الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

المسح الديمغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة 5991-
دليل مستخدم البيانات

مالحظة لمستخدمي الدليل
التقسيمات الجغرافية واإلدارية :خالل المسح الديمغرافي عام  5991كانت التقسيمات
االدارية والجغرافية لالراضي الفلسطينية كما يلي :منطقتين جغرافيتين )الضفة الغربية وقطاع

غزة( .الضفة الغربية كانت مقسمة ادارياً إلى  8ألوية ،وقطاع غزة  3ألوية .واعتمدت هذه
التقسيمات اإلدارية لتحديد التجمعات السكانية التابعة لكل لواء ،وأعطي لكل لواء ولكل تجمع

رمز للداللة عليه.
اً

وبعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت– 5991تعدل

التقسيم االداري ليصبح  51محافظة ومنطقتين ،منها  9محافظات ومنطقتين في الضفة
الغربية و 1محافظات في قطاع غزة.

المقدمـــــة
تتطلب عملية وضع الخطط التنموية واالجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر العديد

من المؤشرات ،وعلى رأسها المؤشرات والخصائص الديمغرافية للمجتمع الفلسطيني في هذه

المنطقة .ونظ ار إلى النقص الحاد في تقدير هذه المؤشرات المختلفة وخاصة في المجاالت
االجتماعية ،فقد قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذ مسح ديمغرافي واسع
النطاق بهدف توفير تقديرات دقيقة لجميع المؤشرات المطلوبة على المستوى الوطني وعلى

مستوى األلوية (انظر التقسيمات اإلدارية التي تم اعتمادها حين تنفيذ المسح).

تم تنفيذ هذا المسح ما بين شهري  1و 1من عام  5991من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني بالتعاون مع المؤسسة النرويجية للعلوم االجتماعية التطبيقية ) .(FAFOويهدف المسح
الديمغرافي الى توفير بيانات تفصيلية للمؤشرات التالية:

 .5التركيب العمري والنوعي للسكان

 .2معدالت الخصوبة للمرأة الفلسطينية

 .3الرغبة في اإلنجاب وتفضيالت اإلنجاب

 .1معدالت وفيات الرضع واألطفال والبالغين واألمومة
 .1معدالت الهجرة الداخلية والخارجية

 .6تقديرات للخارطة الحيوية للمجتمع الفلسطيني (زواج ،طالق... ،الخ)
 .1تقديرات للمستويات التعليمية ومعدالت األمية
 .8تقديرات حول خصائص المسكن

المفاهيم والمصطلحات
وحدة المعاينة

األولية:

الوحدة السكنية:

تستخدم عند تصميم العينة متعددة المراحل ،حيث يتم في المرحلة األولى
اختيار وحدات أولية ،وحدات جغرافية أو تجمعات سكانية ،وهي في هذا

المسح تجمعات سكانية.

هي عبارة عن غرفة أو مجموعة من الغرف مأهولة أو شاغرة ومعدة

لالستخدام كمسكن منفصل ،ويتوفر فيها أحد الشرطيــن:
 .5مدخل مباشر خارجي أو من خالل ممر.
.2

خدم ــات مطبـخ كاملــة يقتصر استخدامهـا على ساكني الوحدة سواء
كانت مستخدمة أو غير مستخدمة.

مكان االقامة:

قسم مكان اإلقامة في هذا المسح إلى مدن ،قرى ،مخيمات .واعتبرت

اإلسناد الزمني:

هو التاريخ المرجعي الذي تم استخدامه عند احتساب األحداث الحيوية

الغرفة:

هي عبارة عن وحدة سكنية أو جزء منها محاطة بجدران ولها سقف بحيث

التجمعات السكانية التي يتوفر فيها بلدية مدن.

واألعمار وقد حدد في هذا المسح على انه يوم 5991/1/33

ال تقل مساحتها عن  1متر مربع وتستخدم ألغراض المعيشة أو النوم،

ويشمل هذا الفرندات (البلكونات) المغطاة بالزجاج ،وال تعتبر غرفة كل من

المطبخ ،والحمام والفرندة (البلكونة) المكشوفة والردهات والقاعات وأنصاف
الغرف وال تعد الغرف المخصصة ألغراض العمل مثل غرفة الطبيب أو

الخياطة من ضمن غرف الوحدة السكنية.

األسرة

فرد أو مجموعة أفراد يعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام

المعيشية:

معا ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وقد تربطهم عالقة قرابة

األسرة النووية:

هي األسرة المكونة من كال الزوجين سواء كان يعيش معهم أطفال غير

الفرد في األسرة:

الفرد الموجود في الوحدة السكنية عند إجراء المقابلة يعتبر على انه فرداً

ليشكلوا عائلة ،أو ال تربطهم هذه العالقة.

متزوجين أو بدون أطفال ،أو من أحد الزوجين مع أطفال غير متزوجين.

