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  شكر وتقدير
  

ساهمت في إنجاح جمع يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي 

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

  

، بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي 2011لقد تم تخطيط وتنفيذ المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

وعدد من أعضاء  )PNA(ة ينطيسلالفية نوطلا ةلطسال بين كل من لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك

ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية  2011لعام ) CFG(مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز

  ).SDC(الفلسطينية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

  

ل الرئيسية للجهاز يومتلا ةعومجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

)CFG( على مساهمتهم القيمة بتنفيذ هذا المشروع.  
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  المقدمة
  

في نطاق الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في توفير اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية حول 

.  2011المعلومات واالتصاالت،  االمسح األسري لتكنولوجي نفذ الجهازمختلف مجاالت الحياة للمجتمع الفلسطيني، 

ن توفر وسائل واستخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات يهدف المسح بشكل رئيسي لتوفير بيانات إحصائية شاملة ع

واالتصاالت من خالل عرض للفئات المستخدمة حسب خصائصها الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وظروف 

كذلك رصد ظاهرة مجتمع المعرفة .  وأهداف وميزات استخدام هذه الفئات المجتمعية لتقنيات المعلومات واالتصاالت

الهاتف (ات من خالل دراسة آليات النفاذ واالستخدام لألدوات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمعلوم

 .من قبل أفراد المجتمع الفلسطيني) الثابت، الهاتف النقال، الحاسوب، اإلنترنت

  

نما الفصل الثاني يحتوي النتائج الرئيسية للمسح، بي الفصل األولحيث يشمل فصول رئيسية  ثالثةالتقرير  يتضمن هذا

على المنهجية والجودة والتي تتعرض الى استمارة المسح واإلطار والعينة وشمولية المسح والعمليات الميدانية من حيث 

  . المسح اجمع البيانات ومعالجتها وجدولتها، والفصل الثالث يشمل المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في هذ

  

التقرير في تمكين المخططين وصناع القرار من القيام بأعبائهم في رسم السياسات التنموية حول نأمل أن يسهم هذا 

القضايا األساسية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات في األراضي الفلسطينية، وأن ينير درب متخذي القرار وصانعي 

  .مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن  السياسات ضمن
 

 لي التوفيق،،،واهللا و

  
  

  
  

  عال عوض      2011 ،تشرين ثاني

  الجهازرئيس  
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  الفصل األول

  

  النتائج الرئيسية
  

 البنية األساسية والنفاذ لبعض وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1.1

في الضفة % 53.2بواقع ( ،2011للعام  %50.9في األراضي الفلسطينية  بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب

في األراضي الفلسطينية  لديها جهاز حاسوب كاناألسر من % 49.2، مقارنة مع )في قطاع غزة% 46.5، مقابل الغربية

لديها  من األسر في األراضي الفلسطينية %30.4اإلنترنت، فقد بينت النتائج أن ببخصوص االتصال  أما  .2009في العام 

% 28.5، مقارنة مع )قطاع غزة على مستوى% 30.0و ،الضفة الغربية مستوى على% 30.6بواقع ( باإلنترنت، اتصال

لالقط األسر المقتنية  بلغت نسبةهذا و.  2009كان لديها اتصال باإلنترنت في العام  من األسر في األراضي الفلسطينية

في قطاع % 90.1ية، وفي الضفة الغرب% 95.9بواقع (على مستوى األراضي الفلسطينية، % 93.9) ستااليت(الفضائي 

   .2009للعام لالقط الفضائي من األسر المقتنية % 92.0مقارنة مع  ،)غزة

  

على مستوى الضفة % 45.3بواقع (، من األسر في األراضي الفلسطينية لديها خط هاتف% 44.0أن  كما أشارت النتائج 

 لديها خط هاتف كان األراضي الفلسطينيةمن األسر في % 47.5، مقارنة مع )قطاع غزة على مستوى% 41.6الغربية، و

، بواقع 2011عام  في األراضي الفلسطينية من األسر لديها هاتف نقال% 95.0أظهرت البيانات أن   .2009في العام 

   .في قطاع غزة% 94.7في الضفة الغربية مقابل % 95.1

  

 الحاسوب واستخداماته 2.1

األفراد في من  %53.7أن  إلى أشارت النتائج، 2011عام  )سنوات فأكثر 10(أما بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد 

في قطاع غزة، وبواقع % 51.7في الضفة الغربية، مقابل % 54.8ع بواقيستخدمون الحاسوب، األراضي الفلسطينية 

الذين يستخدمون  سنوات فأكثر 10فقد بلغت نسبة األفراد  2009لإلناث، وعند المقارنة مع العام % 48.7للذكور، و% 58.5

 %.  57.1الحاسوب 

  

من األسر في % 49.4فيما يتعلق باألسباب الرئيسية وراء عدم اقتناء األسرة لجهاز حاسوب، أشارت النتائج الى أن 

     أسعار أجهزةبب وراء عدم اقتنائه إلى ارتفاع األراضي الفلسطينية التي ليس لديها جهاز حاسوب قد عزت الس

بسبب عدم وجود فرد مؤهل الستخدام % 23.2، و)قطاع غزة في% 49.6الضفة الغربية، و في% 49.3بواقع (الحاسوب، 

  .)في قطاع غزة% 30.4في الضفة الغربية، و% 19.0بواقع (الحاسوب، 

  

  اإلنترنت واستخداماتها 3.1

مقارنة مع ، يستخدمون اإلنترنت في األراضي الفلسطينية )سنوات فأكثر 10(من األفراد % 39.6أشارت النتائج إلى أن 

سنوات  10فيما بلغت نسبة األفراد .  2009راضي الفلسطينية في العام كانوا يستخدمون اإلنترنت في األ منهم% 32.3
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ية، في الضفة الغرب% 68.3بواقع ، %69.8الذين يستخدمون الحاسوب حسب استخدامهم لالنترنت  2011فأكثر في العام 

   .%66.2ولإلناث % 72.7هذه النسبة بين الذكور واإلناث حيث بلغت للذكور وتتفاوت  . في قطاع غزة% 72.5مقابل 

  

من األفراد الذين يستخدمون االنترنت % 85.7أما بخصوص الغرض من استخدام اإلنترنت، فقد أشارت نتائج المسح إلى أن 

بغرض  %69.1وبغرض الدراسة  هيستخدمون%) 49.3( النصف بغرض اإلطالع والمعرفة، وما يقارب يستخدمونه

بغرض التسلية والترفيه، في حين بلغت نسبة األفراد الذين يستخدمون  هيستخدمون )%79.3(، فيما أكثر من الثلثين االتصال

مع  2011 وعند مقارنة الغرض من استخدام اإلنترنت لألفراد في العام. )%18.2(اإلنترنت بغرض العمل حوالي الخمس 

  . حسب السبب ، أشارت النتائج إلى تقارب كبير في النسب2009العام 

  

في األراضي  %27.5 سنوات فأكثر الذين لديهم بريد الكتروني 10بلغت نسبة األفراد  يتعلق بالبريد االلكتروني فقد فيما

  .2009في العام % 21.3، مقارنة مع الفلسطينية

  

  التهديدات المعلوماتية  4.1

سنوات فأكثر الذين يستخدمون االنترنت تعرضوا لدخول فيروسات  10من األفراد % 47.0رت نتائج المسح إلى أن أشا

تم سرقة  هممن% 7.3وتعرضوا لتخريب المعلومات والعبث فيها، % 9.3أثناء تواجدهم على شبكة االنترنت، في حين 

  .تم سرقة أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بهم هممن% 1.1بياناتهم الشخصية و
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  الفصل الثاني
  

  المنهجية والجودة
  

  أهداف المسح  1.2

يهدف المسح بشكل رئيسي لتوفير بيانات إحصائية شاملة عن توفر وسائل واستخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات 

وظروف وأهداف استخدام شرائح المجتمع المختلفة لتقنيات  )النقالالحاسوب، واالنترنت، والهاتف (، مثل واالتصاالت

كذلك رصد ظاهرة مجتمع المعرفة من خالل دراسة آليات النفاذ واالستخدام لألدوات األساسية .  المعلومات واالتصاالت

  .   لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل أفراد المجتمع الفلسطيني

  

  االستمارة  2.2

التوصيات الدولية وتجارب الدول في هذا مراجعة  المسح بعدتم تطوير استمارة ء تحديد االحتياجات من البيانات، على ضو

  .المجال، والنقاش مع الجهات المعنية

  

  :هما قسمين رئيسيينمسح من الباإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية تتكون استمارة 

 )اإلنترنت(واالتصال بشبكة المعلومات العالمية  الحاسوباقتناء ب المتعلقة المعلومات وتشمل بيانات األسرة: القسم األول

خالل أالثني عشر شهر الماضية من يوم  واإلنترنت الحاسوببيانات حول العديد من المواضيع المرتبطة باستخدام وكذلك 

01/07/2011.   

