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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع 
 .بيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم

 
تصاالت مسح األسرياللقد تم تخطيط وتنفيذ  بقيادة فريق فني من الجهاز المركزي  4102، لتكنولوجيا المعلومات واال

جموعة التمويل الرئيسية وعدد من أعضاء مدولة فلسطين لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من 
           ويسرية للتنميةالوكالة السفلسطين و ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  4102لعام ( CFG)للجهاز 
 (.SDC)والتعاون 

 
( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير الى أعضاء 

 .الذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح
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 فريق العمل
 

 اللجنة الفنية  

 ر عس الصمنة ماهر صبعأل 

  زعاد قاللوة 

  مون النمارمأ 

  محمد الصعرفي 

  خالد قاللوة 

   

 إعداد التقرير  

  اعا  صالأل 

  

 تدقيق معايير النشر  

  حنان منامره 

  

 المراجعة األولية  

 خالد قاللوه 
 خالد ابو خالد

 

  مواد الصالأل 

  محمد قاللوه 

  

  المراجعة النهائية  

  عناعة زعدان 

  

  اإلشراف العام  

 ر عس المهاز  عال عوض 
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 تنويه للمستخدمين
 

 .الجقرعب نجعمة %311ممموع النسب الم وعة في بتض المداول قد   جساوو   .3

 1.10 النسبة اقل منجتني في المداول ( : 1.1) .4
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 32 البنعة ايساسعة والنفاذ لبتض وسا ل جكنولومعا المتصوما  وا جصا    ..3 

 32 الحاسوب واسجخداماجه  ..4 

 32 اإلنجرن  واسجخداماجها  ..1 

 41 الجهدعدا  المتصوماجعة   ..4 

 40 والجودة جيةهالمن :الفصل الثاني   

 43 أهداف المسأل  3.4 

 43 ا سجمارة  4.4 

 43 اإلطار والتعنة  1.4 

 43 ممجمع الهدف  ..3.1 

 44 إطار المتاعنة  ..4.1 

 44 حمم التعنة  ..1.1 

 44 التعنة جصمعم  ..4.1 

 44 طبقا  التعنة  ..0.1 

 44 حساب ايوزان  ..4 

 41 التمصعا  المعدانعة  ..0 

 41 وجدرعب الفرعق عنالباحث جدرعبجمهعز كجعب   3.0.4 

 41 الر عسي التمل المعداني لصمسأل  4.0.4 

 41 جدقعق البعانا  في المعدان  1.0.4 

 44 آلعة اإلشراف والمجابتة  4.0.4 

 44 متالمة البعانا    ..6  

جمهعز برام  ا دخال    3.6.. 44 
 44  ادخال البعانا   ..4.6 
 44 دقة البعانا   ..7 
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 قائمة الجداول
  

 الصفحة  الجدول
   

 53 المؤشرا  الر عسعة لجكنولومعا المتصوما  وا جصا   حسب سنوا  مخجارة :0جدول 
   

 في البع  نسبة ايسر الجي عجوفر لدعها بتض أدوا  جكنولومعا المتصوما  وا جصا   :4جدول 
 1.2.المنطقة،  حسب

53 

   

 53 1.2.، وبتض الخصا ص الخصفعةالجوزعع النسبي لألسر حسب جوفر حاسوب لدعها  :5جدول 
   

         عدم شراء الحاسوبفي  سر الجي لعس لدعها حاسوب حسب السبباينسبة  :2جدول 
 1.2.والمنطقة، 

53 

   

     حسب اسجخدام الحاسوب وبتض الخصا ص( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :3جدول 
 1.2.الخصفعة، 

53 

   

لحاسوب حسب غرض ا سجخدام ا نسجخدمو عالذعن ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ايفراد  :3جدول 
 1.2. ،والمنطقةوالمنس 

21 

   

        وبتض الخصا ص الجوزعع النسبي لألسر حسب جوفر خدمة انجرن  في البع   :3جدول 
 1.2.الخصفعة، 

20 

   

 24 1.2.نسبة ايسر الجي لعس لدعها خدمة انجرن  في البع  حسب السبب والمنطقة،  :3جدول 
   

 في البع  حسب نوع الربط مع اإلنجرن الجوزعع النسبي لألسر الجي لدعها خدمة إنجرن   :3جدول 
 1.2.، والمنطقة

25 

   

 25 1.2.الجوزعع النسبي لألسر حسب سرعة اإلنجرن  والمنطقة،  :01جدول 
   

اإلنجرن  حسب عدد مرا   نسجخدمو عالذعن ( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :00جدول 
 1.2.ا سجخدام والمنس، 

25 

   

الذعن عسجخدمون الحاسوب حسب اسجخدام ( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :04جدول 
 1.2.اإلنجرن  وبتض الخصا ص الخصفعة، 

22 

   

حسب اسجخدام الذعن عسجخدمون ا نجرن  ( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :05جدول 
 1.2. عبر الهاجف النقال وبتض الخصا ص الخصفعة،ا نجرن  

23 

   

 نجرن  حسب مكان ا سجخدام والمنسا  نسجخدمو عالذعن ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ايفراد  :02جدول 
 1.2.، والمنطقة

23 

   

حسب  اإلنجرن  نسجخدمو عفصسطعن الذعن  في( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :03جدول 
 1.2.الغرض الر عس لالسجخدام والمنس، 

23 
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في فصسطعن الذعن عسجخدمون اإلنجرن  حسب غرض ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ايفراد  :03جدول 
 1.2.، ا سجخدام

23 

   

الذعن عسجخدمون ا نجرن  حسب اسجخدام شبكا  ( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :03جدول 
 1.2.الجواصل ا مجماعي وبتض الخصا ص الخصفعة، 
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الذعن عسجخدمون شبكا  الجواصل ا مجماعي حسب غرض ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ا فراد  :03جدول 
 1.2.ا سجخدام والمنطقة، 

31 

   

الذعن عسجخدمون ا نجرن  وجترضوا لجهدعدا  متصوماجعة ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ا فراد  :03جدول 
 1.2.عصى مواقع ا نجرن  حسب المنطقة، 

31 

   

الذعن عسجخدمون ا نجرن  حسب امجالك برعد ( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لالفراد  :41جدول 
 1.2.الكجروني وبتض الخصا ص الخصفعة، 

30 

   

الذعن عمجصكون برعد إلكجروني حسب غرض ا سجخدام ( سنوا  فاكثر 1.)نسبة ايفراد  :40جدول 
     1.2.والمنس والمنطقة، 

34 

   

           الجوزعع النسبي لألسر حسب جوفر خط هاجف ثاب  لدعها وبتض الخصا ص :44جدول 
 1.2.الخصفعة، 

35 

   

هاجف خصوو وبتض الخصا ص  الذعن عمجصكون( سنوا  فاكثر 1.)الجوزعع النسبي لألفراد  :45جدول 
 1.2.الخصفعة، 

32 
 

   

 33 1.2.هاجف خصوو وبتض الخصا ص الخصفعة،  الجي جمجصكالجوزعع النسبي لالسر  :42جدول 
   

حسب قعامهم بأو دراسا  أو ابحاث أو اعمال ( بكالورعوس فأعصى)الجوزعع النسبي لألفراد  :43جدول 
 1.2.جطوعرعة عصى أو سصع أو خدما  وبتض الخصا ص الخصفعة، 

33 

   

وعسجخدمون الحاسوب وبتض  (سنة 1.-5)الجوزعع النسبي لألسر الجي لدعها أطفال  :43جدول 
 1.2.، الخصفعة الخصا ص

33 

   

حسب مراقبة نوع البرام  الجي ( سنة 1.-5)الجوزعع النسبي لألسر الجي لدعها اطفال  :43جدول 
 1.2.عسجخدمها ا طفال عصى الحاسوب وبتض الخصا ص الخصفعة، 

33 

   

حسب ضبط عدد ساعا  اسجخدام ( سنة 1.-5)الجوزعع النسبي لألسر الجي لدعها أطفال  :43جدول 
 1.2.، الحاسوب العومعة لألطفال وبتض الخصا ص الخصفعة

33 

   

عصى ( سنة 1.-5)الجوزعع النسبي لألسر حسب مراقبة البرام  الجي عسجخدمها ا طفال  :43جدول 
 1.2.، ا نجرن  وبتض الخصا ص الخصفعة

31 
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 الصفحة  الجدول
   

ضبط عدد ساعا  اسجخدام ا نجرن  العومعة لألطفال         الجوزعع النسبي لألسر حسب  :51جدول 
 1.2.، وبتض الخصا ص الخصفعة( سنة 1.-5)

30 

   

بزعارجها عصى ا نجرن  في ( سنة 1.-5)نسبة ايسر حسب نوع المواقع الجي عقوم ا طفال  :50جدول 
 1.2.، البع  والمنطقة

34 

   

القعام ببتض ا نشطة عصى ا نجرن  حسب ( سنة 1.-5)اطفالها نسبة ايسر الجي جمنع  :54جدول 
 1.2.، نوع النشاط والمنطقة

34 

   

عصى ا نجرن  حسب نوع ( سنة 1.-5)نسبة ايسر الجي ججخذ جدابعر وقا عة لحماعة اطفالها :55جدول 
 1.2.، الجدابعر والمنطقة

34 
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 المقدمة
 

في نطاق المهود الجي عبذلها المهاز المركزو لإلحصاء الفصسطعني في جوفعر اإلحصاءا  الرسمعة الفصسطعنعة حول مخجصف 
. 4134المتصوما  وا جصا  ،  امما   الحعاة لصممجمع الفصسطعني، فقد قام المهاز بجنفعذ المسأل ايسرو لجكنولومع

عهدف المسأل بشكل ر عسي لجوفعر بعانا  إحصا عة شامصة عن جوفر وسا ل واسجخداما  أدوا  جكنولومعا المتصوما  و 
وا جصا   من خالل عرض لصف ا  المسجخدمة حسب خصا صها الدعمغرافعة وا قجصادعة وا مجماععة، وظروف وأهداف 

 .  وا جصا   ومعزا  اسجخدام هذه الف ا  الممجمتعة لجقنعا  المتصوما 
 
ممجمع المترفة والمتصوما  من خالل دراسة آلعا  النفاذ وا سجخدام لألدوا  ايساسعة لجكنولومعا  هذا الجقرعررصد ع

 .من قبل أفراد الممجمع الفصسطعني( الهاجف الثاب ، الهاجف النقال، الحاسوب، اإلنجرن )المتصوما  وا جصا   

 
النجا   الر عسعة لصمسأل، بعنما الفصل الثاني عحجوو عصى  الفصل ايولحعث عشمل ر عسعة  فصول ثالثةالجقرعر  عجضمن هذا

المنهمعة والمودة والجي ججترض الى اسجمارة المسأل واإلطار والتعنة وشمولعة المسأل والتمصعا  المعدانعة من حعث ممع 
 . المسأل ا  الجي جم اسجخدامها في هذالبعانا  ومتالمجها ومدولجها، والفصل الثالث عشمل المفاهعم والمصطصحا

 
حول القضاعا ايساسعة المرجبطة بجكنولومعا المتصوما  قد وفقنا في سد ثغرة إضافعة في المانب المتصوماجي  نكوننأمل أن 

لصمخطط وصانع القرار الفصسطعني في اجخاذ القرارا  رمو أن عكون في هذا المهد فا دة ون الفصسطعنيمع المترفة ممجو 
 .ممجمع المترفة والمتصوما الفتالة في ممال 

 
 
 
 

 واهلل نسأل أن عجكصل عمصنا بالنماح
 
 
 
 

 

     عال عوض  4102كانون أول، 
 رئيس الجهاز  
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 الفصل األول
 

 النتائج الرئيسية
 

 البنية األساسية والنفاذ لبعض وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1.1

، مقابل الغربيةفي الضفة % 1131بواقع  ،4192للعام  %1.39 فلسطينفي  بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب
 أما  .4199في العام  فلسطينفي  لديها جهاز حاسوب كاناألسر من % 1.1.، مقارنة مع في قطاع غزة% 31..

