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 :الجهاز  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

عبارة عن عملية جمع وتصنيف ومعالجة وتقييم ونشر وتوفير البيانات         

إلحصائية عن السكان، وتوزيعهم حسب الخصائص الديمغرافية واالجتماعية        ا

 .واالقتصادية األساسية في فترة مرجعية محددة     

 :اإلحصاء 

 :اإلحصاءات الرسمية  . هي اإلحصاءات التي ينشرها الجهاز      

بيانات تخص مجموعة أو ظاهرة قد تظهر من خالل المقارنة أو المعالجة                  

 أو المؤسسات ضمن مجموعة أو جزء من مجموعة أو         لمعلومات عن األفراد 

 .من خالل المشاهدات المنتظمة للظاهرة     

 :اإلحصاءات 

مجموعة المعطيات والحقائق التي ينتهي إليها بحث علمي بعد مراحل من               

التنقيب واالستقصاء واالستقراء والتجريب المبنية على المنهج العلمي           

 . الصحيح 

 :المعلومات 

عيين أو االعتباريين الذين يطلب منهم اإلجابة عن االستبيانات    األشخاص الطبي  
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عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في       

اإلنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم األنشطة المشتركة          

   .الحكومية والشعبية  

 :يةالتنم 

هو مجموعة العمليات الذهنية التمهيدية القائمة على إتباع المنهج العلمي         

والبحث االجتماعي وأدواته لتحقيق أهداف محددة لرفع المستوى االقتصادي        

 أو جميعها لتحقيق سعادة الفرد ونمو  يأو االجتماعي أو الثقافي أو التربو  

حقيق األهداف المحددة     هو نشاط إنساني منظم ، شامل ومستمر لت     و.المجتمع 

 في إطار اإلمكانات المادية والبشرية       

 :التخطيط 

 :منتجي البيانات  .األجهزة اإلحصائية في جميع دول العالم كمؤسسات مخولة رسمياً بذلك

المؤسسات واألفراد الذين يستخدمون البيانات ألهداف البحث والدراسة          

 . والتطوير والتخطيط  

 :مستخدمي البيانات 

 المهـام التي تقوم بها األجهزة اإلحصائية لتحقيق أهدافها في توفير            رزمـة 

البـيانات اإلحصائية ضمن الوقت المحدد وبجودة عالية لتمكين المستخدمين          

 .من االستفادة منها

 :البرنامج اإلحصائي 

التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم     ) الوزارات والدوائر والهيئات  ( كافة المنشآت     حكومة مركزية 



 د 
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د وجودها ضرورياً ومفيداً    والحقوقية واألهلية والنقابات والمنتديات، حيث يع     

للمجتمع وللحكومة وذلك من حيث أنها تؤطر المواطنين في مجموعات على           

أسـس حديـثة وتنظم أدائهم وعالقاتهم وهي تعتبر قنوات يعبر  من خاللها              

 .المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم وعن طريقها تنفذ األنشطة التي تخدمهم
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 .األراضي الفلسطينيةالقطاع الخاص المقيمة في 

 : خاص وطني 
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 و 

 ملخص الدراسة
 

،  2009 حتى نهاية كانون أول  2009أجريت هذه الدراسة خالل الفترة الواقعة ما بين أيلول    

الفلسطينية، كالوزارات، ومؤسسات في القطاع         وشملت عدداً من مؤسسات السلطة الوطنية   

 وزارة ومؤسسة، حيث شملت  67الخاص والقطاع األهلي والقطاع األهلي الدولي، وعددها         

الدراسة المستويات اإلدارية المختلفة داخل تلك الوزارات والمؤسسات،  وتعتبر هذه الدراسة         

حصاء في التخطيط ورسم     من أوائل الدراسات التي عالجت بمزيد من التفصيل دور اإل   

السياسات التنموية اكثر من تلك التي نفذت سابقا، وتحديداً تلك التي قام بها الجهاز المركزي               

لإلحصاء الفلسطيني لقياس رضى المستخدمين بشكل عام وليس قياس دوره في التخطيط                  

 . ورسم السياسات بشكل تفصيلي  
 
 

لبيانات من الجهات المعنية ضمن العينة      اسـتخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتم جمع ا        

من خالل تصميم استبانه خاصة، كما تمت اإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها من              

خالل االستعانة ومراجعة الدراسات السابقة، كما تم معالجة وتحليل البيانات التي تم جمعها من              

 . SPSSخالل برنامج التحليل اإلحصائي 
 

وجود موقع إلكتروني جيد ومالئم وذو  :  ائج التي توصلت إليها الدراسة فكانت   أما أهم النت

مواصفات يتيح للمستخدمين الحصول على متطلباتهم بسرعة كبيرة وبأقل جهد، ووجود بيانات      

محدثة ومبوبة بشكل سهل، وعلى اعتبار أن الموقع اإللكتروني ألي مؤسسة هو أحد المداخل   

 على تطور ومهنية تلك المؤسسة، وبالتالي تقديمها خدمة بمواصفات          المهمة واألساسية للداللة 

عالية للفئة المستهدفة، كما أن النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز تشمل المواصفات التي                      

تجعلها تلبي احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم وتتيح لهم الحصول على مبتغاهم من البيانات             

 في عملهم، ذلك أنها نشرات مصمصة بشكل الئق وذات جودة من          والمؤشرات التي يحتاجونها     

حيث الصياغة والمحتوى وبياناتها تتصف بالدقة والشمول، باإلضافة إلى وجود دائرة خاصة                  

بخدمات الجمهور في الجهاز أمر في غاية األهمية، حيث ومن خالل هذه الدائرة يتم تلبية               

 نها بشكل مباشر في الوقت الذي ال يستطيعو     متطلبات الجمهور من البيانات التي يطلبون      

إما بسبب عدم قدرتهم على استخدام اإلنترنت أو     .  الوصول إليها من خالل الموقع اإللكتروني     

بسبب عدم توفر تلك البيانات على الموقع اإللكتروني بالتفاصيل التي يريدونها، كما أن هناك        

 خالل الجانب اإلعالمي وحوار المنتجين       اهتمام من الجهاز بتقوية العالقة مع الجمهور من      

والمستفيدين كمحطات إضافية أخرى، يعتبر ذلك غاية األهمية، حيث ومن خالل هذه المحطات                  



 ز 

يتم التواصل مع الجمهور ويتم تزويدهم بكل جديد عن الجهاز ومنتجاته على اعتبارهم شركاء        

ن هذا التواصل بالحصول على تغذية     وبالتالي تلبية متطلباتهم المختلفة، كذلك يتم االستفادة م      

راجعة منهم لتطوير أداء الجهاز بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويوفر      

الجهاز العناصر والمداخل األساسية ألصحاب القرار وراسمي السياسات التنموية للقيام بعملية             

 ينتجها الجهاز تمكن من     التخطيط ورسم السياسات بشكل ناجح، فالبيانات اإلحصائية التي             

تحديد المشاكل وتوصيفها وتمكن من اقتراح الحلول وتجريبها ومن ثم تمكن من القيام بعملية     

المراقبة والرصد، وهي العناصر األهم في وضع الخطط وتنفيذها والتأكد من تطبيقها، كما          

شمولية   وخرجت الدراسة بوجود ضعف يتعلق بالتغطية الجغرافية والزمنية للبيانات و          

المؤشرات والتي بحاجة إلى تطوير، باإلضافة إلى ضرورة مراعاة البيانات للفئات المختلفة في                        

المجتمع من حيث خلفياتهم الثقافية والمعرفية وكذلك صدورها في الوقت المحدد والتي بحاجة             

