور حفلة موسيقية أو أآثر
9.511.56.1Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

8.88.69.2Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر
6.39.01.6Going to the cinema once or moreالذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

18.522.811.2Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح
28.740.19.5Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن فلسطينية 
(القدس، بيت لحم، الخليل،...)

32.550.12.6Visit the old parts of the Palestinian cities 
(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

Femalesاناث
8.911.64.3Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر

15.917.912.6Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة
22.029.39.7Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية

26.736.011.1Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 
12.412.112.9Visit book fairsزيارة معارض آتب

4.66.61.3Attend the prom or moreحضور حفلة موسيقية أو أآثر
7.69.83.7Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

7.47.76.9Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر
3.85.50.8Going to the cinema once or moreالذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

2.63.90.4Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح
20.329.74.3Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن فلسطينية 
(القدس، بيت لحم، الخليل،...)

26.741.90.9Visit the old parts of the Palestinian cities 
(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 70: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ترفيهية حسب نوع النشاط االآثر 
2014 ممارسة والمنطقة والجنس،

Table 70: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Practised During the 
Last 12 Months Entertaining Activities by Type of Activity that Practiced Most Frequently, 

Region and Sex, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

4.64.25.8Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر

13.39.327.0Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة

10.010.96.7Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية

21.424.311.7Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 

4.71.615.0Visit book fairsزيارة معارض آتب

0.80.80.5Attend the prom or moreحضور حفلة موسيقية أو أآثر

1.31.21.7Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

2.80.79.6Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر

0.70.90.2Going to the cinema once or moreالذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

6.15.19.6Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح

16.017.411.5Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن 
 18.323.50.7Visit the old parts of the Palestinian citiesفلسطينية (القدس، بيت لحم، الخليل،...)

(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

5.65.36.7Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر

11.36.526.5Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة

10.011.45.6Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية

20.923.512.7Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 

3.30.910.9Visit book fairsزيارة معارض آتب

1.01.00.9Attend the prom or moreحضور حفلة موسيقية أو أآثر

1.11.11.2Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

1.90.56.0Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر

0.70.80.3Going to the cinema once or moreالذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

10.78.916.4Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح

16.718.112.3Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن 
 16.822.00.5Visit the old parts of the Palestinian citiesفلسطينية (القدس، بيت لحم، الخليل،...)

(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 70 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ترفيهية حسب نوع النشاط 
2014 األآثر ممارسة والمنطقة والجنس،

Table 70 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Practised 
During the Last 12 Months Entertaining Activities by Type of Activity that Practiced Most 

Frequently, Region and Sex, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

3.32.94.6Attend a concert or moreحضور حفلة غنائية أو أآثر

15.812.527.8Visit a public libraryزيارة مكتبة عامة

9.910.48.2Visit archaeological sites or historicزيارة مواقع اثرية أو تاريخية

22.425.810.2Visit Religious Sitesزيارة مواقع دينية 

6.32.420.6Visit book fairsزيارة معارض آتب

Attend the prom or more-0.50.6حضور حفلة موسيقية أو أآثر

1.51.22.4Visit a museum or moreزيارة متحف أو أآثر

3.91.014.5Attend a play or moreحضور مسرحية أو أآثر

Going to the cinema once or more-0.70.9الذهاب إلى السينما مرة أو أآثر

0.40.40.4Participate in Gahat and reform committeesالمشارآة في الجاهات ولجان االصالح

15.216.510.4Eating in restaurants serving meals Palestinianاألآل في مطاعم تقدم وجبات فلسطينية

زيارة  األجزاء القديمة من مدن 
 20.125.40.9Visit the old parts of the Palestinian citiesفلسطينية (القدس، بيت لحم، الخليل،...)

(Jerusalem, Bethlehem, Hebron, …)

100.0100.0100.0Totalالمجموع
.Mean that the value equal zero (-)(-) تعني ان القيمة تساوي صفر.

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 71: نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ثقافية أو فنية حسب نوع النشاط الذي مارسوه 
2014 والمنطقة والجنس،

Table 71: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Practised During the Last 12 
Months Cultural or Artistic Activities by Type of Activity, Region and Sex, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesآال الجنسين
7.57.08.2The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

1.61.32.0Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 9.49.59.3Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

1.61.81.4Participate in dance troupes and musicالمشارآة في فرق رقص وموسيقى 
المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي 

 7.96.111.0Participate in a seminar or lecture theme ofأو فكري
cultural or intellectual

1.31.21.5Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

8.28.08.5Paintingالرسم 

0.91.00.8Sculptureالنحت

2.21.63.2Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية
المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 

 ,0.80.71.1Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)
produce, filming, editing, etc.)

2.32.22.5Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 1.92.41.1Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

Malesذآور
7.16.28.5The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

2.32.12.8Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 12.311.813.1Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

1.81.72.0Participate in dance troupes and musicالمشارآة في فرق رقص وموسيقى 
المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي 

 9.56.414.7Participate in a seminar or lecture theme ofأو فكري
cultural or intellectual

1.01.00.9Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

6.96.28.0Paintingالرسم 

1.21.31.0Sculptureالنحت

1.71.12.7Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية
المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 

 ,1.00.81.3Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)
produce, filming, editing, etc.)