، ومدى استخدام اإلنترنت حسب االستخدامحول استخدام الحاسوب والغرض من  معلوماتألفراد يشمل ل: القسم الثاني

 الحاسوببيانات حول العديد من المواضيع المرتبطة باستخدام وكذلك  .الهاتف النقال امتالك أجهزهو ،الغرض والمكان

  .01/07/2011من يوم  سنوات فأكثر خالل أالثني عشر شهر الماضية 10من قبل األفراد  واإلنترنت والهاتف النقال

  

   اإلطار والعينة  3.2
  

  مجتمع الهدف  1.3.2

األسر الفلسطينية المقيمة بصفة  جميع من ،2011 األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمسح لمجتمع الهدف ل يتكون

  .سنوات فأكثر 10ويركز على األفراد من الفئة العمرية  في األراضي الفلسطينية ةاعتيادي

  

  إطار المعاينة   2.2.3

العينة الشاملة  وتتألف  2007تعداد السكان والمساكن والمنشآت  إطار  منإطار المعاينة من عينة شاملة تم اختيارها  يتكون

المستخدمة في  العد، وهي عبارة عن مناطق )أسرة 123 متوسط عدد األسر(مناطق جغرافية متقاربة الحجم  منهذه 

  .المرحلة األولى من عملية اختيار العينة في )PSUs(التعداد، وقد تم استخدام هذه المناطق كوحدات معاينة أولية
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  حجم العينة  3.3.2

جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع موزعة على  ،األراضي الفلسطينيةأسرة فلسطينية في  4,448بلغ حجم العينة 

   .أسرة في قطاع غزة 1,400أسرة في الضفة الغربية و 3,048

  

الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بصورة دورية منـذ أيلـول   عينة هذا المسح هي عينة جزئية من عينة القوى العاملة 

با، وتشتمل عينة هـذا المسـح   أسبوع بالتساوي تقري 13و العينة موزعة على ، بشكل ربعيحيث يتم تنفيذ مسح القوى العاملة  1995

  ).62 الدورة(من دورة القوى العاملة  7إلى األسبوع  1أسابيع وهي األسبوع  7على 

  
 

  تصميم العينة  4.3.2

  :مراحل 3طبقية عنقودية عشوائية منتظمة تم اختيارها على تصميم العينة فهي عينة 

للـدورة  منطقة عد  502يتم فيها اختيار عينة طبقية عشوائية منتظمة من مناطق العد للعينة الشاملة يبلغ عددها : المرحلة األولى -1

  ).                       منطقة عد  289أما بالنسبة لحجم عينة مناطق العد لمسح تكنولوجيا المعلومات فهي (كاملة 

، وقـد تـم   في المرحلة األولى شوائية منتظمة من األسر ضمن كل منطقة عد مختارةاختيار عينة عيتم فيها : المرحلة الثانية -2  

  .أسرة في منطقة العد الواحدة 16اختيار ما معدله 

 )(KISH TABLESوتستخدم جداول كيش سنوات فأكثر من األسرة المختارة،  10فرد اختيار  في الميدان يتم : المرحلة الثالثة -3

  .ن األسرة لضمان العشوائيةملية اختيار الفرد معفي 

  

  طبقات العينة  5.3.2

  :طبقات كما يلي إلىتقسيم المجتمع  تم

  .المحافظة .1

 ).ات الالجئينمخيم ،حضر، ريف( التجمع نوع .2
 

  حساب األوزان  4.2

عرف الوزن على انه مقلوب احتمال االختيار للعنصر في العينة، ويمكن تفسير الوزن على انه مقدار ما يمثله العنصر في ي

ألوزان بحيث تراعي التعويض عن حاالت عدم االكتمال التي تمت خالل عملية ام حساب توقد .  العينة من عناصر المجتمع

لعمري حسب التقديرات السكانية في االسكان حسب المنطقة والجنس، والتركيب جمع البيانات، باإلضافة إلى مراعاة توزيع 

األوزان، بحيث يكون لكل وحدة  ن الضروري عند حساب التقديرات لمؤشرات المسح أن يتم حسابمو.  فترة إسناد المسح

  .تحليل وزن يتناسب مع احتمال االختيار للوحدة
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ن تعديل األوزان مهم للتقليل من التحيز الناشئ عن حاالت عدم االستجابة، كما أن تعديل األوزان راعى التغير في عدد إ

وعي عند حساب األوزان ركما .  المسح وحتى تنفيذ 2007السكان منذ إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت عام 

.  2011سطينية وتوزيعهم حسب الفئات العمرية في منتصف الربع الثاني من عام والتقديرات عدد السكان في األراضي الفل

  .لذا فإن النتائج والتقديرات والنسب المستخرجة من هذا المسح تمثل الواقع في األراضي الفلسطينية في تلك الفترة

  

  العمليات الميدانية 5.2
  

  تجهيز كتيب إرشادات الباحثات وتدريب الفريق 1.5.2

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

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

.  شرف والمدقق، بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات الالزمة لضمان نجاح المسحوكذلك تم تجهيز كتيبات تدريب الم

  .  وتم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب

  

 طاقمب م تدريت.  ر الدورة التدريبية ألغراض المسح الرئيسي المقررة لفريق البحث في المسحلحضو باحثاً 18 ءدعاتاس مت

ي لوقت الكافارة اتمسالا منء جز تدريب من قبل إدارة المشروع، وقد تم إعطاء كلد للالمعدول مل الميداني وفق الجلعا

 على يالتلتعددريب تم إجراء بعض التثناء اواما تم إجراء تمارين عملية في قاعة التدريب، ك وإجراء النقاش الالزم حوله،

ي للفريق في يمقد امتحان تقيع تم إال انه ،ب جيدا كونه يعمل في مسح القوى العاملةمدريق الباحثين رف وكون لة،بعض األسئ

التدريب على العديد من التمارين العملية  أشتملكما .  فاأساسه آلية عمل الفريق من تدقيق وإشرى علد نهاية التدريب، وحد

  .ل الميداني بنجاحالصفية لضمان حصول المتدربين على جميع المهارات الالزمة لتنفيذ العم

  

  العمل الميداني للمسح الرئيسي 2.5.2

ئيسي في الضفة الغربية وقطاع رلالتنفيذ العمل الميداني للمسح  ةطخبوضع  ينلمسوح والعمل الميدامة لعالا ةرادإلا تماق

االستمارات وآالت حاسبة (العمل  اتدووأاقم البحث، وتحضير لوازم العمل لة تحضير طحرالم هذت هملش وقد. ةزغ

    ).نةعيوكشوف  ال

  

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة 15/08/2011 ، وانتهى بتاريخ05/07/2011وقد بدأ العمل الميداني للمسح بتاريخ 

   

  تدقيق البيانات في الميدان 3.5.2

كانت آلية التدقيق المتبعة و  .عليها ينالمدقققامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم 

  :كالتالي

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

  .بدقةجميع اإلجابات  ه قد تم تسجيلفي االستمارة، وأن

  .إلى الميدان بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض وجدإعادة االستمارات غير المكتملة أو التي  -

  

  آلية اإلشراف والمتابعة 4.5.2

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

.  قوم بتوزيع العمل على الفريق من خالل الخارطة وكشف العينة االستدالليي، حيث كان المشرف ينللباحث اإلنجاز اليومي

وضح فيها عدد المقابالت المكتملة، وحاالت يقدم تقارير يومية وأسبوعية إلى منسق العمل الميداني وإدارة المشروع، يوكان 

غير المأهولة والحاالت التي لم يتم فيها تحديد نتيجة المقابلة، والحاالت  كالوحدات السكنية ،الرفض، والحاالت التي ال تنطبق

باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل الفنيين ومنسقي العمل   .زياراتثالث  بعد التي لم يكن باإلمكان االتصال بها

  .تواجه فريق العمل الميدانيالميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة 

  

  وجدولتها معالجة البيانات 6.2

ملفين  وقد جرى تنظيم عملية إدخال البيانات في  .SPSSو، ACCESSتمت حوسبة ومعالجة البيانات باستخدام حزمتي 

اإلدخال المستخدم ، وقد روعي عند تصميم برنامج )ملف األسرة، وملف األفراد( والتي تمثل األجزاء الرئيسية لالستمارة

، حيث يتم من خالل هذا البرنامج ربط كافة وضع عالقات لبيانات االستمارة وذلك للسيطرة على البيانات واكتشاف األخطاء

  .أجزاء االستمارة ويتم مراعاة المنطقية في اإلجابة
  

  دقة البيانات  7.2
  

  األخطاء اإلحصائية 1.7.2

المعياري، والذي يعرف على انه الجذر  غالباً بالخطأ ألخطاء اإلحصائيةاوتقاس .  يمكن تقييمها إحصائيا ألخطاء اإلحصائيةا

 حيث يتم اسـتخدام طريقـة   ،SPSSلقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجية .  التربيعي الموجب للتباين

)Ultimate Cluster ( من خالل بند )Complex Sample Analysis( في حساب التباين. 