إلى تطوير، كما انه يوجد ضعف يتعلق بمستوى المتابعة وسرعة التجاوب من قبل خدمات     

جمهور والتي بحاجة إلى تطوير، وأن هناك حاجة لتطوير بعض المكونات الجزئية الخاصة                   ال

بتقييم العالقة مع الجمهور، منها الوقت المخصص للورش وتوقيت نشر البيانات وتوقيت عقد              

 . الورش 
 

ضرورة تغطية بيانات الجهاز     : وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان أهمها   

التوزيع الجغرافي وبمستويات      (ء الفلسطيني لمؤشرات تغطي جميع المناطق       المركزي لإلحصا  

، ضرورة تغطية البيانات اإلحصائية للسالسل الزمنية ألغراض المقارنة عبر الزمن،                )تفصيلية 

كذلك ضرورة األخذ بعين االعتبار عند إنتاج البيانات اإلحصائية فئات المجتمع المختلفة تبعاً             

 الفئات على اعتبار أن تلك البيانات عرضة الستخدامها من كافة أطياف           للتعليم وثقافة تلك  

وفئات المجتمع وليس فقط فئات معينة مثل المثقفين وأصحاب القرار والمخططين، إضافة إلى                  

ذلك ضرورة ضمان صدور البيانات في الوقت المحدد لها وضمان عدم تقادمها من أجل أن              

ن تحافظ على مبدأ اآلنية، وضرورة إعادة النظر في        تؤدي الغرض الذي أنتجت من أجله وأ   

قضايا تتعلق بالعالقة والتواصل مع الجمهور من خالل عقد الورش وأن تكون ضمن الوقت             

 . المناسب للمستخدمين وأن يخصص لها وقت مناسب وكافي       
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The role of Palestinian Central Bureau of Statistics in 
Support Planning and Policy Development 

 
Abstract 

 
The study was conducted during the period September 2009 and the end 
of December, the same year. It covered several institutions of the 
Palestinian National Authority such as ministries as well as institutions 
from the civil sector, international civil sector, and private sector. The 
total number of the institutions targeted is 67 institutions targeting the 
various administrative levels inside the selected institutions. The in- hand 
study is unique taking into consideration that it is the first one to explore 
the main suggested topic in details comparing to the similar ones 
conducted earlier in Palestine, especially those conducted by the 
Palestinian Center for Bureau of Statistics (PCBS) in order to measure the 
acceptance of the beneficiaries of the Center’s services but not only 
measuring its role in the planning process and designing policies in 
general. 
 
In order to accomplish the study, the study applied the demonstrative 
methodology. A questionnaire was designed in order to collect the data 
from the sample while the questionnaire and the assumptions were tested 
through the literature review of the previous studies. The collected data 
was processed and analyzed using SPSS software. 
 
One of the main findings of the study is that the website is suitable and 
responds to the needs of users effectively, quickly, and with minimum 
efforts. The information available are categorized and organized in a 
simple manner indicating the important role of the technology in 
developing any institution assuming that the website is one of the main 
entrances and resources of information where it facilitates the process of 
delivering the services to the users. In addition, the publications are 
effective and organized in a manner that facilitates figuring out the 
information by users based on their needs. The publications are high 
quality laid out and contain precise comprehensive data. On a related 
level, the presence of a special department for mass services is another 
significant point. Masses can obtain any information they need through 
this department especially in case such information are not available (in 
accordance with the desired details) on the website or in case they lack 
access to the Internet to look for information. PCBS is highly interested 
in maintaining the relation with the masses either through the informative 
activities or through the open dialogue between the producers of the 



 ط 

information and the beneficiaries. Through such tool, there is continual 
connection with the masses where they are updated regularly about the 
productions of the Center taking into consideration that they are partners 
in the work and there is a need to meet their various needs. In addition, 
such contacts are used to get feedback from the masses in order to 
develop the performance of the Center in order to stress providing high 
quality of services. The Center provides decision makers and policy 
designers with the needed elements in order to enhance the process of 
planning and designing policies. The statistics data produced by PCBS 
diagnoses the problems and provides space for suggesting solutions and 
testing them and then monitor and evaluate such tasks. These are the 
important elements of the process of designing and executing plans. The 
study found out that there is deficit in the geographical coverage and time 
of the data as well as the comprehensiveness of the indexes that are in 
need for developing. In addition, there is weakness on the level of follow 
up and the prompt respond to the masses inquiries where they are in need 
for developing. Moreover, there is a need to develop some partial 
components related to the relation with the masses such as the time 
scheduled for the various workshops and the time scheduled to release the 
information. 
 
The study concluded with some recommendations among which was the 
necessity to develop indexes that cover all the geographical areas with 
more details. In addition, the statistics should be transitorily sequence in 
order to facilitate the process of comparing data from time to time. At the 
same time, the released data should take into consideration the 
differences in the educational levels of the beneficiaries, as these data are 
available for public but not limited to the use of a small group such as 
decision makers and policy designers. The data should be released on 
time in order to stress their validity and consequently serve the purpose 
they are produced to achieve. Finally, the study recommends that there is 
a need to revise the relation with the public through conducting a series of 
workshop that should be scheduled in time that suits masses.  
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 الفصل األول
 
 

 خلفية الدراسة
 

  المقدمة1.1
 

 في استخدامها كأداة    ، المعلومات في إنتاج البيانات اإلحصائية وجمع    تكمـن أهمـية التقنيات الحديثة       

 يقلل  البيانات اإلحصائية  ولعل استخدام     .تحليلية وتقنية ذات فعالية سواء للمخططين أو متخذي القرار        

في كافة المجاالت    لمواجهة المشاكل    ، ويحقق سرعة في اتخاذ القرار     ،ةإلـى حـد كبيـر مـن التكلف        

 وبما يقلل   ، والعاجلـة إضافة إلى المساندة في إنجاز الخطط بمعدالت أسرع وبجودة عالية            ،المخـتلفة 

 .الهدر في الطاقات والموارد

وماتية أو اعتماداً   لـم يعـد لدى الشعوب اليوم رفاهة االختيار بين اتخاذ القرار على أسس ودالئل معل               

ولم يعد استخدام األسس والنُهج العلمية بدعم وصنع القرار سمة          .  علـى الحدس الشخصي والخبرات    

وِمن هنا أخذ علم    .  تُميـز اُألمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة والتزاماً دولياً على الدول النامية            

إليه أطراف علوٍم اجتماعية وطبيعية     صـنع القـرار يـتطور شـيئاً فشيئاً إلى أن استطاع أن يجذب               

كاإلحـصاء واالقتصاد وعلم االجتماع، وبتزايد إتباع تلك المنهجيات العلمية زادت الحاجة إلى إحداث        

إذ تتطلب معظم المنهجيات العلمية لدعم القرار توفير اإلحصاءات         .  طفـرة بمـشاركة علم اإلحصاء     

 استمرار تطور نظريات صنع القرار والتأكيد على        والمؤشرات الرصينة، وفى الوقت المناسب، ومع     

ضـرورة إكمـال صنع القرار وتصميم السياسات بتصميم نُظم المتابعة والتقييم لتفعيل تنفيذ البرامج               

ومـردود السياسات، برزت الحاجة إلى وجود وتطوير اإلحصاءات والمؤشرات والنماذج اإلحصائية            

على أية  .  ئج ومحاكاة السياسات والبرامج التنموية المختلفة     القياسـية التـى تُمِكن ِمن استخالص نتا       

حال، إن تنمية نظم صنع القرار القائمة على األدلة والبراهين المعلوماتية تُعد عملية بطيئة نسبياً، غير                
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أنـه بمجـرد ظهـور آثارها إلى حيز الحياة العامة للمواطنين يتضح جلياً أنها أحد ثروات الشعوب                     