3.32.84.2Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 2.02.41.4Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 71 (تابع): نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ثقافية أو فنية حسب نوع النشاط الذي 
2014 مارسوه والمنطقة والجنس،

Table 71 (Cont.): Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Practised During the Last 
12 Months Cultural or Artistic Activities by Type of Activity , Region and Sex, 2014 

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

7.97.97.9The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

0.80.51.2Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 6.47.05.5Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

1.51.90.8Participate in dance troupes and musicالمشارآة في فرق رقص وموسيقى 

المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي 
 6.35.87.1Participate in a seminar or lecture theme ofأو فكري

cultural or intellectual

1.71.42.1Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

9.59.89.1Paintingالرسم 

0.70.80.5Sculptureالنحت

2.72.03.8Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية
المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 

 ,0.70.60.8Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)
produce, filming, editing, etc.)

1.31.70.7Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 1.72.30.7Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 72: التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ثقافية أو فنية حسب نوع النشاط 
2014 األآثر ممارسة والمنطقة والجنس،

Table 72: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Practised During the 
Last 12 Months Cultural or Artistic Activities by Type of Activity Practiced Most Frequently, 

Region and Sex, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Both Sexesآال الجنسين

15.515.515.4The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

3.84.43.0Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 24.526.221.9Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

2.32.81.7Participate in dance troupes and musicالمشارآة في فرق رقص وموسيقى 

المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي 
 17.612.524.9Participate in a seminar or lecture theme ofأو فكري

cultural or intellectual

1.70.73.1Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

22.424.619.2Paintingالرسم 

0.60.50.8Sculptureالنحت

2.20.94.1Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية

المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 
 ,0.80.90.7Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)

produce, filming, editing, etc.)

3.33.53.1Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 5.37.52.1Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

100.0100.0100.0Totalالمجموع
Malesذآور

12.612.612.6The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

4.86.22.9Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 32.134.928.5Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

2.93.02.8Participate in dance troupes and musicالمشارآة في فرق رقص وموسيقى 

المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي 
 18.913.226.2Participate in a seminar or lecture theme ofأو فكري

cultural or intellectual

0.80.31.4Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

16.017.613.9Paintingالرسم 

0.50.50.6Sculptureالنحت

1.40.32.8Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية

المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 
 ,0.40.20.7Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)

produce, filming, editing, etc.)

4.74.35.2Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 4.96.92.4Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 72 (تابع): التوزيع النسبي لألفراد (10 سنوات فأآثر) الذين مارسوا خالل الـ 12 شهرا الماضية أنشطة ثقافية أو فنية حسب نوع النشاط 
2014 األآثر ممارسة والمنطقة والجنس،

Table 72 (Cont.): Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Practised During 
the Last 12 Months Cultural or Artistic Activities by Type of Activity Practiced Most Frequently, 

Region and Sex, 2014

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest BankGaza Strip
Femalesاناث

18.918.619.3The writing (poetry, short story, novel, etc. ...)الكتابة (شعر، قصة قصيرة، رواية، … الخ)

2.72.53.0Playing an instrumentعزف على آلة موسيقية 

 15.417.012.5Participating in the activity of associations orالمشارآة في نشاط جمعيات أو نوادي او آشافة
clubs or scout

Participate in dance troupes and music-1.62.6المشارآة في فرق رقص وموسيقى 

المشارآة في ندوة أو محاضرة موضوعها ثقافي أو 
 16.011.823.1Participate in a seminar or lecture theme ofفكري

cultural or intellectual

2.81.25.6Singing in a vocal ensembleالغناء في فرقة غنائية

29.931.926.9Paintingالرسم 

0.80.61.1Sculptureالنحت

3.21.56.0Involved in a theater groupالمشارآة في فرقة مسرحية

المشارآة في انتاج افالم (تمثيل، إخراج، تصوير، 
 ,1.21.50.6Involved in the production of films (actمونتاج، الخ)

produce, filming, editing, etc.)

1.82.70.3Photographyالتصوير الفوتوغرافي

 5.78.11.6Dressing, Couture houses or gardensتصميم أزياء أو حدائق أو مساآن

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Sex and Activityالجنس والنشاط
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جدول 73: التوزيع النسبي لألسر التي يتم الحديث فيها حول بعض المواضيع الثقافية المتوارثة حسب موضوع الحديث والمنطقة، 2014

Table 73: Percentage Distribution of Households that Discuss Some Traditional Cultural 
Themes by Theme and Region, 2014

Region and Traditionalالمجموعال يتم الحديثنعم أحيانانعم دائما
Yes, AlwaysNo, SometimesNoTotalCultural Themes

