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  :مقدمة. 1

 لبرنامج المسح األسري الربعي للقوى العاملة 2002في ضوء نتائج األرباع األخيرة ما بعد النصف الثاني من عام 

 والتي أشارت 2003ما نتائج الربع األول ، ال سي1995والذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ خريف 

ارتفاع معدل البطالة في (ألول مرة إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية أصبح أعلى مما هو عليه في قطاع غزة 

، كما وارتفع معدل البطالة في 2003في الربع األول % 31.3 إلى 2002في الربع الرابع % 27.0الضفة الغربية من 

، فقد قرر الجهاز إجراء وقفة )2003في الربع األول % 28.5 إلى 2002في الربع الرابع % 28.0قطاع غزة من 

شاملة لتقييم نتائج المسح للتأكد من صدقية البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها، خصوصاً وأن االنطباع العام يشير 

دلها في قطاع غزة بسبب الوضع االقتصادي وتوفر إلى أن معدل البطالة في الضفة الغربية بل يجب أن ال يتجاوز مع

الفرص وغير ذلك من األسباب التي أدت إلى فجوة في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار السنوات 

  .السابقة

  

نفيذية التي يهدف هذا التمرين إلى التوصل إلى استنتاجات محددة بشأن التحقق من جودة البيانات وسالمة اإلجراءات الت

يتم بموجبها تنفيذ المسح، بحيث تشمل عملية التقييم الجانب العلمي المنهجي في التصميم والتخطيط، والجانب اإلجرائي 

  .في التنفيذ، باإلضافة إلى تقييم اتساق ومصداقية البيانات والنتائج

  

رغم من وجود اإلجراءات اإلدارية ولتحقيق هذه الهدف، تم وضع خطة فحص شاملة للتأكد من صحة تلك النتائج بال

والفنية التي تحول دون الوقوع في مشاكل قد تطعن في صحة البيانات، وبخاصة بعد تنفيذ سلسلة من اإلجراءات الوقائية 

 والتي نتجت عن 2002التي من شأنها أن تحول دون وقوع مشاكل تقنية أو فنية في ضوء معالجة مشكلة الربع الثالث 

  . ت إلى فقدان جزء من البيانات المدخلة في قطاع غزة أثناء نقلها إلى المركز الرئيسيمشكلة تقنية أد

  

  :يحاول هذا التمرين اإلجابة على األسئلة البحثية التالية

  ما مدى التزام المسح بالمعايير المنهجية المعتمدة في الجهاز في تنفيذ المسوح األسرية؟ .1

 ح؟  وهل يوجد خلل إجرائي في التنفيذ؟ما مدى جودة اإلجراءات التنفيذية للمس .2

 ما مدى اتساق البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها؟ ومدى صدقيتها؟ .3

هل التغير الذي طرأ على النتائج بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعود لتغير في سوق العمل على أرض الواقع  .4

  أم بسبب مشاكل فنية أو إجرائية في عملية القياس؟

  

  ية الفحصمنهج. 2

الجانب المنهجي اإلجرائي، والذي شمل فحص : استندت منهجية الفحص على أساس الفحص الشامل في ثالثة جوانب

  :القضايا التالية

  .تصميم العينة وطريقة االختيار وسالمة إجراءات اختيار العينة .1

  .جمع البيانات ومدى االلتزام بمعايير العمل المعتمدة وتحري الدقة .2

  .نات واتساقها ومراجعة االستماراتتدقيق البيا .3

  .الترميز ومدى اتساق الترميز وجودته .4
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 .إدخال البيانات، والتأكد من خلو هذه العملية من األخطاء .5

معالجة البيانات، والتأكد من دمج ملفات البيانات وترحيلها بشكل صحيح والتأكد من الحصول على ملف  .6

  .بيانات خال من األخطاء وجاهز للتحليل

  

 الجانب الثاني، فقد شمل فحص اتساق البيانات المدخلة وفحص ملف البيانات الخام، حيث تضمن ذلك المجال القضايا أما

  :التالية

  فحص البيانات الديمغرافية  .1

 فحص بيانات القوى العاملة ومركباتها .2

 فحص بيانات المهنة الرئيسية .3

 فحص بيانات النشاط االقتصادي  .4

 فحص بيانات الحالة العملية .5

 فحص بيانات مكان العمل .6

  

النوع األول يحتوي على بيانات األرباع الكاملة، حيث : وقد تم لتنفيذ هذه الغاية تجهيز نوعين من ملفات البيانات الخام

احتوى كل ملف مجموع البيانات التي تم جمعها في كل ربع من أرباع السنة، وقد تم فحص الملفات الخاصة باألرباع 

 23000أي ما بعادل ( أسرة 7500 وقد اشتمل كل ربع حوالي 20032 ولغاية الربع الثاني 2000من الربع الثالث 

أما المجموعة الثانية فقد تم إعدادها لمراقبة التغيرات التي طرأت على المؤشرات ).   سنة فأكثر تقريبا15ًشخص 

ر المشتركة في األرباع الثالث والرابع الرئيسية لنفس األسر، حيث تم إعداد ملفين من البيانات، حيث شمل األول األس

  من عامي
 الملف الثاني الملف األول )الدورة( الربع 

  x 2001الربع الثالث 

  x 2001الربع الرابع 

 x  2002الربع األول 

 x  2002الربع الثاني 

  x 2002الربع الثالث 

  x 2002الربع الرابع 

 x  2003الربع األول 

 وبالتالي مكننا ذلك من مقارنة مؤشرات 2002 و 2001

نفس  األسر في األرباع المتعاقبة في نصف السنة الثانية 

أما الملف الثاني .  واألرباع المتناظرة من السنوات المتعاقبة

ألسر التي تكررت في الربعين األول والثاني من فقد شمل ا

 وبالتالي استطعنا بموجبه مقارنة 2003 و 2002عامي 

األرباع المتعاقبة من نفس السنة والمتوازية من السنوات 

وفي نهاية المطاف، فقد .  المتعاقبة للنصف األول من العام

 ) الربع مدار البحث (2003توفر لدينا بيانات الربع األول 

 

 x  2003الربع الثاني 

 ضمن (control-group) مجموعة مراقبة وما قبله وما بعده، مما أتاح فرصة جيدة للمقارنة، باإلضافة إلى تصميم

  .مجموعات مهنية ومجموعات اقتصادية محددة، واستخدامها في فحص جودة الترميز والتدقيق واتساق البيانات

  

                                                 
نات هذا الربع قد اكتملت في الميدان، وبالتالي شملت بيانات هذا الربع ما تم جمعه حتى األسبوع  حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تكن بيا 2

 في جزء من هذا التقرير، وتم عرض خالصة ما تم إدخاله حتى األسبوع السابع وجزء من األسبوع الثامن في 2003الخامس من الربع الثاني 

  ).ةبند المقارنات مع مصادر خارجي(نهاية التقرير 
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وقد شمل الجانب الثالث مقياس مدى حساسية المسح كأداة للقياس من خالل محاولة فحص قدرة النتائج على تفسير 

ن تدعم التفسيرات أو التغيرات التي أشارت لها نتائج المسح، وقد تم ذلك من خالل التشاور الواقع ووجود أدلة وبراهي

  . مع عدد من الباحثين واألكاديميين باإلضافة إلى مسئولين في مواقع قرار ومستخدمين رئيسيين للبيانات

  

  فحص المسائل اإلجرائية. 3

 المسح، ولكن لم يتم التطرق للجانب اإلداري بل التأكد فقط تم في هذا المجال فحص كافة الجوانب اإلجرائية لتنفيذ

  .من سالمة اإلجراءات من الناحية الفنية، بحيث تم البحث بقدر من التفصيل يوازي التأثير على جودة العمل الفني فقط

  

   العينة3-1

 وبالتالي هناك rotated sampleتصميم عينة مسح القوى العاملة ليس مرتبطاًُ بدورة واحدة بل أنه يقوم على أساس 

  %.25وبين كل دورتين متناظرتين من سنتين متعاقبتين بمقدار % 50تكرار بين كل دورتين متعاقبتين بمقدار 

  

 : حسب المنطقة على النحو التالي2003-2001توزعت عينة مسح القوى العاملة خالل الفترة 
  سنةالربع من ال األراضي الفلسطينية  قطاع غزة  الضفة الغربية

 أسر خاليا أسر خاليا أسر خاليا )الدورة(

 7559 481 2494 157 5065 324 2001الربع األول 

 7559 481 2494 157 5065 324 2001الربع الثاني 

 7559 481 2494 157 5065 324 2001الربع الثلث 

 7559 481 2494 157 5065 324 2001الربع الرابع 

 7559 481 2494 157 5065 324 2002لربع األول ا

 7559 481 2494 157 5065 324 2002الربع الثاني 

 7559 481 2494 157 5065 324 2002الربع الثلث 

 7559 481 2494 157 5065 324 2002الربع الرابع 

 7563 480 2494 157 5069 323 2003الربع األول 

  

  :سكاني على النحو التالي حسب نوع التجمع ال2003-2001كما توزعت العينة خالل الفترة 
  الربع من السنة مخيم  ريف  حضر

 أسر خاليا أسر خاليا أسر خاليا )الدورة(

 1463 92 2743 177 3353 212 2001الربع األول 

 1463 92 2743 177 3353 212 2001الربع الثاني 

 1463 92 2743 177 3353 212 2001الربع الثلث 

 1463 92 2743 177 3353 212 2001بع الرابع الر

 1463 92 2743 177 3353 212 2002الربع األول 

 1463 92 2743 177 3353 212 2002الربع الثاني 

 1463 92 2743 177 3353 212 2002الربع الثلث 

 1463 92 2743 177 3353 212 2002الربع الرابع 

 1463 92 2743 176 3353 212 2003الربع األول 
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عملية اختيار العينة من حيث التصميم والسحب والتكرارات ما بين األسر وصحة األدوات وعند فحص ومراجعة 

  .2003التي استخدمت، أكدت النتيجة النهائية سالمة وصحة العينة التي استخدمت في الربع األول من عام 

  

  

  

  

   جمع البيانات3-2

سبقها وآلية المراقبة والتحقق الميداني، وللتأكد مـن        بعد اإلطالع على آلية تنفيذ عملية جمع البيانات والتدريب الذي ي          

أن الباحثين الميدانيين قاموا فعالً بزيارة األسر المحددة في عينة المسح، ونفذوا اإلجراءات حسب األصول المتبعـة،                 

ت الخـام   وقد تم اختيار مناطق العد بعد مراجعة ملف البيانا        .  فقد تم اختيار بعض مناطق العد إلعادة فحص بياناتها        

  : على مستوى منطقة العد، بحيث تم تحديد المناطق التي ستخضع للفحص بناء على أسس محددة هي

  ).ملفت(حصول تغيرات لمؤشر العالقة بقوة العمل بشكل غير مبرر  .1

 .ابتعادها عن مركز المحافظة .2

 )أي أن تعود تلك المناطق لجميع الباحثين(شمول الباحثين  .3

 من بداية ونهاية التجمع السكاني الواحداختيار اسر بشكل متناثر  .4

أي األسر التي تمت زيارتها إما مرتين خالل برنامج المـسح أو            (أن تكون من التكرار الثاني او الرابع         .5

وقد تم اختيار التكرارين الثاني والرابع      ).  أنه تم زيارتها أربع مرات وهي اآلن ستخرج من العينة لألبد          

كرار الثاني سوف تستريح لمدة ربعين قادمين، واألسر التـي تكـون فـي              ألن األسر التي تكون في الت     

التكرار الرابع سوف تخرج من العينة لألبد وبالتالي فإن تنفيذ زيارة إضافية اآلن سوف لن يضع عليهـا                  

عبئاً كبيراً، بينما لو تم اختيار التكرارين األول والثالث، فإن ذلك سوف يضع عبئاً إضافياً على األسـر                  

ث أن هذه األسر ستتم زيارتها في الربع الثاني أيضاً وليس من المريح أن يتم زيارتها مرتين في مدة                   حي

  .زمنية قصيرة

  

  :لقد تركز الهدف من إعادة استيفاء االستمارات من األسر التي تم اختيارها فيما يلي

  .فحص آلية تنفيذ الباحث الميداني لجمع البيانات .1

 .محددةالتأكد من زيارة األسر ال .2

 .فحص آلية طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات .3

 ).2003التي تم جمعها أصالً خالل الربع األول (مقارنة النتائج الجديدة بالنتائج القديمة  .4

  

ولتحقيق ذلك تم اختيار وتحديد األسر وتشكيل فريق ثنائي لكل زيارة، بحيث تألف الفريق من الباحث الميداني                 

راقب من إدارة المشروع أو من الفنيين الذين سبق أن تدبوا على مـسح القـوى         األصلي الذي زار األسرة وم    

العاملة، بحيث يقوم الباحث بإعادة استيفاء االستمارة ويقوم المراقب بتقييم عملية طـرح األسـئلة وتـسجيل                 

  .  اإلجابات وإعداد تقرير فني عن الزيارة
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وقـد تـم    . 2003من الميدان والتي تتبع للربـع األول        لقد تم فحص االستمارات التي تم إعادة جمع بياناتها          

الفحص بشكل يدوي لكل استمارة وكل شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة لرصد التغيـرات وطبيعتهـا                 

وأسبابها بعد الرجوع للموظف الذي كلف بمرافقة الباحثين لالطالع على طبيعة المقابلة ودقة البيانات المتوفرة               

تمارات جمعت من قبل الباحثين التالية أسماؤهم والتي بلغ عدد االستمارات المفحوصة            لدينا، والفحص تم الس   

وفيما يلي ملخص بأهم نتائج الفحص حسب       .   استمارة في قطاع غزة    66 استمارة في الضفة الغربية، و     102

  .الباحث الميداني
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  قائمة أسماء الباحثين الذين خضعت استماراتهم للفحص اليدوي أو اآللي
 اط الضعفنق  عدد االستمارات المنطقة اسم الباحث