% 932.بواقع  باإلنترنت، لديها اتصال فلسطينمن األسر في  %.2.3اإلنترنت، فقد بينت النتائج أن ببخصوص االتصال 
 فلسطينمن األسر في % 1.2.، مقارنة مع 4192للعام  قطاع غزة على مستوى% 2434و ،الضفة الغربية على مستوى

على % .113( ستااليت)لالقط الفضائي األسر المقتنية  بلغت نسبةهذا و .  4199كان لديها اتصال باإلنترنت في العام 
من األسر  %1..1مقارنة مع  ،4192للعام  في قطاع غزة% 1131في الضفة الغربية، و% .113، بواقع فلسطينمستوى 
  .4199للعام لالقط الفضائي المقتنية 

 
 في% .3..الضفة الغربية، و في% 2.31، بواقع لديها خط هاتف فلسطينمن األسر في % .13.أن  كما أشارت النتائج

 %.1.3أن و  ،4199في العام  لديها خط هاتف كان فلسطينمن األسر في % 2231مقارنة مع ، 4192للعام  قطاع غزة
  .في قطاع غزة% 1.31في الضفة الغربية مقابل % 1.31، بواقع 4192عام لل فلسطينفي  من األسر لديها هاتف نقال

 
 الحاسوب واستخداماته ..2

األفراد من  %1134أن  إلى أشارت النتائج، 4192عام لل (سنوات فأكثر 91)أما بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد 
% 1.32في قطاع غزة، وبواقع % 1934في الضفة الغربية، مقابل % .13.ع بواقالحاسوب، يستخدمون  فلسطينفي 

الذين يستخدمون  (سنوات فأكثر 91)فقد بلغت نسبة األفراد  4199وعند المقارنة مع العام   .لإلناث% .23.للذكور، و
 %.  .3..الحاسوب 

 
من األسر في % .23.فيما يتعلق باألسباب الرئيسية وراء عدم اقتناء األسرة لجهاز حاسوب، أشارت النتائج الى أن 

الضفة  في% 2.31الحاسوب، بواقع  أسعار أجهزةبب إلى ارتفاع التي ليس لديها جهاز حاسوب قد عزت الس فلسطين
حق الوصول الى اجهزة الحاسوب في العمل او  هادلدى افرا من االسر% .9.3و قطاع غزة، في% 939.الغربية، و

بسبب عدم وجود فرد % .443و في قطاع غزة% .913في الضفة الغربية، و% 9431، بواقع المدرسة او مقهى انترنت
 .في قطاع غزة% 9132في الضفة الغربية، و% .413مؤهل الستخدام الحاسوب، بواقع 

 
 اإلنترنت واستخداماتها ..3

يساااتخدمون اإلنترنااات فاااي و الاااذين يساااتخدمون الحاساااوب  (سااانوات فاااأكثر 91)مااان األفاااراد % .3..أشاااارت النتاااائج إلاااى أن 
هااذا النساابة بااين الااذكور واإلناااث وتتفاااوت  .  فااي قطاااع غاازة% 434.فااي الضاافة الغربيااة، مقاباال % .23.بواقااع ، فلسااطين

كااانوا  (ساانوات فااأكثر 91)ماان األفااراد % 1.2.مقارنااة مااع ،  4192للعااام  %.2.3ولإلناااث % 131.حيااث بلغاات للااذكور 
 .4199فلسطين في العام يستخدمون اإلنترنت في 
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 (سنوات فأكثر 91) من األفراد% .143من استخدام اإلنترنت، فقد أشارت نتائج المسح إلى أن  أما بخصوص الغرض
تحميل افالم او صور بغرض  هيستخدمون% .3..و، اللعب او تحميل العاببغرض  الذين يستخدمون االنترنت يستخدمونه
% 2132 في حين أن، عبر االنترنت الهاتفي بغرض االتصال %.2.3و للراديو او موسيقى او فيديو او االستماع

ادراج المعلومات او المراسلة بلغت نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت بغرض  كما، التعليم او التعلمبغرض  هيستخدمون
بغرض % .3..من االفراد يستخدمون االنترنت بغرض ارسال او تلقي البريد االلكتروني، و% 2.34، و%.243 الفورية

 . قراءة او تحميل صحف او مجالت او كتب
 

 فلسطينفي  %131. الذين لديهم بريد الكتروني (سنوات فأكثر 91)بلغت نسبة األفراد  يتعلق بالبريد االلكتروني فقد فيما
 .4199في العام % .4.3، مقارنة مع 4192في العام 

 
 التهديدات المعلوماتية  ..4

الذين يستخدمون االنترنت تعرضوا لدخول فيروسات  (سنوات فأكثر 91)من األفراد % 9.31أشارت نتائج المسح إلى أن 
تم من األفراد  %.13تعرضوا لتخريب المعلومات والعبث فيها، فيما % 31.أثناء تواجدهم على شبكة االنترنت، في حين 
تعرضوا لنشر محتوى % 131وتم سرقة بياناتهم الشخصية من األفراد % .13وسرقة أرقام بطاقات االئتمان الخاصة بهم 

 .غير الئق
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 الفصل الثاني
 

 المنهجية والجودة
 

 أهداف المسح  1.2
وسائل واستخدامات أدوات تكنولوجيا المعلومات  يهدف المسح بشكل رئيسي لتوفير بيانات إحصائية شاملة عن توفر

وظروف وأهداف استخدام شرائح المجتمع المختلفة لتقنيات  (الحاسوب، واالنترنت، والهاتف النقال)، 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
وقد  المسح في هذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية،تم تطوير استمارة على ضوء تحديد االحتياجات من البيانات، 

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

 
 :أقسام رئيسية هي ثالثةمسح من الاستمارة  تكونتباإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية 

البيانات التعريفية، وبيانات أفراد األسرة التي تشمل بيانات حول الخصائص  واشتملبيانات أفراد األسرة، : القسم األول
 .الجنس، تاريخ الميالد، والعمر ،عالقة األفراد برب األسرة: الديمغرافية واالجتماعية، وهي

  
ت العالمية واالتصال بشبكة المعلوما الحاسوباقتناء ب المتعلقة المعلومات واشتملت علىبيانات األسرة : القسم الثاني

ل معلومات حول كذلك تشم.  واإلنترنت الحاسوببيانات حول العديد من المواضيع المرتبطة باستخدام وكذلك  (اإلنترنت)
ومراقبة االسر الطفالهم اثناء استخدامهم للحاسوب سنة يستخدمون الحاسوب واالنترنت ( .9-.)اطفال األسر التي لديها 

 . التي تتخذها االسرة لحماية اطفالها عبر االنترنتواالنترنت واالجراءات الوقائية 
 

، ومدى االستخدام حول استخدام الحاسوب والغرض من معلومات واشتمل على ،(سنوات فأكثر 91)ألفراد ا: القسم الثالث
بيانات حول العديد من المواضيع وكذلك  .الهاتف النقال امتالك أجهزاو  ،اإلنترنت حسب الغرض والمكان استخدام

 .واإلنترنت والهاتف النقال وشبكات التواصل االجتماعي والتهديدات المعلوماتية الحاسوبالمرتبطة باستخدام 
 

  االطار والعينة  ..3
 

 مجتمع الهدف   ..1.3
ساانوات  91)جميااع األساار واألفااراد الفلسااطينيين المقيمااين بشااكل اعتيااادي فااي فلسااطين ويركااز علااى األفااراد ماان الفئااة العمريااة 

 .2014لعام  (فأكثر
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 إطار المعاينة   ..2.3
حجام وهي مناطق جغرافية متقاربة ال .411تعداد السكان والمساكن والمنشآت  قائمة مناطق عد منإطار المعاينة من  تكون

 فااي (PSUs) ، وقااد تاام اسااتخدام هااذا المناااطق كوحاادات معاينااة أوليااة(أساارة 942فيهااا  متوسااط عاادد األساار)فااي معظمهااا 
 .المرحلة األولى من عملية اختيار العينة

 
 حجم العينة   ..3.3

 .اسرة 000,6أسرة  على المستوى اإلجمالي استجاب للمسح  862,7الكلي  بلغ حجم العينة
 

 تصميم العينة   ..4.3
 :ات ثالث مراحلذطبقية عنقودية عشوائية منتظمة  عينة هذا المسح هي عينة

 .منطقة عد( 242)اختيار عينة مناطق عد بطريقة عشوائية منتظمة بلغ عددها  :المرحلة األولى
أسرة متجاوبة من كل منطقة عد تم اختيارها في المرحلة األولى بطريقة  (22)اختيار عينة مساحية من : المرحلة الثانية

 .عشوائية
 (سنوات فأكثر 91)اختيار فرد ذكر أو أنثى من كل أسرة تم اختيارها في المرحلة الثانية من األفراد  :المرحلة الثالثة

 .باستخدام جداول كش من األسر التي لديها أكثر من فرد من هذا الفئة
 

 طبقات العينة   ..2.3
 :تم تقسيم مجتمع الدراسة حسب

 (.J1محافظة و 91)المحافظة  -9
 (.حضر ، ريف، مخيم)نوع التجمع  -4

 
 حساب األوزان   ..4

المسح في العينة بأنه المقلوب الرياضي الحتمال اختيار الوحدة، وعينة ( وحدة المعاينة)يعرف وزن الوحدة اإلحصائية 
حيث يتم في  ثالثة مراحلهي عينة طبقية عنقودية عشوائية منتظمة ذات  المعلومات واالتصاالتاالسري لتكنولوجيا 

، ثم في (عينة عشوائية منتظمة)المرحلة األولى حساب وزن مناطق العد باالعتماد على احتمال اختيار كل منطقة عد 
الولي حاصل ضرب وزن المرحلة االولى في يمثل وزن االسر احساب وزن األسرة من كل منطقة عد،  تمالمرحلة الثانية 

وكانت فئة التعديل هي  8002وزن المرحلة الثانية ومن ثم تم تعديل االوزان باالعتماد على تقديرات االسر منتصف عام 
 .وعليه تم الحصول على وزن االسر النهائي( محافظة، نوع التجمع)الطبقة 

 
اجل الحصول على وزن الفرد األولي تم دمج ملفات االوزان مع ملف افراد األسرة، ومن ثم تم تعديل هذا االوزان ومن 

، (المنطقة والجنس والفئات العمرية الخماسية)، وقد كانت فئة التعديل 8002باالعتماد على تقديرات السكان منتصف عام 
سنوات فأكثر وتم تعديل هذا االوزان مرة اخرى باالعتماد على تقدير  00الفراد بعد ذلك تم دمج هذة االوزان مع ملف ا

 .تم حساب الوزن النسبي لكل وحدة معاينة من خالل قسمة الوزن على متوسط االوزانو   .السكان وفقا للطبقات السابقة
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 العمليات الميدانية  ..2
 

 تجهيز كتيب تدريب الباحثين وتدريب الفريق  ..1.2
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

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

 . لقطاع غزة في مدينة غزة بواسطة الفيديو المرئي
 
طاقم ب م تدريت.  ر الدورة التدريبية ألغراض المسح الرئيسي المقررة لفريق البحث في المسحلحضو  باحثة 1. ءدعاتاس مت
رة فتالل الخ يةالأيام متت لمدة خمسة رمي استذلاتدريب من قبل إدارة المشروع، و د للالمعدول مل الميداني وفق الجلعا

جراء النقاش الالزم حوله،لوقت الكافارة اتمسالا منء جز  ، وقد تم إعطاء كل42/12/4192 -41/12/4192 ما تم ك ي وا 
قد امتحان ع تم لة،بعض األسئ على يالتلتعددريب تم إجراء بعض التأثناء او إجراء تمارين عملية في قاعة التدريب، 

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

 .ي بنجاحالمهارات الالزمة لتنفيذ العمل الميدان
 

 العمل الميداني للمسح الرئيسي  ..2.2
ئيسي في الضفة الغربية وقطاع ر لالتنفيذ العمل الميداني للمسح  ةطخبوضع  ينلمسوح والعمل الميدامة لعالا ةر ادإلا تماق
االستمارات وآالت حاسبة )العمل  اتدو وأاقم البحث، وتحضير لوازم العمل لة تحضير طحر الم اذت هملش وقد. ةز غ

 (.نةعيوكشوف ال
  

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

 .في هذا المحافظات
 .00/06/8002، وانتهى بتاريخ 02/00/8002وقد بدأ العمل الميداني للمسح  بتاريخ 

  
 تدقيق البيانات في الميدان  ..3.2

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

 .بشكل يومي اتاالستمارات المكتملة من الباحثاستالم  -
جميع األقسام واألسئلة في  واستيفاء المؤهلين داألفرا ه قد تم جمع بيانات عنفحص كل استمارة والتأكد من أن -

 .جميع اإلجابات بدقة تسجيل باالضافة الىاالستمارة، 
 .إلى الميدان أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض بها وجدإعادة االستمارات غير المكتملة أو التي  -
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 آلية اإلشراف والمتابعة  ..4.2
كذلك على صعيد متابعة و  ،تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات

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

تيجة كالوحدات السكنية غير المأهولة والحاالت التي لم يتم فيها تحديد ن ،وحاالت الرفض، والحاالت التي ال تنطبق
باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل   .زياراتثالث  بعد المقابلة، والحاالت التي لم يكن باإلمكان االتصال بها

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

 
 تمعالجة البيانا  ..6

 