في األسرة أو عضواً فيها )5( .إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان

االقامة المعتاد له ،أو مكان اإلقامة الوحيد له )2( .إذا كان الفرد يقيم
معظم وقته في هذه الوحدة مع أنه من الممكن أن يقيم بعض الوقت في

وحدة سكنية أخرى أو في مكان اخر .وفي هذا المسح تم اعتبار األفراد
المقيمين في تجمعات معينة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل

الدراسة (الطالب) وكذلك العمال المنفصلين عن أسرهم ويعودون لها في
نهاية االسبوع أو الشهر على انهم أفراد مقيمين بصورة معتادة مع أسرهم،

وليس في أماكن عملهم أو دراستهم.
رب األسرة:

هو الشخص المقيم إقامة معتادة مع األسرة ،الذي عـ ــرف بأنه يحم ــل هذه

الصفة من قبل باقي أفراد األسرة ،وعادة ما يكون هذا الشخص صاحب
السلطـ ــة والمسؤول عن تدبير الشؤون االقتصادية لألسرة وقد يشاركه
اآلخرون فـي ذلك ،وقد يكون رب األسرة ذك ار أو أنثى ،وفي حال ذكر أن

شخــص م ــا هو رب أسرة ألسرتين فقد تم اعتبار على أنه رب ألسرة واحــدة

وه ــي األسرة التي يقضي معظم وقته معها.

السكان

المقيمون:

السكان الذين تم حصرهم حسب مكان االقامة المعتاد باستثناء الزوار

المؤقتين واعتبار السكان الغائبين مؤقتا ،واعتبر في المسح السكان
المقيمين في الخارج لفترة تقل عن سنة على انهم مقيمين عادة في الضفة

الغربية وقطاع غزة.
العمر:

العمر بالسنوات الكاملة هو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وزمن اإلسناد
المستخدم في المسح معب ار عنه بالسنوات الكاملة .أما العمر الفعلي للفرد

فهو الفترة الزمنية بين تاريخ الميالد وزمن اإلسناد المستخدم ومحسوبا

بالسنوات وأجزاء من السنة.
مكان الوالدة:

هو مكان إقامة والدة الفرد المعتاد في وقت والدة الفرد .وفي هذا المسح

اعتمدت التقسيمات االدراية المعتمدة وقت إجراء المسح عند تصنيف
التجمعات السكانية الدالة على مكان الوالدة لمن ولدوا في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،واعتمد اسم الدولة لألشخاص المولودين في الخارج.
المدرسة:

يقصد بها أي مؤسسة تعليمية سواء مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو

ثانوية أو كلية مجتمع متوسطة أو جامعة أو أي معهد بعد الثانوية العامة

يقدم تعليما منتظما أو معترفا به من الجهات الرسمية ،وال تعتبر رياض

األطفال مدرسة.
مدرسة عامة

هي المدارس التي تشرف عليها الو ازرات المختلفة.

المدرسة

هي المدارس التي ال تتبع الي من الو ازرات المختلفة أو وكالة الغوث

(حكومية):

الخاصة:

الدولية.

الشخص األمي:

هو الذي ال يستطيع أن يق أر ويكتب بيانا مختص ار عن حياته ويفهم هذا

الحالة الزواجية:

هي حالة الفرد الشخصية الحالية التي يكون عليها ذلك الفرد الذي يبلغ من

البيان.

العمر  51سنة فاكثر وقت فترة اإلسناد الزمني للمسح ،والمتعلقة بقوانين
وعادات الزواج المعمول بها في البلد .وقد تكون إحدى الحاالت التالية:

أعزب:

هو الفرد الذي يبلغ عمره  51سنة فاكثر ،ولم يتزوج نهائيا وتشمل األفراد

متزوج:

هو الفرد الذي يبلغ عمره  51سنة فاكثر ،والمتزوج زواجا فعليا وفقا للعرف

أرمل:

هو الفرد الذي يبلغ  51سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال ،ولكن انفصم

مطلق:

هو الفرد الذي يبلغ عمره  51سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال وانفصم

منفصل:

هو الفرد الذي يبلغ عمره  51سنة فاكثر وسبق له الزواج فعال وانفصل

المكتوب كتابه للمرة األولى.

السائد سواء كان الزوجان مقيمين معا وقت المقابلة أم ال.

(انحل) اخر زواج له بوفاة الطرف االخر ،ولم يتزوج مرة أخرى.
(انحل) اخر زواج بالطالق المسجل شرعا ولم يتزوج مرة أخرى.

اخر زواج له بسبب ما ،وبدون أي إثبات مسجل رسميا وقانونيا ،ولم يتزوج

مرة أخرى.
العمر عند

هو عمر الفرد بالسنوات الكاملة في وقت إتمام الزواج الفعلي.