 العالقة بقوة العمل والتعليم  12 الخليل حميدة ادحيدل

 ال يوجد  14 جنين أمل بيكاوي

 تاريخ الميالد، والتعليم  6  جنين  فراس صوافطة

 عدد األفراد، تاريخ الميالد، أسئلة التعليم، العالقة بقوة العمل، الجنس  15 رام اهللا ركنصر مبا

 التعليم والعالقة بقوة العمل   14 رام اهللا سميرة أبو عصبة

 لديها ضعف شديد في تعريف عدد أفراد األسرة  8 نابلس فداء الصيرفي

 تاريخ الميالد والتعليم  16  طولكرم  أسماء طنجة

 )المتعلق بالعمل(التعليم، وحلة واحدة في أسئلة القسم الرابع   7  نابلس  حنان فلكي

 ة وتاريخ الميالد رقم الهوي  10 بيت لحم محمد سالم

  نقاط ضعف متنوعة  34 قطاع غزة  حسن الجوجو

  نقاط ضعف متنوعة  14 قطاع غزة  هيام عواد

  ال يوجد  9 قطاع غزة  عماد قلجة

  نقاط ضعف متنوعة  9 قطاع غزة  محمد أبو حصيرة

    168    المجموع

المدخلة لنفس األسر بناء على جمع البيانات الروتيني خالل وعند مطابقة االستمارات التي تم جمعها مع البيانات 

  :  في الضفة الغربية، تم مالحظة األخطاء التالية2003الربع األول 

  

 :فقد وجدت الحاالت التالية: رقم الهوية .1

حاالت لم يتم فيها تدوين رقم الهوية، تبين أن سببها عدم إدخال رقم الهوية، وقـد انحـصر ذلـك فـي                       •

 .  التي تم إدخالها في مكتب الخليلاالستمارات

 . وهذا يعود إما لنقل الرقم او اإلدخال) خانة(حاالت وقع فيها خطأ في رقم من أرقام الهوية  •

 ).حالتين(حاالت استبدال األرقام من فرد آلخر  •

في قطاع غزة وكانت من النسب العالية في عدم % 28.5بلغت نسبة عدم التطابق في رقم الهوية  •

  .التطابق
 
 40بينما قطاع غزة فعدد الحاالت وصل إلـى  .  وجد حالتان بها خطأ في الجنس في الضفة الغربية  : الجـنس  .2

 .حالة، ولكن من الممكن أن يكون جزء كبير منها هو بسبب ترتيب األفراد، وبهذا يكون هناك عدم تطابق
 
ن تاريخ الميالد، وغالبية األخطاء وقعت      الخطأ ورد عندما لم يقم الباحث بأخذ الوثائق للتحقق م         : تاريخ الميالد  .3

 .لألفراد كبار السن

  

 .فقد حصل خلل في استيفاء بيانات حالة اللجوء، وقد انحصر ذلك في مخيم بالطة: حالة اللجوء .4
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والـسبب يعـود    ) 8 اسر من    3( كان هناك نقص في عدد األفراد لبعض األسر من مخيم بالطة             :عدد األفراد  .5

وهذا بحاجـة لفحـص     .  األفراد المفقودين هم األبناء المتزوجين ويسكنون مع آبائهم        لتعريف األسرة، حيث أن   

 .من ناحية أخرى وردت ثالث حاالت في رام اهللا يوجد بها أفراد إضافيين.  آخر
 
من األفراد غير الملتحقين حالياً وكبار السن يوجـد         % 85اكثر من   : عدد السنوات الدراسية والمؤهل العلمي     .6

 .أما الملتحقين فال توجد في بياناتهم أية مشكلة. طابق في األرقاملديهم عدم ت
 
مـنهم  . من األفراد لديهم تغيرات في العالقة بقوة العمـل        )  حالة 25% (4وجدت  : PW03-PW01األسئلة   .7

 حاالت في رام اهللا لها مبرر قـوي بـان           6هناك  . تغيرت حالتهم من عامل إلى عاطل عن العمل       % 1حوالي  

ان هو عدم تذكر الحالة خالل فترة اإلسناد الزمني، حيث أن تاريخ الزيارة األصلي كـان يـوم                     سبب التغير ك  

 ساعة، ولكن عدد أيـام     16، وكانت اإلجابات على عدد ساعات العمل في أسبوع اإلسناد اكثر من             2/4/2003

ة يعود إلى تذكر اإلسـناد      العمل ال يوجد للشهر الذي يسبق تاريخ الزيارة، مما يؤكد وجود التناقض في اإلجاب             

 حاالت التغير حصل إما من غائب عن العمل إلى عامل او عامل عمالة محدودة إلـى                 10كذلك هناك   . الزمني

 . عمالة تامة
 
 تجد حالتين فقط من عضو أسرة غير مدفوع األجر إلى مستخدم في القطاع الخاص: الحالة العملية .8
 
 .االختالفات حصلت للعاملين بأجر يومي.  حاالت7ل  حاالت من اص3توجد اختالفات في : األجور .9
 

 PW12 و PW11وجدت ثالث حاالت غير مطابقة في سؤالي  .10

  

  . أما في قطاع غزة، فالجدول التالي يعرض نسبة التطابق لبعض األسئلة المختارة على مستوى الباحث الميداني
 الجميع حسن الجوجو محمد أبو حصيره عماد قلجة هيام عواد السؤال

 %90.4 %93.8 %88.5 %96.3 %81.2 الجنس

 %74.0 %83.2 %61.5 %87.0 %54.5 العمر

 %71.5 %78.2 %71.4 %83.7 %51.6 رقم الهوية

 %97.8 %98.1 %98.1 %100.0 %96.0 العالقة برب األسرة

 %94.7 %92.8 %88.5 %100.0 %99.0 حالة اللجوء

 %47.0 %48.1 %21.2 %55.6 %53.5 عدد الغرف

 %96.2 %96.2 %91.7 %100.0 %96.8 الحالة الزواجية

 %94.5 %95.1 %85.4 %97.2 %97.1 االلتحاق بالتعليم

 %64.0 %63.6 %61.0 %88.9 %53.6 عد سنوات الدراسة

 %79.9 %79.6 %75.6 %97.2 %73.9 المؤهل العلمي

PW01) 91.0 %88.8 %90.2 %97.2 %92.8  )العمل% 

PW02) 98.6 %99.1 %96.6 %100.0 %98.0  )العمل% 

PW03) 100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0  )العمل% 

 %89.7 %88.9 %85.7 %100.0 %89.5 الحالة العملية

 %85.0 %86.1 %79.7 %93.1 %81.3 المعدل العام
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 حيث وتبين نتائج الجدول أعاله أن الوضع في قطاع غزة متقارب جداً مع ما هو عليه الحال في الضفة الغربية

  :لوحظ أن األسئلة التالية بها بعض المشاكل

  

ويعود السبب األساسي إلى عدم االطالع على بعض البطاقات الشخصية او شهادات الميالد وهذا : تاريخ الميالد .1

كما أن هناك سبب آخر هام وهو عدم . يمكن أن يتم مقارنته مع رقم الهوية، حيث هناك تقارب في نسبة التطابق

 األفراد حسب األصول والتعليمات التي تدرب عليها الفريق الميداني، وعليه ال يمكن إجراء ترتيب أسماء

ففي استمارات الضفة الغربية تمكنا من رصد هذه .  مطابقة مما يرفع من نسب عدم التطابق في أسئلة الحقة

  المشكلة ولهذا كانت نسب عدم التطابق اقل مما هو عليه الحال في قطاع غزة، 
 
 لنفس األسباب التي ذكرت لتاريخ الميالد، باإلضافة إلى أن هناك حاالت تعود أسبابها إلى إدخال :الهويةرقم  .2

 .البيانات

  

ولكن ال يمكن أن تعزى إلى فهم الباحث للسؤال .  من الواضح أن هذا السؤال يوجد به مشكلة جدية:عدد الغرف .3

سبب (ه فالسبب إما عدم توضيح مفهوم الغرفة للمبحوث لسبب بسيط وهو أن الباحث قام باستيفائها بنفسه، وعلي

 .او تغير المبحوث او عدم اهتمام المبحوث بوضع اإلجابة بشكل دقيق) ذلك الباحث

  

 وقد لوحظ ذلك فقط لألفراد كبار السن وغير :عدد السنوات الدراسية ويتبع ذلك المؤهل العلمي بشكل تلقائي .4

  .أن السبب وراء عدم التطابق هو المبحوث نفسهالملتحقين بالتعليم، وهذا دليل على 

  

وفي مجمل االستنتاج هنا، وبالرغم من وجود بعض المشكالت في استيفاء البيانات الديمغرافية، وضعف القدرة على 

االستناد إلى مسح القوى العاملة كمصدر بيانات لكثافة السكن وبدرجة أقل معدل حجم األسرة، إال أنه لم تسجل 

رية في مسألة العالقة بقوة العمل واألسئلة األساسية في المسح، وأن غالبية أسباب عدم التطابق تعود إلى مشاكل جوه

  .المبحوث إما بسبب تغيره او تغيير اإلجابة والتي جاءت بسبب عدم مصداقيته في اإلجابة

  

  :ملية جمع البياناتلع" فحص"وباختصار،  فقد تم التوصل للنتائج التالية بشأن كل هدف من أهداف تنفيذ 

 االستنتاج الهدف

تبين أنه ال يوجد أي مشكلة في آلية التنفيذ، وأن هناك  فحص آلية تنفيذ الباحث الميداني لجمع البيانات

 .التزام بشكل عام في اإلجراءات المتبعة

 األسر المحددةالتأكد من زيارة 

  

تم بالفعل زيارة جميع األسر المحددة واستيفاء البيانات 

 من األسر نفسها

هناك بعض المالحظات البسيطة أشار لها المراقبون في   فحص آلية طرح األسئلة وتسجيل اإلجابات

تقاريرهم الفنية، وعلى إدارة المسح أخذها بعين االعتبار، 

وهناك حاجة للتركيز في التدريب على أسئلة التعليم 

 .واألسئلة المتعلقة بعدد الغرف وتعريف األسرة
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)  التي تم جمعها خـالل الفحـص      (مقارنة النتائج الجديدة    

بع األول  التي تم جمعها أصالً خالل الر     (بالنتائج القديمة   

2003(  

النتائج بأن هناك بعض األخطاء الفردية في أوضحت 

استيفاء البيانات الديمغرافية والمعلومات الخلفية، ولكن ال 

يوجد مشكل جوهرية في األسئلة األساسية المتعلقة 

 .بالقوى العاملة

  

  التدقيق3-3

 مرة أخرى في المكتب، حيث شملت العينة 2003لقد تم إعادة تدقيق عينة كبيرة من استمارات الربع األول 

وقد أشارت نتائج التدقيق بأن التدقيق الميداني جيد من الناحية اإلجرائية، ولكن .  استمارات من جميع المحافظات

وشمل ذلك على وجه الخصوص ما .  تناسق البيانات لم يستطع بعض المدققين كشفهاهناك بعض الحاالت المتعلقة ب

يعني أن الفرد يعمل بدون أجر في مصلحة لألسرة ) نعم( حيث أن اإلجابة على هذا السؤال بـ PW02يتعلق بسؤال 

لية كمستخدمين بأجر وصنف فيها األفراد حسب الحالة العم) نعم(ولكن هناك حاالت تم اإلجابة على هذا السؤال بـ 

  .أو يعملون لحسابهم الخاص

  

   الترميز3-4

في هذا البند سوف نعرض نتائج فحص ترميز النشاط االقتصادي والمهنة الرئيسية، حيث أن هذين البندين هما أهم 

ي ويستخدم دليل تصنيف النشاط االقتصادي المستند إلى التصنيف الدول.  ما يتم ترميزه في مسح القوى العاملة

 لترميز النشاط االقتصادي، حيث يتم إجراء (ISIC-Rev3)القياسي السلعي لألنشطة االقتصادية، التنقيح الثالث 

 (ISCO-88)كما يستخدم دليل التصنيف المهني المستند إلى التصنيف الدولي للمهن .  الترميز على الحد الرابع

  . لثلترميز المهنة الرئيسية، حيث يتم الترميز على الحد الثا

  

األول هو : 3تشير أدبيات تنفيذ المسوح إلى نوعين من نقاط الضعف في الترميز عندما يمارسها متمرسون في العملية

النزعة نحو التركيز في رموز محددة، وهذا النوع من نقاط الضعف يفضي مع مرور الزمن وتكرار العمل إلى 

مز باعتمادها ويسقط بقية الرموز بالتقادم، وهذا يؤدي إلى اختصار دليل الترميز في عدد محدد من الرموز يقوم المر

أما النوع الثاني فهو النزعة .   تكدس األنشطة االقتصادية أو المهن في عدد محدد مما يقلل من قيمة عملية الترميز

تم نحو التقريب، والذي يفضي إلى التقليل من دقة عملية التركيز بحيث تنساب الرموز على بعضها بحيث ال ي

التفريق على سبيل المثال بين نشاط البيع بالتجزئة بالمتاجر المتخصصة، وبين نشاط البيع بالتجزئة بالمتاجر غير 

  .المتخصصة

  

وتبين نتائج فحص .   رمزاً على الحد الثاني60 رمزاً على الحد الرابع ومن 290يتألف دليل النشاط االقتصادي من 

ك انتشار أفضل في الضفة الغربية من قطاع غزة في عملية الترميز إذ يتراوح ترميز النشاط االقتصادي إلى أن هنا

دائماً في حين يتراوح عدد الرموز المستخدمة في % 50 رمزاً بنسبة تغطية تقل عن 136-75عدد الرموز بين 
                                                 

تم التركيز في هذا التقرير على األخطاء التي يقع بها المتمرسون في الترميز والذين تلقوا تدريباً جيداً، حيث أن نتائج فحوص أخطاء الترميز   3