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

التبـاين الهـم    حسـاب تم  وقد  .من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

 مـع ن مرفق ايالتب حساب جدول حيث أن، في التقرير المذكورةفي مستويات النشر للتقديرات  إشكاليةوجد ي الوالمؤشرات، 

  .التقرير

  

  األخطاء غير اإلحصائية 2.7.2

اإلخفاق في تفسير أسئلة االستمارة،  لمث: إجراءات العمل اإلحصائي في مراحله المختلفةبخطاء غير اإلحصائية ألاترتبط 

وتعتمد هذه .  وء التغطية اإلحصائية وغير ذلك من األسبابوسم الرغبة في اإلجابة الصحيحة، أو عدم القدرة عليها، دعو
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ذل بقد و  .األخطاء على نوعية العمل ونوعية التدريب واإلشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات مختلفة

إال انه من الصعب تقدير قيمة هذا النوع  ،إلحصائيةاغير  ألخطاءاراحل للتقليل من حثيثة في مختلف الم اًجهود فريق العمل

  .من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية تقوم على أسس نظرية بمعالجتها

  

   قيم معدالت اإلجابة  8.2
  

  2011، ونسب االستجابة حسب المنطقةعدد األسر واألفراد 
  

 العينة ومعدالت االستجابة
 المنطقة

 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

 1,400 3,048 4,448  اسر العينة

 1,272 2,659 3,931  )المكتملة(اسر العينة التي تم مقابلتها

 94.0 93.9 93.9  نسبة االستجابة

 619 1,237 1,856  )سنوات فأكثر 10(الذكور الذين تم مقابلتهم  

 623 1,335 1,958  )فأكثرسنوات  10(اإلناث اللواتي تمت مقابلتهن  

 89.0 84.4 85.7  )فأكثرسنوات  10(نسبة االستجابة لألفراد 

  
  المقارنات  9.2

) 2(والجدول رقم  .النتائج هذه وقد لوحظ وجود اتساق بينلقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح والمسوح السابقة، 

، والذي يوضح التطور الحاصل على نسب النفاذ واالستخدام لوسائل 2000منذ العام  يوضح المقارنات عبر سالسل زمنية

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  

 إجراءات ضبط الجودة  10.2

ومن ، االستمارات من الميدان من خالل وضع آلية عمل للمتابعة على جمعتم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات 

  :أبرزها

، وتحديد أهداف هذه الزيارات فترة العمل الميداني والتي كانت مدتها ستة أسابيعوضع برنامج زيارات لألسر خالل  •

  .والبيانات التي يتم جمعها في كل زيارة

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

  .فترة العمل الميدانيخالل 

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

  . فأكثرسنوات  10فئة األعمار 

البيانات  دقيقيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آلياً، كما تم وضع آلية لتأما فيما يتعلق بفحوص معالجة الب •

 .هو ما يسمى قواعد التدقيق اآللي ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال
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  مالحظات فنية أخرى 11.2

 العاممسح المنفذ في ينسجم مع سلسلة ال بنسق واحد أدوات المسح من منهجية وتصميم للعينة واالستمارةلقد تم الحفاظ على 

لتمكين الباحثين والدارسين من إجراء  المرفق مع مسح الثقافة األسري، 2009، وكذلك العام 2006، والعام 2004

، تم اختصار استمارة المسح لتكون 2011للعام  ولكون هذا المسح مرفق مع مسح القوى العاملة الربع الرابع. المقارنات

اصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بحيث لم تتجاوز االستمارة الثالث صفحات، بعدد مقتصرة على أهم المؤشرات الخ

، تم استيفاء KISHحسب جدول ) سنوات فأكثر 10(سؤال،  وللحفاظ على نفس المنهجية في اختيار الفرد  30أسئلة حوالي 

  .والمرتبطة مباشرة بأسئلة الفرد وتضبط جودتها من عينة األفراد هاتفيا، وكان ذلك بعد استيفاء أسئلة األسرة% 1ما نسبته 
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  الفصل الثالث
  

  المفاهيم والمصطلحات
  

  : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

،  والقيام بعمليات استرجاع البيانات، وتخزينها، وتنظيمها، وأساليب توصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما

ومن بعض .  واليدوية ةكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني.   معالجتها وانتاجها

الحواسيب، والماسحات الضوئية، والكاميرات الرقمية، والهواتف، والفاكسات، واألقراص  تأدوات تكنولوجيا المعلوما

  .طبيقات متعددة الوسائطالمضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد البيانات والت
  

    :يالموقع اإللكترون

عبر  إليها، وعادة ما يمكن الوصول الوثائقغيرها من  أوواشرطه الفيديو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من 

  .httpوالتي تكاد تكون دائما متاحة من خالل اإلنترنت، 
  

  :اإلنترنت

وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة األنواع  واألحجام في العالم، وهي هي الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات 

وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات، ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت منها االتصال الهاتفي، 

  .يوالنطاق العريض والخط الرقمي والبريد اإللكترون
  

  :البريد اإللكتروني

  .النصوص والملحقاتضمن ذلك ومن ، الرسائل لتبادل مستعملي الشبكِة محلياً وحول العالمل تسمحوسيلة 
  

  :استخدام اإلنترنت

الدخول إلى المواقع، قراءة الصحف، : عرف استخدام اإلنترنت ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل

  ).شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح 12خالل (ترة االستخدام وقد حددت ف. تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة
  

  :استخدام الحاسوب

تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات : القيام باالستخدامات األساسية مثلعرف استخدام الحاسوب ألغراض هذا المسح بأنه 

  ).شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح 12خالل (وقد حددت فترة االستخدام معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها، 
  

  :التجارة اإللكترونية

األسر، األفراد، الحكومات،    سلع َأو خدمات، سواء بين األعمال التجارية،شراء َأو  بيع من صفقة إلكترونية إجراء هو

بغض النظر عن البيع عبر اإلنترنت  أوومنظمات عامة أو خاصة و تنفذ بواسطة اإلنترنت، حيث تنفذ عملية طلب الشراء 

   .آلية الدفع وطريقته
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  :الالقط الفضائي

جهاز يستخدم الستقبال اإلذاعة التلفزيونية مباشرة من السواتل، كذلك هو إحدى وسائل االتصال باإلنترنت من خالل بطاقة 

  .خاصة به
  

   :خطوط الهواتف الرئيسية

  .الشبكة العمومية التبديلية وله منفذ مخصص في معدات البدالة الهاتفيةهو خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشترك ب
   

  ): محمول(هاتف نقال 

  .يقصد به خط الهاتف الخلوي والذي يتبع ألي شركة تقدم هذه الخدمة
  

  :الشبكة الرقمية متكاملة الخدمة

عن طريق كرت يشبه كرت الفاكس، ولكنه أسرع منه خمس أضعاف، يحتاج إلـى خـط    تإحدى وسائل االتصال باإلنترن

  .     هاتف خاص ومستقل، تكلفته تعتمد على شركة الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي إلرسال واستقبال البيانات والصوت
  

    :الخط الرقمي

عاف، ويحتاج إلـى خـط هـاتف خـاص     عن طريق الهاتف، ولكنه أسرع منه عشرة أض تإحدى وسائل االتصال باإلنترن

  .     ومستقل، تكلفته تعتمد على شركة الهاتف، وهو نظام اتصال رقمي إلرسال واستقبال البيانات والصوت
  

   ):مودم(مغير الترددات 

  .هو جهاز للربط مع اإلنترنت من خالل الهاتف الثابت
  

  :االتصال الهاتفي باإلنترنت

وخط هاتفي، والذي يتطلب أن يقوم مغير الترددات بطلب رقم ) مودوم(عن طريق مغير الترددات  توسيلة اتصال باإلنترن 

وتقتصر سرعة مغير الترددات لالتصال باإلنترنت عموما على سرعة تتراوح مـا  .  النفاذ لإلنترنت ىهاتف عند الحاجة إل

  .كيلوا بايت 56 -28بين 
  

    :الخط الالتماثلي

يستخدم في نقـل البيانـات والملفـات والصـور،     .  نترنت، وهو نظام منبثق عن الخط الرقميإحدى وسائل االتصال باإل

وهو جهاز يتم ربطه في الحاسوب ويقـدم  .  ميجابايت 6وألغراض محددة في المؤسسات الصغيرة والمنازل، سرعته تفوق 

  . من قبل شركة االتصاالت المزودة للخدمة
  

    :الالسلكي

يتم من خالله استقبال خدمة اإلنترنت  بدون أسالك وذلك عن طريق تركيب جهاز استقبال تإلنترنإحدى وسائل االتصال با 

  .من الجهة المزودة، وسرعته عالية في تحميل الملفات
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  ):الوامضة(الذاكرة المحمولة 

عادة لتخزين البـرامج   وتستخدم الذاكرة النشطة. نوع من أنواع الذاكرة يحتفظ بالمعلومات حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي

  .في أجهزة الحاسوب المحمولة
    

    :الكاميرا الرقمية

، وانما تلتقط الصور ثم تخزن على شكل ملفات رقمية فـي ذاكرتهـا،   )فيلم(كاميرا عادية ولكن ال يوجد في داخلها شريط 

  ).موصل(ويمكن نقل الصور إلى جهاز الحاسوب عبر كابل 
  

  :األسرة المعيشية

 ديعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معا ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وق أفرادفرد أو مجموعة 

  .قرابة هذهأو ال تربطهم عالقة قرابة ليشكلوا عائلة  تربطهم
  

  :الفرد في األسرة

إذا كانت هذه الوحدة السكنية هي مكان اإلقامة الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر انه فرد في األسرة أو عضو فيها 

  .المعتاد له أو مكان اإلقامة الوحيد له
  

    :اإلسناد الزمني

المؤشرات المحددة بفترة زمنية معينة مثل استخدام الحاسوب هو التاريخ المرجعي الذي تم استخدامه عند احتساب 

  .01/07/2011 يوممن   الماضيةعشر شهر  ثنياأل هذا المسح على انه في وقد حدد واإلنترنت،
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 ءء PCBS: المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

عدد األفرادالنسبة

PercentageNumber of Persons
Regionالمنطقة

Palestinian Territory                         1003,814األراضي الفلسطينية
West Bank                         67.42,572الضفة الغربية 