الزواج:
مدة الحياة

الزواجية:
المهنة:

هي الفترة ما بين تاريخ الزواج الفعلي وتاريخ اإلسناد الزمني للمسح أو

تاريخ انتهاء الزواج السابق لتاريخ اإلسناد الزمني للمسح ،معب ار عنها

بالسنوات الكاملة.

هي نوع العمل الذي يمارسه الفرد ،بصرف النظر عن التدريب أو التعليم

(مجموعة المهام التي يمارسها الفرد خالل عمله).

واعتبرت المهنة

الرئيسية للفرد تلك المهنة التي يقضي فيها الفرد معظم وقته في حال كان

يمارس اكثر من مهنة.
تاريخ اإلنجاب:

تسجيل تواريخ الوالدة والجنس لكل المواليد أحياء الذين سبق للمرأة إنجابهم

وتسجيل العمر عند الوفاة للمواليد المتوفين ،حتى تاريخ اإلسناد الزمني

للمسح والمحدد على انه .5991/1/33
فترة التباعد بين

هي الفترة الزمنية الفاصلة بين تواريخ ميالد مولودين متتاليين

الوفيات:

حاالت الوفاة التي تشكل أحد عناصر التغير السكاني.

المولود الحي:

هو الطفل الذي ولد حيا وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي

المواليد:

مقاسه باألشهر.

عالمة أخرى من عالمات الحياة عند الوالدة.
الباقي على قيد

الحياة:

هو المولود حيا وال يزال على قيد الحياة حتى وقت المقابلة مهما كان عمره

وسواء كان مقيما مع االم أو غير مقيم معها.

معدل وفيات

حديثي الوالدة:

عدد الوفيات من األطفال الرضع خالل الشهر األول أو األسابيع األربعة

األولى من الوالدة في سنة معينة لكل  50333مولود حي خالل نفس

السنة.

استمارة المسح
تتكون استمارة المسح الديمغرافي 5991-من  1أقسام رئيسية هي:
 .5صفحة الغالف:

والتــي تحتــوي علــى البيانــات التعريفيــة لألس ـرة المختــارة ،وســجل المقابلــة ،ومعلومــات تعريفيــة

خاصة بفريق العمل ونتيجة المقابلة للتمكن من السيطرة على العمليات الميدانية.
 .2قائمة أفراد األسرة المعيشية:

وتشمل بيانات تفصيلية حول الخصائص الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية التالية لكل فرد

من أفراد األسرة :االسم ،عالقة القرابة برب األسرة.
 .3الجزء الخاص بوفيات األسرة المعيشية:

ويشمل بيانات حول عـدد أفـراد األسـرة المتـوفين خـالل األربعـة وعشـرون شـه ار السـابقة للمسـح

وخصائصهم الديمغرافية.

 .4الجزء الخاص بالمسكن:

ويشمل بيانات حول خصائص مسكن األسرة المبحوثة وظروف السكن.

 .1الجزء الخاص باألقارب في الخارج:

ويشمل بيانات حول الخصائص الديمغرافية لألقارب المباشرين لرب األسرة المعيشية.

 .6الجزء الخاص بالمرأة:

جميع اإلناث اللواتي سبق لهن الزواج وأعمارهن تتراوح بين .11 -51

 .7سجل المواليد:

ويشــمل بيانــات ديمغرافيــة حــول جميــع المواليــد األحيــاء والمتــوفين للنســاء الل ـواتي ســبق لهــن

اإلنجاب بهدف تقدير معدالت الخصوبة والوفيات لألطفال والرضع.

كما تحتوي استمارة المسح الديمغرافي على صفحة مالحظات لتدوين تعليقات المشرفة
والباحثة على سير المقابلة بعد انتهائها ،باإلضافة إلى تقييم الباحثة ألجوبة المبحوثين

وظروف المقابلة بشكل عام.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم صــياغة أســئلة االســتمارة باللهجــة العاميــة ،وتــم إصــدار تعليمــات

صــارمة للباحثــات بضــرورة التقيــد بطــرح األســئلة كمــا هــي مكتوبــة بالضــبط ،وذلــك للتقليــل مــن

األخطاء غير اإلحصائية والسيطرة على جودة البيانات خالل عملية الحصر.

ربط الملفات
الملفات الرئيسية:

تتألف مجموعة البيانات المتوفرة على هذا الـ  CDمن  1ملفات والتي يمكن ربطها مع

بعضها البعض بواسطة المتغيرين ( SERIALPرقم الفرد) و( SERIALHHرقم االسرة).
ويبين الجداول التالي مواصفات هذه الملفات:
اسم الملف

dsrostu

المحتوى
بيانات أفراد األسرة

مفاتيح الربط
 :SERIALPرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد،
 :SERIALHHرقم األسرة

dsindenta

بيانات المسكن

 :SERIALPرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد،
 :SERIALHHرقم األسرة.

dswomu

بيانات المرأة

allbirth

بيانات المواليد

 :SERIALPرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد،
 :SERIALHHرقم األسرة
 :SERIALPرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد،
 :SERIALHHرقم األسرة.