الة العملية الناجمة عن نقص التدريب لدى المبتدئين مثل الخطأ في ترميز نشاط معين أو مهنة محددة وعالقة ذلك بالمعلومات الخلفية مثل الح

المفروضة على برنامج اإلدخال ) الفحوص(والحالة التعليمية والعمر والجنس وغيرها وجدولة المهنة مع النشاط االقتصادي تشير إلى أن القيود 

  .والخطوات المتبعة في تنظيف البيانات في مسح القوى العاملة كفيلة بالحصول على نتائج جيدة في هذا الجانب
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الف العدد وال نرى مبرراًً الخت%  50 وفي معظم الحاالت نسبة التغطية تفوق الـ 161-126الضفة الغربية بين 

بهذا الشكل ال سيما وأن طبيعة النشاط االقتصادي ال تختلف بشكل جوهري يؤدي إلى هذا التغاير في عدد الرموز 

  . المستخدمة
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عدد الرموز المستخدمة في ترميز النشاط االقتصادي لمسح القوى العاملة ونسبة التغطية من مجموع رموز دليل 

  ترميز والمنطقة والربع، دورات مختارةتصنيف النشاط االقتصادي حسب حد ال
 قطاع غزة الضفة الغربية

 الحد الثاني الحد الرابع الحد الثاني الحد الرابع

 )الدورة(الربع 

 نسبة التغطية عدد الرموز نسبة التغطية عدد الرموز نسبة التغطية عدد الرموز نسبة التغطية عدد الرموز

 %71.6 43 %46.9 136 %81.6 49  %55.5  161 2000الربع الثالث 

 %55.0 33 %28.9 84 %66.7 40  %47.5  138 2002الربع الثالث 

 %56.7 34 %33.4 97 %76.7 46  %53.4  155 2002الربع الرابع 

 %58.3 35 %34.1 99 %86.6 52  %53.4  155  2003الربع األول 

 %43.3 26 %25.8 75 %70.0 42  %43.4  126  2003الربع الثاني 

  %62  37  %44.5  129  %81.6  49  %65.5  190  2002مجمل عام 

  

وينطبق ذلك أيضاً على الحد الثاني من ترميز النشاط االقتصادي، إذ تزيد نسبة التغطية في الضفة الغربية في معظم 

  .في قطاع غزة في معظم الحاالت% 60من الرموز، بينما ال تتجاوز هذه النسبة % 80األحيان عن 

  

  2003-2001: تخدمة في ترميز النشاط االقتصادي حسب المنطقةمعدل عدد الرموز المس
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الضفة الغربية قطاع غزة

  
  

  

وينطبق الحال كذلك في مسألة تصنيف المهنة الرئيسية حيث يالحظ تكدس للمهن في قطاع غزة أكثر منه في الضفة 

  .الغربية

ملة ونسبة التغطية من مجموع رموز دليل عدد الرموز المستخدمة في ترميز المهنة الرئيسية لمسح القوى العا

  التصنيف المهني حسب حد الترميز والمنطقة والربع، دورات مختارة
 قطاع غزة الضفة الغربية

 الحد الثاني الحد الثالث الحد الثاني الحد الثالث

 )الدورة(الربع 

 نسبة التغطية عدد الرموز نسبة التغطية عدد الرموز نسبة التغطية زعدد الرمو نسبة التغطية عدد الرموز

 %96.2 26 %77.4 89 %100.0 27  %86.0  99 2000الربع الثالث 

 %81.4 22 %66.9 77 %100.0 27  %80.8  93 2002الربع الثالث 

 %96.2 26 %69.6 80 %88.9 24  %84.4  97 2002الربع الرابع 

 %88.8 24 %70.4 81 %96.2 26  %86.0  99  2003الربع األول 
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 %85.2 23 %61.7 71 %92.5 25  %77.4  89  2003الربع الثاني 
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   حسب المنطقة2002المهن التي لم تظهر في ترميز المهنة خالل الدورات األربع لعام 
المهن التي لم تظهر في  المهن التي لم تظهر في قطاع غزة المهن التي لم تظهر في الضفة الغربية

 الضفة الغربية وقطاع غزةً 

موظفو اإلدارة العليا في المنظمات ذات  .1

  الخاصةاالهتمامات 

 مشغلو آالت إنتاج األعشاب .2

 مجمعو اآلالت .3

 العاملون في صيد األسماك والقناصون .4

  عونالمشر .1

 الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى .2

 )في اإلدارة المتوسطة(مديرو الدوائر اآلخرون  .3

المتخصصون المساعدون في العلوم اإلدارية  .4

 والصحة

 عارضو األزياء ومن إليهم .5

 منتجو المحاصيل والحيوانات ألغراض السوق .6

 العاملون في الغابات ومن إليهم .7

لحجارون العاملون في المناجم وتفجير األلغام وا .8

 والنقاشون

 مشغلو اآلالت تصنيع الزجاج والخزف ومن إليهم .9

 مشغلو آالت وأجهزة خطوط التجميع اآللية  .10

 مشغلو آالت الطباعة والتجليد وإنتاج الورق .11

 مشغلو ومجمعو آالت آخرون .12

 ومن إليهم) القاطرات(سائقو اآلالت المتحركة  .13

 ال يوجد

  

ولفحص النوع الثاني من نقاط الضعف التي يتعرض لها المرمزون بشكل عام، وهو النزعة نحو التقريب، فقد تم 

صنفوا عاملين في جميع  تتألف من مجموعة األفراد الذين (control group)استخدام مجموعة سيطرة أو مراقبة 

أي األفراد الذين تم .  2002، 2001الدورات المتكررة في ملف البيانات الذي ضم الربع الثالث والرابع من عامي 

.  2002 والربع الثالث والرابع 2001 وأعيدت المقابلة معهم في الربع الرابع 2001استقصاؤهم في الربع الثالث 

  :نيف المهني من الفئة التاليةوقد تألفت مجموعة المراقبة للتص

  

 ضمن ما سنسميه مجموعة 2002األفراد الذين صنفوا عاملين في جميع الدورات وكانوا في دورة الربع الرابع "

: العاملون في القطاع الحكومي الوطني في أي من المهن التالية: المهن الثابتة والتي تشمل المهن التالية

رمز تصنيف (، المتخصصون في التعليم األساسي وما قبله )232رمز تصنيف (المتخصصون في التعليم الثانوي 

المتخصصون الحكوميون في الجمارك ) 331رمز تصنيف (، والمتخصصون المساعدون في التعليم األساسي )233

، السكرتيرون والعاملون على آالت لوحات )345رمز تصنيف (، مفتشو الشرطة والمباحث )343رمز تصنيف (

  ) "  411رمز تصنيف (يح المفات

  

ويستند الفحص الذي سنجريه على افتراض مفاده أن من صنف ضمن مجموعة التعليم المهن يجب أن يصنف كذلك 

وبطبيعة الحال هناك هامش من الخطأ في هذا االفتراض حيث ال يأخذ .  في األرباع الالحقة ما دام مصنف عامالً

يتم تعيينهم لمدة فصل واحد فقط على سبيل المثال، ولكن وبالرغم من هذا بعين االعتبار المعلمين البدالء الذين 

ولذلك فإن التغير في رمز التصنيف المهني بين الدورة .  الهامش، إال أن الفرضية تبقى صحيحة باحتمال عالي جداً
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في إعادة الترميز في إما في التصنيف األصلي في األولى أو ) التقريب(والتي تليها سوف يشير إلى خطأ في الترميز 

  .الدورة التالية، أو في استيفاء البيانات

  

  )الحد الثالث(االحتمال الشرطي لترميز مجموعة مهن المهن الثابتة حسب المنطقة 
 

 PT GS WًB   

 0.75 0.86 0.63  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.59 0.77 0.41  P(Xt=232/Xt-4=x)= 
 0.59 0.68 0.50  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.46 0.59 0.32  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

  .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 

  

توضح المصفوفة أعاله قيمة االحتمال الشرطي لترميز شخص ما ضمن مجموعة المهن الثابتة إذا علمنا أنه صنف 

، أو الدورة غير )السطر الثاني(، أو في الدورة المناظرة من العام السابق )السطر األول(ذلك في الدورة السابقة ك

أو إذا علمنا أنه صنف كذلك في الدورة السابقة والدورتين المناظرتين من ) السطر الثالث(المناظرة من العام السابق 

 الفحص فكرة عن دقة الترميز من ناحية والمدى الزمني لهذه الدقة من ، حيث يعطينا هذا)السطر الرابع(العام السابق 

وتشير النتائج إلى أن مستوى الدقة في الضفة الغربية أقل عموماً من قطاع غزة وأن احتمال احتفاظ .  ناحية أخرى

لغربية ويزيد عن الفرد بنفس الرمز طوال الدورات األربعة التي يتم استقصاؤه فيها ال يزيد عن الثلث في الضفة ا

وهذا يعني أن صدقية الترميز على الحد الثالث فيها قدر من المخاطرة عند تحليل .  النصف بقليل في قطاع غزة

وهناك ضرورة للتدقيق بشكل مفصل ومقارنة عبر الدورات قبل نشر بيانات التصنيف .  النتائج على هذا المستوى

الت للسالسل الزمنية على مستوى الحد الثالث إلى استنتاجات خاطئة المهني على الحد الثالث، إذ قد تؤدي التحلي

  .سببها أخطاء في الترميز أكثر منها تغيرات في واقع الحال
 

  )الحد األول(االحتمال الشرطي لترميز مجموعة المهن الثابتة حسب المنطقة 
 

 PT GS WًB   

 0.80 0.87 0.82  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.68 0.74 0.64  P(Xt=232/Xt-4=x)= 
 0.75 0.68 0.77  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.60 0.6 0.60  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

  .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 
 

ة، فإن مصفوفة االحتمال الشرطي أعاله تشير إلى دقة أفضل أما على مستوى الحد األول من ترميز المهنة الرئيسي

بين األرباع المتعاقبة في عملية التصنيف مع بقاء قدر من المخاطرة في إجراء تحليالت على مدى زمني أطول من 

دورتين متعاقبتين، وال تختلف الضفة الغربية عن قطاع غزة في مقدار الدقة إذ تقع االحتماالت في نفس المدى 

  .قريباًت
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  )4الحد األول الذي تنشر على أساسه البيانات(االحتمال الشرطي لترميز مجموعة المهن الثابتة حسب المنطقة 
 

 PT GS WًB   

 0.91 0.96 0.87  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.89 0.91 0.87  P(Xt=232/Xt-4=232)= 
 0.87 0.82 0.96  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.87 0.87 0.87  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

  .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 

  

أما على مستوى الحد األول المعتمد في نشر بيانات مسح القوى العاملة في الجهاز، فتشير نتائج المصفوفة أعاله إلى 

 قليلة جداً وتعتبر عملية تحليل السالسل الزمنية باستخدام هذا المستوى من التفصيل آمنة، إذ ال أن أخطاء الترميز

على مدار سنة ونصف تم ) أفراد(للدورات المتعاقبة أو عند إجراء تحليل نتائج أسرة % 87تقل نسبة المطابقة عن 

  . لسنة الالحقة مرات خالل ربعين متعاقبين وربعين موازيين من ا4استقصاؤها خاللها 

  

  :ولفحص ترميز النشاط االقتصادي، فقد تم تعريف فئة الثابتين في أنشطتهم االقتصادية على النحو التالي

 ضمن ما سنسميه مجموعة 2001األفراد الذين صنفوا عاملين في جميع الدورات وكانوا في دورة الربع الثالث "

التعليم : الحكومي الوطني في أي من األنشطة التفصيلية التاليةاألنشطة الثابتة والتي تشمل العاملين في القطاع 

، التعليم الثانوي الفني )8021رمز تصنيف (، التعليم الثانوي العام )8010رمز تصنيف (االبتدائي واألساسي 

  ). "  8511رمز تصنيف (، أنشطة المستشفيات )8022رمز تصنيف (والمهني 

  

راض مفاده أن من صنف ضمن مجموعة األنشطة االقتصادية الثابتة يجب أن ويستند الفحص الذي سنجريه على افت

ونعتقد أن هامش الخطأ في هذا .  يصنف كذلك في األرباع الالحقة ما لم يتغير تصنيفه من حيث عالقته بقوة العمل

سسة وليس االفتراض أقل من ذلك الذي افترض في تصنيف المهنة إذ أن النشاط االقتصادي يشير إلى نشاط المؤ

. نشاط الفرد نفسه، وبالتالي وإن تغيرت مهنة الفرد في نفس المؤسسة إال أنه يصنف ضمن نفس النشاط االقتصادي

ولذلك فإن التغير في رمز تصنيف النشاط االقتصادي للفرد .  وعليه، فإن الفرضية تبقى صحيحة باحتمال عالي جداً

إما في التصنيف األصلي في األولى أو في إعادة ) التقريب(الترميز بين الدورة والتي تليها سوف يشير إلى خطأ في 

  .الترميز في الدورة التالية، أو بسبب خطأ في استيفاء البيانات

  

تشير مصفوفة االحتمال الشرطي إلى أن وضع ترميز النشاط االقتصادي ال يختلف كثيراً عن وضع ترميز المهنة 

  .  للدقةالرئيسية من حيث الدقة والمدى الزمني

  

                                                 
المتخصصون، والفنيون والمتخصصون (ات القوى العاملة على الحد األول بعد دمج الفئة الثانية والثالثة والرابعة معاً  يتم نشر بيان 4

  ).المساعدون، والكتبة
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  )الحد الرابع(االحتمال الشرطي لترميز مجموعة األنشطة االقتصادية الثابتة حسب المنطقة 
 

 PT GS WًB   

 0.81 0.89 0.79  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.72 0.71 0.73  P(Xt=232/Xt-4=x)= 
 0.70 0.73 0.67  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.55 0.59 0.52  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