Gaza Strip                         32.61,242قطاع غزة
Sexالجنس
Males                         48.71,856ذكور
Females                         51.31,958اناث

Total                         1003,814المجموع
Type of Localityنوع التجمع

Urban                         63.32,416حضر
Rural                            22.4856ريف

Camps                            14.3542مخيمات
Total                         1003,814المجموع
Ageالعمر

14-1012.5476                            10-14
19-1511.3430                            15-19
29-2021.0801                            20-29
39-3022.4855                            30-39
49-4012.8489                            40-49

+5020.0763                            50+
Total                         1003,814المجموع

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

جدول 1: التوزيع النسبي لألفراد 10 سنوات فأآثر حسب بعض الخصائص الخلفية، 2011
Table 1: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over by Selected Background 

Characteristics, 2011
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2004200620092011

 26.432.849.250.9Percentage of Households with Ownنسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب
Computer

 9.215.928.530.4Percentage of Households with Internetنسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت
Access

 93.495.395.796.7Percentage of Households with Televisionنسبة األسر التي لديها جهاز تلفزيون

DVD 10.421.020.4..نسبة األسر التي لديهاPercentage of Households with DVD

نسبة األسر التي لديها القط فضائي 

(ستااليت)

74.480.492.093.9Percentage of Households with Satellite 
Dish

 40.850.847.544.0Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت
Telephone Line

نسبة األسر التي لديها خط هاتف نقال 

(محمول)

72.881.092.495.0Percentage of Households with Mobile 
Line

نسبة األسر التي يمتلك أحد أفرادها موقع 

على الشبكة

5.15.39.14.1Percentage of Households With One 
Member who has a Personal Website

نسبة األفراد  10 سنوات فاكثر الذين 

يستخدمون الحاسوب

35.750.957.153.7Percentage of Persons 10 Years and 
Over Who Use the Computer

  5.79.310.4Number of Computers Per 100 Inhabitants..عدد أجهزة الحاسوب لكل 100 من السكان

نسبة األفراد  10 سنوات فاكثر الذين 

يستخدمون اإلنترنت

11.918.432.339.6Percentage of Persons 10 Years and 
Over Who Use the Internet

نسبة األفراد  10 سنوات فاكثر الذين لديهم 

بريد إلكتروني

5.110.021.327.5Percentage of Persons 10 Years and 
Over Who Have an E-mail 

Indicatorالمؤشر 

المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب سنوات مختارة جدول 2: 

Table 2: Main Selected ICT Indicators for Selected Years

Year                                         السنة
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  Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip

50.953.246.5Computerجهاز حاسوب

30.430.630.0Internet at Homeانترنت في البيت

10.712.37.5Printerطابعة كمبيوتر

5.77.22.7Scannerماسح ضوئي

12.216.83.4Digital Cameraكاميرا رقمية

96.797.695.1TV Setجهاز تلفزيون

 93.995.990.1Satellite Dishالقط فضائي

44.045.341.6Telephone Lineخط هاتف ثابت

 95.095.194.7Mobile Phoneهاتف نقال

جدول 3: نسبة األسر التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المنطقة، 2011

ICT Equipmentأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Table 3: Percentage of Households Who Have ICT Equipment in Home by Region, 2011

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory
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المجموع

Totalال يتوفريتوفر
AvailableNot Available

Palestinian Territory 50.949.1100األراضي الفلسطينية
West Bank 53.246.8100الضفة الغربية

Jenin 47.152.9100جنين
 Tubas 54.046.0100طوباس
Tulkarm 45.354.7100طولكرم
Nablus 61.039.0100نابلس
Qalqiliya 50.050.0100قلقيلية
 Salfit 55.045.0100سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 63.136.9100رام اهللا والبيرة
Jericho & Al-Aghwar 43.356.7100أريحا واألغوار

Jerusalem 53.646.4100القدس
Bethlehem 58.241.8100بيت لحم
Hebron 48.351.7100الخليل

Gaza Strip 46.553.5100قطاع غزة
North Gaza 44.255.8100شمال غزة

Gaza 53.346.7100غزة
Deir Al-Balah 45.554.5100دير البلح
Khan Yunis 37.162.9100خانيونس

Rafah 47.352.7100رفح
Type of Localityنوع التجمع

51.848.2100Urbanحضر
46.453.6100Ruralريف

52.347.7100Campsمخيمات

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip
ال يوجد أحد في األسرة مؤهل 

الستخدام الحاسوب

23.219.030.4No One in the Household 
has Skills to Use a 
Computer

49.449.349.6Costارتفاع سعر أجهزه الحاسوب

 2.83.91.0Time Wastingيهدر الوقت

20.623.216.2No Needعدم الحاجة له

0.40.60.0Harmful to Healthمضر بالصحة

 3.54.02.8Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

جدول 4: التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز حاسوب لديها والمحافظة ونوع التجمع، 2011

Governorate and Type of 
Locality

المحافظة ونوع التجمع
Availability of Computer توفر حاسوب     

   Table 5: Percentage Distribution of Households Without Computer by Main Reason for 
not Purchasing Computer and Region, 2011

Main Reason  السبب الرئيس

جدول 5:  التوزيع النسبي لألسر التي ليس لديها حاسوب حسب السبب الرئيس لعدم شراء الحاسوب والمنطقة، 2011

Table 4: Percentage Distribution of Households by Availability of Computer, Governorate 
and Type of Locality, 2011

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory
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المجموع
Totalال يستخدميستخدم
UsesDoes not Use

Regionالمنطقة
 53.746.3100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

54.845.2100West Bankالضفة الغربية
Jenin 55.144.9100جنين

 Tubas 60.939.1100طوباس
Tulkarm 58.841.2100طولكرم
Nablus 62.437.6100نابلس
Qalqiliya 58.641.4100قلقيلية
 Salfit 49.150.9100سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 66.034.0100رام اهللا والبيرة
Jericho & Al-Aghwar 32.167.9100أريحا واألغوار

Jerusalem 43.956.1100القدس
Bethlehem 56.343.7100بيت لحم
Hebron 50.349.7100الخليل

51.748.3100Gaza Stripقطاع غزة
North Gaza 49.150.9100شمال غزة

Gaza 55.344.7100غزة
Deir Al-Balah 56.143.9100دير البلح
Khan Yunis 45.654.4100خانيونس

Rafah 49.950.1100رفح
Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين
58.541.5100Malesذكور

48.751.3100Femalesإناث

Ageالعمر
14-1075.824.210010-14
19-1576.323.710015-19
29-2061.538.510020-29
39-3038.961.110030-39
49-4039.160.910040-49

+5011.688.410050+

Type of Localityنوع التجمع
53.346.7100Urbanحضر

52.647.4100Ruralريف

58.741.3100Campsمخيم

10 سنوات فاكثر حسب استخدام الحاسوب وبعض الخصائص الخلفية، 2011 جدول 6: التوزيع النسبي لألفراد
       Table 6: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over by Computer Use 

and Selected Background Characteristics, 2011

الخصائص الخلفية
Uses Computer             استخدام الحاسوب

Background 
Characteristics
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Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip

Both Sexes كال الجنسين
Entertainment 78.780.375.9التسلية والترفيه

39.344.928.9Windows Applicationsالستخدام النوافذ

46.647.245.5Learning and Studyللدراسة والتعلم (البرامج التعليمية)

14.715.912.3Workالعمل

66.267.863.2Internetاستخدام اإلنترنت

 1.20.62.3Otherأخرى

Males ذكور
Entertainment 81.282.978.2التسلية والترفيه

36.938.933.4Windows Applicationsالستخدام النوافذ

39.838.043.0Learning and Studyللدراسة والتعلم (البرامج التعليمية)

18.319.316.5Workالعمل

68.568.867.9Internetاستخدام اإلنترنت

 1.60.63.5Otherأخرى

Females إناث
Entertainment 75.677.173.0التسلية والترفيه

42.152.523.4Windows Applicationsالستخدام النوافذ

55.058.648.5Learning and Studyللدراسة والتعلم (البرامج التعليمية)

10.211.77.3Workالعمل

63.466.757.4Internetاستخدام اإلنترنت

 0.60.50.8Otherأخرى

Purpose of Use and Sex غرض االستخدام والجنس

جدول 7: نسبة األفراد 10 سنوات فاكثر الذين استخدموا الحاسوب حسب غرض االستخدام والجنس والمنطقة، 2011
Table 7: Percentage of Persons 10 Years and Over Who Use the Computer by  Purpose of 

Use, Sex, and Region, 2011

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory
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المجموع
Totalال تتوفرتتوفر

AvailableNot Available
Palestinian Territory 30.469.6100األراضي الفلسطينية

West Bank 30.669.4100الضفة الغربية
Jenin 22.177.9100جنين

 Tubas 24.775.3100طوباس
Tulkarm 21.978.1100طولكرم
Nablus 36.064.0100نابلس
Qalqiliya 22.977.1100قلقيلية
 Salfit 28.571.5100سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 42.857.2100رام اهللا والبيرة
Jericho & Al-Aghwar 20.879.2100أريحا واألغوار

Jerusalem 40.859.2100القدس
Bethlehem 39.460.6100بيت لحم
Hebron 20.379.7100الخليل

Gaza Strip 30.070.0100قطاع غزة
North Gaza 26.773.3100شمال غزة

Gaza 35.564.5100غزة
Deir Al-Balah 26.773.3100دير البلح
Khan Yunis 26.973.1100خانيونس