Palestineفلسطين
13.732.354.0100.0Mythsأساطير (حكايات خرافية) 
22.645.432.0100.0Folktalesقصص وروايات متوارثة

45.641.912.5100.0Storiesحكايات واقعية
20.133.846.1100.0Comedy Storiesفكاهات تراثية

11.825.263.0100.0Poetry and Folk Songsشعر وغناء تراثي
23.043.133.9100.0Sayings and Proverbsأقوال مأثورة وأمثال

15.437.447.2100.0Puzzles and Riddlesألغاز(أحاجي)
24.640.035.4100.0Political Issuesاألمور السياسية

West Bankالضفة الغربية
16.131.752.2100.0Mythsأساطير (حكايات خرافية) 
24.145.430.5100.0Folktalesقصص وروايات متوارثة

48.040.111.9100.0Storiesحكايات واقعية
22.233.444.4100.0Comedy Storiesفكاهات تراثية

14.125.860.1100.0Poetry and Folk Songsشعر وغناء تراثي
25.442.931.7100.0Sayings and Proverbsأقوال مأثورة وأمثال

16.036.147.9100.0Puzzles and Riddlesألغاز(أحاجي)
19.940.140.0100.0Political Issuesاألمور السياسية

Gaza Stripقطاع غزة
9.033.357.7100.0Mythsأساطير (حكايات خرافية) 
19.745.434.9100.0Folktalesقصص وروايات متوارثة

40.945.413.7100.0Storiesحكايات واقعية
16.034.549.5100.0Comedy Storiesفكاهات تراثية

7.224.068.8100.0Poetry and Folk Songsشعر وغناء تراثي
18.443.538.1100.0Sayings and Proverbsأقوال مأثورة وأمثال

14.240.145.7100.0Puzzles and Riddlesألغاز(أحاجي)
33.639.926.5100.0Political Issuesاألمور السياسية

المنطقة والمواضيع الثقافية المتوارثة
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جدول 74: نسبة األسر حسب نوع المنتجات الثقافية المتوفرة في المنزل والمنطقة ونوع التجمع، 2014

Table 74: Percentage of Households by Type of Cultural Products available at home and 
Region,Type of Locality, 2014 

Regionالمنطقة
Product and Type of Localityقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالمنتج ونوع التجمع

PalestineWest BankGaza Strip

Totalمجموع
42.350.227.2Heritage products, crafts and traditional industriesمنتجات تراثية او حرف وصناعات تقليدية

9.010.95.1Painting (visual arts)لوحات فنية (فن تشكيلي)

6.17.23.9Sculptureمنحوتات

Urbanحضر
40.649.526.2Heritage products, crafts and traditional industriesمنتجات تراثية او حرف وصناعات تقليدية

9.612.25.4Painting (visual arts)لوحات فنية (فن تشكيلي)

5.97.14.0Sculptureمنحوتات

Ruralريف
51.452.925.1Heritage products, crafts and traditional industriesمنتجات تراثية او حرف وصناعات تقليدية

8.18.26.9Painting (visual arts)لوحات فنية (فن تشكيلي)

7.87.88.1Sculptureمنحوتات
Campsمخيمات

38.746.932.7Heritage products, crafts and traditional industriesمنتجات تراثية او حرف وصناعات تقليدية

5.78.63.5Painting (visual arts)لوحات فنية (فن تشكيلي)

3.95.82.5Sculptureمنحوتات

127



PCBS: Household Culture Survey, 2014 ءء PCBS: مسح الثقافة االسري، 2014

جدول 75: التوزيع النسبي لألسر حسب وجود فرد أو أفراد لديها يرتدون اللباس الفلسطيني التقليدي (في العادة) والمنطقة،المحافظة،نوع 
2014 التجمع،حجم األسرة،

Table 75: Percentage Distribution of Households that Have Family Member or Members  
Dressed in traditional Palestinian Dress (Usually) and Region,Governorate,Type of Locality, 

Household Size, 2014

المجموعال أعرفالنعم

YesNoDon't KnowTotal

18.579.91.6100.0Palestineفلسطين
25.072.92.1100.0West Bankالضفة الغربية

17.080.82.2100.0Jeninجنين

100.0Tubas-28.471.6طوباس

21.077.11.9100.0Tulkarmطولكرم

16.681.32.1100.0Nablusنابلس

12.486.61.0100.0Qalqiliyaقلقيلية

100.0Salfit-36.963.1سلفيت

21.273.15.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

23.076.01.0100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

35.562.61.9100.0Jerusalemالقدس

17.182.20.7100.0Bethlehemبيت لحم

32.965.71.4100.0Hebronالخليل

5.893.50.7100.0Gaza Stripقطاع غزة
100.0North Gaza-3.196.9شمال غزة

6.293.60.2100.0Gazaغزة

8.691.00.4100.0Deir Al-Balahدير البلح

5.893.30.9100.0Khan Yunisخانيونس

5.491.53.1100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع
16.482.01.6100.0Urbanحضر