  .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 

  

وتبين النتائج أن مستوى الدقة في الضفة الغربية وقطاع غزة متقارب وأن احتمال احتفاظ الفرد بنفس الرمز طوال 

وهذا يعني أن صدقية الترميز على الحد الرابع فيه %.  60ا ال يزيد عن الدورات األربعة التي يتم استقصاؤه فيه

وهناك ضرورة للتدقيق بشكل مفصل ومقارنة عبر .  قدر من المخاطرة عند تحليل النتائج على هذا المستوى

نية على الدورات قبل نشر بيانات تصنيف النشاط االقتصادي على الحد الرابع، إذ قد تؤدي التحليالت للسالسل الزم

  .مستوى الحد الرابع إلى استنتاجات خاطئة سببها أخطاء في الترميز أكثر منها تغيرات في واقع الحال
 

  )الحد األول(االحتمال الشرطي لترميز مجموعة األنشطة االقتصادية الثابتة حسب المنطقة 
 

 PT GS WًB   

 0.96 1.00 0.92  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.98 0.98 0.98  P(Xt=232/Xt-4=232)= 
 0.97 0.98 0.96  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.90 0.90 0.90  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

  .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 

  

 من الضفة الغربية وقطاع غزة على الحد األول وعلى الحد كما تبين النتائج أن مستوى الدقة أفضل بكثير في كل

وأن احتمال ) أي المستخدم في نشر بيانات القوى العاملة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(األول المعدل 

وهذا يعني أن صدقية %.  90احتفاظ الفرد بنفس الرمز طوال الدورات األربعة التي يتم استقصاؤه فيها يزيد عن 

  .  الترميز على الحد األول تعتبر آمنة وال يوجد فيها أي قدر من المخاطرة عند تحليل النتائج على هذا المستوى
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الحد األول الذي تنشر على أساسه (االحتمال الشرطي لترميز مجموعة األنشطة االقتصادية الثابتة حسب المنطقة 

  )5البيانات
 

 PT GS WًB   

 0.98 1.00 0.96  P(Xt=x/Xt-1=x)= 
 0.98 0.98 0.98  P(Xt=232/Xt-4=232)= 
 0.98 1.00 0.96  P(Xt=x/Xt-5=x)= 
 0.94 0.96 0.92  P(Xt=x/Xt-1=x & Xt-4=x)= 
  

 t =23 ،26 ،27الربع، و (رقم الدورة في مسح القوى العاملة : tحيث 

 .2001 تمثل الربع الرابع t=23في المثال أعاله، حيث 
 

  انات إدخال البي3-5

 إلى أن اللجنة الفنية للمسح كلفت مسئولي معالجة البيانات 2003أشار التقرير األولي لفحص نتائج الربع األول 

بفحص االستمارات المدخلة، حيث بدأت عملية الفحص بعينة، وتم بعد االطالع على النتائج األولية بإقرار خطوات 

 للفحص، مع العلم انه لم يتم فحص استمارات قطاع غزة الفحص من ناحية عدد االستمارات التي يجب أن تخضع

بسبب عدم وصولها لغاية تاريخ إعداد التقرير األولي، وكان أهم أسباب ذلك فترة اإلغالق الشامل بسبب أعياد 

ولكن تم خالل فترة إعداد هذا التقرير بإجراء فحص شامل لكل استمارات قطاع غزة، والتي أشارت نتائجه .  اليهود

ومن الجدير .   أن هناك نسبة ضئيلة جداً من األخطاء والتي تقع ضمن الهامش الطبيعي ألخطاء إدخال البياناتإلى

  :بالذكر أن التقرير األولي لفحص البيانات خرج بعدة توصيات من أهمها

  .ضرورة مراجعة عمل مدخل البيانات في الخليل لحين إيجاد البديل إما بتغييره او إعادة تأهيله .1

 .يق جميع االستمارات المدخلة في الخليل مرة أخرى وإعادة تعديل البيانات السابقة للخليلتدق .2

  

 استمارة 688 خطأ في 200حيث وجدت النسبة األكبر من المشاكل في بيانات الخليل حيث وصل عدد األخطاء إلى 

بينما المناطق . مناطق األخرى، وهذا حجم غير مقبول بشكل عام بالمقارنة مع مستوى األخطاء في ال%)0.5نسبة (

 . األخرى، فكانت ضمن المعقول والمقبول

  

   معالجة البيانات3-6

تتم في العادة عملية تأهيل البيانات وجدولتها وتنظيفها الدوري ضمن برنامج حاسوب معد منذ فترة طويلة ومستخدم 

نات وآلية احتساب األوزان وكانت النتائج في الدورات السابقة، ومع ذلك، تم إجراء فحص شامل لعملية معالجة البيا

تشير إلى عدم وجود مشاكل في تلك المرحلة، كما تم استخراج العديد من المؤشرات وإجراء مقارنات مع دورات 

                                                 
مج ود. صيد األسماك): ب(الزراعة والصيد والحراجة مع الفئة ): أ( ينشر الجهاز بيانات النشاط االقتصادي على الحد األول بعد دمج الفئة  5

): ز(ودمج الفئة .  إمدادات المياه والكهرباء والغاز): هـ(الصناعات التحويلية، والفئة ): د(التعدين واستغالل المحاجر مع الفئة ): ج(الفئة 

مشاريع األنشطة العقارية وأنشطة ال): ك(الوساطة المالية،  ): ي(ودمج الفئات . الفنادق والمطاعم): ح(تجارة الجملة والتجزئة مع الفئة 

أنشطة الخدمة ): س(الصحة والعمل االجتماعي، ): ن(التعليم، ): م(اإلدارة العامة والدفاع، الضمان االجتماعي اإلجباري، ): ل(التجارية، 

ير المنظمات والهيئات غ): ف(األسر الخاصة التي تعين أفراداً ألداء األعمال المنزلية ): ع(المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى، 

  .اإلقليمية معاً
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سابقة وعلى مستوى منطقة العد الواحدة والتجمع الواحد ودراسة التغيرات، كما تم سحب بعض مناطق العد التي 

  .بررة تم فحصها ميدانياًحصل بها تغيرات غير م

  

  فحص ملف البيانات الخام. 4

في هذا الجزء سنحاول اشتقاق بعض المقاييس اإلحصائية واألرقام القياسية التي تشير إلى جودة البيانات ودقتها 

على باالستناد إلى الخبرة الدولية في مختلف مجاالت البحث الديمغرافي واالجتماعي، وسوف تتركز المقاييس لإلجابة 

  .صدقية البيانات واتساقها

  

   البيانات الديمغرافية4-1

 للتدليل على جودة البيانات الديمغرافيـة،       (Test-group)سوف نستخدم بيانات العمر وتاريخ الميالد كمجموعة فحص         

ـ                ث يـتم   وسنستخدم هذه البيانات لفحص مدى صدقية وجدية الباحثين الميدانيين في تحري األعمار وتواريخ الميالد، حي

من خالل طرح األسئلة في سجل األسرة على المبحوث ويـتم تـسجيل             ) أفراد األسرة (الحصول على أعمار المبحوثين     

وحسب .  تاريخ الميالد حسب اليوم والشهر والسنة، ويتم أيضاً تسجيل العمر بالسنوات الكاملة لكل فرد من أفراد األسرة                

يه أن يبذل كل جهد مستطاع للحصول على تاريخ الميالد والعمـر وفحـص              التعليمات المعطاة للباحث الميداني، فإن عل     

يبين الجدول التالي التوزيع النسبي لألفراد حسب توفر تاريخ المـيالد والعمـر حـسب               .  عدم التناسق بينهما إن وجد    

  :المنطقة

  تاريخ الميالد والعمر حسب توفر معلومات عن 2003عدد ونسبة األفراد في عينة مسح القوى العاملة للربع األول 
 المنطقة العمر السنة الشهر اليوم

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 99.2 25339 98.8 25,217 88.8 22,673 88.2 22,628 الضفة الغربية

 98.3 15,011 98.3 15,012 98.3 15,012 98.3 15,012 قطاع غزة

 98.9 40,350 98.6 40,229 92.4 37,685 92.3 37,640 األراضي الفلسطينية

  

ويتضح من الجدول أعاله بأن نسبة توفر بيانات حسب يوم وشهر وسنة الميالد تعتبر عالية آخذين بعـين االعتبـار أن                     

هناك صعوبة في تذكر التواريخ المحددة خصوصاً لكبار السن الذين ال يتاح للباحث الحصول منهم على وثائق لتـسجيل        

 Digitوكما هو معلوم إن هناك نزعة أو تفضيل إلعطاء أعمـار تنتهـي بـرقم محـدد     .  تاريخ الميالد منهاالعمر و

Preference             فمثالً يفضل الكثيرون أن    " 5"أو  " صفر" حيث هناك نزعة لدى الناس إلعطاء أهم األعمار التي تنتهي عند

 في ملف األعمار    5ار التي تنتهي بالرقم صفر أو        وهكذا، فكثرة األعم   62، أو   63،  64 أكثر من    65،  60يعطى العمر   

  ".Age Heaping"يشير إلى عدم دقة األعمار وهذا ما يعرف بالـ 

  

وبشكل عام، .  الطريقة المعيارية لتقييم بيانات العمر هي فحص حجم ومدى التراكم في األعمار وعند آحاد أعمار معينة

المستخدمة في فحص بيانات العمر في المسوح األسرية حيث يعرض رقم فإن الجدول التالي يبين بعض األرقام القياسية 

بالمقارنة ) 2003دورة الربع األول (ورقم ويبل القياسي لكل من مسح القوى العاملة " Myeres Index"مايرز  القياسي 

  .2000 والمسح الصحي 1995مع المسح الديمغرافي 
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 لمسح القوى العاملة ال 2003ه إلى أن بيانات العمر في دورة الربع األول وتبين نتائج المقاييس الواردة في الجدول أعال

، وإن لم تكن بنفس 2000، وعن المسح الصحي 1995تختلف كثيراً من حيث جودتها عن بيانات المسح الديمغرافي 

ولكن يجدر .   متخصصاًالمقدار من الجودة، لكن يجب األخذ بعين االعتبار بأن مسح القوى العاملة ليس مسحاً ديمغرافياً

اإلشارة إلى أن هناك حاجة لبعض التحسينات والتدريب على استيفاء البيانات الديمغرافية إذا قرر الجهاز استخدام مسح 

  .6القوى العاملة كمصدر للبيانات الديمغرافية

  
 2000المسح الصحي  1995المسح الديمغرافي  2003 القوى العاملة، الربع األول  المقياس

 4.47 6.4 4.88  رقم مايرز القياسي

     رقم ويبل القياسي

 101.87 - 113.11  ذكور

 102.66 - 94.83  إناث

 102.26 100 103.78  مجموع

  

ومن المالحظ بأن المؤشرات الديمغرافية األساسية لعينة مسح القوى العاملة غير الموزونة بالمقارنة مع التعداد العام 

، تشير 2000 والمسح الصحي 1995، والعينات غير الموزونة للمسح الديمغرافي 1997 للسكان والمساكن والمنشآت

 مقدار التقديرات باستثناء نسبة األسر التي ترأسها نساء والتي يمكن أن تشير إلى واقع االنتفاضة  إلى تقارب كبير في

تفاضة، ويؤكد ذلك أن نسبة ترؤس حيث أن عدد كبير من األسر ترأستها نساء نتيجة غياب الذكور بسبب أحداث االن

 كانت النسبة 2000وفي الربع الرابع % 8.9 كانت 2000النساء لألسر في دورة مسح القوى العاملة في الربع الثالث 

قبل  (2000في الربع الثالث % 73كما يالحظ بأن نسبة األرامل بين النساء اللواتي يرأسن أسر ازدادت من %.  9.0

 مما يدفع باتجاه االعتقاد بأن زيادة النساء اللواتي يرأسن أسر نتيجة 2003في الربع األول % 77إلى ) االنتفاضة

  .اإلحالل وليست مرتبطة بأخطاء القياس في مسح القوى العاملة

  
المسح الصحي  1997التعداد  1995المسح الديمغرافي  المؤشر

2000 
القوى العاملة، الربع 

 2003 األول 

 103 102 103 105 ة الجنسنسب

 44.5 46.9 47.0 46.5  سنة15األفراد أقل من 

 4.0 3.4 3.5 3.4 +65األفراد 

 16.0 16.0 16.0 16.0 العمر الوسيط

  11.4  9.0  9.0  7.7  نسبة األسر التي ترأسها نساء

  

 2003بع األول مما ذكر أعاله، نستطيع االستنتاج بأنه ال يوجد أي مشكلة في قياس البيانات الديمغرافية في دورة الر

لمسح القوى العاملة لغايات استخدامها الحالي كمصدر للمعلومات الخلفية للقوى العاملة، ولكن هناك حاجة للتحسين إذا 

  .قرر الجهاز استخدامها كمصدر للبيانات الديمغرافية أيضاً

                                                 
 يعتمد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حتى اآلن على المسوح الديمغرافية والصحية في اشتقاق المؤشرات الديمغرافية، وربما تفتح آفاق  6

ض التحسينات في التدريب في المستقبل لتطوير مسح القوى العاملة ليصبح مصدراً لمثل هذه البيانات، وفي هذه الحالة فإن هناك حاجة إلجراء بع

  .وطريقة االستيفاء باإلضافة إلى استمارة المسح
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   بيانات القوى العاملة4-2

 ونهاية النصف 2001ورات خالل الفترة ما بين النصف الثاني تشير بيانات األسر المشتركة التي تم استقصاؤها عبر الد

  : إلى عدد من الحقائق سنتناولها فيما يلي بالتفصيل2003األول 

  

 وجزء من الربع الثالث يمثل حالة استثنائية سببها االجتياح الكبير للضفة الغربية، حيث تغير 2002وضع الربع الثاني 