Rafah 28.171.9100رفح
Type of Localityنوع التجمع

32.267.8100Urbanحضر
22.977.1100Ruralريف

30.269.8100Campsمخيمات

جدول 8: التوزيع النسبي لألسر حسب توفر خدمة انترنت في البيت حسب المحافظة ونوع التجمع، 2011
 Table 8: Percentage Distribution of Households with Internet by Governorate and Type of 

Locality, 2011

 Governorate and Type ofالمحافظة ونوع التجمع
Locality

توفر خدمة انترنت

Availability of Internet
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Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip

2.82.23.9Dial-upالهاتف

1.21.90.0Mobile Phoneالهاتف النقال

53.453.652.9ADSLالخط الرقمي الالتماثلي

0.10.20.0Satelliteالقط فضائي

ISDN 0.10.20.0الشبكة الرقمية المتكاملة 

18.326.72.0Wirelessالسلكي

0.80.51.2DSLالخط الرقمي

 3.65.01.1Don’t Knowال اعرف

 *19.79.838.9Otherأخرى*
100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية
 West Bank Gaza Strip

15.812.322.7Less than 256 kbpsاقل من 256 كيلو بايت

kbps and more 25671.770.673.7256  كيلو بايت فأكثر

 12.517.13.6Don’t Knowال أعرف

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة
قطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip

4.15.70.9Availableيتوفر

93.490.698.7Not Availableال يتوفر

 2.63.70.4Don’t Knowال أعرف
100100100Totalالمجموع

*: Includes connect to the internet through neighbors, friends or internet coffee.

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory

جدول 9: التوزيع النسبي لألسر التي لديها خدمة إنترنت في البيت حسب نوع الربط مع اإلنترنت والمنطقة، 2011
 Table 9: Percentage Distribution of Households with Internet at Home by Type of 

Internet Connection and Region, 2011                                          

Type of Connectionنوع الربط

Website

Speed

موقع على اإلنترنت

جدول 11: التوزيع النسبي لألسر حسب امتالك أي فرد من أفرادها موقع على اإلنترنت والمنطقة، 2011
   Table 11: Percentage Distribution of Households with a Member with a Website by 

Region, 2011

التوزيع النسبي لألسر حسب سرعة اإلنترنت والمنطقة، 2011 :10 جدول
Table 10: Percentage Distribution of Households  by Speed of Internet Connection 

and Region, 2011

السرعة

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory

ت*:  تشمل االتصال باالنترنت من خالل اشتراآات الجيران  او االصدقاء او مقاهي االنترنت .
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ال يستخدميستخدم
UsesDoes not UseTotal

Regionالمنطقة
 69.830.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

68.331.7100West Bankالضفة الغربية

72.527.5100Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس
Both Sexesكال الجنسين

72.727.3100Malesذكور

66.233.8100Femalesاناث

Ageالعمر
 14- 1068.531.510010 - 14
19 - 1581.418.610015 - 19
29 - 2075.424.610020 - 29
39 - 3062.937.110030 - 39
49 - 4060.439.610040 - 49

+5037.063.010050+

Type of Localityنوع التجمع
69.630.4100Urbanحضر

68.731.3100Ruralريف

72.427.6100Campsمخيم

Sex                               الجنس  

اناثذكور
 MaleFemale

48.555.838.9At least once a dayمرة واحدة يوميا على االقل
 34.030.538.7At least once a weekمرة واحدة اسبوعيا على االقل
16.413.021.0At least once a monthمرة واحدة شهريا على االقل
1.10.81.4At least once a yearمرة واحدة سنويا على االقل

100100100Totalالمجموع

     جدول 12: التوزيع النسبي لألفراد 10 سنوات فاكثر الذين يستخدمون اإلنترنت عبر الحاسوب ووسائل أخرى وبعض الخصائص 

2011 الخلفية،

المجموع

Table 12: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use Internet  though 
Computer and Other Ways and Selected Background  Characteristics, 2011

Frequency of Use

10 سنوات فأكثر الذين استخدموا اإلنترنت حسب عدد مرات االستخدام والجنس، 2011 13: التوزيع النسبي لألفراد جدول
Table 13: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use Internet by 

Frequency of Use and Sex, 2011

عدد مرات االستخدام

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
Internet Use          استخدام االنترنت

       كال الجنسين         

Both Sexes      
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Sex الجنس
إناثذكور

 Males Females

Work 9.611.47.3للعمل

0.20.00.3Bank and Financial Servicesالخدمات البنكية والمالية

التعامل مع المؤسسات الحكومية
0.20.10.2Dealing with Governmental 

Organizations

0.20.30.0E-Commerceالتجارة اإللكترونية والتسوق

11.38.914.5Acquisitionلالطالع والمعرفة

22.626.717.1E-mailingلالتصال

16.112.321.1Educationللدراسة

19.019.518.5Entertainmentللتسلية والترفيه

6.56.17.0Scientific Issuesالمواضيع العلمية

مواضيع الحاسوب واإلنترنت وتحديث    

البرامج

0.40.60.0Updating of Programs and Internet 
Issues

2.20.05.1Women and Family Issuesالمواضيع الخاصة بالمرأة واألسرة

1.72.50.7Chattingالدردشة

1.81.32.5Spiritual Issuesالمواضيع الدينية

6.08.82.1Political Issues and Newsالمواضيع السياسية واألخبار

2.00.73.6Health Issuesالمواضيع الصحية

 0.40.70.0Otherأخرى

100100100Totalالمجموع

 جدول 14: التوزيع النسبي لألفراد 10 سنوات فاكثر في األراضي الفلسطينية الذين استخدموا اإلنترنت  حسب الغرض الرئيس لالستخدام 

2011 والجنس،
  Table 14: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over in the Palestinian Territory 

Who Use the Internet by Main Purpose of Use and Sex, 2011

 Main Purposeالغرض الرئيس
       كال الجنسين     

Both Sexes       
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Percentage

18.2Workللعمل

 4.9Financial & Bank Servicesللخدمات المالية والبنكية

10.3Dealing with Governmental Organizationsالتعامل مع المؤسسات الحكومية

3.4E-Commerceالتجارة اإللكترونية والتسوق

85.7Acquisitionلالطالع والمعرفة

 69.1Communicationلالتصال

49.3Educationللدراسة

79.3Entertainmentللتسلية والترفيه

72.6Scientific Issuesالمواضيع العلمية

31.8Updating of Programs and Internet Issuesمواضيع الحاسوب واإلنترنت وتحديث البرامج

29.4Women and family Issuesالمواضيع الخاصة بالمرأة واألسرة والطفل

33.0Chattingالدردشة وخدمة الرسائل للهاتف النقال

52.8Spiritual Issuesالمواضيع الدينية

49.8News and Political Issuesاألخبار والمواضع السياسية

47.9Health Issuesالمواضيع الصحية

 3.0Otherأخرى

10 سنوات فاكثر في األراضي الفلسطينية الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الغرض، 2011 جدول 15: نسبة األفراد
Table 15: Percentage of Persons 10 Years and Over in the Palestinian Territory Who 

Use the Internet by Purpose of Use, 2011

النسبة
Purposeالغرض
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Regionالمنطقة                   
قطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين
69.772.564.7Haveيمتلك

30.327.535.3Do not Haveال يمتلك

100100100Totalالمجموع
Malesذكور
76.379.271.3Haveيمتلك

23.720.828.7Do not Haveال يمتلك

100100100Totalالمجموع
Femalesإناث
60.863.655.9Haveتمتلك

39.236.444.1Do not Haveال تمتلك

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة                   
قطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza Strip

Both Sexes كال الجنسين
E-mail 83.381.886.1للمراسالت الشخصية

Work 11.111.99.4العمل

Education 5.05.63.9الدراسة

0.20.30.0E-Commerceالتجارة والتسوق

Other 0.50.40.6 أخرى

100100100Totalالمجموع
Males ذكور

E-mail 82.882.882.8للمراسالت الشخصية

Work 12.913.012.6العمل

Education 3.43.33.7الدراسة

0.30.40.0E-Commerceالتجارة والتسوق

0.60.50.9Other أخرى

100100100Totalالمجموع
Females اناث

E-mail 84.180.391.6للمراسالت الشخصية

Work 8.110.14.1العمل

Education 7.79.44.4الدراسة

0.00.00.0E-Commerceالتجارة والتسوق

0.20.20.0Other أخرى

100100100Totalالمجموع

Table 16: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use the Internet by 
Having E-mail, Sex and Region, 2011                                                 

           جدول 16: التوزيع النسبي لالفراد 10 سنوات فأكثر الذين يستخدمون االنترنت حسب امتالك بريد الكتروني والجنس     

2011 والمنطقة،

        جدول 17: التوزيع النسبي لألفراد 10 سنوات فاكثر الذين يمتلكون بريد إلكتروني حسب غرض االستخدام والجنس        

2011 والمنطقة،

Purpose of Use by Sexغرض االستخدام والجنس

Have E-mail  by Sexامتالك بريد إلكتروني والجنس

Table 17: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Have E-mail  by 
Purpose of Use, Sex, and Region, 2011 

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory
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Regionالمنطقة         
قطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza Strip

دخول فيروسات من خالل االنترنت 
47.041.955.9Entry of Viruses through the 

Internet

9.38.610.5Damage Informationتخريب المعلومات او العبث فيها

13.115.88.5Publish of Pornographic Contentنشر محتوى غير الئق
7.38.25.7Theft of Personal Dataسرقة البيانات الشخصية