 ).2007 عثمان،(
 

خصوصاً في ظل ما يواجهه الواقع      دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      عـند الحـديث عن      

الفلـسطيني من تحديات وصعوبات كثيرة في كافة مناحي الحياة، بسبب السياسات والممارسات التي              

ساسية لعمل  تعتبر اإلحصاءات الدقيقة من األدوات األ     ف، 1967يفرضها االحتالل اإلسرائيلي منذ عام      

علمية غير منحازة توفر     أي حكـومة تحاول أن ترشد قراراتها وتحسن أدائها، وهي تمثل أيضا مادة            

  االجتماعية المجاالت في   المجتمعأرضـية مشتركة للنقاش الحر العقالني للقضايا الجوهرية التي تهم           

دأ المحاسبة والشفافية، إذ    كما تشكل اإلحصاءات أداة مهمة في ترسيخ الديمقراطية ومب        . واالقتـصادية 

 االجتماعية واالقتصادية يتيح لنا مراقبة وتقييم السياسات        المجاالتفي   أن الرصـد الدقـيق للـتطور      

األهداف والبرامج التي تم منح الحكومة الثقة        الحكومية والتقدم الذي تنجزه الحكومة عبر الزمن بشأن       

 .على أساسها
 

ر الفلسطينية اهتماما خاصا إلنشاء جهاز مهني يتولى بناء    مـن أجـل ذلـك، فقد أولت منظمة التحري         

الرسمي، حيث صدر قرار تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          وتطويـر النظام اإلحصائي   

أي قبل قيام السلطة الوطنية      1993 مـن قـبل الـرئيس الـراحل أبو عمار في شهر آذار من عام              

 .الفلسطينية
 

ة دقيقة ونزيهة، فإنه يتطلب من الجهاز اإلحصائي العمل على ترسيخ           حتى تكون اإلحصاءات الرسمي   

لتكون ذات   تعزيز ثقة الجمهور بجميع أطيافه بالبيانات التي تصدر عنه         مـبادئ عمـل تـساهم في      

فلسطين، الجهاز المركزي    (مصداقية وجودة ونزاهة عالية ضمن المعايير واألخالقيات المعتمدة دوليا        

 ).2005لإلحصاء الفلسطيني، 
 
 

ستقوم هذه الدراسة بتحليل، وتوضيح، وإبراز وتحديد دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في             

دعـم عمليات التخطيط ورسم السياسات التنموية في األراضي الفلسطينية، من خالل ما ينتجه الجهاز               

ي السياسات  وذلك بهدف تمكين المخططين وراسم    .  مـن بـيانات، ومعلومات حول قضايا المجتمع       

التـنموية مـن االعـتماد على بيئة معلوماتية رصينة، إضافة إلى التعرف على العالقة بين الجهود                 

المـبذولة فـي التنمـية في المجال اإلحصائي، واالستثمار في اإلحصاء من جهة، وبين قدرة اتخاذ                 

 .القرارات ورسم السياسات التنموية
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أهمية تكامل العالقة بين اإلحصاء     لى معطياتها حول    بناء ع وسـتحاول الدراسـة رسم رؤية واضحة        

كمنـتج للبيانات، وبين المؤسسات األخرى الرئيسة المعنية بالتخطيط ورسم السياسات التنموية، فمن             

 في  ،إلحصاء إنتاج البيانات ووصفها، إضافة إلى مهمة المراقبة والتقييم        الجهـاز المركزي ل   مهمـات   

السياسات التنموية وصنع    مهمة استخدام البيانات، لرسم      ،يةحـين علـى المؤسـسات األخرى المعن       

 في  التكامل ودرجة   مدى أهمية واستشفاف  ، لذا ال بد من تحديد مدى الفجوة في تلك العالقة،            القرارات

  .مواطن الخلل ونقاط القوة والضعف إن وجدتالعالقة بينهما لتعيين 
 
 

  مبررات الدراسة2.1 
 

 الدراسةالمبررات األساسية لهذه 

دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم            "تعتبر القضية موضوع الدراسة والبحث،        .1

لإلحصاء أو     المركزي    للجهاز ذات أولوية سواء    "التخطيط ورسم السياسات التنموية        

للمؤسسات األخرى المعنية بالعملية التنموية وللمجتمع بشكل خاص، وقلة الدراسات المتوفرة                  

 . ع بشكل عامحول الموضو 

معرفة الفجوة بين ما يوفره الجهاز من بيانات، وبين ما هو مطلوب لتلبية االحتياجات                   .2

 . التنموية

معرفة أولويات المعنيين بالتخطيط ورسم السياسات التنموية من البيانات من حيث النوعية            .3

 . والكمية والتوقيت 

تفادة منها مستقبال من قبل  تحقيق إضافة علمية نوعية تتعلق بموضوع الدراسة ليتم االس       .4

 .اإلحصاء والمؤسسات األخرى والباحثين والدارسين والمهتمين     

 . مدى استخدام المخططين وراسمي السياسات التنموية للبيانات اإلحصائية عند التخطيط           .5
 
 

  أهمية الدراسة3.1
 

 أهمية دور   تكمـن أهمـية هذه الدراسة، في أنها تعالج قضية بحثية مركزية، تقوم على توضيح مدى               

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني في دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية لتقييم جدوى          

االسـتثمار فـي النظام اإلحصائي، من خالل دراسة المردود التنموي لتوفير االحتياجات المعلوماتية              

ين االعتبار التركيز لمـتخذي القـرار على األحداث والمشاكل ذات األولوية، وآليات توفيرها أخذاً بع          

 .على عناصر أساسية، مثل التوقيت المناسب والسرعة في التنفيذ والجودة في المخرجات
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  مشكلة الدراسة4.1

ومنذ نشأته إلى توفير الرقم اإلحصائي الفلسطيني في        الفلسطيني  الجهاز المركزي لإلحصاء    يـسعى   

 األراضي  حولة، وإنشاء قاعدة بيانات      واالقتـصادية والجغرافي   واالجتماعـية المجـاالت الـسكانية     

 الجهاز بناء وتقوية    أهدافإن من   .  المحيطة  المحلية واإلقليمية والدولية   الفلـسطينية تواكب التغيرات   

 استخدام   إطار  والعامة في   منها الفلسطينية، الخاصة  وتحديد االحتياجات    القـدرة علـى فهم واستيعاب     

باإلضافة إلى تقوية القواعد التي تعتمد عليها       ،   والمستدامة الشاملةالبـيانات اإلحـصائية فـي التنمية        

 تم عند إعداد    وقد،   تحديد أولوياتها في النواحي االجتماعية واالقتصادية      فيالسلطة الوطنية الفلسطينية    

 األخذ بعين االعتبار التقيد بمبادئ عامة تكفل تلبية     2000لسنة  ) 4( رقم   العامةقانـون اإلحـصاءات     

 اإلحصاءات بطريقة تخدم نشر، وقد شمل القانون على مبدأ يتعلق ب       مجـتمع الديمقراطي   ال احتـياجات 

 المستخدمين من   لتمكين المعلومات الالزمة عند نشر اإلحصاءات       توفير، و المجتمعكافـة قطاعـات     

 وطنية  ة  لقد تم إنشاء الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وفقا الستراتيجي          .اتخاذ القرارات السليمة  

ـ  سعى لتوفير الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي والذي غاب فترة طويلة وحال غيابه دون تمكين              ت

صـانعي ومـتخذي القـرار من القيام بالدور األمثل، وعلق الباحثون والمختصون وأصحاب القرار               

 عاما على تأسيسه يظل السؤال التالي مطروحا لإلجابة         16اآلمال عليه لسد الحاجة وبعد مضي نحو        

 . ما دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية" 