 تجهيز برامج اإلدخال  1.6.2
 وضع، والعمل على اإلدخال تصميم شاشات وتم ACCESSباستخدام حزمة  اإلدخالتم خالل هذا المرحلة إعداد برامج 

البيانات بعد إدخالها  لفحصقواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعالمات تنظيف 
تضمين القيود والشروط على البيانات كما و  االستمارةحيث تعمل هذا االستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى 

وردت في االستمارة وبخاصة االنتقاالت الموجودة في أسئلة وأقسام االستمارة المختلفة والقيم المسموح بإدخالها، وطباعة 
 . حالة الخطأ في اإلدخالالتنبيهات للمدخل في 

 
 إدخال البيانات ..2.6

بعد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم 
 تاريخبوبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح .  على التعامل مع برامج اإلدخال تدريب المدخلين

على  مدخلين ومدققين ومشرفين .4وقد عمل   11/4192/.4وانتهى العمل على إدخال البيانات بتاريخ  4192/.1/.1
جهاز، وذلك من أجل ضمان االنتهاء من إدخال البيانات في للب الفرعية ي المكاتدخال فاإل مت إدخال بيانات المسح، كما

 . موعدها المحدد
 

 دقة البيانات  7.2
للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة  ييشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءا بالتخطيط األول

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

 
بسبب استخدام عينة، وكذلك أخطاء غير  أخطاء المعاينةبرزها يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أ

. ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارها على التقديرات المعاينة
 :ويشمل هذا القسم على اآلتي
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 المعاينةخطاء أ 1.7.2
نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولذلك من  المعاينةبأخطاء تأثر تإن بيانات هذا المسح 

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

 
وعلى مستوى المنطقة ، لى مستوى دولة فلسطينوقد دلت نتائج حساب التباين انه ال توجد مشكلة في نشر البيانات ع

ولكن على مستوى المحافظات هناك بعض المؤشرات قيم التباين فيها مرتفعة تم االشارة اليها ، (وقطاع غزة، الضفة الغربية)
 .في جداول التقرير الرئيسي

 
 المنطقةاهم المؤشرات في المسح مضاف لها حسابات التباين على مستوى 

 

 قيمة التقدير المتغير
الخطأ 
 المعياري

 الخطأ النسبي %59الثقة  فترة
% الحد األدنى % % الحد األعلى   

 فلسطين

 2.1 46.8 43.1 90. 45.0 كمبيوتر مكتبينسبة األسر التي لديها 

 1.5 61.9 58.4 90. 60.2 الذين يستخدمون الحاسوب   (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 2.0 55.8 51.5 1.1 53.7 الذين يستخدمون االنترنت (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 1.0 75.1 72.1 80. 73.7 الذين لديهم هاتف نقال (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

يستخدمون االنترنت  الذين (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 
 1.8 75.1 70.0 1.3 72.6 لديهم بريد الكترونيو 

 الضفة الغربية

 2.5 50.8 46.1 1.2 48.4 كمبيوتر مكتبينسبة األسر التي لديها 

 1.9 61.7 57.3 1.1 59.5 الذين يستخدمون الحاسوب   (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 2.4 57.1 51.9 1.3 54.5 الذين يستخدمون االنترنت (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 1.0 79.1 75.9 80. 77.5 الذين لديهم هاتف نقال (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

يستخدمون االنترنت  الذين (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 
 2.3 77.2 70.6 1.7 74.1 لديهم بريد الكترونيو 

 قطاع غزة

 3.9 41.2 35.3 1.5 38.2 كمبيوتر مكتبينسبة األسر التي لديها 

 2.4 64.1 58.3 1.5 61.2 الذين يستخدمون الحاسوب   (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 3.6 55.9 48.5 1.9 52.2 الذين يستخدمون االنترنت (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

 2.2 70.0 64.2 1.5 67.2 الذين لديهم هاتف نقال (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 

يستخدمون االنترنت  الذين (سنوات فأكثر 00)نسبة األفراد 
 3.0 74.0 65.8 2.1 70.1  لديهم بريد الكترونيو 

 

 المعاينةخطاء غير أ ..2.7 

فهاي ممكنااة الحادوث فااي كال مراحاال تنفياذ المشااروع، خاالل جمااع البياناات أو إدخالهااا والتاي يمكاان  المعاينااةأخطاااء غيار أماا 
. وأخطااااء إدخاااال البياناااات( الباحاااث)وأخطااااء المقابلاااة  ،(المبحاااوث)إجمالهاااا بأخطااااء عااادم االساااتجابة، وأخطااااء االساااتجابة 

، وتادريبهم علاى كيفياة إجاراء اً تدريبا مكثف ينكبيرة من خالل تدريب الباحث بذلت جهود فقد لتفادي األخطاء والحد من تأثيرهاو 
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بعاض التماارين العمليااة ء أثناااء إجاراء المقابلاة، واألماور التاي يجاب تجنبهااا، وتام إجارا إتباعهااالمقاابالت، واألماور التاي يجاب 
باإلضافة إلى تزويدهم بكتيب دليل الباحث الميداني والذي يحتوي على مفتاح خاص بأسائلة ، خالل الدورة التدريبيةوالنظرية 

االستمارة وآلياة اساتيفائها وأسالوب التعامال ماع المبحاوثين لضامان تقليال معادالت الارفض واإلدالء بالبياناات الصاحيحة وغيار 
 .برنامج اإلدخال قبل البدء بعملية إدخال البيانات فحصوتم  ،كما تم تدريب مدخلي البيانات على برنامج اإلدخال ،المنحازة

 
أما بخصوص العمل المكتبي فقد تم تدريب طاقم خااص لتادقيق االساتمارات والكشاف عان األخطااء الميدانياة، مماا يقلال إلاى 

ومان أجاال خفااض نسابة األخطاااء التااي يمكاان أن .  اء العماال المياادانيحاد كبياار معاادالت األخطااء التااي يمكاان أن تحصال أثناا
تحصال أثنااء إدخااال االساتمارة إلااى الحاساوب، فقااد تام تصااميم برناامج إدخااال بحياث ال يساامح باأي أخطاااء تناساقية يمكاان أن 

ظام األخطااء تحصل أثنااء عملياة اإلدخاال ويحتاوي علاى العدياد مان الشاروط المنطقياة، وقاد أدت هاذا العملياة إلاى كشاف مع
 . التي لم يتم العثور عليها في المراحل السابقة من العمل، حيث تم تصحيح كافة األخطاء التي تم اكتشافها

 

باسااتخدام الجااداول التكراريااة  وبعااد االنتهاااء ماان عمليااات التاادقيق سااالفة الااذكر، تاام فحااص تناسااق البيانااات بواسااطة الحاسااوب
وهاذا بادورا أعطاى .  ، ولم يتم اكتشاف أخطاء ذات تأثير على نوعياة البيانااتاً وقد تبين أنها كانت متناسقة تمام ،والتقاطعية
جيدا للقائمين على المسح بأنه يمكان االعتمااد علاى هاذا البياناات واساتخراج مؤشارات إحصاائية موثوقاة وذات داللاة  اً انطباع

 .فلسطينفي ألسر الظروف االجتماعية واالقتصادية لعالية عان 
 

 معدالت االستجابة ..3.7
أسرة في ( 3,925) أسرة، منها( 6,000) المكتملةبلغ عدد األسر لفلسطين حيث أسرة ممثلة ( 7,268) الوصول الىتم 

طبقات التصميم لتعديل تأثير نساب  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى، اسرة في قطاع غزة( 2,075)و الضفة الغربية،
 .حاالت الرفض وعدم االستجابة

 
  معدالت االستجابة لألسر

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 x911%   مجموع حاالت زيادة الشمول= نسبة أخطاء زيادة الشمول 
 عدد حاالت العينة األصلية                             

 %.3.= وتساوي 
  191.( =حاالت زيادة الشمول )  –العينة األصلية = العينة الصافية 

 

 عدد الحاالت نتيجة المقابلة
 5,999 اكتملت

 1 اكتملت جزئيا
 94 األسرة مسافرة

 606 ال أحد بالبيت
 158 رفض التعاون

 258 وحدة غير مأهولة
 25 لم يتوفر معلومات

 127 أخرى
 7,268 المجموع
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 x   911% االستجابةمجموع حاالت عدم = نسبة عدم االستجابة 
 العينة الصافية                        

 %9232= وتساوي 

 .نسبة عدم االستجابة  -% 911= نسبة االستجابة 
 %31..= وتساوي 

 
 مقارنة البيانات ..8

( 9)والجدول رقم   .وقد لوحظ وجود اتساق بين هذا النتائجلقد تم إجراء المقارنات بين نتائج هذا المسح والمسوح السابقة، 
، والذي يوضح التطور الحاصل على نسب النفاذ واالستخدام لوسائل 4112يوضح المقارنات عبر سالسل زمنية منذ العام 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 

 إجراءات ضبط الجودة  ..9

فريق العمل الميداني الذي تم اختيارا تم تقليص أثر األخطاء على جودة البيانات بفضل الكفاءة العالية واألداء المتميز ل
حرصت إدارة المسح على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة،  وقد .وتدريبه بعناية فائقة

 :ومن أبرزها
  وتحديد أهداف هذا 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 موعاد آخار لادى األسارة إن تعاذر مقابلاة الفارد الاذي وقاع علياة االختياار فاي المقابلاة األولاى الباحثة الباحث أو  قيام

 . (سنوات فأكثر 91)من فئة األعمار 
 البيانات  دقيقأما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عالقات لكشف األخطاء آليًا، كما تم وضع آلية لت

 .قواعد التدقيق اآلليمن خالل  خالومراجعة االستمارات بعد اإلد

 
 مالحظات فنية أخرى  ..12

ينسجم مع سلسلة المسح المنفذ في  بنسق واحد أدوات المسح من منهجية وتصميم للعينة واالستمارةلقد تم الحفاظ على 
حفاظ على نفس ولل.  لتمكين الباحثين والدارسين من إجراء المقارنات ،4199وكذلك العام  ،4111، 4111، 4112 العام

 .KISHحسب جدول  (سنوات فأكثر 91)المنهجية في اختيار الفرد 
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 الفصل الثالث
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

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

ومن بعض .  واليدوية ةكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني.   معالجتها وانتاجها
ألقراص الحواسيب، والماسحات الضوئية، والكاميرات الرقمية، والهواتف، والفاكسات، وا تأدوات تكنولوجيا المعلوما

 .المضغوطة، والبرامج مثل نظام قواعد البيانات والتطبيقات متعددة الوسائط
 

  :يالموقع اإللكترون
اإلنترنت، عبر  إليها، وعادة ما يمكن الوصول الوثائقغيرها من  أوواشرطه الفيديو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من 

 .httpوالتي تكاد تكون دائما متاحة من خالل 
 

 :اإلنترنت
هي الشبكة العالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الكمبيوتر المختلفة األنواع  واألحجام في العالم، وهي 
وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات، ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت منها االتصال الهاتفي، 

 .يالرقمي والبريد اإللكترونوالنطاق العريض والخط 
 

 :البريد اإللكتروني
 .النصوص والملحقاتضمن ذلك ومن ، الرسائل لتبادل لمستعملي الشبكِة محليًا وحول العالم تسمحوسيلة 

 
 :استخدام اإلنترنت

قراءة الصحف، الدخول إلى المواقع، : عرف استخدام اإلنترنت ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل
 (.شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح 94خالل )وقد حددت فترة االستخدام . تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة

 
 :استخدام الحاسوب

تشغيل الجهاز والدخول إلى ملفات : القيام باالستخدامات األساسية مثلعرف استخدام الحاسوب ألغراض هذا المسح بأنه 
نشائها، معينة، ون  (.شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في المسح 94خالل )وقد حددت فترة االستخدام قل وحفظ الملفات وا 

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

 .خاصة به
 

  :خطوط الهواتف الرئيسية
 .هو خط هاتفي يصل المعدات الطرفية للمشترك بالشبكة العمومية التبديلية وله منفذ مخصص في معدات البدالة الهاتفية

 
 :الشبكة الرقمية متكاملة الخدمة
عاان طريااق كاارت يشاابه كاارت الفاااكس، ولكنااه أساارع منااه خمااس أضااعاف، يحتاااج إلااى خااط  تإحاادى وسااائل االتصااال باإلنترناا

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

 
  :الخط الالتماثلي

ساااتخدم فاااي نقااال البياناااات والملفاااات والصاااور، ي.  إحااادى وساااائل االتصاااال باإلنترنااات، وهاااو نظاااام منبثاااق عااان الخاااط الرقماااي
وهااو جهااز ياتم ربطااه فاي الحاساوب ويقاادم .  ميجابايات 1وألغاراض محاددة فاي المؤسسااات الصاغيرة والمناازل، ساارعته تفاوق 