1.11.60.1Theft of Credit Card Numbersسرقة ارقام بطاقات االئتمان
0.50.60.3Otherاخرى

Regionالمنطقة        
قطاع غزةالضفة الغربية
West BankGaza Strip

 63.658.073.5Frequent interruptions in service انقطاع متكرر في الخدمة
 65.260.274.1Pressure on the line provider ضغط على خط المزود  

 74.470.581.2Slow browsing or speed بطء في السرعة او التصفح
57.053.962.4Breaks in service انفصال الخدمة

38.737.940.0Inability to access to certain sites عدم القدرة على الدخول الى مواقع معينة
35.533.040.0Inability to access Internetعدم القدرة على الدخول الى خدمة االنترنت

68.566.771.6Slow loading and unloadingبطء في التحميل والتنزيل

        جدول 19: نسبة االفراد 10 سنوات فاكثر الذين يستخدمون االنترنت وواجهتهم مشاكل فنية اثناء استخدامهم لالنترنت              

   والمنطقة، 2011

 Technical problems المشاكل الفنية

    جدول 18 : نسبة االفراد 10 سنوات فأكثر الذين يستخدمون االنترنت وتعرضوا لتهديدات معلوماتية على مواقع االنترنت حسب        

2011 المنطقة،

Informatics Threatsالتهديدات المعلوماتية

Table 18: Percentage of Persons 10 Years and over Who Use the Internet and Exposed to 
Informatics Threats on the Internet by Region, 2011

Table 19: Percentage of Persons 10 Years and over Who Use the Internet and Faced Technical 
Problems During Use of the Internet by Region, 2011

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory

األراضي الفلسطينية 

Palestinian Territory
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المجموع

Totalال يمتلكيمتلك
OwnDoes not Own

المنطقة

65.234.8100األراضي الفلسطينية

69.530.5100الضفة الغربية

57.842.2100قطاع غزة

الجنس

65.234.8100كال الجنسين

76.523.5100ذكور

53.646.4100إناث

العمر
14 - 1017.582.5100

19 - 1557.242.8100

29 - 20 87.412.6100

39 - 3085.614.4100

49 - 4081.418.6100

+5058.141.9100

نوع التجمع
65.434.6100حضر

64.235.8100ريف

65.834.2100مخيم

Type of Locality
Urban
Rural
Camps

50+

Gaza Strip
Sex
Both Sexes
Males
Females
Age
10 - 14
15 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49

West Bank

10 سنوات فاكثر حسب امتالك هاتف خلوي وبعض الخصائص الخلفية، 2011 جدول 20: التوزيع النسبي لألفراد
 Table 20: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over with a Mobile Phone 

and Selected Background Characteristics, 2011

الخصائص الخلفية
Mobile Phone               امتالك هاتف خلوي

Background 
Characteristics

Region
Palestinian Territory 
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المجموعMobile Phone امتالك هاتف خلوي  

Totalال يمتلكيمتلك
OwnDoes not Own

Palestinian Territory 65.234.8100األراضي الفلسطينية
West Bank 69.530.5100الضفة الغربية

Jenin 67.232.8100جنين
 Tubas 55.244.8100طوباس
Tulkarm 58.541.5100طولكرم
Nablus 71.029.0100نابلس
Qalqiliya 75.025.0100قلقيلية
 Salfit 61.738.3100سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 80.719.3100رام اهللا والبيرة
Jericho & Al-Aghwar 65.234.8100أريحا واألغوار

Jerusalem 86.014.0100القدس
Bethlehem 67.132.9100بيت لحم
Hebron 60.539.5100الخليل

Gaza Strip 57.842.2100قطاع غزة
North Gaza 48.951.1100شمال غزة

Gaza 62.237.8100غزة
Deir Al-Balah 51.348.7100دير البلح
Khan Yunis 59.440.6100خانيونس

Rafah 63.836.2100رفح

10 سنوات فأكثر حسب امتالك هاتف خلوي حسب المحافظة، 2011 جدول 21: التوزيع النسبي لألفراد
Table 21: Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over with a Mobile Phone by 

Governorate, 2011

 Governorate  المحافظة
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التقديرالخطأ المعياريالخطأ النسبي

UpperLower
West Bankالضفة الغربية

0.0255.451.11.153.2Percentage of Households  that Have Computerنسبة األسر التي لديها الحاسوب

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستخدمون الحاسوب ويستخدمون 
االنترنت

0.0371.864.61.968.3Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)  
Who  Use Computer and use the Internet 

 0.0272671.369.5Percentage of Individuals( 10 Years and Over)  Whoنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم هاتف نقال
Have Mobile Phone

   0.0376.168.51.972.5Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم بريد الكتروني
Who  Have  E- mail

Gaza Stripقطاع غزة
0.0550.942.12.246.5Percentage of Households  that Have Computerنسبة األسر التي لديها الحاسوب

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستخدمون الحاسوب ويستخدمون 
االنترنت

0.0478.266.13.172.5Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)  
Who  Use Computer and use the Internet 

 0.0361.653.9257.8Percentage of Individuals( 10 Years and Over)  Whoنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم هاتف نقال
Have Mobile Phone

   0.0570.858.13.364.7Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم بريد الكتروني
Who  Have  E- mail

Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية
0.0253.148.81.150.9Percentage of Households  that Have Computerنسبة األسر التي لديها الحاسوب

نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين يستخدمون الحاسوب ويستخدمون 
االنترنت

0.0272.866.51.669.8Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)  
Who  Use Computer and use the Internet 

 0.0267.4631.165.2Percentage of Individuals( 10 Years and Over)  Whoنسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم هاتف نقال
Have Mobile Phone

   0.0272.966.21.769.7Percentage of Individuals ( 10 Years and Over)نسبة األفراد (10 سنوات فأآثر) الذين لديهم بريد الكتروني
Who  Have  E- mail

 Coefficient of
Variation

فترة الثقة(%95)

Variable and Region المتغير والمنطقة

جدول: أخطاء المعاينة
Table:  Sampling Error

Confidence Interval 95% Standard
Error

Estimate R

51



 

Palestinian National Authority 
Palestinian Central Bureau of Statistics 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Household Survey on Information and 
Communications Technology, 2011 

Main Findings  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
November, 2011 

 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 
TABLES ARE PRINTED IN ARABIC ORDER (FROM RIGHT TO LEFT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© November,  2011 
All rights reserved. 
 
Suggested Citation: 
 
Palestinian Central Bureau of Statistics, 2011. Household Survey on Information and 
Communications Technology, 2011: Main Findings.  Ramallah  - Palestine. 
 
All correspondence should be directed to: 
Palestinian Central Bureau of Statistics 
P.O.Box 1647 Ramallah, Palestine. 
 
Tel: (972/970) 2 298 2700 
Fax: (972/970) 2 298 2710 
Toll Free: 1800300300 
E-Mail: diwan@pcbs.gov.ps 
web-site: http://www.pcbs.gov.ps 

This document is prepared in accordance with the standard 
procedures stated in the Code of Practice for Palestine's 
Official Statistics, 2006



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Acknowledgement 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) extends its deep appreciations to all 
Palestinian families who contributed to the success of collecting the survey data and to 
all workers in the survey for being well dedicated in performing their duties.  
 
The Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 has been 
planned and conducted by a technical team from PCBS and with joint funding by the 
Palestinian National Authority (PNA) and the Core Funding Group (CFG) for the year 
2011 represented by the Representative Office of Norway to PNA and the Swiss 
Development  and Cooperation Agency (SDC). 
     
Moreover, PCBS very much appreciates the distinctive efforts of the Core Funding 
Group (CFG) for their valuable contribution to funding the project. 
 
 
 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Work Team 
  

• Technical Committee  
 Saadi AL_Msri Head of the Committee 
 Ayat Saleh  
 Fayez Alghadban  
 Ahmad Omar  
 Mohammad  Khutaba  
 Anas Ahmad  
 Mohammad Shaheen  
  
• Report Preparation  
 Ayat Saleh  
  
• Dissemination Standard  
 Hanan Janajreh  
  
• Preliminary Review  
 Khaled Qalalwa  
 Jawad Al Saleh  
 Mahmoud AL-Qayyah  
  
• Final Review  
 Mahmoud Jaradat  
  
• Overall Supervision  
 Ola Awad PCBS President 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Notes for Users 
  

1. Sometimes the summation of the percentage does not equal 100 because of rounding. 
2. (..): Means that there are no data available. 
3. (0.0): In the Tables means that the percentage is less than 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Table of Contents 
      

Subject  Page
 List of Tables 
 Introduction 
  
Chapter One: Main Findings [15]

 1.1 Prevalence of Information and Communication 
Technology Equipment [15]

 1.2 Computer Use [15]
 1.3 Internet Use [15]
 1.4 Information Technology Threats [15]
   

Chapter Two: Methodology & Data Quality [17]
 2.1 Objective of the Survey [17]
 2.2  Questionnaire [17]
 2.3 Sampling and Sampling Frame [17]
   2.3.1 Target Population   [17]
   2.3.2 Sampling Frame [17]
   2.3.3 Sample Size  [17]
   2.3.4 Sample Design  [17]

   2.3.5 Sample Strata  [17]

 2.4  Weights Calculation  [18]
 2.5  Field Operations  [18]

   2.5.1 Instructions and Training Manual [18]
   2.5.2 Main Field Work [18]
   2.5.3 Data Editing  in the Field  [18]
   2.5.4 Following Up and Supervision  [18]