  أهداف الدراسة5.1
  

التعرف على  : تركز الدراسة على عدد من األهداف الرئيسة والفرعية، أما الهدف الرئيسي فيتمثل في     

يط، ورسم السياسات     الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم التخط      

 . التنموية
 

 :فرعية لهذه الدراسة تتلخص في التعرف علىاألهداف الأما 
 

اتجاهات الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط ورسم السياسات التنموية                  •

نحو دور الجهاز في دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية من حيث وجود المكونات              

 . دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية    األساسية للقيام بمهمة   

طبيعة البيانات التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الستخدامها ألغراض التخطيط ورسم              •

 . السياسات التنموية  
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للبيانات التي يوفرها الجهاز المركزي لإلحصاء            الوزارات والمؤسسات    مدى استخدام   •

 . في التخطيط ورسم السياسات التنموية       الفلسطيني  

 استفادة الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط ورسم السياسات التنموية            مدى •

 . من البيانات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز        

لإلحصاء لضمان تلبية االحتياجات من البيانات         الجهاز المركزي   اإلجراءات التي يتخذها     •

 . الالزمة للتخطيط ورسم السياسات التنموية      

ت الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط ورسم السياسات        الفجوة بين متطلبا   •

 . التنموية وبين ما يوفره الجهاز من بيانات   

نقاط القوة ونقاط الضعف في اداء الجهاز والتي تتعلق بمجال دعم التخطيط ورسم السياسات                •

 . التنموية

 .تأثير خصائص المبحوثين على اجاباتهم      •
 

  أسئلة وفرضيات الدراسة6.1
 

تتمـثل أسـئلة الدراسة في سؤال رئيس ينبثق عنه عدد من األسئلة الفرعية، أما السؤال الرئيس فهو                  

مـا هـو دور الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم التخطيط ورسم السياسات               : كاآلتـي 

 :التنموية؟ وأما األسئلة الفرعية فهي على النحو التالي
 

ت التي تعمل في مجال التخطيط ورسم السياسات        ما هي اتجاهات الوزارات والمؤسسا     •

التنموية نحو دور الجهاز في دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية من حيث وجود                

 المكونات األساسية للقيام بمهمة دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية؟        

تخطيط       ما هي طبيعة البيانات التي تحتاجها الوزارات والمؤسسات الستخدامها الغراض ال              •

 ورسم السياسات التنموية؟  

للبيانات التي يوفرها الجهاز المركزي لإلحصاء          الوزارات والمؤسسات   ما مدى استخدام  •

 في التخطيط ورسم السياسات التنموية؟        الفلسطيني  

ما مدى استفادة الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط ورسم السياسات التنموية             •

 ة التي ينتجها الجهاز؟      من البيانات اإلحصائي   

لإلحصاء لضمان تلبية االحتياجات من البيانات             الجهاز المركزي     ما هي اإلجراءات التي يتخذها        •

 الالزمة للتخطيط ورسم السياسات التنموية؟       

ما هي الفجوة بين متطلبات الوزارات والمؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط ورسم              •

 لجهاز من بيانات؟   السياسات التنموية وبين ما يوفره ا  
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ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف في اداء الجهاز في مجال دعم التخطيط ورسم السياسات            •

 التنموية؟ 

 ما هو تأثير خصائص المبحوثين على إجاباتهم؟       •
 

ولمعرفة تأثير خصائص عينة المبحوثين على اجاباتهم، فقد اعتمدت الدراسة الفرضية االحصائية                    

 : اآلتية
 

في المتوسطات الحسابية إلجابات          )  0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       ال توجد فروق  

المبحوثين حول دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم التخطيط ورسم السياسات             

الجنس، العمر، الفئة الوظيفية، القطاع،              (التنموية، تعزى لمتغيرات الخصائص العامة للمبحوثين          

 ). لمستوى التعليمي، الخبرة العملية    المسمى الوظيفي، ا   
 
 

  هيكلية الدراسة7.1
 

 : فصول على النحو اآلتيخمسةتشتمل الدراسة على 
 

 مشكلة الدراسة، أهداف    ،أهمـية الدراسة  ،  مقدمـة، مبـررات الدراسـة     

 .وهيكلية الدراسة فرضيات الدراسة، الدراسة، أسئلة الدراسة،

 الفصل األول :

دور الجهاز   الـسابقة، ويتناول موضوع      اإلطـار النظـري والدراسـات     

  التنموية، تالمركـزي لإلحـصاء الفلسطيني في التخطيط ورسم السياسا        

 .هم الدراسات السابقة ذات العالقةأو

 الفصل الثاني :

 الثالثالفصل  : .اإلطار النظري للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ث و خصائصها،   منهجـية الـبحث وأدواتـه، مجتمع البحث، وعينة البح         

أدوات البحث، صدق أداة الدراسة والتحكيم، ثبات األداة، وحدود الدراسة،          

 . لخصائص عينة الدراسةاإلحصائيوالتحليل 

 الرابعالفصل  :

 الخامسالفصل  : .التحليل اإلحصائي، وعرض ومناقشة النتائج

 السادسالفصل  : .االستنتاجات و المقترحات
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 يالفصل الثان
 

  السابقةت والدراسا النظرياإلطار

  المقدمة1.2
 

تـناول هذا الفصل من الدراسة اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تم الحصول عليها من خالل                

 أو  اإلنترنت، أو   الـرجوع للمـراجع ذات العالقـة بنفس الموضوع، سواء من الكتب، أو المقاالت،             

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 وهو يعنى الحالة السياسية،     Status المشتقة ِمن األصل الالتيني      Statisticsتعنـي كلمة إحصاء     

 ).2007عثمان، ( ويعنى الحقائق واألرقام التي تستخدمها الدولة Statisticأو األلماني 
 

 ألغراض حربية وضريبية وفلكية،     تستخدم من قديم األزمنة حيث كانت       اإلحـصاءات لقـد عـرفت     

 الثورة الصناعية حينما أيقن رجال      نشوب أهميـتها فـي القـرن الثامن عشر وخاصة بعد            وازدادت

 في نهاية   إال كعلم لم يظهر     اإلحصاءإال أن   .  من أجل اتخاذ قرارات سليمة       ضرورتهااألعمـال من    

 ) .Quetlet )1766-1874القرن الثامن عشر وكان أول من أرسى قواعده العالم كواتيله 
 

ـ      صاء بأنه مجموعة من النظريات والطرق العلمية التي تبحث في جمع البيانات            يعـرف علـم اإلح

 ).2007طبيه،  (وعرضها وتحليلها واستخدام النتائج في التنبؤ أو التقرير أو اتخاذ القرار
 
 عن  يبالنـسبة لمـتخذ القـرارات سواء كانت قرارات إدارية أو حربية فإنه لن يستطيع أن يستغن                و

 .)1984أبو القاسم، (أية قرارات ة في دراسته للقرارات البديلة قبل اتخاذ األساليب اإلحصائي
 

إلى أنه مجموعة من األساليب العلمية القياسية التي يمكن توظيفها لجمع           كذلك،  يـشار لإلحـصاء     

عـن الظواهر وتبويبها وتلخيصها وتقييمها والخروج منها        ) البـيانات والمعلـومات   (المعطـيات   
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القاضي،  (موعة وحدات المجتمع من خالل اعتماد جزء صغير من هذا المجتمع          باستنتاجات حول مج  

2005(. 
 