 . من قبل شركة االتصاالت المزودة للخدمة
 

المنزل، بحيث تكون السرعة وخط هاتف  سعن طريق الفاك تإحدى وسائل االتصال باإلنترن(: dial-up)الهاتف 
كذلك سعة الكمبيوتر، جودة االتصال من خالل هذا الوسيلة محدودة ويحدث انقطاع   kbps.1 منخفضة تصل إلى 

 .متكرر لإلنترنت
 

  :الخط الرقمي
عن طريق الهاتف، ولكنه أسرع منه عشرة أضعاف، ويحتاج إلى خط هاتف خاص  تإحدى وسائل االتصال باإلنترن

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

 
  :الالسلكي

يااتم ماان خاللااه اسااتقبال خدمااة  باادون أسااالك وذلااك عاان طريااق تركيااب جهاااز اسااتقبال تإحاادى وسااائل االتصااال باإلنترناا 
 .اإلنترنت من الجهة المزودة، وسرعته عالية في تحميل الملفات

 
 :األسرة

 ديعيشون في نفس الوحدة السكنية ويتناولون الطعام معا ويشتركون في توفير احتياجاتهم المعيشية وق أفرادفرد أو مجموعة 
 .قرابة هذاأو ال تربطهم عالقة قرابة ليشكلوا عائلة  تربطهم

 
 :الفرد في األسرة

عضو فيها إذا كانت هذا الوحدة السكنية هي مكان اإلقامة  الفرد الموجود في الوحدة السكنية ويعتبر انه فرد في األسرة أو
 اد له أو مكان اإلقامة الوحيد لهالمعت
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 .فلسطين-رام اهلل

 .فلسطين-رام اهلل.  استمارة المسح ،4111 -اإلعالممسح وسائل  .2222لإلحصاء الفلسطيني،  يز كر ملا زاهجلا ..
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

20042006200920112014

 26.432.849.250.963.1Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب

Own Computer

 9.215.928.530.448.3Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت

Internet Access

 93.495.395.796.797.1Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها جهاز تلفزيون

Television 

 DVD..10.421.020.420.7Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها 

DVD

نسبة األسر التي لديها القط فضائي من 
اجمالي األسر التي لديها جهاز تلفزيون

74.480.492.093.999.8Percentage of households who 

have satellite dish from whom own 

TV set

 40.850.847.544.039.8Percentage of Households withنسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت

Telephone Line

نسبة األسر التي لديها خط هاتف نقال 
(محمول)

72.881.092.495.097.8Percentage of Households with 

Mobile Line

نسبة األسر التي يمتلك أحد أفرادها موقع 
على الشبكة

5.15.39.14.2..Percentage of Households With 

One Member Who has a Personal 

Website

الذين  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد 
يستخدمون الحاسوب

35.750.957.153.760.2Percentage of Persons (10 Years 

and Over) Who Use the Computer

 5.79.310.418.4Number of Computers Per 100.. من السكان100عدد أجهزة الحاسوب لكل 

Inhabitants  

الذين  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد 
يستخدمون اإلنترنت

11.918.432.339.453.7Percentage of Persons (10 Years 

and Over) Who Use the Internet

الذين لديهم  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد 
بريد إلكتروني

5.110.021.327.539.0Percentage of Persons (10 Years 

and Over) Who Have an E-mail 

.Means the indicator is not available : ...تعني ال يتوفر المؤشر   .. : 

Indicatorالمؤشر

المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب سنوات مختارة: 1جدول 
Table 1: Main Selected ICT Indicators for Selected Years

Year                                                  السنة
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSء 

Region  المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

45.048.438.2Desktopكمبيوتر مكتبي

33.235.828.0Laptopالبتوب

12.016.43.5Tabletتابلت

51.059.434.7Smart Phoneهاتف ذكي

48.351.442.2Internet at Homeانترنت في البيت

97.198.394.7TV Setجهاز تلفزيون

 99.899.899.9Satellite Dishالقط فضائي

39.843.033.5Fixed Telephone Lineخط هاتف ثابت

 97.897.997.6Mobile Phoneهاتف نقال

2014نسبة األسر التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في البيت حسب المنطقة، : 2جدول 

أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

          Table 2: Percentage of Households Who Have ICT Equipments at Home by                       

             Region, 2014

ICT Equipments
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يتوفريتوفر

AvailableNot Available

Palestine 63.136.9100.0فلسطين

West Bank 66.933.1100.0الضفة الغربية

Jenin 60.239.8100.0جنين

 Tubas 60.239.8100.0طوباس

Tulkarm 72.327.7100.0طولكرم

Nablus 70.429.6100.0نابلس

Qalqiliya 64.535.5100.0قلقيلية

 Salfit 66.933.1100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 72.227.8100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 48.251.8100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 69.530.5100.0القدس

Bethlehem 69.630.4100.0بيت لحم

Hebron 64.036.0100.0الخليل

Gaza Strip 55.644.4100.0قطاع غزة

North Gaza 45.154.9100.0شمال غزة

Gaza 67.132.9100.0غزة

Deir Al-Balah 51.448.6100.0دير البلح

Khan Yunis 52.947.1100.0خانيونس

Rafah 49.550.5100.0رفح

Type of Localityنوع التجمع

63.736.3100.0Urbanحضر

61.538.5100.0Ruralريف

61.039.0100.0Campsمخيمات

2014التوزيع النسبي لألسر حسب توفر حاسوب لديها وبعض الخصائص الخلفية، : 3جدول 

Background Characteristics الخصائص الخلفية
Availability of Computer      توفر حاسوب

Table 3: Percentage Distribution of Households by Availability of Computer and Selected 

Background Characteristics, 2014

37



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Region  المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

54.543.071.1High costارتفاع سعر الحاسوب 

لدى أفراد األسرة حق الوصول إلى أجهزة 
الحاسوب في العمل أو المدرسة أو مقهى إنترنت

15.512.919.3Household members have access 

to computers at work, school or 

Internet cafe

 44.452.532.8Household has no need for(عدم الحاجة له)ال فائدة من الحاسوب 

acomputer 

 22.526.716.4No one in the household know howال يوجد في االسرة فرد مؤهل الستخدام الحاسوب

to use a computer

 8.69.57.2Harmful to health مضر بالصحة

  20.825.014.6Time  wastingيهدر الوقت

Illiteracy 8.411.44.2االمية 

9.910.59.1Need special equipments/softwareبرمجيات/يحتاج الى اجهزة خاصة

 4.15.12.7Otherأخرى

2014نسبة األسر التي ليس لديها حاسوب حسب السبب في عدم شراء الحاسوب والمنطقة، : 4جدول 

 Reason for not Purchasing aالسبب في عدم شراء الحاسوب

computer

   Table 4: Percentage of Households Without Computer by Reason for not Purchasing 

Computer and Region, 2014
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموعComputer Use استخدام الحاسوب

Totalال يستخدميستخدم

UsesDoes not Use

60.239.8100.0Palestineفلسطين

59.540.5100.0West Bankالضفة الغربية

Jenin 59.340.7100.0جنين

Tubas 43.656.4100.0طوباس

Tulkarm 61.838.2100.0طولكرم

Nablus 68.931.1100.0نابلس

Qalqiliya 59.840.2100.0قلقيلية

Salfit 56.044.0100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 60.139.9100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 35.464.6100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 62.137.9100.0القدس

Bethlehem 59.240.8100.0بيت لحم

Hebron 55.544.5100.0الخليل

61.238.8100.0Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza 53.346.7100.0شمال غزة

Gaza 65.035.0100.0غزة

Deir Al-Balah 62.137.9100.0دير البلح

Khan Yunis 67.033.0100.0خانيونس

Rafah 52.347.7100.0رفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

65.434.6100.0Malesذكور

54.845.2100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1079.620.4100.010-14

19-1579.720.3100.015-19

29-2073.226.8100.020-29

39-3050.749.3100.030-39

49-4039.061.0100.040-49

59-5027.372.7100.050-59

60+8.291.8100.060+

Type of Localityنوع التجمع

61.039.0100.0Urbanحضر

55.844.2100.0Ruralريف

61.338.7100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 38.761.3100.0Noneال شيء

56.543.5100.0Elementaryابتدائي

55.944.1100.0Preparatoryاعدادي

70.629.4100.0Secondaryثانوي

71.828.2100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 85.514.5100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

2014حسب استخدام الحاسوب وبعض الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 5جدول 
       Table 5: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) by Computer Use 

and Selected Background Characteristics, 2014

الخصائص الخلفية
Background 

Characteristics
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، :  PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

78.782.472.7Entertainmentالتسلية والترفيه

33.635.929.8Windows Applicationsالستخدام النوافذ

45.344.846.0Learning and Study(البرامج التعليمية)للدراسة والتعلم 

13.815.411.1Workالعمل

77.177.975.9Internetاستخدام اإلنترنت

 0.90.90.8Otherأخرى

Malesذكور

81.684.177.5Entertainmentالتسلية والترفيه

32.834.130.7Windows Applicationsالستخدام النوافذ

38.437.240.4Learning and Study(البرامج التعليمية)للدراسة والتعلم 

18.721.314.6Workالعمل

78.879.977.2Internetاستخدام اإلنترنت

 1.31.60.9Otherأخرى

Femalesاناث

75.280.366.8Entertainmentالتسلية والترفيه

34.638.228.6Windows Applicationsالستخدام النوافذ

53.654.053.0Learning and Study(البرامج التعليمية)للدراسة والتعلم 

7.78.36.9Workالعمل

75.075.474.4Internetاستخدام اإلنترنت

 0.40.20.7Otherأخرى

Purpose of Use and Sex غرض االستخدام والجنس

2014، الذين يستخدمون الحاسوب حسب غرض االستخدام والجنس والمنطقة ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 6جدول 
Table 6: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Use the Computer by Purpose of Use, 

Sex, and Region, 2014
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع

Totalال تتوفرتتوفر

AvailableNot Available

Palestine 48.351.7100.0فلسطين

West Bank 51.448.6100.0الضفة الغربية

Jenin 40.359.7100.0جنين

 Tubas 25.674.4100.0طوباس

Tulkarm 56.543.5100.0طولكرم

Nablus 59.140.9100.0نابلس

Qalqiliya 51.248.8100.0قلقيلية

 Salfit 49.550.5100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 57.942.1100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 19.680.4100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 63.236.8100.0القدس

Bethlehem 54.945.1100.0بيت لحم

Hebron 44.455.6100.0الخليل

Gaza Strip 42.257.8100.0قطاع غزة

North Gaza 30.969.1100.0شمال غزة

Gaza 53.047.0100.0غزة

Deir Al-Balah 37.362.7100.0دير البلح

Khan Yunis 43.556.5100.0خانيونس

Rafah 33.866.2100.0رفح

Type of Localityنوع التجمع

49.150.9100.0Urbanحضر

45.854.2100.0Ruralريف

46.653.4100.0Campsمخيمات

2014التوزيع النسبي لألسر حسب توفر خدمة انترنت في البيت وبعض الخصائص الخلفية، : 7جدول 
 Table 7: Percentage Distribution of Households by Availability of Internet at Home and 

Selected Background Characteristics, 2014         

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

توفر خدمة انترنت في البيت
Availability of Internet at Home
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Region  المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

ال فائدة من االنترنت، غير مهمة، )ال حاجة لالنترنت 
(عدم وجود المحتوى المحلي

54.860.645.4Do not need the Internet (not useful, not 

interesting, lack of local content)

25.323.228.8Have access to the Internet elsewhereاستخدام لالنترنت من مكان اخر

االفتقار إلى الثقة والمعرفة أو المهارات الالزمة 
الستخدام اإلنترنت

19.320.317.7Lack of confidence, knowledge or skills to 

use the Internet

43.037.551.9Cost of the equipment is too highتكلفة المعدات عالية جدا

43.836.955.0Cost of the service is too high تكلفة تشغيل الخدمة عالية جدا

11.614.86.4Privacy or security concernsالخصوصية او الهواجس االمنية

3.44.81.9Internet service is not available in the areaخدمة االنترنت غير متوفرة في المنطقة

خدمة االنترنت متوفرة ولكن ال تتوافق مع االحتياجات 
(مثل السرعة والجودة)المنزلية 

4.56.51.4Internet service is available but it does not 

correspond to household needs (e.g. 

quality, speed)

 13.216.57.9Cultural reasons (e.g. exposure to harmful(التعرض للمحتوى الضار)اسباب ثقافية 

content)

2014نسبة األسر التي ليس لديها خدمة انترنت في البيت حسب السبب والمنطقة، : 8جدول 

Reason for not having internetالسبب في عدم توفر خدمة االنترنت

Table 8: Percentage of Households without Internet at Home by Reason and Region, 2014
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