عتقد بأن تغيراً جوهرياً طرأ على بنية سوق العمل خالل هذه الفترة إال أن االجتياح عدد كبير من المؤشرات، ولذلك ال ن

أثر بشكل كبير وأن نسبة االستجابة المتدنية في هذا الربع قد تكون أثرت على دقة البيانات، حيث تنشير سجالت مسح 

ة في عينة المسح، في الوقت الذي من مجموع األسر المحدد% 60القوى العاملة إلى أن نسبة االستجابة لم تتجاوز 

 %. 76 على سبيل المثال 2002تجاوزت فيه نسبة االستجابة في الربع الثالث 

  

   حسب بعض المؤشرات األساسية2001/2002 سنة فأكثر الذين تم استقصاؤهم في األرباع الثالث والرابع 15األفراد 
 2002الربع الرابع  2002الربع الثالث  2001الربع الرابع  2001الربع الثالث  المؤشر

 3265 3265 3265 3265   سنة فأكثر15عدد األفراد 

 %40.0 %39.2 %38.4 %37.5  القوى العاملة

 %71.1 %60.0 %69.2 %71.1  عاملون

 28.9 %39.0 %30.7 %28.9  عاطلون عن العمل

 PW01 82% 88% 81% 80%نسبة ألفراد الذين صنفوا عاملين من سؤال 

 PW02  5% 9% 11% 13%نسبة األفراد الذين صنفوا عاملين من سؤال 

  ولم تتغير حالتهم PW01نسبة العاملين الذين من 

 عبر الدورات

91%  92%  86%  83%  

 ولم تتغير PW02نسبة العاملين الذين صنفوا من 

 حالتهم عبر الدورات 

4%  4%  5%  6%  

ذين مدة عملهم نسبة العاملين الذين لم تتغير حالتهم وال

  في المهنة الحالية أكثر من سنة

87%  80%  90%  90%  

  

 على تصنيف نسبة أكبر من العاملين عند PW01من ناحية أخرى، يالحظ أن هناك اتجاه عام للتناقص في قدرة سؤال 

 وذلك بسبب ازدياد دور القطاع الزراعي في امتصاص العمالة على شكل عمالة غير مأجورة، والتي filterهذا الـ 

اإلغالق الداخلي لمحافظات الضفة وقطاع غزة في مراحل الحقة، مما يدفع العاملين إلى محاولة إيجاد نتجت عن 

فرص عمل داخل محافظاتهم لتجنب التنقل من محافظة إلى أخرى، وحيث أن هناك ضغط اقتصادي ونسبة بطالة 

 األقصى من العمالة، وهذا بطبيعة مرتفعة فإن الناس يلجأون إلى مشاريع تتطلب الحد األدنى من رأس المال والحد

 .الحال يوفره القطاع الزراعي في الزراعة التقليدية غير المتطورة سواء كان ذلك في اإلنتاج النباتي أو الحيواني

  

أما على صعيد منهجية تنفيذ المسح نفسه، فهناك مؤشرات تفيد بتفاوت فهم بعض األسئلة حسب المنطقة، إذ ال يوجد 

 الذي بدأ يأخذ دور PW02ريقي العمل الميداني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن سؤال فهم موحد لدى ف

إذ من المفترض أن .  أكبر في تصنيف العاملين في الفترة األخيرة، ال سيما العمالة غير المنتظمة في القطاع الزراعي

نيفهم، وحيث أن العمل المدرج في هذا  في تصPW01هذا السؤال يحاول اصطياد العاملين الذين لم ينجح سؤال 
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السؤال هو عمل غير مأجور فإما أن يصنف من أجاب باإليجاب على هذا السؤال كعضو أسرة بدون أجر، أو يتبين 

 لم تكن دقيقة وبالتالي تعاد السلسلة من أولها بعد كشف عدم الدقة في اإلجابة PW01للباحث بأن اإلجابة على سؤال 

  .  PW01على سؤال 
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   حسب بعض المؤشرات األساسية2001/2002 سنة فأآثر الذين تم استقصاؤهم في األرباع الثالث والرابع 15األفراد 
 20037الربع الثاني  2003الربع األول  2002الربع الثاني  2002الربع األول  المؤشر

 1135 1135 1135 1135   سنة فأكثر15عدد األفراد 

 %39.3 %37.1 %36.2 %37.4  وى العاملةالق

 %81.2 %72.4 %68.8 %72.4  عاملون

 %18.8 %27.6 %31.2 %27.6  عاطلون عن العمل

 PW01 84% 68% 79% 80%نسبة ألفراد الذين صنفوا عاملين من سؤال 

 PW02  12% 11% 15% 18%نسبة األفراد الذين صنفوا عاملين من سؤال 

تهم عبر الدورات نسبة العاملين الذين لم تتغير حال

 PW01الذين صنفوا من 

92%  76%  82%  83%  

نسبة العاملين الذين لم تتغير حالتهم عبر الدورات 

 PW02الذين صنفوا من 

في % %21 (12  4%  5%

  )الضفة

في % %18 (14

  )الضفة

نسبة العاملين الذين لم تتغير حالتهم والذين مدة عملهم 

  في المهنة الحالية أكثر من سنة

86%  88%  91%  92%  

  

ما يحدث على أرض الواقع أن الوضع في غزة منطبق تماماً مما يدل على أنه إما ال يتم التصنيف لمن أجاب ولكن 

 أو أنه يتم استدراك األمر للذين يكتشف أنهم عملوا عمالً مأجوراً 8على هذا السؤال إال كعضو أسرة بدون طرح السؤال

ضفة الغربية يشير إلى أن هناك بعض مدراء العموم أجابوا ولكن الوضع في ال.  ثم تعاد عملية طرح األسئلة من جديد

، وأن هناك أرباب عمل وعاملون لحسابهم تم تصنيفهم من خالل هذا السؤال وهذا )نعم( بـ PW02على سؤال 

  .الوضع غير ممكن

  

  

                                                 
  . ال تمثل إال شهر واحد فقط، لذلك ال يمكن البناء عليها ولكن تستخدم كمؤشر عام2003 بيانات الربع الثاني  7
إليجاب فإنه حكماً يجب أن يصنف عضو  باPW02 عند مناقشة فريق البحث الميداني في قطاع غزة، أشاروا إلى أن من يجيب على سؤال  8

  .أسرة بدون أجر، في حين أشار منسق العمل الميداني للمسح أن ذلك ليس بالضرورة
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 القوى  حسب المنطقة و أهم سماتPW02نسبة العاملين الذين لم تتغير حالتهم عبر الدورات الذين صنفوا من 

  20039العاملة في الربع الثاني 
 المؤشر قطاع غزة الضفة الغربية

الرابع -الربع الثالث

 2001/2002لعامي 

الثاني -الربع األول

 2002/2003لعامي 

الرابع -الربع الثالث

 2001/2002لعامي 

الثاني -الربع األول

 2002/2003لعامي 

 0 0 20 13 يعملون في الضفة الغربية

 1 3 0 0 عملون في قطاع غزةي

 0 0 0 2 يعملون في إسرائيل والمستوطنات

 0 0 2 0 أرباب عمل 

 1 3 8 9 أعضاء أسرة بدون أجر

 0 0 9 8 يعملون لحسابهم

 0 0 0 1 يعملون بأجر

 0 0 0 0 يعملون في القطاع العام

  0  0  2  0  المديرون العامون

  0  0  1  0  المتخصصون اإلداريون المساعدون

  0  0  1  0  العاملون في الخدمات الشخصية 

  0  0  6  4  الباعة في المحالت التجارية والعارضون

  1  2  3  0  مزارعو البساتين والمحاصيل السوقية

  0  1  3  1  منتجو الحيوانات ألغراض السوق

  0  0  1  0  الحيوانات ألغراض السوق/منتجو المحاصيل

  0  0  1  3  )االستهالك الذاتي(الصيد /عمال الزراعة

  0  0  0  3  العاملون في إعداد األغذية

  0  0  1  0  العاملون في األخشاب وصناعة األثاث

  0  0  0  1  مشغلو آالت تصنيع الغذاء

  0  0  0  1  مشغلو اآلالت الزراعية

  0  0  0  1  باعة المواد الغذائية المتجولون

  0  0  1  0  عمال الصناعة

  
هرية في عملية القياس، حيث تستند المالحظة على عدد ولكن ال يجب االستنتاج من التحليل أعاله أن هناك مشكلة جو

من مجموع العاملين قبل بداية % 5 لم يتجاوز الـ PW01قليل من المشاهدات باإلضافة إلى أن من يصنفوا عبر سؤال 

  .  2002عام 

  

 ال تتغير بشكل عام تشير نتائج الجدول التالي إلى ارتفاع نسبة االتساق العام في المهن الثابتة التيمن ناحية أخرى، 

على المدى القصير، وهذا يدلل إلى جودة مسح القوى العاملة كأداة قادرة على مالحظة ومراقبة التغيرات على المدى 

                                                 
 بالرغم من أن هذا التحليل مبني على عدد قليل جداً من المشاهدات، وبالرغم من أنه ال يمكن االستنتاج والتعميم بشأن هذه الظاهرة، إال أنه  9

 يفرض على إدارة المسح االنتباه الشديد إلى PW02 والحذر في هذا الجانب حيث أن تزايد األهمية النسبية لسؤال من الواجب الحرص

  .التغيرات التي قد تطرأ نتيجة اختالف الفهم وبالتالي التغير في طريقة القياس أكثر منها تغير على أرض الواقع
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القصير، مع المحافظة على إبراز الثبات الطبيعي في سوق العمل للمهن واألنشطة االقتصادية التي ال تتسم بسرعة 

  .التغير بين الدورات المتعاقبة

   الذين لم يتغير تصنيف عالقتهم بقوة العمل في األرباع الالحقة10نسبة العاملين في مهن ثابتة في القطاع الحكومي
 األراضي الفلسطينية قطاع غزة الضفة الغربية الربع

 %94 %91 %100 2001الربع الرابع 

 %89 %81 %98 2002الربع الثالث 

 %93 %93 %93 2002الربع الرابع 

 %96 %100 %92 2002الربع الثاني 

 %93 %100 %83 2003الربع األول 

 %89 %100 %75 2003الربع الثاني 

  

ولمزيد من إلقاء الضوء على قدرة مسح القوى العاملة على عكس التغيرات على أرض الواقع، فقد قمنا بتقسيم مجموع 

لثابتة، والفئة الثانية الموسمية، والثالثة هي الفئة األولى الفئة ا: العاملين ومجموعة العاطلين عن العمل في ثالث فئات

.  الناجمة عن الحركة الطبيعية لديناميكية سوق العمل في الدخول والخروج من القوى العاملة أو من إحدى مركباتها

 : وبالتالي فقد أمكن صياغة المعادلة التالية لفئة العاملين في كل ربع
  

Eُt = Ec + Es+ En    ……………………………………… (1) 

 

 العاملين الموسميين الذين يعملون فقط داخل ذلك (Es) العاملين الثابتين، (Ec) مجموع فئة العمالة، و (Et)حيث تمثل 

الربع ولكن تجدر اإلشارة هنا أن مصطلح الموسمية هنا تم استخدامه مجازاً إذا ليس كل من صنف في هذه الفئة هو 

 آخرين انتقلوا من حالة عمل في مهنة أخرى أو نشاط آخر ليعملوا ضمن عامل موسمي فقط، حيث أن هناك عاملين

المواسم الزراعية وهؤالء لم يدرجوا ضمن هذه الفئة والتي تمثل الموسمية من وجهة نظر العالقة بقوة العمل فقط عبر 

ة عن الظروف الطبيعية  الفئة الناجمة عن الحركة الطبيعية لسوق العمل والناتج(En)ثالث فترات زمنية، بينما تمثل 

  .للعرض والطلب والحركة االقتصادية الداخلية ضمن منشآت التشغيل

  

  11توزيع العاملين حسب نوع العمالة والربع والمنطقة
 الربع قطاع غزة الضفة الغربية

Ec Es En مجموع  Ec Es En مجموع  

 100 27.3 19.3 53.4 100 23.3 12.3 64.4 2001الربع الرابع 

 100 25.1 11.8 63.1 100 23.5 11.5 65.0 2002الربع الثالث 

                                                 
 في أي من المهن الثابتة في القطاع 2001 أي الربع الثالث 22ذين صنفوا في الدورة  تمثل النسبة الواردة في الجدول نسبة العاملين ال 10

أو الذين صنفوا .  2002، الربع الثالث والربع الرابع 2001الحكومي وبقوا مصنفين كعاملين خالل الدورات الثالث الالحقة وهي الربع الرابع 

.  2003 والربع األول والثاني 2002 وبقوا عاملين في الربع الثاني 2002بع األول  أي الر24ضمن فئة المهن الحكومية الثابتة في الدورة 

وتشمل موظفو اإلدارة العليا الحكوميون، رؤساء القرى، المديرون العامون، مديرو اإلنتاج، مديرو اإلدارة الوسيطة، المتخصصون في الصحة، 

  .ارك مفتشو الشرطة والمباحثالتعليم األساسي والثانوي، المتخصصون الحكوميون في الجم
11  Ec : ،العمالة الثابتة، وتشمل الذين صنفوا عاملين قبل وأثناء وبعد الربعEs  : العمالة الموسمية، العمالة التي عملت خالل الموسم فقط وكانت

  .عاملة وتشمل بقية الحاالتالعمالة الناتجة عن التغير الطبيعي للقوى ال: Enقبل وبعد الربع إما بطالة أو خارج القوى العاملة، 
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 100 29.8 16.0 54.2 100 23.6 9.1 67.3 2002الربع الثاني 

 100 29.7 14.0 56.3 100 31.9 6.8 61.3 2003الربع األول 

  

  

  

 : وبطريقة مماثلة فقد أمكن صياغة المعادلة التالية لفئة العاملين في كل ربع
  

UُNt =  UNc + UNs+ UNn …………………………… (2) 