بوصف طرق متعددة لجمع البيانات والمشاهدات ومن ثم يتم تنظيمها وعرضها             علم اإلحصاء  يهـتم 

 .باستخدام األساليب العلمية لتحليلها واستخالص النتائج منها
 

بطرق جمع البيانات بشكل يمكن االستفادة منها في وصف         وعلم اإلحصاء أيضا، هو العلم الذي يهتم        

ــتأكد   ــدم ال ــروف ع ــل ظ ــي ظ ــليمة ف ــرارات س ــى ق ــيلها للوصــول إل ــيانات وتحل  . الب
 

من خالل التعريفات السابقة، نالحظ أن اإلحصاء مرتبط بطريقة جدلية بعملية التخطيط، وأن التخطيط              

اإلحصائية، ألن التخطيط عبارة عن  عملية       السليم يرتكز بشكل أساسي على تحليل ووصف البيانات         

 ).2008الصيرفي، (اتخاذ قرارات ووضع أهداف وبرامج زمنية مستقبلية، وتنفيذها ومتابعتها 
 

كما أن التخطيط عبارة عن جهد منظم يؤدي لصنع قرارات وأعمال دقيقة، مما يمكن المؤسسة من                

 ).Bryson, 2004(معرفة ماهية عملها وسبب هذا العمل 
  

إن عملـية التخطيط مهمة بالنسبة لفلسطين وذلك لتوضيح السياسات التي يجب إتباعها لتحقيق التنمية               

 .الشاملة
 

وفـي ظـل المرحلة االنتقالية التي يعيشها االقتصاد الفلسطيني، فإن هناك الكثير من السياسات التي                

والنقدية، عندما يصبح ذلك    السياسات المالية   (يجـب تحديـدها وتوضيحها سواء على المستوى الكلي          

السياسات (أو على المستوى القطاعي     ) ممكـناً والـسياسات الخاصـة بالـدخل واألجور واالستثمار         

 ).1998نصر، ) (الخاصة بالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها
  

تعـود فكـرة التخطيط في جذورها إلى أيام اإلغريق، حيث أشار أفالطون بشكل غير مباشر لمفهوم                 

ـ  وقد استخدم التخطيط في العصور التاريخية المختلفة في        . يط مـن خـالل جمهوريته الفاضلة      التخط

 .معظم جوانب الحياة وخصوصاً العسكري منها دون أي نوع من التأطير لمفهومه وفعالياته ومقوماته
 

إن الـسؤال عـن غـرض التخطيط ومعناه كان وما زال يالقي إلى حد ما أجوبة متعددة في الحقب                    

وهذا معناه عدم وجود اتفاق بين الباحثين والدارسين على         ، نية المخـتلفة ومن باحثين مختلفين     الـزم 

وإن كان هناك شبه إجماع غير مباشر       . وخاصة في ظروف االحتالل   ، تعريف محدد لمفهوم التخطيط   
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 علـى محـتوى هـذا المفهوم في مستوياته ومراحله المختلفة على الرغم من اختالف الزوايا التي تم       

 .تناول هذا المفهوم منها
 

، تشكل جوهر   وكيف نخطط ، لمن نخطط ، ما هو التخطيط؟ لماذا نخطط    : إن اإلجابـة على أسئلة مثل     

 والتي تقودنا بدورها إلى وضع تعريف واضح ومحدد لمفهوم Planning Processعملـية التخطيط  

بر نشاطاً توجيهيا وليس نشاطاً     نظراً ألنه يعت  ، الـذي ال يشبه الكثير من المفاهيم األخرى       ، التخطـيط 

 ).1999غنيم، ( وصفيا
 

ولكن القتراح وعرض أساليب وطرق يمكن من       ، فالتخطـيط ال يـسعى لوصـف العالم كما هو فقط          

لذلك ال بد أن تتسم عملية التخطيط بالروية والتعقل والتفكير وبذل           ، خاللهـا تغيير األشياء والظواهر    

أنه أسلوب ومنهج يهدف إلى     " هو كما يعرفه محمد خميس الزوكة       ف. الجهد لتحقيق األهداف المنشودة   

حصر ودراسة كافة اإلمكانيات والموارد المتوفرة في الدولة أو أي موقع آخر على كافة المستويات               

وتحديد كيفية استغالل هذه الموارد     ، ابتداء من الشركة وحتى المدينة أو القرية أو اإلقليم أو الدولة          

 ).1997، الزوكة ( "حقيق األهداف المرجوة خالل فترة زمنية معينةواإلمكانيات لت
 

      نشاط متعدد األبعاد   فن وعلم ومنهج وهو أيضاً    يفهـم مـن تعـريف الـزوكة الـسابق أن التخطيط             

Dimension Activity   Multi ًيتعاطى ، كما انه  لتحقيق التكامل بين أبعاده المختلفةويـسعى دائما

 عملية جماعية   أيضاًهو  ، و  بينها ويقيم جسوراً ، الماضي والحاضر والمستقبل  فـي بعـده الزمني مع       

وفي نفس  ،  وكل فرد في مجموعة المخططين له دوره الذي ال يمكن االستغناء عنه           ، ولـيس فـردية   

الـوقت ال يمكـن ألي مخطـط أن يؤدي دوره التخطيطي بنجاح منفرد دون االشتراك والتعاون مع                  

 .احل عملية التخطيط المختلفةالمخططين اآلخرين في مر
 

 )أ، ب، ج  (مجزأة إلى مناطق    وبمـا أنـنا نعـيش تحـت االحتالل اإلسرائيلي والمناطق الفلسطينية             

 فإن التعريف الذي قدمه     )ج(والمطالـب الفلسطينية تواجه معارضة إسرائيلية وخاصة في المنطقة          

التخطيط يحتاج في هذه الظروف     وهذا النوع من    ، الـزوكة يساعد في فهم التخطيط في ظل الصراع        

 من أجل العمل أي Preparation for Mental Action للنشاط ذهني تحضير وإعداد إلـى عملية 

 وهو يشمل كل فعل مقصود يتم تصوره ويثبت في الخيال قبل أن Mental Mapبناء خارطة ذهنية 

ضمون فإن الناس يمارسون    وبهذا الم . يأخـذ مكانـه فـي الحقيقة وهذه هي قاعدة التفكير قبل العمل            

 .التخطيط في جميع األوقات وخاصة في ظل االحتالل
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 معينة  أهداف    هدف أو   لتحقيق  ومنظم ومقصودموجه   جهد   يعرف الباحث التخطيط أنه   وكمفهوم عام   

التخطيط طريقة تفكير وأسلوب عمل    أي أن   ، ينمحددوبمال وجهد   ، ومنشودة خالل فترة زمنية معينة    

ضل الوسائل المعرفية من أجل توجيه وضبط عملية التغيير الراهنة بقصد تحقيق            مـنظم لتطبـيق أف    

فإن الباحث يرى أن التخطيط عبارة عن       كمفهوم اقتصادي   أما  . أهداف واضحة ومحددة ومتفق عليها    

وهو اختيار ، قتصادية معينةإحـزمة مـن النشاطات المتتابعة التي يتم رسمها وتنفيذها لحل مشكالت    

 .بواسطة بعض المؤسسات العامة   Economic prioritiesويات االقتصادية  لألولواٍع
 

 التخطيط كمفهوم تنموي أنه عبارة عن     ) 1980، ميردال ترجمة عصفور   ( Myrdalوعرف ميردال   

 جانب قوى السوق من     إلىوإجراءات تدخلها   ، برنامج يظهر استراتيجية الدولة على المستوى الوطني      

مجموعة جهود واعية ومستمرة تبذل من قبل الحكومة        ، أي أنه    م االجتماعي أجـل دفع وتطوير النظا    

 المؤسسية التي من    اإلجراءاتلـزيادة معـدالت الـتقدم االقتصادي واالجتماعي والتغلب على جميع            

فإن ) الشركات والمؤسسات (أما على مستوى التنظيم     . ا الهدف ذ في وجه تحقيق ه    شأنها أن تقف عائقاً   