4.66.40.2Dial-upالهاتف

4.05.21.2Mobile Phoneالهاتف النقال

37.033.445.7ADSLالخط الرقمي الالتماثلي

28.936.810.2Wirelessالسلكي

5.22.611.4Cables (from service providers)(من مزودي الخدمة)كوابل 

16.19.731.3Neighborsالجيران

3.95.50.0Israeli SIM cardشريحة اسرائيلية

 0.30.40.0Otherأخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

6.44.411.1Less than 256 kbps كيلو بايت256اقل من 

 kbps 5.86.15.2256 كيلو بايت 256

79.979.780.4One Megabyte and moreواحد ميغا واكثر

 7.99.83.3Don’t Knowال أعرف

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Sex    الجنس

اناثذكور          كال الجنسين
Both Sexes MaleFemale

71.574.767.3At least once a dayمرة واحدة يوميا على االقل

 22.720.325.7At least once a weekمرة واحدة اسبوعيا على االقل

5.34.46.6At least once a monthمرة واحدة شهريا على االقل

0.50.60.4At least once a yearمرة واحدة سنويا على االقل

100.0100.0100.0Totalالمجموع

Frequency of Use

2014الذين يستخدمون اإلنترنت حسب عدد مرات االستخدام والجنس،  ( سنوات فأكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 11جدول 
Table 11: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Use Internet by 

Frequency of Use and Sex, 2014

عدد مرات االستخدام

2014، التوزيع النسبي لألسر التي لديها خدمة إنترنت في البيت حسب نوع الربط مع اإلنترنت والمنطقة: 9جدول 
 Table 9: Percentage Distribution of Households with Internet at Home by Type of Internet 

Connection and Region, 2014                                                                 

Type of Connectionنوع الربط

   Speed of Internet

2014التوزيع النسبي لألسر حسب سرعة اإلنترنت والمنطقة، : 10جدول 
Table 10: Percentage Distribution of Households by Speed of Internet Connection and 

Region, 2014

سرعة اإلنترنت
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع  Internet Useاستخدام االنترنت
Totalال يستخدميستخدم

UsesDoes not Use

 53.746.3100.0Palestineفلسطين

54.545.5100.0West Bankالضفة الغربية

Jenin 47.652.4100.0جنين

 Tubas 42.557.5100.0طوباس

Tulkarm 57.742.3100.0طولكرم

Nablus 65.634.4100.0نابلس

Qalqiliya 49.450.6100.0قلقيلية

 Salfit 47.752.3100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 55.644.4100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 22.177.9100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 65.035.0100.0القدس

Bethlehem 54.645.4100.0بيت لحم

Hebron 48.451.6100.0الخليل

52.247.8100.0Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza 42.757.3100.0شمال غزة

Gaza 57.942.1100.0غزة

Deir Al-Balah 54.645.4100.0دير البلح

Khan Yunis 57.642.4100.0خانيونس

Rafah 38.761.3100.0رفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

59.640.4100.0Malesذكور

47.552.5100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1055.644.4100.010-14

19-1571.428.6100.015-19

29-2071.628.4100.020-29

39-3049.550.5100.030-39

49-4036.363.7100.040-49

59-5024.575.5100.050-59

60+7.392.7100.060+

Type of Localityنوع التجمع

54.645.4100.0Urbanحضر

47.352.7100.0Ruralريف

57.842.2100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 26.773.3100.0Noneال شيء

42.557.5100.0Elementaryابتدائي

51.548.5100.0Preparatoryاعدادي

70.629.4100.0Secondaryثانوي

69.031.0100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 81.918.1100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الذين يستخدمون الحاسوب حسب استخدام اإلنترنت وبعض الخصائص ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 12جدول                   
2014الخلفية، 

     Table 12: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Use Computer by                          

                 Internet Use and Selected Background Characteristics, 2014

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يستخدميستخدم

UsesDoes not Use

 51.648.4100.0Palestineفلسطين

58.341.7100.0West Bankالضفة الغربية

Jenin 51.748.3100.0جنين

Tubas 100.0{44.1}{55.9}طوباس

Tulkarm 56.843.2100.0طولكرم

Nablus 57.842.2100.0نابلس

Qalqiliya 63.736.3100.0قلقيلية

Salfit 100.0{50.1}{49.9}سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 67.632.4100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 84.915.1100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 72.727.3100.0القدس

Bethlehem 57.942.1100.0بيت لحم

Hebron 44.655.4100.0الخليل

39.860.2100.0Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza 34.865.2100.0شمال غزة

Gaza 48.351.7100.0غزة

Deir Al-Balah 29.170.9100.0دير البلح

Khan Yunis 33.566.5100.0خانيونس

Rafah 45.055.0100.0رفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

51.248.8100.0Malesذكور

52.247.8100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1031.968.1100.010-14

19-1552.447.6100.015-19

29-2060.439.6100.020-29

39-3057.842.2100.030-39

49-4049.450.6100.040-49

59-5039.860.2100.050-59

60+34.165.9100.060+

Type of Localityنوع التجمع

53.846.2100.0Urbanحضر

51.248.8100.0Ruralريف

37.262.8100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 22.777.3100.0Noneال شيء

41.758.3100.0Elementaryابتدائي

52.347.7100.0Preparatoryاعدادي

61.738.3100.0Secondaryثانوي

57.142.9100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 56.044.0100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين االقواس معرضة لخطأ : {  }
هامشي عالي

الذين يستخدمون االنترنت حسب استخدام االنترنت عبر الهاتف النقال وبعض  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 13جدول 
2014الخصائص الخلفية، 

Internet Use on Mobile Phone         

Table 13: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Use Internet on Mobile 

Phone and Selected Background Characteristics, 2014

استخدام االنترنت عبر الهاتف النقال

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

{  } Figuers in parentheses include percentages 

based on small numbers and are therefore 

subject to a large marginal error. 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

 80.083.074.7At Homeالبيت

 17.220.810.6At Work العمل

 17.918.217.4At School,Universityالمدرسة، الجامعة

 40.439.841.4At Friends houseبيت االصدقاء

12.813.411.7At Internet coffee shop , public use (paid)مقهى انترنت برسوم

10.612.08.1At Public use internet for free ( youth clubs)(نادي مثاًل)مكان عام مجاني 

3.41.27.1Other Placeمكان آخر

Malesذكور

 78.480.674.6At Homeالبيت

 25.031.114.3At Workالعمل

 15.215.315.1At School,Universityالمدرسة، الجامعة

 44.242.547.2At Friends houseبيت االصدقاء

20.120.619.3At Internet coffee shop, public use (paid)مقهى انترنت برسوم

15.216.412.9At Public use internet for free ( youth clubs)(نادي مثاًل)مكان عام مجاني 

2.41.14.9Other Placeمكان آخر

Femalesإناث

 82.086.174.8At Homeالبيت

 7.07.65.9At Workالعمل

 21.422.020.4At School,Universityالمدرسة، الجامعة

 35.536.433.8At Friends houseبيت االصدقاء

3.34.02.0At Internet coffee shop , public use (paid)مقهى انترنت برسوم

4.76.32.0At Public use internet for free ( youth clubs)(نادي مثاًل)مكان عام مجاني 

4.51.59.9Other Place مكان آخر

Place of Use and Sex مكان االستخدام والجنس

Table 14: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Use the Internet by Place of 

Use, Sex, and Region, 2014

2014، الذين يستخدمون االنترنت حسب مكان االستخدام والجنس والمنطقة ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 14جدول 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Sex الجنس

إناثذكور كال الجنسين
Both Sexes Males Females

2.93.81.7Getting information about goods or servicesالحصول على معلومات عن السلع والخدمات

 2.61.83.6Getting information related to health orالحصول على معلومات عن الصحة وخدماتها

health services

 1.42.10.6Getting information from general governmentالحصول على معلومات من الهيئات الحكومية

organizations

 0.50.30.6Interacting with general governmentالتفاعل مع الهيئات الحكومية

organizations

6.16.65.5Sending or receiving e-mailارسال أو تلقي البريد االلكتروني

21.820.723.3Telephoning over the Internet/VoIPاالتصال الهاتفي عبر االنترنت 

9.610.88.0Posting information or instant messagingادراج المعلومات أو المراسلة الفورية

0.40.80.0Purchasing or ordering goods or servicesشراء أو طلب السلع والخدمات

0.00.10.0Internet bankingاالعمال المصرفية عبر االنترنت

17.612.224.4Education or learning activitiesاستخدام انشطة التعليم أو التعلم

 17.218.615.4Playing or downloading video games orاللعب أو تحميل العاب

computer games

تحميل افالم، صور، موسيقى، فيديو أو االستماع 
للراديو

9.910.68.9Downloading movies, images, music 

watching TV or video, or listening to radio or 

music

1.31.90.5Downloading softwareتحميل البرمجيات

 6.67.55.5Reading or downloading on-lineقراءة أو تحميل صحف، مجالت، كتب

newspapers, magazines, electronic books

2.12.22.0Otherاخرى

100.0100.0100.0Totalالمجموع

في فلسطين الذين يستخدمون اإلنترنت حسب الغرض الرئيس لالستخدام ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 15جدول                   
2014والجنس،  

  Table 15: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) in Palestine Who Use the 

Internet by Main Purpose of Use and Sex, 2014

 Main Purposeالغرض الرئيس
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة

Percentage

23.2Getting information about goods or servicesالحصول على معلومات عن السلع والخدمات

 30.4Getting information related to health or healthالحصول على معلومات عن الصحة وخدماتها

services.

 14.9Getting information from general governmentالحصول على معلومات من الهيئات الحكومية

organizations. 

8.5Interacting with general government organizationsالتفاعل مع الهيئات الحكومية

43.2Sending or receiving e-mail ارسال او تلقي البريد االلكتروني

47.8Telephoning over the Internet/VoIPاالتصال الهاتفي عبر االنترنت

42.7Posting information or instant messagingادراج المعلومات او المراسلة الفورية

4.4Purchasing or ordering goods or servicesشراء او طلب السلع والخدمات

2.5Internet bankingاالعمال المصرفية عبر االنترنت

46.4Education or learning activitiesاستخدام انشطة التعليم او التعلم

 62.5Playing or downloading video games or computerاللعب او تحميل العاب

games

 57.7Downloading movies, images, music, watching TVتحميل افالم، صور، موسيقى، فيديو او االستماع للراديو

or video, or listening to radio or music

23.5Downloading softwareتحميل البرمجيات

 35.7Reading or downloading on-line newspapers orقراءة او تحميل صحف، مجالت، كتب

magazines, electronic books

3.3Otherأخرى

2014، في فلسطين الذين يستخدمون اإلنترنت حسب غرض االستخدام ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 16جدول 
Table 16: Percentage of Persons (10 Years and Over) in Palestine Who Use the Internet by 

Purpose of Use, 2014

Purpose of Useغرض االستخدام
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يستخدميستخدم

UsesDoes not Use

 75.124.9100.0Palestineفلسطين

78.921.1100.0West Bankالضفة الغربية

70.829.2100.0Jeninجنين

100.0Tubas{47.2}{52.8}طوباس

75.424.6100.0Tulkarmطولكرم

80.919.1100.0Nablusنابلس

67.632.4100.0Qalqiliyaقلقيلية

 94.15.9100.0Salfitسلفيت

80.020.0100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

81.618.4100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

79.220.8100.0Jerusalemالقدس

84.016.0100.0Bethlehemبيت لحم

82.117.9100.0Hebronالخليل

68.431.6100.0Gaza Stripقطاع غزة

70.229.8100.0North Gazaشمال غزة

70.429.6100.0Gazaغزة

58.641.4100.0Deir Al-Balahدير البلح

72.227.8100.0Khan Yunisخانيونس

63.836.2100.0Rafahرفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

81.218.8100.0Malesذكور

67.432.6100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1060.339.7100.010-14

19-1581.718.3100.015-19

29-2082.817.2100.020-29

39-3073.126.9100.030-39

49-4066.034.0100.040-49

59-5065.434.6100.050-59

60+63.037.0100.060+

Type of Localityنوع التجمع

76.024.0100.0Urbanحضر

73.526.5100.0Ruralريف

71.528.5100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 48.751.3100.0Noneال شيء

69.630.4100.0Elementaryابتدائي

75.624.4100.0Preparatoryاعدادي

82.917.1100.0Secondaryثانوي

74.525.5100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 80.020.0100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين االقواس : {  }
معرضة لخطأ هامشي عالي

الذين يستخدمون االنترنت حسب استخدام شبكات التواصل االجتماعي وبعض  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 17جدول 
2014الخصائص الخلفية، 

Table 17: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Use the Internet by 