 2.6  Data Processing  [19]
 2.7  Accuracy of the Data  [19]

    2.7.1 Statistical Errors  [19]
    2.7.2 Non-Statistical Errors  [19]

 2.8  Response Rates  [19]

 2.9  Data Comparison [20]

 2.10 Quality Control [20]

 2.11 Technical Notes [20]



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Subject  Page
   

Chapter Three: Concepts and Definitions [21]
 References [23]
 Tables 31
 Sampling Error 

 
49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

List of Tables 
 

Page  Table 
33 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over by Selected 

Background Characteristics, 2011 
Table 1: 

  
 

34 Main Selected ICT Indicators for Selected Years Table 2: 
   

35 Percentage of Households Who Have ICT Equipment in Home by Region, 
2011 

Table 3: 

   
36 Percentage Distribution of Households by Availability of Computer, 

Governorate and Type of Locality, 2011 
Table 4: 

   
36 Percentage Distribution of Households Without Computer by Main Reason 

for not Purchasing Computer and Region, 2011 
Table 5: 

   
37   Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over by Computer Use 

and Selected Background Characteristics, 2011 
Table 6: 

   
38 Percentage of Persons 10 Years and Over Who Use the Computer by  

Purpose of Use, Sex, and Region, 2011 
Table 7: 

   
39 Percentage Distribution of Households with Internet by Governorate and 

Type of Locality, 2011 
Table 8: 

   
40 Percentage Distribution of Households with Internet at Home by Type of 

Internet Connection and Region, 2011   
Table 9: 

   
40 Percentage Distribution of Households  by Speed of Internet Connection 

and Region, 2011 
Table 10: 

   
40 Percentage Distribution of Households with a Member with a Website          

by Region, 2011 
Table 11: 

   
41 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use Internet 

though Computer and Other Ways and Selected Background 
Characteristics, 2011 

Table 12: 

   
41 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use Internet by 

Frequency of Use and Sex, 2011 
Table 13: 

   
42 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over in the Palestinian 

Territory Who Use the Internet by Main Purpose of Use and Sex, 2011 
Table 14: 

   



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Page  Table 
43 Percentage of Persons 10 Years and Over in the Palestinian Territory Who 

Use the Internet by Purpose of Use, 2011 
Table 15: 

   
44 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Use the 

Internet by Having E-mail, Sex and Region, 2011                                           
Table 16: 

44 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over Who Have E-mail  
by Purpose of Use, Sex, and Region, 2011 

Table 17: 

   
45 Percentage of Persons 10 Years and over Who Use the Internet and 

Exposed to Informatics Threats on the Internet by Region, 2011 
Table 18: 

   
45 Percentage of Persons 10 Years and over Who Use the Internet and Faced 

Technical Problems During Use of the Internet by Region, 2011 
Table 19: 

   
46 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over with a Mobile Phone 

and Selected Background Characteristics, 2011 
Table 20: 

   
47 Percentage Distribution of Persons 10 Years and Over with a Mobile Phone 

by Governorate, 2011 
Table 21: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 
  

  
  

Introduction 
 

Since its establishment in 1993, PCBS has been trying its best to provide basic official 
statistics to Palestinian officials and members of the public on most aspects of the Palestinian 
life in the West Bank and Gaza Strip.  
 
Within the frame of PCBS’ efforts in providing official Palestinian Statistics, and because of 
the wide spread of Information and Communications Technologies (ICT) mainly; Computer, 
the Internet, and Mobile Phone among the Palestinian people, and the important role they play 
in permeating and spreading knowledge and culture and their contribution in formulating the 
public opinion, PCBS conducted the Households Survey on Information and Communications 
Technology 2011.  
 
The report is divided into three chapters: chapter one presents the main findings of the survey 
while chapter two discusses the quality and methodology of fieldwork in terms of 
questionnaire, sample design, fieldwork operations, and coverage, in addition to data 
processing and tabulation.  Finally, chapter three explains the main concepts and definitions 
used in the report with brief descriptions. 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics hopes that this report will enable planners and 
decision makers to carry out their duties of caring and promoting the (ICT) sector in the 
Palestinian Territory; and, enlighten decision and policy makers engaged in the 
comprehensive national development process in the country. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

November, 2011 Ola Awad 

PCBS President 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 
1.1  Prevalence of Information and Communication Technology Equipment 
In the Palestinian Territory in 2011, 50.9% of households had a computer compared to 49.2% 
in 2009: 53.2% in the West Bank and 46.5% in the Gaza Strip. The results showed that 30.4% 
of households in the Palestinian Territory have an Internet connection compared to 28.5% in 
2009: of these 30.6% were in the West Bank and 30.0% in the Gaza Strip. The percentage of 
households with a satellite dish was 93.9% compared with 92.0% in 2009: 95.9% in the West 
Bank and 90.1% in the Gaza Strip.  
 
The results also indicated that 44.0% of households in the Palestinian Territory have a phone 
line compared with 47.5% in 2009: 45.3% in the West Bank and 41.6% in the Gaza Strip.  
Data showed that 95.0% of households in the Palestinian Territory have a mobile phone in 
2011: 95.1% in the West Bank and 94.7% in the Gaza Strip. 
 
1.2  Computer Use 
The results indicated that 53.7% of individuals aged 10 years and over in the Palestinian 
Territory used a computer in 2011: 54.8% in the West Bank and 51.7% in the Gaza Strip: 
58.5% of males and 48.7% of females.  In 2009, the percentage of individuals who used a 
computer was 57.1%.  
 
Data showed that 49.4% of households without a computer cited the reason as the high cost 
involved: 49.3% in the West Bank and 49.6% in the Gaza Strip.  A further 23.2% stated that 
they did not have a computer because no one in the family had skills to use it: 19.0% in the 
West Bank and 30.4% in the Gaza Strip.   
 
1.3  Internet Use  
The results indicated that 39.6% of individuals aged 10 years and over in the Palestinian 
Territory used the Internet compared with 32.3% in 2009. The percentage of individuals aged 
10 years and over who used a computer to access the Internet was 69.8% in 2011: 68.3% in 
the West Bank and 72.5% in the Gaza Strip.  Internet use varied between males and females: 
72.7% and 66.2% respectively.  
 
The Internet was used for the following purposes: 85.7% of individuals used the Internet to 
access information, 49.3% for studying, 69.1% for communication purposes, and 79.3% for 
fun and entertainment. Around one-fifth (18.2%) of individuals aged 10 years and over used 
the Internet for work. These results were almost the same as those for 2009.  
 
The percentage of individuals aged 10 years and over with an e-mail account was 27.5% in 
the Palestinian Territory in 2011 compared with 21.3% in 2009. 
 
1.4  Information Technology Threats  
The results showed that 47.0% of individuals who used the Internet were exposed to a virus 
while surfing the Internet, 9.3% were exposed to damage to files, 7.3% of individuals had 
their personal information stolen, and 1.1% had their personal credit card details stolen. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

2.1 Objective of the Survey  
The main objective of this survey is to provide statistical data on Information and 
Communication Technology for the Palestinian Households in the Palestinian Territory, like 
the possession of Computer, telecommunication means and satellite dish and access and use 
of the Internet. 
 
2.2  Questionnaire 
The questionnaire for the Information and Communications Households Survey, 2011, 
consisted of two main parts: 
1. Household questionnaire: 
This was composed of questions regarding computer processing, access to the Internet, and 
possession of various media and computer equipment. 
2. Questionnaire for individuals aged 10 years and over: 
Questions relating to computer use, access to the Internet, and possession of a mobile phone. 
 
2.3 Sampling and Sampling Frame 
 
2.3.1 Target Population 
The target population consisted of all Palestinian households that usually reside in the 
Palestinian Territory.  As for individual data, the target population was individuals aged 10 
years and over at the time of the reference date. 
 
2.3.2 Sampling Frame 
The sampling frame consisted of all areas enumerated in 2007.  Each enumeration area 
consists of buildings and housing units comprising an average of around 123 households. 
These enumeration areas were used as primary sampling units (PSUs) in the first stage of the 
sampling selection.  
 
2.3.3 Sample Size 
The estimated sample size for the Information and Communications Households Survey 2011 
was 4,448 households, of which 3,048 households were in the West Bank and 1,400 in the 
Gaza Strip.  
 
2.3.4 Sample Design 
The sample is a stratified cluster systematic random sample. The design comprised three 
phases: 
Phase I: random sample of 502 enumeration areas. 
Phase II: selection of 16 households from each enumeration area in the first stage using a 
systematic random system. 
Phase III: selection in the field of individuals aged 10 years and over from the selected 
households: the KISH Table was used to select individuals to ensure random selection. 
 
2.3.5  Sample Strata 
The population was divided by: 
1- Governorate 
2- Locality type (urban, rural, refugee camp) 
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2.4 Weights Calculation 
The weight of statistical units (sampling units) in the sample is defined as the mathematical 
inverse of the selection probability, where the sample of the survey is a three-stage stratified 
cluster sample. Thus, the weights are calculated for each stage and the household weight is the 
multiplication of the two weights. 
 
Adjusted weights are important to reduce bias resulting from non-responses. Also “adjusting” 
has given consideration to demographic changes since the time of the Population, Housing 
and Establishments Census of 2007 and the time of carrying out the survey. 
 