اختيار من بين مسارات بديلة     ، فهو من جهة  ، التخطيط يعرف بطرق وأشكال مختلفة    الباحث يرى أن    

ومن جهة أخرى على مستوى التنظيم      ، للمشروع ككل ولكل قسم من أقسامه     ، للتـصرف في المستقبل   

فيعتبـر التخطيط الخطوة األولى في العملية اإلدارية وتتمثل هذه الخطوة في تحديد أهداف الشركة أو                

وبذلك فالتخطيط وظيفة إدارية تشتمل اختيار من بين بدائل         ، لمرغوب تحقيقها في المستقبل   المؤسسة ا 

مـتاحة ويتضمن نوعاً من االبتكار واإلبداع إلى جانب أنه عملية اتخاذ قرارات في نشاطات وأقسام                 

 .التنظيم المختلفة
 

ل وأمثل للموارد البشرية    إن التخطيط بالنسبة ألي تنظيم يعني أسلوب يساعد في تحقيق استخدام فعا           

واإلمكانيات أو الموارد المادية المتاحة من أجل تحقيق أهداف منشودة ومرغوبة           ) القـوى العاملة  (

 .تم تحديدها مسبقاً، للوصول إلى تنمية مستدامة
 

وعمـوماً فإن التعريفات المختلفة والمتعددة للتخطيط قد غطت وشملت جوانب مختلفة وواسعة ولكن              

ر مباشرة إلى التخطيط في ظل االحتالل أو في ظل الصراع وكذلك لم تشير إلى اتفاق                دون أن تـشي   

وإن كانت قد اتفقت بشكل غير مباشر على مجموعة من المحاور الرئيسية،           ، جماعي مباشر في الرأي   

 إلىمن االبتكار واإلبداع   بدائل متاحة ويتضمن نوعاً  على تشتمل   إداريةوبـذلك فالتخطـيط وظـيفة       

 أنه عملية اتخاذ قرارات في نشاطات وأقسام التنظيم المختلفة جانب 

وفيما يتعلق برسم السياسات واتخاذ القرارات التنموية، فإن النظرية األساسية لصنع القرار تقوم على              

وتُعد . منهجـية صنع القرار باالستدالل التحكمى، ومنهجية صنع القرار بالبدائل         : بنائـين أساسـيين   
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رة هي التطور العلمي خالل تاريخ صنع القرار، إذ هدفت جميع الجهود خالل مراحل              المنهجية األخي 

 وربط  - كعلوم اإلحصاء واالقتصاد وبحوث العمليات       –الـتطور المختلفة إلى إقحام مجاالت علمية        

وفى اآلونة األخيرة تم اللجوء إلى تحسين وتطوير األساليب         .  مـسارها بنظريات صنع ودعم القرار     

 المستخدمة بصنع القرار التنموي ِمن خالل تفعيل نظريات بعلوم كنظم المعلومات وعلم النفس              العلمية

المعرفـي والـذكاء االصـطناعي، وذلك إلطفاء عدد ِمن الجوانب المكَِملة للعلوم األساسية، إلكمال               

 ")Decision Support System "DSS(الـصورة الكلية ِلما يتم تعريفه بمصطلح نظم دعم القرار  

 ). 2007عثمان، (
 

هـناك عالقة جدلية بين التنمية اإلحصائية وجودة النظام اإلحصائي ومستوى التطور في فهم وإدارة               

 مجتمع، فمن ناحية هناك نزعة عامة لتقليل االستثمار في التنمية اإلحصائية           العملـية التنموية في أي    

م اإلحصائي وجودة مخرجاته، ويزداد     بجدوى النظا  حـيث تقـل هذه النزعة كلما اقتنع صناع القرار         

وتطورا، ولكن حتى تتطور     الـتوجه نحو دعم التنمية اإلحصائية كلما كانت إدارة العملية أكثر حكمة           

أنه ال  ، حيث   العملية التنموية ال بد من وجود نظام إحصائي رصين وإحصاءات رسمية ذات مصداقية            

ثمار في اإلحصاء وإدارة العملية التنموية ومسألة       يمكـن عـزل العالقة بين التنمية اإلحصائية واالست        

إطار السياسات عن العالقة الجدلية والتكاملية بين اإلحصاء والعملية التنموية وصناعة            دمجهـا فـي   

 ).2005فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  (القرارات
 

ئة والتنمية الذي عقد في ريودي      وقـد عـرف المـبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر األمم المتحدة للبي             

بحيث تتحقق  " ضرورة إنجاز الحق في التنمية    "  التنمية المستدامة بأنها     1992جانيـرو بالبرازيل عام     

 ).2000دوجالس، (على نحو متساٍو الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل 
 

 الحياة األفضل لجميع الشعوب وهو ما     كمـا وتعـرف التنمية، على أنها توفير عمل منتج ونوعية من           

 ).2007قاسم، (يحتاج إلى نمو كبير في اإلنتاجية والدخل وتطوير للمقدرة البشرية 
 

 ويقاس مدى نجاح الخطط      وثيقاً باإلحصاءات  تـرتبط عملـية التنمـية والتخطـيط التنموي ارتباطاً         

معلومات ومؤشرات إحصائية عن    التـنموية بمـا تستند عليه هذه الخطط وما يتوفر لها من بيانات و             

المتغيرات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع، فمن المعروف بأنه ومنذ وضعت الحرب           

 بأسلوب التخطيط التنموي منهاجاً لتنظيم      األخذالعالمـية الثانـية أوزارها بدأت العديد من دول العالم           

وض بالتنمية االجتماعية واالقتصادية ووسيلة لتحقيق      الحـياة االجتماعـية واالقتصادية فيها وأداة للنه       

الدور المستقبلي لإلحصاء    (أهـداف خطـط التنمية الرامية لتحسين مستوى المعيشة لسكان المجتمع          

 ).وعالقته بالتنمية



 12

 
وقـد كانـت األهداف الرئيسة لخطط التنمية في بداياتها وتحديداً في فترة الخمسينيات تتمثل في رفع                 

يـشة للـسكان كهدف أساسي وتميزت تلك الحقبة باعتماد المخططين في الغالب على              مـستوى المع  

افتراضـاتهم ومالحظاتهم فيما يتعلق بمدى االحتياجات والموارد وحجمها عند إعداد الخطط وهو ما              

كـان يفتقر إلى الدقة ويحيط به كثير من الغموض وعدم الوضوح وخالل العقدين التاليين لهذه الحقبة                 

ـ    اتج الـنمو االقتصادي هو الهدف المسيطر لكثير من خطط التنمية وذلك على افتراض أن          أصـبح ن

سـرعة الـنمو االقتصادي تؤدي إلى حل كثير من المشاكل التي تواجه الدول كمشكلة البطالة والفقر                 

وبسبب ذلك لم يكن يتعدى اهتمام المخططين بموضوع السكان والمتغيرات ذات           ،  وعدم توزيع الدخل  

أكثر من حجم السكان ومعدالت نموهم بهدف حساب معدل النمو االقتصادي وتحديد أهدافه              قـة العال

 . العامة
 

 فمن خالل التجارب التي مرت      ،ويمكن القول بأن عملية التخطيط التنموي الشامل ليست باألمر الهين         

ط الذي يقوم على     الدول منذ الخمسينيات أصبح أمر تحقيق أهداف التنمية يعتمد على التخطي            معظم بها

إعـداد التقديـرات اإلحصائية الدقيقة وإجراء المسوحات لإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، وكما             

سـبقت اإلشـارة إليه فقد كان التخطيط التنموي ومتطلباته وإلى عهد قريب يرتكز على تحقيق النمو                 

 رفع مستوى المعيشة للسكان،     االقتـصادي ألن هذا النمو سوف يؤدي إلى تحقيق الهدف المتمثل في           