Use of Social Media Networks and Selected Background Characteristics, 2014

Social Media Networks Use        

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

{  } Figuers in parentheses include percentages 

based on small numbers and are therefore 

subject to a large marginal error. 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
 PalestineWest BankGaza Strip

75.074.376.6Acquaintance التعارف

76.580.269.0Games and entertainment االلعاب والتسلية

62.062.660.7Use the Internet to make phone calls استخدام االنترنت الجراء المكالمات الهاتفية

25.824.628.4Debate and dialogue on political topics النقاش والتحاور في المواضيع السياسية

34.232.038.6Debate and dialogue on religious topicsالنقاش والتحاور في المواضيع الدينية

33.331.736.4النقاش والتحاور في المواضيع الثقافية واالدبية
Debate and dialogue on cultural and literary 

topics

19.820.019.5Debate and dialogue on topics of heritageالنقاش والتحاور في المواضيع التراثية

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
 PalestineWest BankGaza Strip

17.014.621.2Entry of Viruses through the Internetدخول فيروسات من خالل االنترنت 

5.03.87.3Damage of Informationتخريب المعلومات او العبث فيها

6.03.99.8Publish of Pornographic Contentنشر محتوى غير الئق

6.76.17.9Theft of Personal Dataسرقة البيانات الشخصية

0.30.30.1Theft of Credit Card Numbersسرقة ارقام بطاقات االئتمان

0.10.10.0Otherأخرى

الذين يستخدمون االنترنت وتعرضوا لتهديدات معلوماتية على مواقع االنترنت حسب  ( سنوات فأكثر10)نسبة االفراد  : 19    جدول 
2014المنطقة، 

Table 19: Percentage of Internet Users (10 Years and Over) Exposed to Informatics Threats on 

the Internet by Region, 2014

Informatics Threatsالتهديدات المعلوماتية

2014الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي حسب غرض االستخدام والمنطقة،  ( سنوات فاكثر10)نسبة االفراد : 18        جدول 


 Purpose of Useغرض االستخدام

Table 18: Percentage of Persons (10 Years and over) Who Use Social Media Networks by 

Purpose of Use and Region, 2014
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يمتلكيمتلك

HaveDoes not Have

 72.627.4100.0Palestineفلسطين

74.125.9100.0West Bankالضفة الغربية

72.028.0100.0Jeninجنين

100.0Tubas{40.0}{60.0}طوباس

76.823.2100.0Tulkarmطولكرم

78.022.0100.0Nablusنابلس

69.230.8100.0Qalqiliyaقلقيلية

 95.14.9100.0Salfitسلفيت

78.821.2100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

92.97.1100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

68.131.9100.0Jerusalemالقدس

86.014.0100.0Bethlehemبيت لحم

69.330.7100.0Hebronالخليل

70.129.9100.0Gaza Stripقطاع غزة

67.232.8100.0North Gazaشمال غزة

68.131.9100.0Gazaغزة

70.929.1100.0Deir Al-Balahدير البلح

76.623.4100.0Khan Yunisخانيونس

66.433.6100.0Rafahرفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

79.021.0100.0Malesذكور

64.435.6100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1050.849.2100.010-14

19-1576.823.2100.015-19

29-2081.718.3100.020-29

39-3073.126.9100.030-39

49-4069.330.7100.040-49

59-5072.028.0100.050-59

60+66.733.3100.060+

Type of Localityنوع التجمع

72.227.8100.0Urbanحضر

72.627.4100.0Ruralريف

75.624.4100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 40.859.2100.0Noneال شيء

59.540.5100.0Elementaryابتدائي

71.128.9100.0Preparatoryاعدادي

81.818.2100.0Secondaryثانوي

79.520.5100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 86.113.9100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الذين يستخدمون االنترنت حسب امتالك بريد الكتروني وبعض  ( سنوات فأكثر10)التوزيع النسبي لالفراد : 20           جدول 
2014الخصائص الخلفية، 

امتالك بريد الكتروني
Having E-mail

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين االقواس معرضة : {  }
لخطأ هامشي عالي

Background Characteristics الخصائص الخلفية

Table 20: Percentage Distribution of Internet Users (10 Years and Over) by Having E-mail 

Account and Selected Background Characteristics, 2014              

{  } Figuers in parentheses include percentages 

based on small numbers and are therefore 

subject to a large marginal error. 

51



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBS ءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
 PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

64.659.174.8Personal Communicationsللمراسالت الشخصية

16.418.412.7Workالعمل

24.721.231.4Educationالدراسة

3.33.82.5E-Commerceالتجارة والتسوق

Malesذكور

67.061.277.5Personal Communicationsللمراسالت الشخصية

20.223.015.1Workالعمل

21.317.428.2Educationالدراسة

4.34.83.6E-Commerceالتجارة والتسوق

Femalesاناث

60.755.870.4Personal Communicationsللمراسالت الشخصية

10.311.28.5Workالعمل

30.226.936.7Educationالدراسة

1.82.30.8E-Commerceالتجارة والتسوق

2014الذين يمتلكون بريد إلكتروني حسب غرض االستخدام والجنس والمنطقة،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 21 جدول 
Table 21: Percentage of Persons (10 Years and Over) Who Have an E-mail Account by 

Purpose of Use, Sex, and Region, 2014 

Purpose of Use by Sexغرض االستخدام والجنس
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يتوفريتوفر

AvailableNot Available

Palestine 39.860.2100.0فلسطين

West Bank 43.057.0100.0الضفة الغربية

Jenin 44.955.1100.0جنين

 Tubas 22.877.2100.0طوباس

Tulkarm 50.549.5100.0طولكرم

Nablus 54.645.4100.0نابلس

Qalqiliya 35.464.6100.0قلقيلية

 Salfit 40.060.0100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 59.640.4100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 18.381.7100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 38.161.9100.0القدس

Bethlehem 45.954.1100.0بيت لحم

Hebron 32.967.1100.0الخليل

Gaza Strip 33.566.5100.0قطاع غزة

North Gaza 26.473.6100.0شمال غزة

Gaza 42.857.2100.0غزة

Deir Al-Balah 29.071.0100.0دير البلح

Khan Yunis 33.067.0100.0خانيونس

Rafah 25.174.9100.0رفح

Type of Localityنوع التجمع

40.759.3100.0Urbanحضر

38.561.5100.0Ruralريف

34.965.1100.0Campsمخيمات

2014التوزيع النسبي لألسر حسب توفر خط هاتف ثابت لديها وبعض الخصائص الخلفية، : 22جدول 
Table 22: Percentage Distribution of Households by Availability of Telephone Line and 

Selected Background Characteristics, 2014

  توفر خط هاتف ثابت

الخصائص الخلفية
Availability of Telephone Line

Background Characteristics
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBS ءء 

المجموع
Totalال يمتلكيمتلك

OwnDoes not Own

 73.726.3100.0Palestineفلسطين

77.522.5100.0West Bankالضفة الغربية

74.026.0100.0Jeninجنين

 70.929.1100.0Tubasطوباس

74.325.7100.0Tulkarmطولكرم

78.721.3100.0Nablusنابلس

72.827.2100.0Qalqiliyaقلقيلية

 78.921.1100.0Salfitسلفيت

80.419.6100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

90.19.9100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

78.921.1100.0Jerusalemالقدس

80.020.0100.0Bethlehemبيت لحم

76.723.3100.0Hebronالخليل

67.232.8100.0Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza 63.736.3100.0شمال غزة

71.328.7100.0Gazaغزة

63.736.3100.0Deir Al-Balahدير البلح

66.733.3100.0Khan Yunisخانيونس

65.834.2100.0Rafahرفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

81.818.2100.0Malesذكور

65.334.7100.0Femalesإناث

Ageالعمر

14-1020.879.2100.010-14

19-1566.133.9100.015-19

29-2093.46.6100.020-29

39-3092.47.6100.030-39

49-4087.312.7100.040-49

59-5083.616.4100.050-59

60+64.235.8100.060+

Type of Localityنوع التجمع

74.925.1100.0Urbanحضر

70.329.7100.0Ruralريف

70.229.8100.0Campsمخيم

Qualificationالمؤهل العلمي

 39.460.6100.0Noneال شيء

55.244.8100.0Elementaryابتدائي

78.521.5100.0Preparatoryاعدادي

94.95.1100.0Secondaryثانوي

93.66.4100.0Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 96.63.4100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

2014الذين يمتلكون هاتف خلوي وبعض الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لألفراد : 23جدول 
 Table 23: Percentage Distribution of Persons (10 Years and Over) Who Own a Mobile Phone 

and Selected Background Characteristics, 2014

Own a Mobile Phone 

متالك هاتف خلوي   ا

Background Characteristics الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال تمتلكتمتلك

OwnDoes not Own

 97.82.2100.0Palestineفلسطين

97.92.1100.0West Bankالضفة الغربية

98.21.8100.0Jeninجنين

 98.11.9100.0Tubasطوباس

98.21.8100.0Tulkarmطولكرم

97.72.3100.0Nablusنابلس

98.51.5100.0Qalqiliyaقلقيلية

 98.51.5100.0Salfitسلفيت

97.32.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

98.81.2100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

98.31.7100.0Jerusalemالقدس

94.35.7100.0Bethlehemبيت لحم

98.91.1100.0Hebronالخليل

97.62.4100.0Gaza Stripقطاع غزة

97.82.2100.0North Gazaشمال غزة

98.02.0100.0Gazaغزة

95.14.9100.0Deir Al-Balahدير البلح

96.93.1100.0Khan Yunisخانيونس

99.90.1100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع

97.92.1100.0Urbanحضر

97.62.4100.0Ruralريف

97.42.6100.0Campsمخيمات

2014التوزيع النسبي لالسر التي تمتلك هاتف خلوي وبعض الخصائص الخلفية، : 24جدول 
             Table 24: Percentage Distribution of Households that Own a Mobile Phone and 

Selected Background Characteristics, 2014

امتالك هاتف خلوي  
Own a Mobile Phone 

Background Characteristics  الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalالنعم

YesNo

 1.198.9100.0Palestineفلسطين

1.198.9100.0West Bankالضفة الغربية

1.298.8100.0Jeninجنين

 1.198.9100.0Tubasطوباس

0.599.5100.0Tulkarmطولكرم

1.198.9100.0Nablusنابلس

0.499.6100.0Qalqiliyaقلقيلية

 1.898.2100.0Salfitسلفيت

2.797.3100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

0.0100.0100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

1.698.4100.0Jerusalemالقدس

0.899.2100.0Bethlehemبيت لحم

0.599.5100.0Hebronالخليل

0.999.1100.0Gaza Stripقطاع غزة

0.399.7100.0North Gazaشمال غزة

0.799.3100.0Gazaغزة

3.496.6100.0Deir Al-Balahدير البلح

0.599.5100.0Khan Yunisخانيونس

0.499.6100.0Rafahرفح

Sexالجنس

Both Sexesكال الجنسين

1.398.7100.0Malesذكور

0.899.2100.0Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع

0.899.2100.0Urbanحضر

1.798.3100.0Ruralريف

1.798.2100.0Campsمخيمات

حسب قيامهم بأي دراسات أو ابحاث أو اعمال تطويرية على أي سلع أو خدمات  (بكالوريوس فأعلى)التوزيع النسبي لألفراد : 25جدول 
2014وبعض الخصائص الخلفية، 

 Table 25: Percentage Distribution of Persons (Holding Bachelor Degree or Above) Who 

Conduct Studies or Research to Develop Goods or Services in any Field and Selected 

Background Characteristics, 2014

الخصائص الخلفية

القيام بأي دراسات أو ابحاث
Background 

Characteristics

Conduct Studies, Research 

56



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalالنعم أحيانانعم دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNo

Palestine 44.818.836.4100.0فلسطين

West Bank 51.318.730.0100.0الضفة الغربية

Jenin 59.78.332.0100.0جنين

 Tubas 41.919.838.3100.0طوباس

Tulkarm 53.920.625.5100.0طولكرم

Nablus 53.917.628.5100.0نابلس

Qalqiliya 100.0{34.1}{9.1}{56.8}قلقيلية

 Salfit 62.17.130.8100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 62.013.224.8100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 18.041.540.5100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 58.916.224.9100.0القدس

Bethlehem 56.515.727.8100.0بيت لحم

Hebron 36.328.735.0100.0الخليل

Gaza Strip 33.018.948.1100.0قطاع غزة

North Gaza 29.213.857.0100.0شمال غزة

Gaza 45.517.736.8100.0غزة

Deir Al-Balah 20.925.253.9100.0دير البلح

Khan Yunis 25.421.253.4100.0خانيونس

Rafah 26.221.152.7100.0رفح

Type of Localityنوع التجمع

44.519.036.5100.0Urbanحضر

50.215.334.5100.0Ruralريف

37.523.439.1100.0Campsمخيمات

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين : {  }
االقواس معرضة لخطأ هامشي عالي

{  } Figuers in parentheses include 

percentages based on small numbers and are 

therefore subject to a large marginal error. 