27.771.01.3100.0Ruralريف

17.480.81.8100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم األسرة
 3-123.974.21.9100.0 1-3

 5-414.883.31.9100.0 4-5

 8-617.181.61.3100.0 6-8

+9 20.777.91.4100.0 9+

المنطقة،المحافظة،نوع 
التجمع،حجم األسرة

Region,Governorate,Type 
of Locality,Household Size

(-) Mean that the value equal zero. (-) تعني ان القيمة تساوي صفر.
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جدول 76: التوزيع النسبي لألسر حسب المعرفة الكافية بأصدقاء أطفالهم (5-17 سنة) والمنطقة،المحافظة،نوع التجمع،حجم األسرة، 2014

Table 76: Percentage Distribution of  Households by Their Sufficient knowledge of 
Children’s Friends (5-17 Years) and Region,Governorate,Type of Locality,Household Size, 

2014

,Region,Governorateالمجموعال تعرفنعم الى حد قليلنعم الى حد آبيرالمنطقة،المحافظة،

نوع التجمع،حجم األسرة
Yes, to a 

Large extent
Yes, to 

Some extent
 Do not
knowTotalType of Locality,Household 

Size
68.426.25.4100.0Palestineفلسطين

71.524.14.4100.0West Bankالضفة الغربية
77.218.04.8100.0Jeninجنين

69.426.34.3100.0Tubasطوباس

67.928.23.9100.0Tulkarmطولكرم

74.520.74.8100.0Nablusنابلس

85.413.80.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

60.733.45.9100.0Salfitسلفيت

65.425.39.3100.0Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

71.024.84.2100.0Jericho and Al Aghwarأريحا واألغوار

70.425.14.5100.0Jerusalemالقدس

74.220.35.5100.0Bethlehemبيت لحم

70.527.61.9100.0Hebronالخليل

62.830.17.1100.0Gaza Stripقطاع غزة
64.331.14.6100.0North Gazaشمال غزة

62.828.58.7100.0Gazaغزة

100.0Deir Al-Balah{2.4}{42.2}{55.4}دير البلح

66.427.95.7100.0Khan Yunisخانيونس

61.923.514.6100.0Rafahرفح

 Type of Localityنوع التجمع
67.127.25.7100.0Urbanحضر

78.418.03.6100.0Ruralريف

60.633.55.9100.0Campsمخيمات

Household Sizeحجم االسرة
 3-163.025.211.8100.0 1-3

 5-473.921.05.1100.0 4-5

 8-667.927.64.5100.0 6-8

+963.329.17.6100.09+
 {  }: عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين األقواس فيها 

نسبة خطأ هامشي مرتفع.
{  } Number of observation is relatively little so results in 
parentheses indicated relatively high marginal 
percentage. 
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Introduction 
  

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) works to provide official statistics related 
to social, economic and geographical aspects of Palestinian society. These statistics will assist 
Palestinian planners and decision makers to make development-related decisions on an 
informed basis. 
 
Given the importance of culture to mankind and society, PCBS conducted the Household 
Cultural Survey in Palestine to enhance its commitment to the provision of vital quantitative 
data on Palestinian culture.  
 
The report on the main results of the Household Cultural Survey 2014 provides statistical 
indicators on the cultural practices of households and individuals. PCBS hopes that these 
findings will encourage public institutions and researchers to engage in further analysis of the 
results for planning and policy formulation. 
 
This report provides many quantifiable indicators related to cultural activities and highlights 
the role of the mass media in disseminating culture. Indicators cover reading habits, reading 
newspapers, listening to the radio, watching television, interaction with cultural institutions, 
engagement in cultural activities, and the main obstacles to engaging in cultural activities. It 
also provides data on many topics associated with the use of the mass media (audio, video or 
written) in Palestine. 
 
We are confident that the findings of this report clearly depict the cultural reality of 
Palestinian society and will serve as the basis for specialized studies in the future that will be 
of interest to planners, decision makers and researchers. 
 

  

  

  
  

  

  

  

Ola Awad December, 2014 
President of PCBS  
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1.2  Reading Books 
The survey findings for 2014 showed that in Palestine 32.6% of individuals aged 10 and over 
(three out of every 10 individuals) read books (not including preparation for lectures or 
exams). The results also indicated that 28.8% of persons (10 years and over) in the West Bank 
read books and 38.8% in the Gaza Strip, distributed by gender as 27.3% of males and 38.1% 
of females.  The percentage of persons who read books by the purpose of reading was as 
follows: 98.8% to improve talents and knowledge, 10.1% for study and research and 8.6% for 
work purposes. 
 
Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Read Books by Purpose of Reading, 

2014 

 
 

 
1.3  Obtaining and Reading the Newspapers 
The findings for 2014 indicated that 20.4% of Palestinian households obtain a newspaper on a 
daily or occasional basis, 23.7% in the West Bank and 14.1% in the Gaza Strip. compared 
with 32.1% in 2009. 
 