 

 المتعطلين الموسميين (UNs) المتعطلين الثابتين على مدار سنة تقريباً، (UNc) مجموعة البطالة، و (UNt)حيث تمثل 

 الفئة الناجمة عن (UNn)الذين يعملون قبل وبعد الربع محل الدراسة ويتعطلون فقط داخل ذلك الربع، بينما تمثل 

ل والناتجة عن الظروف الطبيعية للعرض والطلب والحركة االقتصادية الداخلية ضمن الحركة الطبيعية لسوق العم

  .منشآت التشغيل

  

   12توزيع المتعطلين عن العمل حسب ديمومة التعطل
 الربع قطاع غزة الضفة الغربية

UNc UNs Unn UNt  UNc UNs UNn UNt  
 100 58.5 30.1 28.4 100 39.4 24.1 36.5 2001الربع الرابع 

 100 47.2 39.4 13.4 100 39.1 26.8 34.1 2002الربع الثالث 

 100 47.4 28.4 27.2 100 40.3 42.7 17.0 2002الربع الثاني 

 100 50.6 33.3 16.1 100 38.3 46.7 15.0 2003الربع األول 

  
 2003-2001: نسبة العمالة والبطالة الموسمية في قطاع غزة 2003-2001:  في الضفة الغربيةنسبة العمالة والبطالة الموسمية
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  :ونستطيع من الجدولين والشكلين أعاله استخالص اآلتي

                                                 
  12  UNc : ،البطالة الثابتة، وتشمل الذين صنفوا متعطلين قبل وأثناء وبعد الربعUNs  : البطالة الموسمية، البطالة التي حدثت خالل الموسم

  .وى العاملة وتشمل بقية الحاالتالبطالة الناتجة عن التغير الطبيعي للق: UNnفقط وكانت قبل وبعد الربع إما عمالة أو خارج القوى العاملة، 
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العمل الموسمي في قطاع غزة أعلى منه في الضفة الغربية، وهو مرتبط في كل من الضفة الغربية وقطاع  .1

ألول هو اإلغالق وإمكانية الوصول لسوق العمل اإلسرائيلي وهذا العامل يؤثر بشكل غزة بعاملين أساسيين ا

كبير على العمل الموسمي والثاني هو المواسم الزراعية ال سيما موسم قطف الزيتون خالل الربع الرابع من 

امل ارتباط مع(وهناك عالقة وطيدة بين العمل الموسمي والبطالة الموسمية في الضفة الغربية .  كل عام

 .13)-0.81معامل ارتباط بيرسون (، وهذه العالقة أعلى من تلك التي في قطاع غزة )-0.97بيرسون 
 
تفسر النتائج أعاله حساسية مسح القوى العاملة في استيعاب أثر اإلغالق بين الضفة الغربية وإسرائيل  .2

ا بشكل كبير، حيث تبين النتائج أن أو االجتياح على توقف حركة سوق العمل أو تدنيه/واإلغالق الداخلي و

 وهو الربع الذي تم خالله االجتياح الكامل للضفة الغربية، 2002البطالة الموسمية في تركزت في الربع الثاني 

 في هذا 2002 والذي نتج عن انتهاء قطاف الزيتون وعودة من عمل خالل الربع الرابع 2003والربع األول 

 .ن العمل مرة أخرىالموسم إلى صفوف المتعطلين ع

  

، فإن نسبة البطالة الثابتة في تراجع، وهذا يدعم مسألة 2002باستثناء الوضع غير الطبيعي في الربع الثاني،  .3

قدرة مسح القوى العاملة على وصف سوق العمل، إذ أنه من الطبيعي أن تتراجع هذه النسبة بشكل مستمر 

 أي بدل تعطل من الحكومة أو االتحادات العمالية الفلسطينية األول أنه ال يقدم للمتعطلين عن العمل: لسببين

 ، خصوصاً وأن معدل )من ال يعمل ال يأكل(وبالتالي ال يوجد أي مبرر أو حافز اقتصادي لبقائهم متعطلين 

معدل عدد األفراد الذين (ية اإلعالة االقتصاد

في األراضي الفلسطينية ) يعيلهم كل مشتغل

، )2002 نهاية عام 6.5حوالي (مرتفع 

والثاني تردي الوضع االقتصادي ما بعد الربع 

 أجبر الكثيرين ممن لم تكن لديهم 2000الثالث 

مشكلة كبيرة في التعطل لفترة طويلة لبدء 

 ال سيما البحث عن عمل إلعالة أفراد أسرهم،

وأن االعتقاالت والتعطل نتيجة االستشهاد أو 

الجرح خالل االنتفاضة والتي طالت الكثير من 

  فترات مختارة: نسبة البطالة ونسبة من يجد عمالً خالل الربع 
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ويؤكد على هذا . الشباب ضمن الفئة العمرية للعمل تركت خيارات أقل لمن تبقوا مع أسرهم في مجال اإلعالة

نوا عاطلين عن العمل في الربع السابق نتائج الشكل أعاله التي تشير إلى أن نسبة الذين يجدون عمالً ممن كا

ازدادت خالل الفترة األخيرة بالرغم من نقصان فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة نتيجة تردي األوضاع 

  .2001االقتصادية بالمقارنة مع الوضع االقتصادي قبل عام 

  

   الحالة العملية4-3

                                                 
 على   بين البطالة الموسمية والعمالة الموسمية في الضفة ولكنها ليست كذلك في قطاع غزةsignificant بناء على نتائج الفحص العالقة  13

  %.5، ولكنها ذات داللة إحصائية على مستوى %1مستوى 
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لحالة العملية يشير إلى تغير في هيكل عمل المنشآت من المفترض أن التغير في التوزيع النسبي للعاملين حسب ا

 (labour shock)واألفراد في سوق العمل، حيث أن فترة االنتفاضة التي تعرض خاللها السوق لصدمة شديدة 

نتيجة اإلغالق مما أدى إلى عودة مفاجئة لعدد كبير من العمال من أماكن عملهم في إسرائيل والبدء للبحث عن 

كما أن ضغط اإلغالق مع إسرائيل وعلى المعابر الدولية مع دول .  في السوق المحلي) 14ة وجيزةبعد فتر(بديل 

يؤدي عادة إلى ضغط إضافي على السوق المحلي من حيث قدرتها االستيعابية على ) األردن ومصر(الجوار 

  .التشغيل نتيجة صعوبات الحصول على المواد الخام وتسويق المنتجات

  

  لذين لم تتغير عالقتهم بقوة العمل عبر الدورات حسب المنطقة وأهم التغيرات على حالتهم العمليةنسبة العاملين ا
 2001الربع الثالث  2001الربع الرابع 

 المجموع أخرى مستخدم حكومة  عضو أسرة بدون أجر يعمل لحسابه  رب عمل

 100.0 10.0 0.0 0.0 56.7 33.3 رب عمل
 100.0 12.9 0.7 3.6 78.6 4.3 يعمل لحسابه 

 100.0 7.9 2.6 76.3 10.5 2.6 عضو أسرة بدون أجر
 100.0 7.1 91.0 0.5 0.9 0.5 مستخدم حكومة 

 2002الربع الثالث  2002الربع الرابع 

 المجموع أخرى مستخدم حكومة  عضو أسرة بدون أجر يعمل لحسابه  رب عمل

 100.0 0.0 0.0 4.8 38.1 57.1 رب عمل
 100.0 8.2 1.5 0.0 84.3 6.0 يعمل لحسابه 

 100.0 15.9 0.0 77.3 6.8 0.0 عضو أسرة بدون أجر
 100.0 7.0 95.7 0.5 1.6 0.5 مستخدم حكومة 

  

ووفقاً للتوقعات المنطلقة من طبيعة وتكوين سوق العمل الفلسطيني والعوامل الضاغطة عليه، فإن التغيرات التالية سوف 

  :إلغالقتظهر بعد فترة من بدء أثر ا

تسريح عدد من العاملين في السوق المحلي مما يؤدي إلى انخفاض في نسبة أرباب العمل وارتفاع في نسبة  .1

  .العاملين لحسابهم الخاص

ازدياد في أنشطة القطاع غير المنظم مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العاملين لحسابهم الخاص بين الذكور وارتفاع  .2

 .ن اإلناثنسبة أعضاء األسرة بدون اجر بي

 إلى انضمام عدد ال بأس به من األفراد 1996معلوم أن مشاريع التشغيل الطارئ في قطاع غزة أدت في عام  .3

، حيث استمروا )عمال البطالة(من قطاع غزة إلى القطاع الحكومي لفترة مؤقتة ما لبثت أن أصبحت دائمة 

 ي القطاع العامبالعمل في القطاع العام مما أدى إلى ارتفاع نسبة العاملين ف

  

وبالنظر إلى التطورات التي طرأت على توزيع العاملين حسب الحالة العملية نجد أن مسح القوى العاملة أشار للنتائج 

  :التالية

                                                 
 بعد التأكد من أن العودة لسوق العمل اإلسرائيلي ليست سريعة حيث يفضل العمال  يبدأ العمال عادة بالبحث عن عمل في السوق المحلي 14

العمل في إسرائيل نتيجة عوامل الجذب في السوق اإلسرائيلي والطرد في السوق المحلي نتيجة فجوة األجور باإلضافة إلى متطلبات العمل في 

  .السوقين، لذلك فإن أثر الصدمة يظهر بعد فترة
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خالل الربع األول % 3 إلى حوالي 1999للربع األول % 6انخفاض نسبة أرباب العمل في سوق العمل من  .1

2003.  

خالل الربع األول % 28 إلى حوالي 1999للربع األول % 19 الخاص من ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم .2

في الربع األول % 34باإلضافة إلى ارتفاع نسبة اإلناث العامالت كأعضاء أسرة بدون أجر من .  2003

  .2003في الضفة الغربية خالل الربع الثاني % 36في قطاع غزة و % 50 إلى حوالي 1999

  

 تدعم أيضاً أن مسح القوى العاملة قادر على رصد التغيرات في سوق العمل على مستوى الحالة وبالتالي فإن هذه النتائج

إال أننا ومن .  العملية إذ توافقت النتائج مع التوقعات االقتصادية على أرض الواقع والمستندة إلى تحليل واقع السوق

ه تشير إلى ضرورة التوقف عند بعض حاالت التغير في ناحية منهجية التنفيذ، ال بد وأن نشير إلى أن نتائج الجدول أعال

تصنيف الفرد حسب الحالة العملية لنفس األسر التي تم استقصاؤها خالل دورتين متعاقبتين، حيث نستطيع استقراء 

  :بعض المالحظات أهمها

  %.91 يؤشر تصنيف المستخدمين الحكوميين إلى هناك تناسق عام في التصنيف حيث تزيد نسبة الثبات عن .1

يؤشر تبدل بعض المستخدمين الحكوميين في دورة معينة إلى أعضاء أسرة أو عاملين لحسابهم أو أرباب عمل  .2

، إذ من غير المعقول reportingإلى احتمال عالي بوجود مشكلة تصنيف أو مشكلة حصول على بيانات 

ة لالهتمام بهذه الحاالت االنتقال من مستخدم حكومي إلى عضو أسرة بدون أجر أو رب عمل، وهناك حاج

  .وإن كانت قليلة

  

   المهنة الرئيسية4-4

سنكتفي في دراسة التغير في التصنيف المهني في مالحظة المهن الزراعية التفصيلية، حيث أشارت نتائج الربع األول 

ج مبررة أم علينا  إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة العاملين في الزراعة، حيث سنحاول تفسير ما إذا كانت هذه النتائ2003

بالنظر إلى طبيعة الزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، نالحظ أن قطاع .  البحث في أداة القياس للتأكد من صدقيتها

غزة يعتمد على الزراعة المروية بشكل أساسي لتركيزها على زراعة الخضروات والبستنة غير الشجرية الموجهة 

 على الزراعة البعلية نظراً التساع بقعة األرض والتركيز على البستنة الشجرية للسوق، مقابل اعتماد الضفة الغربية

  .التي تأخذ طابع االستهالك الذاتي أكثر منها ألغراض السوق

  

  2003-2001: نسبة العاملين الذين صنفوا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات ألغراض السوق
 )الدورة(الربع  قطاع غزة الضفة الغربية

611 612 621 611 612 621 
 0.1 7.7 5.9 6.4 5.0 0.3 2000الربع الثالث 

 0.1 4.8 7.6 13.6 3.4 0.1 2000الربع الرابع 

 0.0 1.3 6.2 5.4 4.8 2.3 2001الربع األول 

 0.0 1.3 6.2 5.4 4.8 2.3 2001الربع الثاني 

 0.0 2.7 7.6 8.8 4.3  0.0 2001الربع الثالث 

 0.0 1.8 7.4 5.6 5.7 3.0 2001الربع الرابع 

 0.0 1.5 5.9 2.1 6.0 2.3 2002الربع األول 

 0.1 2.7 11.0 5.3 6.2 0.8 2002الربع الثاني 
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 0.0 2.0 9.0 4.4 5.5 3.2 2002الربع الثالث 

 0.1 2.6 10.5 11.0 4.2 7.1 2002الربع الرابع 

 0.0 5.8 12.6 10.7 4.7 5.2 2003الربع األول 

  0.0  4.9  16.3  11.7  5.0  5.7  2003 الربع الثاني 

  المحاصيل الحقلية والخضروات، واألشجار والبناتات القصيرة، والحدائق والمشاتل، والمحاصيل (مزارعو البساتين والمحاصيل السوقية : 611

  ).       المختلطة

  الدواجن والنحالون ومربو دودة القز، ومنتجو   منتجو الحيوانات ألغراض السوق ومن إليهم وتشمل منتجو األلبان والماشية ومنتجو : 612

  ).       الحيوانات المختلطة والمنتجون الذين لم يصنفوا في مكان آخر

  ) لالستهالك الذاتي(العاملون في الزراعة وصيد األسماك : 621

  