المنهجية
شمول مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة في هذا المسح هو جميع األسر الفلسطينية التي تعيش في الضفة الغربية
وقطاع غزة ،وقد تم استثناء البدو الرحل وسكان المباني المخصصة كسكن جماعـي مثل

مساكن الطلبة الداخلية ومساكن الممرضات الداخلية..... ،الخ.

تصميم العينة
تــم اعتمــاد التصــميم الطبقــي العنقــودي متعــدد الم ارحــل كأســلوب الختيــار األســر المشــمولة فــي

المســح .وقــد تــم فــي المرحلــة األولــى اختيــار عينــة مــن التجمعــات الســكانية ،ومــن ثــم تقســيم

التجمعات المختارة إلى خاليا متساوية الحجم تقريباً ،فيمـا تـم فـي المرحلـة الثانيـة اختيـار عـدد
مــن الخاليــا عشـوائيا مــن كــل تجمــع فــي العينــة ،وأخيـ ار فــي المرحلــة الثالثــة اختيــرت عينــة مــن

األسر من عينة الخاليا.

معدالت اإلجابة


عدم تجاوب الوحدة (األسر غير المتجاوبة):

تم اختيار ما مجموعه  510353وحدة سكنية للمقابلة في الضفة الغربية و 60239وحدة
في قطاع غزة ،أي ما مجموعه  250222وحدة .لم يكن باإلمكان ،ألسباب مختلفة ،إجراء
مقابالت مع كل األسر التي تشغل هذه الوحدات السكنية مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدم

التجاوب والتغطية في هذا المسح.

يعرض جدول  A1حاالت عدم التجاوب في الضفة الغربية وقطـاع غـزة كـال علـى حـدة ،كمـا

يعرضها لهاتين المنطقتين مجتمعتين.

جدول  : A1معدالت اإلجابة وعدمها حسب المنطقة
المعدل

الضفة الغربية

قطاع غزة

األراضي
الفلسطينية

معدل التجاوب

96.33

99.56

91.56

معدل الرفض

5.11

3.12

5.56

معدل عدم التجاوب

3.13

5.29

3.35

معدل عدم التواجد

23.83

51.93

59.38

معدل الوحدات السكنية الموجودة

1.16

1.21

1.11

مؤقتا خارج مجال المسح

واستخدمت النسب التالية في الجدول:
معدل التجاوب (:)Response Rate

نسبة المقابالت التي أجريت فعالً مبنية على مجموع الوحدات المحددة والوحدات الـواردة فـي

مجال المسح .تعتبر هذه النسبة عاليـة جـداً فـي بـاقي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة مقارنـة مـع
ما يقابلها في مسوحات الدول األكثر تطو اًر .إال أنها تعتبـر نتيجـة عاديـة مقارنـة بالمسـوحات

بناء على مجموع األسر التي
التي تجرى في الدول النامية .بما أنه قد تم حساب هذه النسبة ً
كانــت موجــودة وقــت المســح ولــيس باالســتناد إلــى مجمــوع األســر المختــارة للمقابلــة ف نهــا حتمــا
بناء على العدد الكلي لألسر المختارة.
ستكون أقل من نسبة عدم التجاوب التي تحسب عادة ً

معدل الرفض (:)Refusal Rate

نســبة األســر التــي رفضــت المقابلــة مبنيــة علــى مجمــوع الوحــدات غيــر المحــددة والوحــدات

الواردة في مجال المسح.

معدل عدم التجاوب (:)Non-Response Rate

نســبة جميــع الوحــدات غيــر المتجاوبــة والوحــدات غيــر المحــددة مبنيــة علــى مجمــوع الوحــدات

غير المحددة والوحدات الواردة في مجال المسح.

معدل عدم التواجد (:)Non-Existence Rate

نسبة األسر غير المتواجدة من مجموع األسر المحددة ،وتعتبر هذه النسبة عالية مقارنة

بمسوح أخرى ،ولكنها متقاربة مع نفس النسبة الموجودة في مسوح مشابهة في األردن.

معدل الوحدات السكنية الموجودة مؤقتاً خارج مجال المسح ( Temporarily Out of

:)Scope

نسبة الوحدات السكنية الخالية (والوحدات السكنية المستخدمة بصورة مؤقتـة ألغـراض أخـرى

غير السكن) إلى الوحدات المحددة ،وهذه النسبة مرتفعة نسبياً ( %1.1تقريبـا) ،إال أنـه يمكـن

تفسير ذلـك بتفضـيل بعـض األسـر تـرك منازلهـا خاليـة بـدالً مـن تأجيرهـا وذلـك بسـبب صـعوبة
إخالء المستأجرين.