The survey findings also showed that 22.6% of individuals aged 10 years and over in 
Palestinian society read newspapers: 26.9% of males and 18.2% of females: 23.4% in the 
West Bank and 21.2% in the Gaza Strip. 
 
In addition, 51.2% of individuals (10 years and over) do not read newspapers because they are 
not interested in reading newspapers: 51.1% in the West Bank and 51.3% in the Gaza Strip. 
 
1.4  Reading Magazines 
The survey findings for 2014 showed that 10.6% of individuals aged 10 years and over in 
Palestinian society read magazines: 8.1% of males and 13.3% of females. This percentage 
remains uniform from one governorate to another. 
 
1.5  Listening to Local Radio Stations 
Findings for year 2014 showed that 60.8% of households listen to radio stations, including 
57.3% in the West Bank and 67.6% in Gaza strip. The results indicate that household’ first 
choice program to watch is the news (51.5% of households) distributed as 47.7% in the West 
Bank and 57.8% in the Gaza Strip). 

8.610.1

98.8

Work Purposes Prepare study and researchImprove talents and 
knowledge
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The findings for year 2014 indicate that the percentage of persons (10 years and over) who 
listen to radio in Palestine 49.2% distributed as 51.5% of males and 46.8% of females. The 
prime time for listening to the radio by persons (aged 10 years and over) is between 8 o’clock 
in the morning and 12 at noon as indicated by about 48.9% of persons (45.4% of males and 
52.8% of females). In the same context, 46.2% of persons revealed that they do not listen to 
the radio because there is better substitute to the radio.    
 
1.6  Viewing Television and Local Television Stations 
The results for 2014 indicate that 94.7% of individuals aged 10 years and over watch 
television: 96.2% in the West Bank and 92.2% in the Gaza Strip. The prime time for these 
individuals to watch TV is in the period from 20:00 and 22:00 hours, as indicated by 48.3% of 
individuals aged 10 years and over: 51.9% in the West Bank and 42.0% in the Gaza Strip. 
 
The results of the 2014 survey show that 17.2% of households who have a TV set watch local 
television stations: 16.2% in the West Bank and 19.2% in the Gaza Strip. The results indicate 
that households choose to watch news and sports programs (41.5% and 23.5% of households 
respectively).  
 
1.7  Viewing Palestine Television and Listening to the Voice of Palestine 
Findings for 2014 revealed that 39.1% of households with a TV set watch Palestine TV on a 
daily basis: 44.1% for the West Bank and 29.3% for the Gaza Strip. Most households (33.8%) 
view Palestine TV between 20:00 and 22:00 hours, in comparison with 2009 when the 
percentage of households with a TV set who watched Palestine TV on a daily basis was 
25.3%. 
 
The findings indicate that 54.9% of individuals aged 10 years and over listen to the Voice of 
Palestine. In 2009, 27.8% of individuals (10 years and over) listened to the Voice of Palestine. 
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1.10  Practicing Cultural Activities at Educational Institutions 
The survey findings for 2014 showed that 44.9% of individuals aged 10 years and over in 
school or university during the current scholastic year engaged in sporting activities, 35.5% 
engaged in academic and technological activities, and 35.0% memorized the Quran.  Also, 
11.3% of individuals practiced dabke, 10.9% engaged in theater and drama, and 6.1% 
engaged in individual singing, choir and playing music. 
 
1.11  Performing Cultural Activities during Free Time  
The survey findings for 2014 showed that 63.8% of individuals aged 10 years and over 
watched television and video in their free time (59.6% of males and 68.2% of females); 
11.3% used the computer or internet (13.2% of males and 9.3% of females); 7.2% met with 
friends and relations (8.1% of males and 6.4% of females); 5.8% performed sports (9.8% of 
males and 1.7% of females); and 5.3% read newspapers, books and magazines (4.2% of males 
and 6.5% of females). 

 
Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Have Free Time by Main Activity 

Perform During Free Time, 2014 

 
 
                    
1.12  Willingness to Perform Cultural Activities 
The survey findings for year 2014 showed that 12.1% of individuals aged 10 years and over 
are willing to be involved in cultural activities in their free time but didn’t do it; this includes 
12.2% in the West Bank and 12.0% in Gaza Strip (9.9% for males and 14.3% for females). 
while among the locality type, camps were ranked the highest with 12.4% followed by urban 
and rural with  12.3% and 10.9% respectively. 
 
1.13 Membership to Public Institutions 
The survey findings for 2014 showed that 7.1% of individuals aged 10 years and over are 
members of sports clubs, 4.6% are members of charitable societies, and 3.9% are members of 
unions.  Findings showed that 3.4% of individuals are affiliated to political parties, 2.9% 
subscribe to public libraries, 2.0% are members of cultural clubs, 1.3% are members of youth 
movements. 
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In 2009, 6.9% were members of sport clubs, 4.3% were members of charitable societies, 4.6% 
were members of unions, 3.3% subscribed to a public library, and 3.0% were members of 
cultural clubs. 
 