تغيرات موسمية مع تغير النتائج في الجدول أعاله تؤكد على صحة ادعائنا بأن التغير في نتائج مسح القوى العاملة هي 

هيكلي في الضفة الغربية بحيث يقترب الوضع االقتصادي من قطاع غزة نتيجة إحكام اإلغالق وبناء الجدار الفاصل 

والذي سيؤدي بالضفة الغربية إلى منطقة شبه معزولة بقدر يناظر انعزال قطاع غزة، حيث يمكن استخالص اآلتي من 

  :الجدول أعاله

تكاد تكون معدومة على ) لالستهالك الذاتي( قطاع غزة في مهنة الزراعة وصيد األسماك نسبة العاملين في .1

  .عكس الضفة الغربية

 كان جيداً ومن المتوقع أن يستقطب عمالة في حين لم يكن كذلك في عام 2002 و 2000موسم الزيتون لعام  .2

املين في الزراعة لالستهالك الذاتي، حيث  وهذا ما أكدته نتائج الضفة الغربية لفئة العاملين في مهنة الع2001

تعتمد عملية قطف الزيتون خالل الربع الرابع من العام على التعاون األسري أكثر منه مصدراً للعمالة 

 . المأجورة

 مرتبط بعوامل أخرى عدا عن الموسمية 2003معدل االرتفاع الذي استمر خالل الربع األول والثاني من عام  .3

 في الضفة الغربية وانحسار إمكانيات التنقل عبر المحافظات واتجاه الناس نحو العمل في وهي التردي العام

األرض كبديل مؤقت لحين تحسن أوضاع التنقل على الطرق والوصول إلى المحافظات األخرى أو إلى 

  . إسرائيل

  

   النشاط االقتصادي4-5

ة اقتصادية تفصيلية محددة في كل من الزراعة تعزز نتائج الجدول التالي الذي يعرض نسبة العاملين في أنشط

والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات ادعاءنا بشأن التغيرات الموسمية والهيكلية في سوق العمل الفلسطيني في الضفة 

سم فنالحظ في الضفة الغربية ارتفاع التوجه نحو الزراعة واإلنتاج الحيواني ال سيما في الموا.  الغربية وقطاع غزة

وهبوط نسبي في العمالة في صناعة المالبس، باإلضافة إلى ارتفاع طفيف في أنشطة تجارة التجزئة وهبوط حاد في 

بالمقابل فإن قطاع غزة شهد .  أنشطة اإلنشاءات وتشطيب المباني نتيجة اإلغالق وثبات نسبي للعاملين في قطاع التعليم

بستنة المتخصصة على حساب صناعة المالبس، وارتفاع في أنشطة ارتفاعاً متواصالً في زراعة الخضر ومنتجات ال

  .التجارة بالتجزئة باإلضافة إلى الهبوط الحاد في أنشطة بناء المنشآت الكاملة أو تشطيبها
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  2003-2001: نسبة العاملين الذين صنفوا في أنشطة اقتصادية مختارة
 )الدورة(الربع  )الحد الرابع(رمز النشاط االقتصادي 

0112 0121 1810 2696 2811 4520 4540 5220 6519 8010 8021 
 الضفة الغربية

 2.6 3.8 0.6 1.1 6.7 17.0 1.7 2.0 2.7 4.0 4.8 2000الربع الثالث 

 2.3 4.3 0.5 1.7 5.7 16.0 1.4 1.9 1.9 2.5 2.4 2000الربع الرابع 

 1.8 4.0 0.6 1.6 6.1 16.1 1.3 2.0 2.1 4.3 4.2 2001 الربع األول

 3.1 5.5 0.7 1.5 4.6 12.0 1.6 2.4 2.7 5.2 3.8 2001الربع الثاني 

 2.9 5.3 0.6 1.5 4.8 12.4 1.7 2.6 2.6 5.7 4.9 2001الربع الثالث 

 3.4 4.9 0.7 1.6 4.3 12.0 1.1 2.1 2.5 4.6 3.8 2001الربع الرابع 

 3.0 5.9 0.7 1.5 3.6 8.5 1.3 2.4 2.2 5.0 3.6 2002الربع األول 

 2.0 6.3 0.7 2.1 5.1 9.5 1.6 1.5 2.2 5.7 4.2 2002الربع الثاني 

 3.2 6.0 0.9 1.1 3.7 7.2 2.3 1.9 1.9 3.5 3.0 2002الربع الثالث 

 2.8 5.0 0.5 1.2 4.7 9.9 1.2 2.0 1.9 3.5 3.1 2002الربع الرابع 

 2.8 5.1 0.3 1.6 4.4 9.9 1.3 2.1 2.3 5.5 4.6 2003الربع األول 

 2.5 5.0 0.4 1.7 4.9 8.2 1.8 2.2 1.6 7.7 6.4 2003 الربع الثاني 

 قطاع غزة

 1.1 5.6 0.2 1.1 3.5 18.2 1.2 0.1 5.0 0.5 9.9 2000الربع الثالث 

 1.3 4.7 0.1 1.3 4.0 14.6 1.8 0.1 5.9 0.1 9.9 2000الربع الرابع 

 1.2 6.5 0.2 1.5 4.2 12.2 1.3 0.0 5.1 0.2 10.3 2001ول الربع األ

 1.6 8.5 0.3 2.4 1.2 3.8 1.0 0.0 4.5 0.4 7.6 2001الربع الثاني 

 1.8 9.1 0.3 2.5 1.2 3.5 0.9 0.0 3.9 0.4 9.7 2001الربع الثالث 

 1.8 9.0 0.1 2.0 1.8 2.2 0.6 0.0 5.4 0.2 9.3 2001الربع الرابع 

 1.5 7.7 0.2 1.4 1.5 2.5 0.9 0.0 4.7 0.9 14.3 2002الربع األول 

 1.4 8.9 0.6 1.0 1.3 2.3 0.6 0.0 2.9 0.5 14.5 2002الربع الثاني 

 1.4 7.9 0.5 1.5 1.6 5.0 1.0 0.1 6.2 0.2 8.0 2002الربع الثالث 

 1.2 6.9 0.3 1.9 2.9 8.7 1.3 0.1 5.2 0.2 11.0 2002الربع الرابع 

 0.9 6.4 0.2 1.8 2.3 8.2 1.0 0.0 3.7 0.9 16.5 2003الربع األول 

 1.0 5.5 0.4 1.7 3.4 9.6 1.3 0.0 3.7 0.8 21.7 2003 الربع الثاني 

 زراعة الخضر ومنتجات البستنة المتخصصة والمشاتل :0112

 تربية الماشية والضأن والماعز والخيول والحمير والبغال، تربية الماشية المدرة للحليب  :0121

 صنع المالبس باستثناء المالبس من الفراء  : 1810

 قطع وتشكيل وإتمام وتجهيز األحجار  :2696

 صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية  :2811

 بناء المنشآت الكاملة أو أجزاء منها، الهندسة المدنية  :4520

 تشطيب المباني  :4540

 البيع بالتجزئة لألغذية والمشروبات والتبغ في المتاجر المتخصصة  :5220

 ىأنواع الوساطة النقدية األخر  :6519

  التعليم االبتدائي  :8010

  التعليم الثانوي والفني والمهني  :8021
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   الضفة الغربية-التوزيع النسبي ألنشطة اقتصادية مختارة 
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التجارة االنشاءات الصناعة الزراعة

 

   قطاع غزة-التوزيع النسبي ألنشطة اقتصادية مختارة
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التجارة االنشاءات الصناعة الزراعة

  
  

 الكبير في العالقة بين األنشطة االقتصادية المختلفة، حيث يلعب قطاع الزراعة دوراّ مهماً في استيعاب ونالحظ االرتباط

الصدمة الناتجة عن اإلغالق وانخفاض نسبة التشغيل في اإلنشاءات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين 

.  دوراً أكبر قليالً في قطاع غزة في استيعاب صدمة العمليلعب قطاع التجارة بالتجزئة دوراً جزئياً في الضفة الغربية و

  :وهذا الوضع ناتج عن حقيقتين

هناك نزعة لدى المتعطلين من الضفة الغربية الذين يتعطلون نتيجة اإلغالق إلى العمل المؤقت الذي ال يتطلب  .1

  .استثماراً كبيراً وبالتالي التوجه نحو الزراعة

ن قلة األرض الزراعية واعتماد الزراعة بشكل أساسي في غزة على الزراعة ينطبق ذلك على قطاع غزة إال أ .2

المروية التي تتطلب استثماراً يجعل التوجه نحو تأسيس عمل خاص في التجارة بالتجزئة أمراً أسهل وأقل 

 . تكلفة، لذلك يتوجه المتعطلون في تلك المنطقة نحو تجارة التجزئة التي غالباً ما تكون غير منظمة

  

بين معدل التمثيل النسبي لألنشطة التفصيلية في الصناعة   (ρxy)المصفوفتان التاليتان تعرضان معامل االرتباط الثنائي

والزراعة والتجارة واإلنشاءات والمحسوبة على أساس البيانات الواردة في الجدول أعاله على مستوى الضفة الغربية 

 .وقطاع غزة

  

  الضفة الغربية-ل النسبي لألنشطةمعامل االرتباط الثائي للتمثي

   الزراعة الصناعة اإلنشاءات التجارة

  الزراعة 1.00   

  الصناعة 0.10- 1.00  

  اإلنشاءات 0.90-* 0.32- 1.00 

  التجارة 0.22 0.50 0.52- 1.00

ρxy = 

 %.1يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الزراعة واإلنشاءات على مستوى * 
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  قطاع غزة-مل االرتباط الثائي للتمثيل النسبي لألنشطةمعا

   الزراعة الصناعة اإلنشاءات التجارة

  الزراعة 1.00   

  الصناعة 0.25 1.00  

  اإلنشاءات 0.83-* 0.74- 1.00 

  التجارة 0.17 0.67 0.60- 1.00

ρxy = 

  عالقة ذات داللة   % 1ى مستوى خطأ يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الزراعة واإلنشاءات عل* 

  .بين اإلنشاءات وكل من التجارة والصناعة كالً على حدة% 5   إحصائية على مستوى 

ويستخلص من المصفوفتين أعاله، أن قطاع الزراعة هو األكثر امتصاصاً لفرص العمل الناتجة عن انخفاض قطاع 

ناعة والتجارة في قطاع غزة دوراً إضافياً إلى جانب قطاع اإلنشاءات في الضفة الغربية، في حين يحتل قطاع الص

وهذا يؤكد أيضاً التفسير الذي نتبناه بشأن سلوك سوق العمل نتيجة عوامل الضغط الخارجية .  الزراعة في قطاع غزة

  .ويؤكد ذلك أيضاً قدرة مسح القوى العاملة في توصيف سوق العمل وديناميكيته
  

  ل التوزيع حسب مكان العم4-6

إغالق (كذلك فإن نتائج توزيع العاملين حسب مكان العمل تؤكد التوجه الذي نتبناه بشأن أثر اإلغالق الداخلي 

، حيث يتضح من الجدول أدناه تراجع نسبة العاملين في محافظات أخرى وتزايد نسبة العمل داخل المحافظة )المحافظات

في الضفة % 21لزيادة في نسبة العاملين في نفس محافظاتهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ معدل ا

في الفترة ) تقطيع قطاع غزة إلى ثالث قطاعات(في قطاع غزة والتي بدأت تشهد إغالقاً داخلياً % 31الغربية مقابل 

  .األخيرة بشكل كبير

  2003- 2000: نسبة العاملين حسب مكان العمل
 )الربع(الدورة  قطاع غزة الضفة الغربية

في نفس 

 المحافظة

في محافظة 

 أخرى

في إسرائيل 

 والمستوطنات

في نفس 

 المحافظة

في محافظة 

 أخرى

في إسرائيل 

 والمستوطنات

 14.0 19.8 64.6 25.7 6.6 67.7 2000الربع الثالث 

 1.6 22.8 74.9 8.5 7.4 84.0 2000الربع الرابع 

 1.2 22.1 76.0 17.2 7.2 75.6 2001الربع األول 

 1.6 24.9 73.5 17.3 8.2 74.5 2001الربع الثاني 

 1.9 22.8 75.3 16.4 7.7 75.9 2001الربع الثالث 

 1.4 21.0 77.6 16.8 7.7 75.5 2001الربع الرابع 

 1.2 19.6 79.2 14.6 8.1 77.3 2002الربع األول 

 1.6 19.1 79.3 9.4 6.9 83.6 2002الربع الثاني 

 1.9 21.1 77.0 12.4 9.1 78.5 2002الربع الثالث 

 4.5 15.6 79.9 10.6 10.1 79.4 2002الربع الرابع 

 3.8 15.1 81.1 11.6 8.4 80.0 2003الربع األول 

 3.1 12.4 84.6 12.3 5.9 81.8 2003 الربع الثاني 
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  المقارنة مع مصادر خارجية. 5

  )2003ني الربع الثا-البيانات المتوفرة من دورة الحقة ( مسح القوى العاملة 5-1

تم استخراج النتائج األولية لألسابيع السبعة األولى وجزء من األسبوع الثامن من مسح القوى العاملة للربع الثاني 

  ):بيانات غير موزونة( استمارة، وأشارت النتائج إلى ما يلي 3136، حيث بلغ عدد االستمارات المدخلة 2003

في % 39.7 إلى 2002في الربع الرابع % 42.1بية من استمرار انخفاض نسبة المشاركة في الضفة الغر .1

  . 2003في الربع الثاني % 41.3 ثم ارتفعت إلى 2003الربع األول 

في الربع الثاني % 35.3 إلى 2003في الربع األول % 37.2انخفاض نسبة المشاركة في قطاع غزة من  .2

 %)33.6 2002كانت النسبة في الربع الرابع  (2003

 مقابل 26.4(ي معدل البطالة إذ عاد وارتفع في قطاع غزة بقليل عن الضفة الغربية حصل تبدل طفيف ف .3