بشكل عام ،تشير النتائج الـى نجـاح العمـل الميـداني ،حيـث ال يبـدو أن عـدم التجـاوب سـيترك
أث ار سلبيا على جودة البيانات وذلك بافتراض مثال ،أن عدد النساء المؤهالت فـي األسـر غيـر

المتجاوبة قريب من عددهن في األسر المتجاوبة وأن كل واحدة منهن قد أنجبـت طفـالً خـالل
الســنة الســابقة للمســح .وضــمن  510613مــن األســر المتجاوبــة يوجــد  260352ام ـرأة مؤهلــة
إلجراء مقابلة معها ،وتظهر نتائج المقابلة مع هوالء النساء في جدول  ،A2وهي جيدة لمثـل

هذا النوع من المسوح.

جدول  : A2نتيجة المقابلة مع النساء المؤهالت حسب المنطقة
النتيجة

األراضي

الضفة الغربية

قطاع غزة

المقابلة اكتملت

91.8

98.5

رفضت المقابلة

3.2

3.3

3.2

3.1

3.1

3.1

5.1

5.5

5.1

11.5

19.5

11.1

533.3

533.3

533.3

المقابلة لم توفر معلومات مفيدة

()5

لم يكن باإلمكان االتصال باألسرة
النسبة المئوية للنساء الالتي لهن
مولود فأكثر
النسبة المئوية للنساء الالتي لهن مولود

الفلسطينية
91.9

فأكثر وأجبن على سجل المواليد

عدم التجاوب الجزئي:

بشكل عام ال تشكل ظاهرة عدم اإلجابـة علـى أسـئلة معينـة  -بسـبب عـدم قـدرة أو عـدم رغبـة

المبح ــوثين ف ــي اإلجاب ــة عليه ــا -مش ــكلة ف ــي المس ــح .ويس ــتثنى م ــن ذل ــك األس ــئلة الخاص ــة
بالبيان ــات التعريفي ــة ،وف ــي بع ــض الح ــاالت ل ــم ي ــتم تس ــجيل اإلجاب ــات ع ــن األس ــئلة بالش ــكل

الصحيح وبسبب فشل اختبارات التدقيق اعتبرت القيم الخاصة بها مفقودة ،إال أن فشل معظم

)(1

تــتم اإلش ــارة إل ــى المقابل ــة بأنه ــا "المقابل ــة ل ــم تــوفر معلوم ــات مفي ــدة" إذا أف ــادت الباحث ــة بأن ــه ال يمك ــن اعتم ــاد

اإلجابات التي قدمها المبحوث وذلك إما بسبب موقفه أو حالته الصحية (العقلية) أو أي أسباب أخرى تتعلق به.

اء كانــت يدويـة أثنـاء إدخـال البيانــات أو اختبـارات اتسـاق كليـة) نجمــت
اختبـارات التـدقيق (سـو ً
عن أخطاء حدثت في الميدان.
تعتبر بعض القيم المفقودة ذات أهمية كبيرة للتحليل الديمغرافي خاصة تلك المتعلقة بالعمر
وتوقيت األحداث الحيوية كالمواليد والوفيات وحاالت الزواج والطالق .وبشكل عام يتضح
من مقارنة المسح الديمغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة مع المسوح الديمغرافية في البالد

العربية األخرى أن كمية المعلومات اإلحصائية المفقودة قليلة نسبياً.
التعامل مع حاالت عدم التجاوب:

جرى تعديل وحدة عـدم التجـاوب علـى مسـتوى األسـرة وذلـك مـن خـالل تصـحيح األوزان علـى

مستوى الخلية .لذلك ففي حالة رفض بعض األسر أو عدم تمكن الباحثة من إجراء المقابلة،
تمت زيادة الوزن بشكل نسبي ألسر أخرى من تلك الخلية .بمعنى آخر يفترض هـذا اإلجـراء
أن األسر المفقودة مشابهة لألسر المجاورة لها.

حساب أوزان العينة
يتطل ــب حس ــاب ص ــيغ التق ــديرات ( )estimatorsف ــي المس ــح ال ــديمغرافي اس ــتخدام األوزان،
لتجنــب التحيــز الــذي قــد يحصــل نتيجــة اســتخدام البيانــات غيــر الموزونــة .وتعــرف األوزان
الخاصــة بأس ـرة مــا بأنهــا المعكــوس الرياضــي الحتمــال إدراجهــا ،وهــذا يقودنــا الــى مــا يســمى

بالوزن الموسع ) (expansion weightوالذي يؤدي الى توسيع العينة لتشمل السكان ككل.

لم يتم استخدام األوزان الموسعة ألنه تم سحب العينة باالفتراض أنه تم تقدير التوزيع النسبي

للسكان بشكل صحيح ،وليس بالضرورة المجامع المطلقة .وبدال من ذلك تم استخدام األوزان
النسبية ،وتم حساب هذه األوزان لكل حالة من الحاالت بقسمة الوزن الموسع على متوسط

جميع األوزان الموسعة .إن األوزان المستخدمة لألسرة هي نفسها المستخدمة ألعضاء
األسرة ،للنساء ،واألطفال (المواليد).