Percentage of Persons (10 Years and Over) Who are Members in Public Institutions by 

Type of Public Institutions and Sex, 2014 

 
 
1.14  Discuss Some Traditional Cultural Themes 
The survey findings for 2014 showed that 87.5% of households in Palestine recount stories 
about real life and 68.0% tell folk stories. In addition, 66.1% of households talk about sayings 
and proverbs, 64.6% talk about political issues, 53.9% tell jokes, 52.8% talk about puzzles 
and riddles, 46.0% discuss myths, and 37.0% talk about poetry and folk songs. 
 
1.15  Dressing the Traditional Palestinian Dress 
According to the survey findings for 2014, about 19 out of 100 households in Palestine have 
members who wear traditional Palestinian dress. There is a significant difference between the 
West Bank and Gaza Strip: 25.0% in the West Bank and 5.8% in the Gaza Strip.  
 
By locality, the results indicated that 27.7% of households in rural areas have a member who 
wears traditional Palestinian dress compared with 17.4% in the camps and 16.4% in urban 
areas. 
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Chapter Two  
  

Methodology and Data Quality 
 

2.1  Survey Questionnaire 
The survey questionnaire was developed based on the requirements identified 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 survey comprises identification data of the questionnaire, quality controls, and three main 
sections: 
Section I: Data about household members that include identification fields and the 
characteristics of household members (demographic and social) such as the relationship of 
individuals to head of household, sex, birth date, and age. 
 
Section II: Household data include information on the availability of a library and its 
contents, access to newspapers, listening to radio stations, and ownership of a TV set and 
DVD. This section also includes information on topics related to time spent watching TV, 
preferred TV programs and household monitoring of children (5-17 years old) while watching 
television. 
 
Section III: Data on persons (aged 10 years or over) include information about reading 
newspapers, magazines and periodic publications, the habit of reading books and the type of 
books read. Data also include watching television, listening to the radio, and listening to the 
Voice of Palestine, plus engagement in cultural activities by individuals in their free time and 
the locations frequented. 
  
2.2  Sampling and Sampling Frame 
 
2.2.1  Target Population 
All Palestinian households and individuals aged 10 years or over whose usual place of 
residence was in Palestine during 2014. 
 
2.2.2  Sample Frame  
The sampling frame consists of a list of enumeration areas adopted in the Population, Housing 
and Establishments Census 2007. Each enumeration area has an average size of about 124 
households. These were used in the first phase as Preliminary Sampling Units in the process 
of selecting the survey sample.  
 
2.2.3  Sample Size  
The total sample size of the survey was 7,268 households, 6,000 of whom responded.  
 
2.2.4  Sample Design  
The sample is a stratified clustered systematic random sample. The design comprised three 
phases: 
 

Phase I: Random sample of 240 enumeration areas; 
Phase II: Selection of 25 households from each enumeration area selected in phase one in a 
systematic random manner. 
Phase III: Selection of a person (aged 10 years or over) in the field from the selected 
households; KISH Tables were used in the selection process to ensure random selection. 
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2.2.5  Sample Strata  
The sample distribution was stratified by: 
1- Governorate (16 governorates, J1). 
2- Type of locality (urban, rural and camps). 
 
2.3 Weights Calculation  
The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability where the survey sample is a three-stage stratified 
clustered systematic random sample. In the first stage, we calculate the weight of enumeration 
areas based on the probability of each enumeration area (a systematic random sample). In the 
second stage we calculate the weight of households in each enumeration area. Initial 
household weights resulted from the product of the weight of first and second stages. Final 
household weights were obtained after adjustment of initial weights with the household 
estimates for mid-2014 by design strata (governorate, locality type).    
 
Initial weights of persons resulted from adding the final households weights to the (roster) 
file. Final persons weights were obtained after adjustment of the persons estimates of 15 June 
2014 by region (West Bank, Gaza Strip), sex (males, females), and five-year age group (17 
groups). For the file of persons 10 years and over we add the final person weight. Then we 
also adjust these weights with the persons estimates of 15 June 2014 by the previous 
adjustment level (region, sex and five-year age groups).  

 
2.4  Field Work Operations 
 
2.4.1  Instructions and Training Manual  
The training manual covered all aspects of field work and the filling in of questionnaires. It 
also covered the tasks of each field worker in interviewing and questionnaire completion. 
Training manuals were prepared for supervisors and editors to safeguard team training and the 
success of the project. A training course was held in the West Bank and Gaza Strip 
simultaneously. Training in the Gaza Strip was conducted via videoconferencing with 
Ramallah. 
 
More than 80 field workers attended the field work training in accordance with the survey’s 
plan designed by the survey management team. The duration of the training was five 
consecutive days from 20 April 2014 to 24 April 2014. 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 were familiar with all 
sections of the survey questionnaire. 
 