Furthermore, weights were adjusted in line with the estimation of the size of population in the 
Palestinian Territory and distribution according to age group in the middle of the second 
quarter of 2011. Therefore, the results, changes and ratios of this survey represent the reality 
in the Palestinian Territory during that period. 
 
2.5  Field Operations 
 
2.5.1  Instructions and Training Manual 
The training manual covered all aspects related to field work and filling in of the 
questionnaires. It included the tasks of each field worker, interviewing practices, and 
completion of the questionnaires.  Additional training manuals were drawn up for supervisors 
and editors for team training and to ensure the success of the project.   
 
The training was divided into two stages: The first dealt with general issues such as the design 
of statistical surveys, reaching selected households, interviewing, tasks and duties, and 
performing field work. The second stage stressed the objectives of the survey and exercises on 
filling in questionnaires. 
 
2.5.2  Main Field Work 
A plan was developed for field work for both regions and the field work team and tools 
(questionnaires, maps, sample lists) were prepared.  
 
2.5.3  Data Editing in the Field 
The managers of the project developed a clear procedure for editing data and trained the team 
of editors accordingly. The procedure was as follows: 
 
• Receipt of completed questionnaires on a daily basis. 
• Checking each questionnaire to ensure that they were complete and that the data covered 

all eligible individuals.  Checks also focused on the accuracy of the answers to the 
questions. 

• Returning incomplete questionnaires, as well as those with errors, to the field for 
completion. 
 

2.5.4  Follow Up and Supervision 
Special follow-up schedules were designed for the delivery and receipt of questionnaires at all 
levels, in addition to monitoring the daily accomplishments of the interviewers. Supervisors 
had the task of allocating work to the teams using the map and the list.  They provided daily 
and weekly reports to the field work coordinator and project managers on the completed 
interviews, cases of refusal or non-response, such as vacant housing units, indeterminate 
interview results, or where the case subjects could not be reached (after three attempts at 
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contact). The reports also included notes on supervisory field visits by technicians and 
coordinators. 

 
2.6  Data Processing 
Both data entry and tabulation were performed using the ACCESS and SPSS software 
programs. Data entry was organized in two files corresponding to the main parts of the 
questionnaire. A data entry template was designed to reflect an exact image of the 
questionnaire and included various electronic checks: logical check, range checks, 
consistency checks, and cross-validation. Complete manual inspection of results was 
performed after data entry and questionnaires containing field-related errors were corrected. 
 
2.7 Accuracy of the Data 
 
2.7.1 Statistical Errors 
Since the study is based on a sample survey and not on a complete enumeration, the data are 
subject to sampling errors as well as non-sampling errors. 
 
Data in this survey can be affected by statistical errors due to the use of the sample. Therefore, 
certain differences are expected in comparison with the real values obtained through censuses. 
Variations were calculated for the most important indicators and demonstrate the ability to 
disseminate results at regional level.   
 
2.7.2 Non-Statistical Errors 
Non-statistical errors can occur at various stages of the survey implementation in data 
collection and data processing and are generally difficult to be evaluated statistically.  They 
cover a wide range of errors, including errors resulting from non-response, sample frame 
coverage, data processing and response (both respondent and interviewer-related).  The use of 
effective training and supervision and the careful design of questions are measures that have a 
direct bearing on the magnitude of non-statistical errors and, hence, on the quality of the 
resulting data. 
 
The survey encountered cases of non-response where the household was not present at home 
during the field work visit, or the housing unit was vacant, or the household refused to 
participate. 
 
2.8  Response Rates 
 

Households and Eligible Individuals (10 years and over) and Response Rate  
by Region, 2011 

 

Sample and Response Rate 
Region 

Palestinian Territory West Bank Gaza Strip 

Households 4,448 3,048 1,400 

Households Interviewed 3,931 2,659 1,272 

Response Rate of Households 93.9 93.9 94.0 

Males Interviewed (10 years and over)  1,856 1,237 619 

Females Interviewed (10 years and over) 1,958 1,335 623 

Response Rate of Individuals 85.7 84.4 89.0 
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2.9  Data Comparison  
A comparison between survey data and previous surveys at macro-level consistency was 
clearly noticeable. 
 
2.10  Quality Control 
• The impact of errors on data quality was reduced to a minimum due to the high efficiency 

and outstanding selection, training, and performance of the field workers. Procedures 
adopted during field work for the survey were considered vital to ensure the collection of 
accurate data, notably: 

• Schedules to conduct field visits to households during survey field work, which lasted six 
weeks, where the objectives of the visits and the data collected on each visit were 
predetermined. 

• Field work editing rules were applied during data collection to ensure corrections were 
implemented before the end of field work activities. 

• Field workers were trained to set another date with the household in cases where the field 
worker could not interview the individual aged 10 years and over selected in the first 
interview. 

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

 
2.11 Technical Notes  
We have been maintaining the tools of survey methodology in a line with a series of surveys, 
to enable researchers and to make comparisons. According  to the fact that this survey is 
attached to the labor force survey, the questionnaire was shortened to be limited to the most 
important indicators of ICT, and to maintain the same methodology in the selection of the 
individual (10 years above) by KISH table, we met 1% of a sample of individuals by 
telephone, and that was after the completion of the family questions that directly related to the 
individual and control the quality. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 

Information Technology and Communications (ICT): 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, manipulate, 
produce, present, and exchange information by electronic and other manual automated means. 
 
Website:  
Location on the World Wide Web identified by a web address. Collection of web files on       
a particular subject that includes a beginning file called a home page. Information is encoded 
with specific languages (Hypertext mark-up language (HTML), XML, Java) readable with a 
Web browser, like Netscape's Navigator or Microsoft's Internet Explorer. 
 
Internet:  
A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 
computers to this network and exchange information across a country and/or across the world. 
Internet provides access to a number of communication services, including the World Wide 
Web and carries email, news, entertainment and data files. 
 
E-mail:  
A means for the exchange of messages, texts, and attached files among Internet or intranet 
users. 
 
Internet Use:  
For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 
twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files or 
programs from the Web. 
 
Computer Use:  
For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 
twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 
saving files.   
 
 E-Commerce:  
The conducting of business communication and transactions over computer networks and 
through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly defined, e-commerce is 
the buying and selling of goods and services and the transfer of funds through digital 
communications. 
 
Satellite:   
A satellite stationed in geosynchronous orbit that acts as a microwave relay station, receiving 
signals sent from a ground-based station, amplifying them, and retransmitting them on            
a different frequency to another ground-based station. Satellites can be used for high-speed 
transmission of computer data. 
  
Main Telephone Lines: 
A telephone line connecting the subscriber’s terminal equipment to the public switched 
network and which has a dedicated port in the telephone exchange equipment. 
 
Mobile Phone:  
The mobile phone that belongs to any telecommunications company. 
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Integrated Services Digital Network (ISDN): 
A digital access technique for both voice and data. This is a digital alternative to an analog 
public switched telephone service and carries data or voltages consisting of discrete steps or 
levels, as opposed to continuously variable analog data. ISDN enables digital transmission 
over the PSTN. 
 
Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL): 
A form of DSL, a data communications technology tool, that enables data transmission over 
copper telephone lines faster than a conventional modem.  
 
Modulator\Demodulator (MODEM):  
A hardware device that enables a computer to transmit and receive information over telephone 
lines. The modem is responsible for converting the digital data used by the computer into an 
analog signal used on phone lines and then converting it back once received at the other end. 
 
Dial-up Internet Access:  
A form of Internet access via a telephone line. The client uses a modem connected to a 
computer and a telephone line to dial into an Internet service provider's (ISP) node to 
establish a modem-to-modem link, which is then routed to the Internet. 
  
Digital Subscriber Line DSL):  
An Internet connection via modem and dial-up software utilizing the Public Switch 
Telecommunications Network (PSTN). 
 
Wireless: 
Includes fixed wireless, mobile wireless, and satellite Internet connections. 
 
Flash Memory:  
A non-volatile computer memory that can be electrically erased and reprogrammed. It is a 
technology that is primarily used in memory cards and USB flash drives for general storage 
and transfer of data between computers and other digital products. 
 
Digital Camera:  
A camera that takes video or still photographs, or both, digitally by recording images on a 
light-sensitive sensor. 
 
Household: 
It is one person or a group of persons with or without a family relationship who live in the 
same dwelling unit, share meals, and make joint provisions for food and other essentials of 
living. 
 
Household Membership: 
Persons staying in the dwelling unit are considered members of the household if the dwelling 
unit is their usual or only place of residence. 
 
Reference Date:  
The reference date for the survey was the last twelve months from 01/07/2011. 
  



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2011 

]23[ 
  

References 
 

1. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2010.  Comparative Report on ICT Access of 
Households and Individuals in the Palestinian Territory 2000-2009.   Ramallah  - 
Palestine 

2. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009.  Press Release on the Survey Results: 
Household Culture Survey 2009.  Ramallah - Palestine. 

3. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2006.  Household Survey on Information and 
Communications Technology – 2006, Main Findings.  Ramallah - Palestine. 

4. International Communications Union, 2005.  Core Indicators: Basic Access and 
Infrastructure.  New York. 

5. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2004.  Computer, Internet and Mobile Phone 
Survey-2004, Survey Questionnaire.  Ramallah – Palestine.  

6. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2004.  Computer, Internet and Mobile Phone 
Survey-2004, Main Findings.  Ramallah - Palestine. 

7. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2000.  Media Survey-2000, Survey 
Questionnaire.     Ramallah – Palestine. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 