حساب التباين في التقديرات
من المشاكل التي تظهـر عنـد عـرض التقـديرات الخاصـة بالتبـاين ( )varianceفـي الد ارسـات

الديمغرافية ،هي أن العديـد مـن التقـديرات عبـارة عـن صـيغ تقـدير معقـدة ،وانمـا جـرى اشـتقاقها
مــن المتغي ـرات المشــاهدة باســتخدام بعــض النمــاذج التــي غالبــا مــا يكــون لهــا عناصــر التبــاين

الخاصة بها (وذلك بسبب التقدير واالشتقاق الخاص بـالنموذج نفسـه) .كمـا هـو شـائع سـنقوم
فق ــط بع ــرض المتغيـ ـرات الرئيسـ ـية والوس ــط الحس ــابي الخ ــاص به ــا والخط ــأ المعي ــاري واآلث ــار

الناجمة عن تصميم العينـ ـ ــة ).(design effect

جمع البيانات
ت ــم جم ــع بيان ــات ه ــذا المس ــح خ ــالل الفتـ ـرة  5991/1/23 – 5991/1/29م ــن قب ــل الجه ــاز

المركزي لإلحصاء الفلسطيني من خالل  23فريق عمـل ميـداني ( 51فـي الضـفة الغربيـة و6

فــي قطــاع غ ـزة) ،حيــث وزعــت هــذه الفــرق علــى المنــاطق بمــا يتناســب وحجــم العينــة فــي كــل
منطقــة وكــل ل ـواء ،وأخــذ بعــين االعتبارالمســافات بــين التجمعــات المحــددة لكــل فريــق ،اذ بلــغ

نصيب اللواء الواحد من  3-5فريق.

وسبق ذلك عقـد دورة تدريبيـة للفـرق الميدانيـة لمـدة اسـبوعين ،تـم التركيـز خاللهـا علـى تعريـف
الباحثات بالقواعد العامة للبحوث االجتماعية واسلوب المقـابالت اضـافة إلـى خطـوات وادوات

تنفيذ المسوح الديمغرافية.

اإلسناد الزمني
هــو التــاريخ المرجعــي الــذي تــم اســتخدامه عنــد احتســاب األحــداث الحيويــة واألعمــار ،وقــد حــدد فــي هــذا
المسح على انه يوم .5991/1/33

جودة البيانات
جمعــت البيانــات الخاصــة بهــذا المســح بأســلوب العينــة ولــيس بالحصــر الشــامل ،لهــذا فه ــي

معرضة لنوعين رئيسين من األخطاء هما أخطاء المعاينة (أخطاء احصائية) ،وأخطـاء خـارج

المعاينة (أخطاء غير احصائية).

يقصـد باخطـاء المعاينــة تلـك األخطــاء الناتجـة عــن تصـميم العينــة ،ولهـذا فهــي سـهلة القيــاس،
أمــا األخطــاء غيــر االحصــائية فهــي ممكنــة الحــدوث فــي كــل م ارحــل التنفيــذ للمشــروع ،خــالل

جمع البيانات أو ادخالها ،وتشمل األخطاء الناتجة عن عـدم التجـاوب ،وشـمول اطـار العينـة،
والترمي ــز وادخ ــال البيان ــات ومعالجته ــا واخط ــاء التج ــاوب سـ ـواء ك ــان الخط ــأ م ــن الباحث ــة أو

المبحــوث ،وهــي أخطــاء صــعبة القيــاس احصــائيا .لكــن اتبــاع أســلوب مجــدي وفعــال أثنــاء
التــدريب واالشـراف ،واالنتبــاه أثنــاء صــياغة األســئلة فــي االســتمارة يعتبــر محــك مباشــر لقيــاس

مقدار االخطاء غير االحصائية ،وبالتالي نوعية البيانات الناتجة.

يعتبــر معــدل االجابــة أحــد المقــاييس الرئيســية لتقيــيم نوعيــة البيانــات التــي جمعــت وبلــغ هــذا

المعــدل  %91.56لألســر المختــارة فــي العينــة ،ويعتبــر هــذا المعــدل عــالي بشــكل واضــح فــي
مثـل هــذا النــوع مــن المســوح ،بينمــا بلــغ معــدل الــرفض  %5.56فقــط ،كمــا بلغــت نســبة النســاء

التــي اكتملــت مقــابلتهن  %98مــن مجمــوع النســاء المــؤهالت ،أمــا معــدل الــرفض بــين النســاء
المــؤهالت فهــو فقــط  %3.2مــع هــذا فــان التحيــز النــاتح عــن عــدم التجــاوب صــعب القيــاس،
ونستطيع االستنتاج بأمان بأن البيانـات التـي جمعـت فـي هـذا المسـح عمليـا خاليـة مـن التحيـز

النــاتج عــن عــدم التجــاوب حيــث أن معدالتــه منخفضــة وهــذا االســتنتاج متفــق مــع نســب عــدم

التجاوب المميزة.