2.4.2  Main Field Work  
The Field Work and Surveys Directorate at PCBS prepared the plan for the survey’s field 
work activities. Preparations relevant to logistics were organized in advance, including field 
workers and survey tools (questionnaires, sample lists). The organizational structure of the 
field work was designed according to the requirements and nature of the survey itself. Field 
workers were assigned to work in their governorate of residence and some small governorates 
were merged with adjacent large ones to facilitate the management of the survey’s field work. 
Field work activities started on 4 May 2014 to 10 June 2014. 
 
2.4.3  Data Editing in the Field  
The project management defined clear procedures for editing the data and trained a team of 
editors accordingly. The procedure was as follows: 
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- Receipt of completed questionnaires on a daily basis. 
- Checking each questionnaire to ensure that they had been completed and that the data 

covered all eligible household members. 
- Returning uncompleted questionnaires and those with errors to the field for completion. 

 
2.4.4  Follow up and Supervision  
Special follow-up forms were designed to ensure that the delivery and check-in of 
questionnaires was conducted according to standard procedures. Supervisors had the task of 
assigning daily work to the field workers using maps and the survey’s sample list. During the 
implementation of the survey, supervisors provided daily and weekly reports to field work 
coordinators and the project’s administration about the completed interviews, cases of refusal, 
or inapplicable cases such as vacant housing units. Field work visits were organized by field 
work coordinators and the survey’s technical committee to ensure that data collection was 
implemented according to plan. 
 
2.5  Data Processing 
 
2.5.1  Preparation of Data Entry Program 
This stage included preparation of the data entry programs using an ACCESS package and 
defining data entry control rules to avoid errors, plus validation inquiries to examine the data 
after it had been captured electronically. 
  
2.5.2  Data Entry  
The data entry process started on 8 May 2014 and ended on 23 June 2014. The data entry took 
place at the main PCBS office and in field offices using 28 data clerks. 
 
2.6  Data Accuracy 
There are many aspects of the concept of data quality; this 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: accuracy, comparability, and quality 
control procedures.  
 
Checks on data accuracy cover many aspects of the survey and include statistical errors due to 
the use of a sample, non-statistical errors resulting from field workers or survey tools, and 
response rates and their effect on estimations. This section includes: 
 
2.6.1 Statistical Errors 
Data of this survey may be affected by statistical errors due to the use of a sample and not a 
complete enumeration. Therefore, certain differences can be expected in comparison with the 
real values obtained through censuses. Variances were calculated for the most important 
indicators.  
 
Variance calculations revealed that there is no problem in disseminating results nationally or 
regionally (the West Bank, Gaza Strip), but some indicators show high variance by 
governorate, as noted in the tables of the main report. 
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Variance of the Most Important Indicators in Palestine 

Variable Estimate 
% 

Standard 
Error 

%  

95% Confidence Interval  
C.V% 

Lower Upper 
Percentage of households who have home 
library   27.0 1.0 25.0 29.1 3.9 
Percentage of households who do not have home 
library  73.0 1.0 70.9 75.0 1.4 
Percentage of households who always get  the daily 
newspapers 5.3 0.4 4.5 6.2 7.9 
Percentage of households who sometimes get  the 
daily newspapers  15.1 0.7 13.7 16.6 4.8 
Percentage of households who do not  get  the daily 
newspapers 79.6 0.9 77.8 81.3 1.1 
Percentage of households who have a television set 
and always watch Palestine television 39.1 1.2 36.8 41.5 3.0 
Percentage of households who have a television set 
and sometimes watch Palestine television 43.3 1.1 41.2 45.5 2.5 
Percentage of households who have a television set 
and do not watch Palestine television 17.6 0.9 15.9 19.3 4.9 
Percentage of persons of both sexes (10 years and 
over) who read newspapers 22.6 1.0 20.7 24.6 4.3 
Percentage of  males (10 years and over) who read 
newspapers 26.9 1.3 24.5 29.4 4.7 
Percentage of  females (10 years and over) who read 
newspapers 18.2 1.1 16.1 20.4 6.0 
Percentage of persons of both sexes (10 years and 
over) who read books 32.6 1.2 30.2 35.0 3.8 
Percentage of  males (10 years and over) who read 
books 27.3 1.3 24.9 29.9 4.6 
Percentage of  females (10 years and over) who read 
books 38.1 1.5 35.3 41.1 3.9 
Percentage of persons of both sexes (10 years and 
over) who listen to Voice of Palestine 54.9 1.9 51.2 58.6 3.4 
Percentage of  males (10 years and over) who listen 
to Voice of Palestine 54.8 2.0 50.9 58.7 3.6 
Percentage of  females (10 years and over) who 
listen to Voice of Palestine 55.0 2.3 50.6 59.4 4.1 

 
2.6.2 Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors are possible at all stages of the project, during data collection or 
processing. These are referred to as non-response errors, response errors, interviewing        
errors and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were 
made to train the field workers intensively.  They were trained on how to carry out the 
interview, what to discuss and what to avoid, and practical and theoretical training took place 
during the training course. Training manuals were provided for each section of the 
questionnaire, along with practical exercises in class and instructions on how to approach 
respondents to reduce refused cases. Data entry staff were trained on the data entry program, 
which was tested before starting the data entry process. 
 