وقـد تغيـرت هذه النظرة لتصبح عملية التخطيط للتنمية االجتماعية واالقتصادية في أي مجتمع البد                

وأن تأخذ بعين االعتبار موضوع السكان وأحوالهم وخصائصهم المختلفة كالتركيب النوعي والعمري            

ع الجغرافي والتقديرات المتوقعة لحجم     والتصنيف المهني والتصنيف حسب النشاط االقتصادي والتوزي      

هـؤالء الـسكان خـالل الفتـرة الزمنية المستغرقة في تنفيذ خطة التنمية، حيث ال يمكن للمخططين         

وراسـمي السياسات التنموية تجاهل مثل هذه المتغيرات الهامة المتعلقة بالسكان خاصة وأن األهداف              

 .فاهيتهم وتقدمهم االقتصادي واالجتماعياألساسية المتوخاة من التخطيط موجهه للسكان ور

وفـي حقـبة التـسعينات سـعت كثيـر من الدول إلى إيجاد التوازن بين السكان والنمو االقتصادي                   

المتواصـل والتنمـية المستدامة وأصبح هناك وعياً متزايداً بأن قضايا السكان والفقر وأنماط اإلنتاج               

    يدة االرتباط بحيث ال يمكن تناول أي منها على        واالسـتهالك باإلضـافة إلـى البيئة هي عوامل شد         

رافيه في بعض األحيان وما يتوفر منها من        غانفراد، بل أصبحت النظرة إلى العوامل السكانية والديمو       

 .إحصاءات قد تكون عوامل مساعدة في التخطيط للتنمية المستدامة ونجاحها والعكس صحيح
 

يداً سريعاً لعجلة التنمية في معظم دول العالم وتميز بخطى          شـهد الربع األخير من القرن العشرين تزا       

التقدم السريعة في المجال التكنولوجي، ومع مطلع القرن الواحد والعشرين بدا واضحاً التغير الملحوظ              

فـي جمـيع الـنظم العالمية على جميع مستوياتها وقد جاء ظهور ذلك التغير نتيجة حتمية ومباشرة                  



 13

ير ي والطفرة المتسارعة في عالم االختراعات واالكتشافات، وال شك بأن لهذا التغ           للتطور التقني الهائل  

األثـر الواضـح على سلوك وحياة المجتمعات السكانية قاطبة وعلى طريقة تعاملها وتفاعلها، ونتيجة              

لذلك كله برز للبشرية نظام عصري حديث يدعى بالنظام العالمي الجديد ذلك النظام المتميز باتصاله               

الدور المستقبلي لإلحصاء وعالقته     (لسريع وتأثره الشديد بالتغير الطارئ على أي مفردة من مفرداته         ا

 ).بالتنمية
 

ودوليا، سعيا نحو توحيد المفاهيم  وفـي العـصر الحـديث تعـاظم االهتمام بالرقم اإلحصائي محليا    

وتعميم استخدامها  أسس لتصانيف متنوعة تصلح أساسا لتيسير جمع البيانات          اإلحـصائية، ووضـع   

 .المقارنات الدولية ضمن مواثيق ومعايير متفق عليها وتطويرها، مع تشجيع وتبسيط إجراء
 

أما على  ،وتعتبـر أنظمة اإلحصاء الوطنية بمثابة القلب للنظام اإلحصائي العالمي في التطبيق العملي 

 األجهزة في مختلف أنحاء اإلحصاء المركزية الوطنية فهناك نهضة كبيرة تشهدها هذه مستوى أجهزة

في ذلك البالد العربية، التي تأخذ على عاتقها القيام بمهام جمع الرقم اإلحصائي ونشره               العـالم بمـا   

في متناول المستفيدين من أصحاب القرار السياسي واالجتماعي         بـشكل دقـيق ومنـتظم، لكي يكون       

وال  .رسين ورجال األعمال وغيرهمالباحثين والدا واالقتـصادي على مختلف المستويات، إضافة إلى 

منظومة واحدة تحت إشراف ورعاية      شك أن هذه التطورات قد جعلت بلدان العالم أجمع تعمل ضمن          

 .)2006رجب،  (اللجان اإلحصائية للوكاالت المتخصصة في المنظمة الدولية لألمم المتحدة
 

رافيه وعوامل التنمية   غهات والديمو  نجد أنه البد من التسليم بوجود صالت قوية بين االتجا          ممـا تقدم  

رافيه واالجتماعية واالقتصادية والبيئية هي     غوأن توفر اإلحصاءات بمختلف أنواعها السكانية والديمو      

 .منهالسبيل الوحيد لضمان نجاح التخطيط التنموي في أي من البلدان وتحقيق األهداف المرجوة 

ها واستخدامها من قبل أفراد المجتمع يعد في حد ذاته          إن مجرد االهتمام بالمعلومات اإلحصائية وتناول     

ظاهرة صحية تدل على انتشار الوعي اإلحصائي بين هؤالء األفراد وتوضح ما لهذه اإلحصاءات من               

قـيمة ذات مردود إيجابي، كما أن هذا االهتمام يوضح العالقة القوية التي تربط بين اإلدراك بأهمية                 

الطلب المتزايد على اإلحصاءات من قبل المخططين وراسمي        اإلحـصاءات والوعـي اإلحصائي، و     

الـسياسات التـنموية ومتخذي القرارات والباحثين في مجتمع ما يدل على الفهم واإلدراك الواسعين               

 بتحلي   وعملية توفير البيانات اإلحصائية الالزمة بالقدر الكافي ترتبط أيضاً         ،بأهمـية هذه اإلحصاءات   

 الوعي اإلحصائي، فإذا ما كان هناك وعي إحصائي وفهم وإدراك لقيمة            أفـراد المجـتمع بدرجة من     

 .المعلومات اإلحصائية فلن يكون هناك ندره في هذه اإلحصاءات على اإلطالق
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ومـن خـالل العالقـة الوطيدة بين التخطيط واإلحصاءات ال يمكن لنا أن نتصور مجرد التفكير في                  

على درجة عالية   ) إحصاءات(مات ومؤشرات إحصائية    تخطيط تنموي سليم دون توفر بيانات ومعلو      

 بشؤونمن الدقة والموثوقية والشمول ولكي نحقق ذلك البد من تمتع األطراف ذوي العالقة المعنيين               

 .التخطيط التنموي بدرجة جيدة من الوعي اإلحصائي
 

سمي وظاهـرة وجـود ضعف الوعي اإلحصائي بين البعض من المشتغلين في أجهزة التخطيط ورا              

السياسات التنموية ومتخذي القرارات قد يكون لها انعكاساتها السلبية على اتخاذ القرارات في القضايا              

االجتماعية واالقتصادية بسبب قصور المعرفة بالحقائق والركائز التي يفترض أن يستند إليها ويعتمد             

) إحصاءات(نات ومعلومات   علـيها للوصول إلى األهداف المطلوبة ، أوقد يكون تم االعتماد على بيا            

منقوصـة أو مشكوك في دقتها من قبل القائمين على التخطيط ، أو قد يكون السبب مرده إلى الفتور                   

 عن أجهزة التخطيط وصانعي القرار من جهة وبين         المسؤولينفـي العالقـة وضعف االتصال بين        

 .ى أو انعدامه بشكل كليمن جهة أخر) األجهزة اإلحصائية(منتجي األرقام والمؤشرات اإلحصائية 
 

وقـد يعـزى الضعف في الوعي اإلحصائي أحياناً نتيجة لسوء استخدام البيانات اإلحصائية من قبل                

 كأن يتم استخدام بعض المؤشرات      ،العاملـين فـي أجهـزة التخطيط للوصول إلى األهداف المتوخاة          