بشــكل خــاص تعــود االخطــاء غيــر االحصــائية الخاصــة بالبيانــات الديمغرافيــة الــى مصــادر

أخرى مختلفة ،ويوجد أسلوب معياري لتقدير خطورة هذه األخطـاء ،ونوعيـة بيانـات العمـر لهـا
أهمية خاصة في المسـوح الديمغرافيـة ،وذلـك بسـبب الحاجـة الـى التوزيـع العمـري فـي أغـراض

ديمغرافيـة مختلفــة ،وســيتم اوال ذكــر تقيـيم بيانــات العمــر ومــن ثـم تقيــيم شــمولية بيانــات المواليــد

ونوعية بيانات الوفيات.

ان أخطاء تسجيل العمر تنتج عن أخطاء فـي التبليـغ عـن العمـر أثنـاء الحصـر ،أو عـن عـدم

فهم السؤال الخاص بالعمر ،او خطأ اثناء ادخال بيانـات العمـر ،وبشـكل أهـم هـي ناتجـة عـن

عــدم معرفــة المبحــوث لعمـره الفعلــي .وأخطــاء التبليــغ عــن العمــر تحــدث فــي كــل المســوح وال
يســتثنى هــذا المســح مــن ذلــك .وعلــى كــل حــال ،فــان مقــدار وخطــورة األخطــاء تختلــف بــين

المســوح .ويجــب االشــارة هنــا اال أن الس ـؤال عــن كــل مــن العمــر بالســنوات الكاملــة ،وتــاريخ
الميالد قد استخدمت الوثائق الرسمية كلما أمكن ذلك الستيفاء بياناتها في هذا المسح.

الطريقة المعيارية لتقييم بيانات العمر هي فحص حجم ومدى التراكم فـي األعمـار وعنـد آحـاد

أعمــار معينــة ،وبشــكل عــام عنــد أحــاد العمــر  3و  ،1وبلغــت قيمــة مقيــاس ويبــل المســتخدم

لفحص بيانات العمر  533وهذا يشير الى أن البيانـات خاليـة مـن التـراكم عنـد آحـاد العمـر 3
و  ،1ومقيــاس مــايزر وباتشــي هــي علــى الت ـوالي  6.1و  1.3اذ تشــير الــى ت ـراكم بســيط عنــد
آحـ ــاد العمـ ــر  2و  ،1خاصـ ــة بـ ــين النسـ ــاء الل ـ ـواتي أعمـ ــارهن  13سـ ــنة فـ ــأكثر ،وهـ ــذا لـ ــيس

بمستغرب ،ومن الجدير ذكره ان هذا التراكم البسيط عند احاد العمر  2و  1لالشـخاص كبـار
السن وبشكل خاص النساء ،فـي هـذا المسـح نـاتج عـن تفضـيل احـاد العمـر  3و  1فـي تعـداد

 ،5961وهــو االســاس لتســجيل الســكان الحــالي .ان التركيــب العمــري ونســبة الجــنس حســب
العمر المستخلصة من بيانات هذا المسح متفقة مع تلك النسب الموجودة في مصـادر أخـرى،
واثبتت نتـائج المقـاييس والفحوصـات المختلفـة المسـتخدمة بـأن بيانـات هـذا المسـح ذات نوعيـة

وجودة عالية جدا.

ان تقديرات معدالت الخصوبة والوفيات اعتمـدت علـى البيانـات الـذي تـم الحصـول عليهـا مـن

جـدول المواليـد .وفـي هـذا المســح ،تـم الحصـول علـى سـجل مواليــد كامـل لكـل النسـاء اللـواتي
سبق لهن الزواج وأعمارهن تتراوح من  11 - 51سنة ،وتم توجيه اسئلة خاصـة بكـل المواليـد
الـذين انجبـتهم المـرأة ومعرفـة ان كـانوا علـى قيـد الحيـاة او متـوفين .والنتـائج المستخلصـة مـن
جدول المواليد ظهر انها جيدة عند مقارنتها باالسئلة الخاصة بالعدد الكلـي للمواليـد والوفيـات،

والسبب ان المبحوثة تكون اكثر قدرة على تـذكر االحـداث وتسـجيلها بدقـة فـي سـجل المواليـد.

ومع هذا ال تزال البيانات معرضة لمصادر مختلفة من االخطـاء ،بمـا فيهـا نقـص فـي تسـجيل

المواليد نتيجة نسيانهم وعدم تذكرهم ،او خطأ فـي تسـجيل تـاريخ الـوالدة او العمـر عنـد الوفـاة.