2014، ويستخدمون الحاسوب وبعض الخصائص الخلفية ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر التي لديها أطفال : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Households with Children (5-17 Years) by Use of Computer 

and Selected Background Characteristics, 2014

يستخدمون الحاسوب ( سنة17-5)وجود اطفال 
 Presence of Children (5-17 Years) Using ComputerBackground 

Characteristics
الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalالنعم أحيانانعم دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNo

Palestine 72.720.27.1100.0فلسطين

West Bank 71.521.17.4100.0الضفة الغربية

Jenin 89.35.55.2100.0جنين

 Tubas 83.14.912.0100.0طوباس

Tulkarm 75.319.45.3100.0طولكرم

Nablus 76.414.09.6100.0نابلس

Qalqiliya 92.35.91.8100.0قلقيلية

 Salfit 83.011.85.2100.0سلفيت

Ramallah & Al-Bireh 73.517.39.2100.0رام اهلل والبيرة

Jericho & Al-Aghwar 36.663.40.0100.0أريحا واألغوار

Jerusalem 68.722.98.4100.0القدس

Bethlehem 71.017.911.1100.0بيت لحم

Hebron 58.135.96.0100.0الخليل

Gaza Strip 75.618.26.2100.0قطاع غزة

North Gaza 73.320.56.2100.0شمال غزة

Gaza 79.014.46.6100.0غزة

Deir Al-Balah 77.821.30.9100.0دير البلح

Khan Yunis 68.924.76.4100.0خانيونس

Rafah 72.816.710.5100.0رفح

Type of Localityنوع التجمع

71.221.67.2100.0Urbanحضر

77.115.37.6100.0Ruralريف

75.619.25.2100.0Campsمخيمات

على الحاسوب وبعض الخصائص  ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر حسب مراقبة نوع البرامج التي يستخدمها األطفال : 27جدول         
2014الخلفية، 

Table 27: Percentage Distribution of Households by Control of Programs Used on the 

Computer by Children (5-17 Years) and Selected Background Characteristics, 2014

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

 مراقبة نوع البرامج التي يستخدمها األطفال على الحاسوب
Control Programs Used on the Computer by Children
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalالنعم أحيانانعم دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNo

59.723.416.9100.0Palestineفلسطين

59.823.316.9100.0West Bankالضفة الغربية

76.39.414.3100.0Jeninجنين

 67.416.216.4100.0Tubasطوباس

64.228.77.1100.0Tulkarmطولكرم

57.116.726.2100.0Nablusنابلس

86.28.75.1100.0Qalqiliyaقلقيلية

 100.0Salfit{18.5}{10.5}{71.0}سلفيت

62.214.523.3100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

30.269.80.0100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

58.221.120.7100.0Jerusalemالقدس

56.721.222.1100.0Bethlehemبيت لحم

50.039.710.3100.0Hebronالخليل

59.323.717.0100.0Gaza Stripقطاع غزة

66.826.46.8100.0North Gazaشمال غزة

57.320.821.9100.0Gazaغزة

100.0Deir Al-Balah{7.3}{31.4}{61.3}دير البلح

59.327.313.4100.0Khan Yunisخانيونس

53.417.629.0100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع

58.724.017.3100.0Urbanحضر

66.218.115.7100.0Ruralريف

55.029.016.0100.0Campsمخيمات

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين : {  }
االقواس معرضة لخطأ هامشي عالي

{  } Figuers in parentheses include 

percentages based on small numbers and are 

therefore subject to a large marginal error. 

وبعض الخصائص       ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر حسب ضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية لألطفال : 28 جدول 
2014، الخلفية

Table 28: Percentage Distribution of Households by Control of Number of Daily Hours of  

Computer Use by Children (5-17 years) and Selected Background Characteristics, 2014

Control Number of Daily Hours of Using Computer 

ضبط عدد ساعات استخدام الحاسوب اليومية 

Background 

Characteristics
الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalال يوجد اطفال يستخدمون االنترنتال تراقبتراقب

Control Not Control
No Children Use the 

Internet    

60.13.236.7100.0Palestineفلسطين

59.53.337.2100.0West Bankالضفة الغربية

52.91.845.3100.0Jeninجنين

 24.24.970.9100.0Tubasطوباس

60.63.436.0100.0Tulkarmطولكرم

70.31.128.6100.0Nablusنابلس

100.0Qalqiliya{49.3}{3.1}{47.6}قلقيلية

100.0Salfit{49.0}{8.6}{42.4}سلفيت

66.97.425.7100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

31.10.068.9100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

68.62.828.6100.0Jerusalemالقدس

53.86.639.6100.0Bethlehemبيت لحم

55.71.742.6100.0Hebronالخليل

61.33.135.6100.0Gaza Stripقطاع غزة

59.31.039.7100.0North Gazaشمال غزة

61.23.235.6100.0Gazaغزة

63.90.935.2100.0Deir Al-Balahدير البلح

66.93.829.3100.0Khan Yunisخانيونس

52.77.340.0100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع

60.63.236.2100.0Urbanحضر

55.63.540.9100.0Ruralريف

64.12.833.1100.0Campsمخيمات

على االنترنت وبعض الخصائص         ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر حسب مراقبة البرامج التي يستخدمها االطفال : 29جدول 
2014، الخلفية

Table 29: Percentage Distribution of Households by Control of Programs Used on the Internet  

by Children (5-17 years) and Selected Background Characteristics, 2014

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج : {  }
بين االقواس معرضة لخطأ هامشي عالي

مراقبة البرامج المستخدمة على االنترنت
Control of Programs Used on the Internet 

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

{  } Figuers in parentheses include 

percentages based on small numbers and are 

therefore subject to a large marginal error. 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

المجموع
Totalالنعم أحيانانعم دائمًا

Yes, AlwaysYes, SometimesNo

62.521.915.6100.0Palestineفلسطين

62.722.514.8100.0West Bankالضفة الغربية

78.79.312.0100.0Jeninجنين

 70.812.316.9100.0Tubasطوباس

66.826.86.4100.0Tulkarmطولكرم

63.817.518.7100.0Nablusنابلس

78.811.79.5100.0Qalqiliyaقلقيلية

100.0Salfit{20.5}{16.8}{62.7}سلفيت

65.913.021.1100.0Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

31.868.20.0100.0Jericho & Al-Aghwarأريحا واألغوار

63.622.114.3100.0Jerusalemالقدس

54.920.424.7100.0Bethlehemبيت لحم

52.538.49.1100.0Hebronالخليل

61.920.517.6100.0Gaza Stripقطاع غزة

68.424.47.2100.0North Gazaشمال غزة

59.016.924.1100.0Gazaغزة

100.0Deir Al-Balah{5.8}{27.6}{66.6}دير البلح

59.126.414.5100.0Khan Yunisخانيونس

64.610.924.5100.0Rafahرفح

Type of Localityنوع التجمع

61.622.615.8100.0Urbanحضر

68.416.914.7100.0Ruralريف

58.925.116.0100.0Campsمخيمات

عدد المشاهدات قليل لذا فان النتائج بين : {  }
االقواس معرضة لخطأ هامشي عالي

{  } Figuers in parentheses include 

percentages based on small numbers and are 

therefore subject to a large marginal error. 

وبعض الخصائص    ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر حسب ضبط عدد ساعات استخدام االنترنت اليومية لألطفال : 30       جدول 
2014، الخلفية

Table 30: Percentage Distribution of Households by Control of Number of Hours of Daily 

Internet Use by Children (5-17 years) and Selected Background Characteristics, 2014

Control Number of Hours for Daily Internet Use

ضبط عدد ساعات استخدام االنترنت اليومية    

Background 

Characteristics
الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 2014المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

االلعاب، الموسيقى واألغاني، )تسلية والترفيه 
(...أفالم،

98.598.698.2Entertainment (games, music and 

songs, movies…etc.)

78.478.977.1Studyالدراسة

  63.762.865.7Knowledge االطالع والمعرفة

45.151.430.1Chat مواضيع الدردشة

البريد اإللكتروني، برامج )المراسالت واالتصال 
(...اتصال،

39.541.734.3Correspondence (e-mails, 

telecommunication programs…etc.)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

84.684.385.2Give out personal information اعطاء معلومات شخصية

76.976.178.7Buy goods or services online شراء سلع او خدمات عبر االنترنت

 82.581.285.6Talk to people they don’t know inالتحدث مع اشخاص ال يعرفونهم

real life

70.668.476.0Use chat rooms استخدام غرف الدردشة

 ,45.544.547.7Download movies, videos, images تحميل االفالم والبرامج التلفزيونية

TV programs or music

16.517.813.6Download or play gamesتحميل وتشغيل االلعاب

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

 84.083.884.4Placing the computer in a publicوضع جهاز الحاسوب في مكان عام في البيت

area of the house

 53.948.666.6Installing Internet filter software onفلتر لالنترنت/ استخدام حماية

the computer 

 22.524.018.7Installing monitoring software on theتركيب برنامج مراقبة على الحاسوب

computer

 77.677.378.5Talking to the child about what التحدث مع الطفل حول ما يفعل على االنترنت

she/he is doing online 

 73.773.075.2Sitting with your child during use theالجلوس مع الطفل اثناء استخدامه لالنترنت

Internet

2014، على االنترنت حسب نوع التدابير والمنطقة ( سنة17-5)نسبة األسر التي تتخذ تدابير وقائية لحماية اطفالها : 33جدول 
             Table 33: Percentage of Households by Protective Measures Taken to Protect Children 

(5-17 years) on the Internet and Region, 2014                                                                 

 Protective Measuresالتدابير الوقائية

 Table 32:Percentage of Households Who Prevent Their Children (5-17 years) Engaging in 

Some Activities on the Internet  by Type of Activity and Region, 2014       

Type of Activitiesنوع االنشطة

2014، بزيارتها على االنترنت في البيت والمنطقة ( سنة17-5)نسبة األسر حسب نوع المواقع التي يقوم االطفال : 31جدول 
 Table 31: Percentage of Households by Type of Website Visited by Children (5-17 years) on 

the  Internet at Home and Region, 2014                                                                

Type of Siteنوع الموقع

2014، القيام ببعض االنشطة على االنترنت حسب نوع النشاط والمنطقة ( سنة17-5)نسبة األسر التي تمنع اطفالها : 32جدول 
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Notes for Users 
  

1. The summation of percentages does not always equal 100 due to rounding. 
2.  (0.0): In the Tables means that the percentage is less than 0.05 
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Introduction 
 

Within the framework of PCBS’s mission to provide official statistics on Palestine, and in the 

context of the prevalent use of information and communications technology (ICT) by 

Palestinians, primarily the computer, Internet, and mobile phone and the vital role they play in 

conveying information and culture and influencing public opinion, PCBS conducted this 

Household Survey on Information and Communications Technology in 2014.  

 

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 field work in terms of 

questionnaire, sample design, field work operations, coverage, and data processing and 

tabulation.  Finally, chapter three explains the main concepts and definitions used in the report 

with brief descriptions. 

 

PCBS hopes that this report will enable planners and decision makers to fulfill their 

responsibilities of promoting and supervising the ICT sector in Palestine and will assist them 

in planning for comprehensive national development. 
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Chapter One 

 

Main Findings 
 

1.1  Prevalence of Information and Communications Technology Equipment 

In 2014 in Palestine, 63.1% of households had a computer compared with 50.9% in 2011: 

66.9% in the West Bank and 55.6% in the Gaza Strip. The results showed that 48.3% of 

households in Palestine have an Internet connection compared with 30.4% in 2011: 51.4% in 

the West Bank and 42.2% in the Gaza Strip. The percentage of households with a satellite 

dish was 99.8% compared with 93.9% in 2011: 99.8% in the West Bank and 99.9% in the 

Gaza Strip.  
 

The results indicated that 39.8% of households in Palestine have a phone line: 43.0% in the 

West Bank and 33.5% in the Gaza Strip, compared with 44.0% in 2011 in Palestine, also 

97.8% of households in Palestine have a mobile phone in 2014: 97.9% in the West Bank and 

97.6% in the Gaza Strip. 

 

1.2  Computer Use 

The results indicated that 60.2% of individuals (10 years and over) in Palestine used a 

computer in 2014: 59.5% in the West Bank and 61.2% in the Gaza Strip: 65.4% of males and 

54.8% of females.  In 2011, the percentage of individuals using a computer was 53.7%.  
 