Several measures were taken to avoid non-sampling errors. These included editing of 
questionnaires before data entry to check field errors, using a data entry application that does 
not allow mistakes during the process of data entry, and then examining the data by using 
frequency and cross tables. This ensured that data were error free; cleaning and inspection of 
the anomalous values were conducted to ensure harmony between the different questions on 
the questionnaire.  
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2.6.3 Response Rates 
The survey sample consisted of 7268 households, of which 6000 households completed the 
interview: 3925 households from the West Bank and 2075 households in the Gaza Strip.  
Weights were modified to account for the non-response rate.  
 

Household by Interview Result 
 

Interview result No. of cases 
Completed 5999 
Partially completed 1 
Traveling households 94 
No one at home 606 
Refused to cooperate 158 
Dwelling is vacant 258 
No available information 25 
Other 127 
Total  7268 

 
 
Percentage of over coverage errors = Total cases of over coverage            * 100% 
                                                            Number of cases in original sample 
 
                                                        = 3.5% 
Net Sample = Number of cases in original sample - Total cases of over coverage = 7010 
 
Non response rate =  Total cases of non response * 100% 
                                             Net Sample 
 

                              = 14.4% 
 
Response rate = 100% - non-response rate 
                       = 85.6% 
 

 
2.7  Data Comparison 
Comparison is made for a time series period only since there are no other sources for 
comparison. Results indicated that the percentage of households with a home library was 
27.0% in 2014 compared with 20.3% in 2009. In the West Bank it was 26.6% in 2014 
compared with 22.1% in 2009, and 27.7% in the Gaza Strip in 2014 compared with 16.8% in 
2009. 

 
The results also indicated that the percentage of households that have a daily newspaper in 
2014 was lower than in 2009: it was 20.4% in 2014 compared with 32.1% in 2009.  There is a 
clear difference between the West Bank and Gaza Strip in this regard: the West Bank was 
23.7% in 2014 compared with 35.1% in 2009, and the Gaza Strip was 14.1% in 2014 
compared with 26.2% in 2009. 
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The results revealed that the percentage of households watching Palestine TV was higher in 
2014 than in 2009: the percentage was 82.4% in 2014 compared with 73.0% in 2009.  
However, the rise in the percentage was only in the West Bank, from 86.3% in 2014 
compared with 72.1% in 2009, and 74.8% in the Gaza Strip for both 2009 and 2014. 
 
Results also revealed that the percentage of persons (10 years and over) who listen to the 
Voice of Palestine increased remarkably in 2014 in comparison with 2009. It was 55.5% in 
the West Bank in 2014 compared with 25.2% in 2009, while the Gaza Strip was 54.1% in 
2014 compared with 32.3% in 2009.  
 
It is impossible to compare figures with regard to reading books because of different concepts 
and terms used for this indicator in 2014 than in 2009. 
 
2.8 Quality Control 
• Errors in data processing such as coding and data entry. Data underwent checking and 

completion of missing information in the office and checks on rationality were conducted 
by computer as well as manually, including call-backs if required. 

• Response errors which resulted from a misunderstanding of the questions or the 
interviewer’s bias in asking the questions and probing.  Thorough training, supervision 
and various quality control checks were used to minimize bias resulting from this type of 
error.  

 
2.9 Technical Notes 
• The reading books indicator for persons 10 years and over does not include reading for 

school or preparation for academic purposes. 
• All household indicators relating to watching TV include only households that own a TV 

set. 
• Reading newspapers by borrowing means that an individual obtains it from another 

person, such as a neighbor, while reading the newspaper without payment means that the 
individual obtained it from the management of the newspaper. 

• The sources of non-statistical errors can be summarized as: 
1. Some of the households were not at home and could not be interviewed, and some 

households refused to be interviewed. 
2. In unique cases, errors occurred due to the way the questions were asked by 

interviewers and respondents misunderstood some of the questions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  31

 
Chapter Three  

  
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 always: for households obtain daily newspaper at least four-days a week  
2. Yes sometimes: for households obtain daily newspaper less than four-days a week  
3. 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 always: for individuals (10 years and over) who listen to radio on daily basis. 
2. Yes sometimes: for individuals (10 years and over) who listen to radio but not on daily 

basis. 
3. 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. 



  

  32

 
Reading Books:  
The person reads regularly for the sake of increasing knowledge of promoting culture except 
preparation for lectures or exams or any other purpose.  Type and time reference of reading 
are not of special interest here. 
 
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 or  individuals (10 years and over) viewing TV on daily 
basis. 

2. Yes, sometimes: for households individuals (10 years and over)  viewing TV but not on 
daily basis. 

3. No: for households individuals (10 years and over) do not viewing TV at all. 
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