ولهذا فمن المهم تقييم اكتمال وشمولية تسجيل تاريح الوالدة والعمرعند الوفاة.

خطأ تسـجيل تـاريخ الـوالدة لـه تـأثير فعلـي فـي تقـدير معـدالت واتجاهـات الخصـوبة والوفيـات.

والشكل االكثر شيوعا لهذه المشكلة هو تراكم تاريخ الـوالدة عنـد احـاد عمريـة معينـة ومفضـلة.
وأشــارت فحوصــات مختلفــة أجريــت لت ـراكم تــاريخ ال ـوالدة عــن احــاد معينــة بــأن البيانــات التــي

جمعت من سجل المواليد خالية عمليا وواقعيا من هذه المشكلة.

ان خطأ تسجيل العمر عند الوفاة اكثر شـيوعا فـي هـذا النـوع مـن المسـوح ،ولـه أهميـة خاصـة

في تقدير وفيات الرضع .التراكم في العمر عند الوفاة يالحظ عند العمر باالشهر 5805206
ذلــك نتيجــة ا ازحــة الوفــاة مــن عمــر الــى اخــر ،وهــذا يحــدث فــي كــل المســوح ،بمــا فيهــا هــذا

المسح .وعلـى كـل حـال ،التـراكم فـي العمـر عنـد الوفـاة عنـد أعمـار معينـة قليـل جـدا فـي هـذا
المسح ،وغالبا غير موجود في بيانات السنوات الخمسة السابقة للمسح.

الــنقص فــي تســجيل تــاريخ المــيالد والعمــر عنــد الوفــاة قليــل فــي هــذا المســح ،اذ ان البيانــات

الخاصــة بشــهر الـوالدة مفقــودة فقــط  %3.8مــن بيانــات كــل المواليــد االحيــاء المســجلين خــالل

 51سـنة السـابقة لتـاريخ اجـراء المسـح .وال يوجـد اجابــات مفقـودة فـي كـال شـهر وسـنة الـوالدة
للمواليـد المسـجلين خــالل نفـس الفتـرة المـذكورة ،نقــص البيانـات فـي العمــر عنـد الوفــاة هـي لمــا

نســبنه  %5.3مــن كــل الوفيــات التــي حصــلت فــي  51ســنة الســابقة للمســح .ولهــذا فــان عــدم
اكتمال تسجيل تاريخ الوالدة والعمر عند الوفاة قليل وغير شائع في بيانات هذا المسح.

ان نس ــبة الج ــنس عن ــد الـ ـوالدة لك ــل الموالي ــد المس ــجلين مهم ــة لمعرف ــة امكاني ــة ح ــدوث ح ــذف
اختيــاري لجــنس المواليــد .وعمومــا فــان نســبة الجــنس عنــد الـوالدة تقــع ضــمن المــدى المقبــول،
ونسبة السنوات الميالدية للسنوات العشرة السابقة للمسح بشكل عام جيدة ،ويشير الـى حقيقـة

التقلــب العش ـوائي المتوقــع فــي النســب للســنوات المفــردة .ونســبة الجــنس عنــد ال ـوالدة للســنوات
الخمسة السـابقة للمسـح هـي بشـكل بسـيط اعلـى مـن  531مولـود ذكـر لكـل  533مـن المواليـد
االناث وهذا موجود في معظم الدول ،ويشير ذلك الى نقص فـي تسـجيل وفيـات االنـاث ولكـن

يبقى ذلك ضمن المدى المقبول .وعلى كل حال فان كل النتائج تشير الى عدم وجـود حـذف
او اسقاط ذات قيمة معنوية لبيانـات المواليـد فـي بيانـات هـذا المسـح .والفحوصـات المختلفـة

التــي اجريــت علــى بيانــات هــذا المســح اشــارت الــى ان البيانــات الديمغرافيــة تظهــر بانهــا ذات

نوعية عالية جدا.

للسنوات العشرة السابقة للمسح بشكل عـام جيـدة ،ويشـير الـى حقيقـة التقلـب العشـوائي المتوقـع
في النسب للسنوات المفردة .ونسبة الجنس عند الوالدة للسـنوات الخمسـة السـابقة للمسـح هـي

بشكل بسيط اعلى من  531مولود ذكر لكل  533من المواليد االناث وهذا موجود في معظـم
الــدول ،ويشــير ذلــك الــى نقــص فــي تس ــجيل وفيــات االنــاث ولكــن يبقــى ذلــك ضــمن الم ــدى

المقبــول .وعلــى كــل حــال فــان كــل النتــائج تشــير الــى عــدم وجــود حــذف او اســقاط ذات قيمــة
معنويــة لبيانــات المواليــد فــي بيانــات هــذا المســح .والفحوصــات المختلفــة التــي اجريــت علــى

بيانات هذا المسح اشارت الى ان البيانات الديمغرافية تظهر بانها ذات نوعية عالية جدا.