Data showed that 1.41% of households without a computer cited the reason as the high cost 

involved: ..44% in the West Bank and 1545% in the Gaza Strip. Also, 15.5% of household 

members have access to computers at work, school or an Internet coffee shop: 12.9% in the 

West Bank and 19.3% in the Gaza Strip., A further 22.5% stated that they did not have a 

computer because no one in the family had the skills to use it: 26.7% in the West Bank and 

16.4% in the Gaza Strip.   

 

1.3  Internet Use  
The results indicated that 53.7% of individuals (10 years and over) in Palestine used the 

Internet: 54.5% in the West Bank and 52.2% in the Gaza Strip, compared with .344% in 2011 

in Palestine. Internet use varied between males and females: 59.6% and 47.5% respectively    

in 2014.  
 

The Internet was used for the following purposes: 62.5% of individuals (10 years and over)  

used the Internet to play or download video games or computer games, 57.7% for 

downloading movies, images, music, watching TV or video, or listening to radio or music; 

47.8% for the purposes of telephoning over the Internet/VoIP, 46.4% for education or 

learning activities, and 42.7% for posting information or instant messaging.  43.2% of 

individuals (10 years and over) used the Internet for sending or receiving e-mails, and 35.7% 

for reading or downloading online newspapers, magazines or electronic books.  
 

The percentage of individuals (10 years and over) in Palestine with an e-mail account was 

39.0% in 2014 compared with 27.5% in 2011. 

 
1.4  Information Technology Threats  

The results showed that 17.0% of individuals who used the Internet had been exposed to a 

virus while surfing the Internet; 5.0% had damage of information; 6.7% of individuals had 

their personal information stolen; 0.3% had their personal credit card details stolen; and 6.0% 

publish of pornographic content. 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 

 

]51[ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2014 

 

]51[ 

 

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 

Communications Technology for Palestinian households in Palestine, including ownership of 

a computer, forms of telecommunications, a satellite dish and access and use of the Internet. 

 

2.2  Questionnaire 

The survey questionnaire consists of identification data, quality controls and three main 

sections: 

Section I: Data on household members that include identification fields, the characteristics of 

household members (demographic and social) such as the relationship of individuals to the 

head of household, sex, date of birth and age. 

 

Section II: Household data include information regarding computer processing, access to the 

Internet, and possession of various media and computer equipment.  This section includes 

information on topics related to the use of computer and Internet, as well as supervision by 

households of their children (5-17 years old) while using the computer and Internet, and 

protective measures taken by the household in the home. 

 

Section III: Data on persons (aged 10 years and over) about computer use, access to the 

Internet and possession of a mobile phone. 

 

2.3  Sampling and Sampling Frame 

 

2.3.1  Target Population 

All Palestinian households and individuals (10 years and over) whose usual place of residence 

in 2014 was in Palestine. 

 

2.3.2  Sampling Frame  

The sampling frame consists of a list of enumeration areas adopted in the Population, Housing 

and Establishments Census of 2007. Each enumeration area has an average size of about 124 

households. These were used in the first phase as Preliminary Sampling Units in the process 

of selecting the survey sample.  

 

2.3.3  Sample Size  

The total sample size of the survey was 7,268 households, of which 6,000 responded.  

 

2.3.4  Sample Design  

The sample is a stratified clustered systematic random sample. The design comprised three 

phases: 

 

Phase I:    Random sample of 240 enumeration areas. 

Phase II:  Selection of 25 households from each enumeration area selected in phase one using 

systematic random selection. 

Phase III: Selection of an individual (10 years or more) in the field from the selected 

households; KISH TABLES were used to ensure indiscriminate selection. 
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2.3.5  Sample Strata  

Distribution of the sample was stratified by: 

1- Governorate (16 governorates, J1). 

2- Type of locality (urban, rural and camps). 

 

2.4 Weights Calculation  

The weight of the 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 clustered systematic random sample. In the first stage, the weight of the 

enumeration areas was calculated based on the probability of each enumeration area (a 

systematic random sample). In the second stage, the weight of households in each 

enumeration area was calculated. Initial household weights resulted from the product of the 

weight of the first stage and the weight of the second stage. The final household weights were 

obtained after adjustment of the initial weights with the household estimates of mid-2014 by 

design strata (governorate, locality type).    

 

Initial weights of individuals resulted from adding the final household weights to the roster. 

The final weights of individuals were obtained after adjustment of the individuals’ estimates 

of 15 June 2014 by region (West Bank, Gaza Strip), sex (male, female), and five-year age 

group.  For individuals (10 years and over), the final weight of individuals was added.  These 

weights were adjusted with the estimates for individuals of 15 June 2014 based on the 

previous adjustment level (region, sex and five-year age groups).  

 

2.5  Field Work Operations 

 

2.5.1  Instructions and Training Manual  

The training manual covered all aspects of field work and filling in of questionnaires. It 

covered the tasks of each field worker, interviewing and the completion of questionnaires. 

Training manuals for supervisors and editors were prepared to ensure team training and the 

success of the project. A training course was held in the West Bank and Gaza Strip 

simultaneously, using video-conference. 

 

More than 14 field workers attended the field work training in accordance with the survey 

plan.  The duration of the training was five consecutive days from 20/04/2014 to 24/04/2014. 

Each section of the questionnaire was explained and discussed thoroughly, along with 

practical exercises in class, in the field and home assignments. An evaluation test was 

conducted to ensure trainees understood all sections of the survey questionnaire. 

 

2.5.2  Main Field Work  

The Field Work and Surveys Directorate at PCBS prepared the plan for the survey’s field 

work activities. Preparations relating to logistics were ready in advance, including field 

workers and survey tools (questionnaires, sample lists). The organizational structure of the 

field work was designed according to the requirements and nature of the survey itself. Field 

workers were assigned to work in the governorate where they resided and some small 

governorates were merged with adjacent large ones to facilitate the management of field 

work. Field work activities lasted from 04/05/2014 to 10/06/2014. 
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2.5.3  Data Editing in the Field  

The project management developed clear procedures for data editing and trained a team of 

editors as follows: 

 Receipt of completed questionnaires on a daily basis. 

 Each questionnaire checked to ensure that they had been completed and that the data 

covered all eligible household members. 

 Incomplete questionnaires and those with errors returned to the field for completion. 

 

2.5.4  Follow Up and Supervision  

Special follow-up forms were designed to ensure that the delivery and checks on 

questionnaires were conducted according to standard procedures.  Supervisors had the task of 

assigning daily work to the field workers using maps and the survey’s sample list.  During the 

implementation of the survey, supervisors provided daily and weekly reports to the field work 

coordinators and project administration explaining the completed interviews, refusal cases, 

and inapplicable cases such as vacant housing units. Field work visits were organized by field 

work coordinators and the survey’s technical committee to ensure data collection was 

implemented according to plan. 

 

2.6  Data Processing 
 

2.6.1  Preparation of Data Entry Program 
This stage included preparation of data entry programs using ACCESS, setting up data entry 

control rules to avoid data entry errors, and validation inquiries to examine the data after it 

had been captured electronically. 

  

2.6.2  Data Entry  

The data entry process started on 08/05/2014 and ended on 23/06/2014. Data entry was 

implemented at the PCBS main office and in field offices using 28 data clerks. 

 

2.7  Accuracy of the Data 

There are many aspects of the concept of data quality, from the initial planning of the survey, 

to the dissemination of the results and how well users understand and use the data.  There are 

three components to the quality of statistics: accuracy, possibility of comparison, and quality 

control procedures.  

 

Checks on data accuracy include many aspects of the survey such as statistical errors due to 

the use of a sample and non-statistical errors due to field workers and survey tools.  Another 

aspect is response rates and their effect on estimations. This section includes: 

 

2.7.1 Sampling Errors 

Data in this survey may be affected by sampling errors due to the use of a sample and not a 

census.  Therefore, certain differences may be anticipated compared with the real values 

obtained through censuses.  Variances were calculated for the most important indicators.  

 

Variance calculations revealed that there is no problem in disseminating results on a national 

or regional basis (West Bank, Gaza Strip), but by governorate some indicators demonstrate 

high variance, as noted in the tables of the main report. 
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Variance Estimation of the Most Important Indicators by Region 
 

Variable Estimate 
Standard 

Error 

95% Confidence 
Interval C.V% 

Lower% Upper% 

Palestine 

Percentage of Households  that Own a Desktop 45.0 0.9 43.1 46.8 2.1 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use Computer and  Internet  

60.2 0.9 58.4 61.9 1.5 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use the Internet  

53.7 1.1 51.5 55.8 2.0 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Have a Mobile Phone 

73.7 0.8 72.1 75.1 1.0 

Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use Internet and Have an E-mail Account 

72.6 1.3 70.0 75.1 1.8 

West Bank 

Percentage of Households  that Own a Desktop 48.4 1.2 46.1 50.8 2.5 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use Computer and Internet  

59.5 1.1 57.3 61.7 1.9 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use the Internet  

54.5 1.3 51.9 57.1 2.4 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Have a Mobile Phone 

77.5 0.8 75.9 79.1 1.0 

Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use Internet and Have an E-mail Account 

74.1 1.7 70.6 77.2 2.3 

Gaza Strip 

Percentage of Households  that Own a Desktop 38.2 1.5 35.3 41.2 3.9 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use Computer and  Internet  

61.2 1.5 58.3 64.1 2.4 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Use the Internet  

52.2 1.9 48.5 55.9 3.6 

Percentage of Individuals (10 years and over) 
Who Have a Mobile Phone 

67.2 1.5 64.2 70.0 2.2 

Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use Internet and Have an E-mail Account 

70.1 2.1 65.8 74.0 3.0 

 
2.7.2 Non-Sampling Errors 

Non-sampling errors are possible at all stages of the project, during data collection or data 

processing.  These are referred to as non-response errors, response errors, interview errors and 

data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were made to 

train the field workers intensively.  They were trained on how to conduct the interview, what 

to discuss and what to avoid, practical and theoretical training and the use of training manuals 

on each section of the questionnaire, along with practical exercises in class and how to ask 

respondents questions to reduce refused cases. Furthermore, data entry staff were trained on 

the data entry program, which was tested before starting the data entry process. 

 

Several measures were undertaken to avoid non-statistical errors. These included the editing 

of questionnaires prior to data entry to check for field errors using a data entry application that 

does not permit errors during data entry, and then examining the data by the use of frequency 

and cross-tables. This aimed to ensure that data were error-free. Cleaning and inspection of 

the anomalous values was carried out to ensure harmony between the different questions in 

the questionnaire.  
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2.7.3 Response Rates 

The survey sample consists of 7,268 households, of which 6,000 households completed the 

interview: 3,925 households from the West Bank and 2,075 households from the Gaza Strip.  

Weights were modified to account for the non-response rate.  
 

Household Response Rates: 
 

Interview result No. of cases 

Completed 5,999 

Partially completed 1 

Traveling households 94 

No one at home 606 

Refused to cooperate 158 

Dwelling is vacant 258 

No available information 25 

Other 127 

Total  7,268 

 Percentage of overcoverage errors = Total cases of overcoverage            * 100% 

                                                                       Number of cases in original sample 
 

                                                        = 3.5% 

Net Sample = Number of cases in original sample - Total cases of overcoverage = 7010 

 

Non response rate =  Total cases of non-response * 100% 

                                   Net Sample 

 

                              = 14.4% 

 

Response rate = 100% - non-response rate 

                       = 85.6% 
 

2.8  Data Comparison  

A comparison between survey data and previous surveys at macro-level consistency was 

clearly apparent.  Table number 1 describes the time series since 2004. 
 

2.9 Quality Control  

 Errors in data processing, such as coding and data entry: The data underwent checking and   

completion of missing information in the office and checks on rationality were conducted 

on both the computer and manually, including call-backs if required. 

 Response errors which resulted from misunderstanding of the questions or interviewers’ 

bias in asking the questions and probing.  Thorough training, supervision and various 

quality control checks were used to minimize bias resulting from these types of errors.  
 

2.10 Technical Notes  

We have maintained the same survey methodology tools as those used in a series of surveys 

to enable researchers to make comparisons and to ensure the same methodology in the 

selection of individuals (10 years and above) by KISH Table.  
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 

 
Information and Communications Technology (ICT): 

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 individuals can connect their 

computers to this network and exchange information across a country and/or across the world. 

The 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 by Internet or intranet users. 
 

Internet Use:  

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the previous 

twelve months), such as access to sites, reading newsletters, and downloading files or 

programs from the Web. 
 

Computer Use:  

For the purposes of this survey, defined as basic use of a computer (during the previous 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting and saving 

files.   
 

 E-Commerce:  

The conducting of business communications and transactions over computer networks and 

through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly defined, e-commerce is 

the purchase and sale 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 to the public network and which has a 

dedicated port in the telephone exchange equipment. 
 

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 
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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.  
 

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. 
 

Household: 

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. 
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