22.0 .( 

 ).في قطاع غزة% 24.4في الضفة الغربية مقابل % 22.7(استمرار االرتفاع في نسبة العمل في الزراعة  .4

 مقابل في الضفة% 15.2(استمرار ارتفاع نسبة العاملين بدون اجر في الضفة الغربية وقطاع غزة  .5

 ).في قطاع غزة% 14.1
 

كل هذه النتائج تدعم التفسير بأن التغير الذي شهده الربع األول هو تغير موسمي باإلضافة إلى تراجع عام في الضفة 

  .الغربية ستظهر آثاره بعد فترة إضافية

  

    2003  مرفق للربع الثاني – اإلسرائيلية ت مسح اإلجراءا5-2

 على الواقع االقتصادي واالجتماعي لألسر الفلسطيني ةة لمسح اثر اإلجراءات اإلسرائيليتم استخراج النتائج األولي

 في قطاع غزة، حيث تؤكد النتائج أن هناك تقارب في 968 في الضفة الغربية و2033 أسرة مكتملة منها 3001

الل الفترة األخيرة، مؤشرات الضفة الغربية وقطاع غزة نتج بشكل أساسي عن تراجع الوضع في الضفة الغربية خ

 :فمثالً أشارت النتائج إلى ما يلي
 

 قطاع غزة الضفة الغربية المؤشر

 6.7 7.3  نسبة األسر التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات كمصدر رئيسي

  23.6  22.8   شهر الماضية في صمودها على المساعدة12نسبة األسر التي اعتمدت خالل الـ

  63.0  79.4   شهر الماضية في صمودها على تخفيض النفقات12سر التي اعتمدت خالل الـنسبة األ

  42.2  39.0   شهر الماضية في صمودها على االستدانة12نسبة األسر التي اعتمدت خالل الـ

  51.2  64.8   شهر الماضية في صمودها على تأجيل دفع الفواتير12نسبة األسر التي اعتمدت خالل الـ

  16.1  29.3  سر التي أشارت إلى أنها بحاجة إلى غذاءنسبة األ

  1200  1500  2003نسبة دخل األسرة الوسيط خالل الربع نيسان 

وهذا بطبيعة الحال يعزز توجهاتنا بأن هناك تدني في مستوى المؤشرات الخاصة بالضفة الغربية واتجاه القترابها من 

  .قطاع غزة

  

  استنتاجات . 6
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ستنتاج بأنه ال يوجد مشكلة فنية جوهرية في تصميم وتنفيذ مسح القوى على الصعيد العام، من الممكن اال .1

 ليست مرتبطة بخطأ 2003 والربع األول 2002وأن التغيرات التي لوحظت في دورة الربع الرابع .  العاملة

ريب ولكن يمكن االستنتاج أيضاً بأن هناك تحيز كبير في التركيز على دقة اإلجابات والتد.  منهجي أو إجرائي

واإلشراف إذ يبدو أن الفريق الفني والميداني يركزان على الحصول على بيانات قوى عاملة ذات جودة 

 .مرتفعة، وال يصاحب ذلك نفس النزعة للبيانات الديمغرافية واالجتماعية
 
لم يتضح أنه يوجد أي مشكلة في تصميم أو سحب أو اختيار عينة مسح القوى العاملة، وإن وجد بعض  .2

الت فهي ال ترتبط بالتصميم أو االختيار وإنما في قدم اإلطار ال سيما في ظل التغيرات التي طرأت على المشك

وهنا يمكن االستنتاج بأن العينة وتصميمها الحالي بحاجة .   المجتمع الفلسطيني بعد عامين من االنتفاضة

  .رات التي نشأتلمراجعة في ضوء إنشاء الجدار الفاصل بحيث يأخذ بعين االعتبار التغي
 
لم يتضح أن هناك أي مشكلة في آليات تنفيذ جمع البيانات من الناحية اإلجرائية، إال أن هناك الكثير من  .3

التحسينات المطلوبة في مجال اإلشراف الميداني، إذ أن الكثير من األخطاء التي تم رصدها لم تكن لتقع لو 

 .كان هناك إشراف ميداني أكثر تدخالً
 
ن هناك أي مشكلة في التدقيق الميداني، وإن كان هناك حاجة إلعادة التدريب على التدقيق في مجال لم يتضح أ .4

الفحوص التكميلية لتحسين اتساق بيانات االستمارة الواحدة، ال سيما الربط بين المتغيرات المختلفة في 

  .االستمارة
 
يب، ولكن هناك أخطاء من النوع الذي يقع به في مجال الترميز، تبين أنه ال يوجد أخطاء يمكن أن تعزى للتدر .5

وفي هذا اإلطار تبين أنه ال يوجد مشكلة في .  المحترفون نتيجة تراكم الخبرة في تنفيذ العمل بشكل روتيني

  .الترميز عند تجميع الرموز على الحد األول المعتمد للنشر حالياً
 
كما لم .   األمور تسير بشكل جيد ووفقاً للتعليماتفيما يخص إدخال البيانات، لم يتضح أن هناك أي مشكلة وأن .6

  . يتضح أن هناك أي مشكلة في آليات تنظيف البيانات ومعالجتها
 
أما فيما يخص الفهم واإلدراك لمعني األسئلة ومرماها، ال بد من اإلشارة إلى أن هناك مشكلة فعالً في نقص  .7

 مشكلة منهجية يجب معالجتها بسرعة من خالل عقد الفهم أو اختالفه بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه

 . دورة تدريب مكثفة ومفصلة يحضرها جميع أعضاء الفريق الميداني بمن فيهم المدققون والمرمزون
 
ال يوجد أية مشكلة في نشر البيانات على الحد الذي تنشر فيه البيانات في التقارير الحالية، إال أنه ينصح عند  .8

ات الخام المؤهلة لالستخدام العام بتدقيق رموز النشاط االقتصادي والمهنة واتساقها عبر إعداد ملفات البيان

، إذ ظهرت بعض النتائج غير المبررة في الترميز على الحد )المتكررة لنفس األسر(الدورات المتعاقبة 

  .التفصيلي في كل من المهنة والنشاط االقتصادي
 
غرافية التي يتم جمعها من خالل مسح القوى العاملة ذات جودة تكفي أشارت الدراسة إلى أن البيانات الديم .9

الستخدامها في إطار المعلومات الخلفية للقوى العاملة، إال أنها ال تتمتع بالجودة الكافية لتكون مصدراً للبيانات 
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ت ديمغرافية الديمغرافية الممكن استخدامها الشتقاق مؤشرات ديمغرافية على المستوى الوطني أو لفحص بيانا

  .تم الحصول عليها من مصادر أخرى
 

بيانات التعليم تعاني من تدني جودتها، وال ينصح باستخدامها إال في اإلطار العمومي للنشر المستخدم في مسح  .10

القوى العاملة، وهناك حاجة لتطوير جودتها بشكل جوهري إذا تقرر استخدام مسح القوى العاملة كمصدر لهذا 

  .ناتالنوع من البيا
 

بيانات عدد الغرف تعاني أيضاً من تدني جودتها، ويبدو أن الفريق الميداني ال يركز على تعريف الغرفة عند  .11

وبالطبع هذا ينعكس على معدل كثافة .  طرح األسئلة أو لسبب ما فإن نتائج هذا النوع البيانات متدنية الجودة

  .السكن وبقية المتغيرات المشتقة من هذا المتغير
 

  .نات القوى العاملة جيدة ومتسقة بشكل عام، ولم تظهر الفحوص أية مشاكل فنية في هذا النوع من البياناتبيا .12
 

  .بيانات التصنيف المهني ال توجد فيها مشكلة عدا عن مشكلة الترميز التي تم اإلشارة لها سابقاً .13
 

  .ي تم اإلشارة لها سابقاًبيانات النشاط االقتصادي ال توجد فيها مشكلة عدا عن مشكلة الترميز الت .14
 

بيانات الحالة العملية أقل جودة من بيانات المهنة الرئيسية والنشاط االقتصادي، وهناك حاجة لتركيز التدريب  .15

على هذا المتغير في استمارة القوى العاملة، كما أن هناك حاجة إلعادة فحص بيانات األسر المشتركة بين 

  . الستخدام الجمهورالدورات قبل إتاحة البيانات الخام
 

 .بيانات مكان العمل ال يوجد بها أي مشكلة وهي متسقة بشكل عام .16

  

معظم التغيرات األساسية ناتجة : من الممكن تفسير نتائج األرباع األخيرة لمسح القوى العاملة على النحو التالي .17

فض نسبة العاملين في عن ثالثة عوامل ضاغطة هي اإلغالق بين األراضي الفلسطينية وإسرائيل والذي يخ

اإلنشاءات ويؤدي إلى عودة العاملين للبحث في السوق المحلي، ثم يأتي اإلغالق الداخلي الذي يخفض نسبة 

العاملين في السوق المحلي في محافظات أخرى وعودة العاملين للبحث عن فرص عمل في المحافظات 

حث عن عمل مؤقت وغير مكلف من حيث التأسيس التي يقيمون بها، وهؤالء يتجهون للب) التجمعات السكانية(

ويتطلب قوى عاملة كبيرة نسبية لحل مشكلة إيجاد فرصة العمل، وهنا يأتي دور الموسمية ففي الضفة الغربية 

يتجه الموسميون للعمل في قطاف الزيتون، وفي قطاع غزة يتجه الموسميون إما للعمل في زراعة الخضروات 

أسيس مشروع صغير في التجارة بالتجزئة والتي يرتبط كثير منها بالمنتجات أو تربية الحيوانات أو لت

إن كانت تزداد حدته نتيجة ,األول تغير موسمي اعتيادي، و: وبالتالي فإننا أمام نوعين من التغيرات.  الزراعية

من قطاع غزة ظروف ترافقه مع اإلغالق، أما التغير األهم فهو تردي األوضاع في الضفة الغربية واقترابها 

ال سيما في منطقة الشمال بسبب كثرة االجتياحات، والتشديد في اإلغالق باإلضافة إلى الجدار الفصل الذي 

يمنع كلياً كل إمكانية الستفادة سكان محافظات شمال الضفة الغربية من العمل في إسرائيل أو التكسب من 

 . م في المحافظات الفلسطينية الشماليةعرب الداخل الذين كانوا ينفقون جزءاً مهماً من أمواله
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 نجد أن معدل البطالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 2002عند االطالع على نتائج الربع الرابع  .18

وبمقارنة نتائج األرباع المتقابلة مع ).  على التوالي% 28.0و % 27.0(قريبين من بعضهما بشكل كبير 

حظ نفس السلوك لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة لمؤشرات ، نال2002 و2001بعضها البعض لعامي 

 .نسبة المشاركة والعاملين في الزراعة والعاملين كأعضاء أسرة غير مدفوعي األجر
 

 
  توصيات. 7

 . 2003نشر البيانات المتعلقة بالربع األول  .1

وى الوطني بهدف تعميم النتائج عقد ورشة عمل لمناقشة تقرير نتائج الربع األول ونتائج هذا التقرير على المست .2

وإعالن التبدل الحاصل وإن كان موسمياً وتهيئة االقتصاديين والمهتمين وتوعيتهم بشأن التغيرات التي تطرأ 

 . على الضفة الغربية

عقد دورة تدريبية مفصلة وشاملة للفريق الميداني وإعادة التركيز على المفاهيم في الديمغرافيا والمجاالت  .3

ة، ال سيما التعليم وعدد الغرف باإلضافة إلى المرور مرة أخرى على كل سؤال بالتفصيل الممل، االجتماعي

على أن يتم إعادة تحديث دليل التدريب الميداني للقوى العاملة وتعميمه على الفريق الميداني وتدريبهم على 

 .الدليل بالتفصيل

 .االستمرار في الفحوص الميدانية واإلدخال في كل دورة .4

جب على الباحث الميداني أن يحاول بشكل اكثر جدية في الحصول على بطاقة الهوية او أي وثائق أخرى ي .5

كذلك على الباحث محاولة الحصول على إجابات افضل . تساعد في الحصول على تاريخ الميالد ورقم الهوية

الميداني توضيح مفهوم كما يجب على الباحث . حول التعليم والتأكيد على المبحوث بإعطاء إجابات افضل

 .الغرفة بالشكل الصحيح للمبحوث ومساعدة المبحوث في إعطاء الجواب الدقيق

إعادة تأهيل الفريق جدياً في مسألة الحصول على بيانات تعليم جيدة إذا قرر الجهاز استخدام مسح القوى  .6

الدنيا لتقليل نسبة الخطأ، بحيث يتم أو توسيع فئة عدد سنوات الدراسة للسنوات . العاملة كمصدر لبيانات التعليم

 .  سنوات، حيث غالبية األخطاء تقع ضمن تلك الفئة9-1 سنوات إلى 6-1استبدال 

 .استكمال طاقم العمل الميداني بتوفير مهمة تدقيق لكل من الوسط والجنوب .7

 .ة لذلكربما يكون من المفيد إجراء تدوير في فريق العمل الميداني إذا توفرت الموازنات الالزم .8

هناك حاجة لتكثيف اإلشراف الميداني، على أن يتم التركيز على الجوانب الفنية في الحصول على معلومات  .9

 .صحيحة ومدققة ومتسقة بشكل جيد

وضع مجموعة من الضوابط اإلضافية على تصنيف الحالة العملية وعالقة ذلك بالتأهيل العلمي والعمر  .10

 .والنشاط االقتصادي والمهنة

اجة ألن يشمل برنامج التنظيف اآللي المقارنة أو الفحص مع نتائج الدورات السابقة لألسر المتكررة، هناك ح .11

 .سواء للتأكد من أن جميع األفراد تم استيفاء بياناتهم أو من منطقية البيانات وتغيرها عبر الدورات المتعاقبة
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