 وخاصةً األساليب والمفاهيم    اإلحـصائية دون األخـذ بعين االعتبار المتغيرات األخرى ذات العالقة          

ن مناخ الثقة السائد    إاإلحـصائية لتلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في الموضوع قيد التخطيط ، ثم               

 عـن التخطيط في األرقام التي تمثل البيانات والمعلومات والمؤشرات اإلحصائية            المـسؤولين بـين   

اجتماعي، الدور   ( من التخطيط  المأمولةهداف  المتوفرة والمتاحة له الدور الفاعل في الوصول إلى األ        

 ).المستقبلي لإلحصاء وعالقته بالتنمية

كيف ومتى يستطيع اإلحصاء أن يصنع فرقاً جوهرياً بعملية         : ومـن هـنا يمكن طرح التساؤل اآلتي       

 صنع القرار وصياغة السياسات؟

اقف التي يمكن ِمن خاللها     لإلجابـة علـى هـذا التساؤل تعرض هذه الجزئية لعدٍد ِمن المعايير والمو             

الوقـوف واالسـتدالل علـى الشروط والمحددات التي تجعل ِمن استخدام اإلحصاء عامالً فاعالً ذو                

 . مردود إيجابي على عملية صنع القرار

 . اإلحصاء يساعد في التعرف على األطروحات والقضايا: أوال

 .اإلحصاء يفيد في تصميم واختيار السياسات: ثانيا

 .اإلحصاء والتنبؤ بالمستقبل،: ثالثا
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 اإلحصاء ومتابعة تفعيل السياسات، : رابع

 ).2007عثمان، (اإلحصاء وتقييم مردود البرامج والسياسات المختلفة : خامسا

 
كما أنه من الضروري هنا استعراض بعض المحاور التي لها عالقة بدور اإلحصاء في دعم التخطيط                

 :ورسم السياسات التنموية
 

 اسـتخدام الرقم اإلحصائي في التطبيق العملي، حيث ينص هذا المحور على مبادئ أساسية في                :أوال

تعزيـز دور اإلحصاء في التخطيط ورسم السياسات التنموية وذلك من حيث الحق في استخدام الرقم                

اإلحـصائي في الجهات المستخدمة له، والشروط الواجب توفرها في البيانات اإلحصائية، كأن تكون              

قـيقة وتشمل المؤشرات الرئيسية القائمة على التحليل اإلحصائي، وأن تصدر بشكل مستمر وضمن              د

الـوقت المحـدد، وأن يكون الحصول عليها ميسرا، كما أن هناك ضرورة كبيرة وحاجة ملحة لنشر                 

 الوعـي اإلحصائي بين مستخدمي البيانات وأن يكون لديهم الوعي الكافي بطبيعة البيانات اإلحصائية             

عامة واإلصدارات بشكل خاص، كما أن هناك ضرورة إلى انتهاج آلية واضحة المعالم للتعرف على               

اإلصـدارات اإلحـصائية بحـيث تشمل اإلصدارات اإلقليمية والدولية وأال تقتصر على اإلصدارات              

ت المحلـية، ومـن األهمية بمكان أيضاً إفصاح مستخدمي الرقم اإلحصائي عن احتياجاتهم من البيانا              

اإلحـصائية واالستفادة منها في إعداد السياسات على اعتبارهم شركاء، ويمكن االستفادة من التغذية               

الـراجعة منهم ومن متطلباتهم، ومن المبادئ أيضاً وجوب أن يكون استخدام اإلحصاء منهجاً وتطبيقاً               

لتي يمكنها استغالل   على سلم أولويات الحكومة، على اعتبار أن الحكومة هي أحدى الجهات الرئيسية ا            

 .تلك البيانات ألغراض التخطيط والتنمية

 أهمية دور   ىالوصـول إلـى الرقم اإلحصائي واإلصدار اإلحصائي، وينص هذا المحور عل           : ثانـيا 

األجهـزة اإلحـصائية فـي الوصـول إلى الرقم اإلحصائي، كذلك أهمية دور اإلحصاء في العملية                 

 .التخطيطية وصنع القرار

 العلمي والتنمية، حيث أن أحد المبادئ المهمة في هذا المحور هو العالقة بين البحث               الـبحث : ثالـثا 

العلمـي والتنمـية، وأن هناك عالقة وثيقة بينهما على اعتبار أن تلك العالقة تولد المنفعة واالستفادة                 

 ).2006رجب، (للفرد والمجتمع 
 

  التخطيط والتنمية في فلسطين2.2
 

 المباشر لألراضي   االحتالل بها الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بوجود       نظـراً للظـروف التـي يمـر       

الفلسطينية، الذي يتحكم بالمفاتيح الرئيسية للتطور االجتماعي واالقتصادي للشعب الفلسطيني ويحرمه           
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 إلى خلق العديد    فقد أدى ذلك  مـن حقه في تقرير مصيره ويمنعه من السيطرة على موارده وثرواته،             

التقليل من فرص التقدم في مجال       و  الوطني الفلسطيني  لالقتصادي الهيكلية الرئيسية    مـن التشوهات ف   

 حتى يومنا   1994، وتنمية المجتمع منذ تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية من العام           االقتصاديةالتنمية  

 .هذا
 

ني ال بد   إن أي محاولـة لوضع حلول منطقية وواقعية للظروف الخاصة التي يمر بها الشعب الفلسطي              

 والبنيوية، والتي تشكل أساس العملية التنموية       االقتصاديةأن تـنطلق بدايـة مـن معالجة التشوهات          

 . الرئيسيةأهدافها أهمحد أ في األراضي الفلسطينية والناجحة
 

تعـود تجـربة التخطيط ووضع الخطط التنموية إلى ما قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث                

، إال أنها كانت مبنية على      1993تحرير الفلسطينية خطة التنمية الفلسطينية في العام        وضعت منظمة ال  

،  اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة          االحتاللسيناريو إنهاء   

طنية للحد من   وقـد تم تحديث تلك الخطة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وإعداد اإلستراتيجية الو             

 ةالفقر والعديد من اإلستراتيجيات القطاعية التي من شأنها أن تأخذ بعين االعتبار تضمين أهداف التنمي             

 .   الوطنية الفلسطينيةةاأللفية التي اعتمدتها وقامت عليها السلط
 

ك عدة   وزارة التخطيط الفلسطينية، كان هنا     وإنشاء 1994مـع قـيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام         

 أن تم تكليف وزارة التخطيط من قبل مجلس         إلىمحـاوالت لوضـع الخطـط على الصعيد الوطني          

الـوزراء الفلـسطيني لوضـع خطـة وطنية شاملة تؤدي إلى تحقيق التنمية المنشودة في األراضي                 

 . الفلسطينية
 

 التنمية  أطرافبين   ة الشراك أهميةوقد قامت وزارة التخطيط بالتنسيق بين كل المعنيين بالخطة مدركة           

 ممثالً بمنظمات   األهلي بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع      القطاع العام ممثالً  : الـثالث وهي  

المجـتمع المدنـي والجامعـات، والقطاع الخاص ممثالً بالغرف التجارية والصناعية ومنتدى رجال              

لى الصعيد القطاعي، وتم     ع التشاورية سلسلة من االجتماعات     تحيث عقد .   والـصناعيين  األعمـال 

 نظمتوقد  ،   عمل لتكون قاعدة للنقاش    أوراقتقديم  وتكلـيف العديـد من الخبراء وذوي االختصاص         

 وعشرين  ورشة عمل إحدى القطاعات المختلفة ومسؤوليوزارة التخطـيط بالـتعاون مـع الخبراء       

قصيرة المدى، وتم   والمتوسطة و  متخصـصة، وتـم تحديد الرؤية الوطنية على المستويات الطويلة،         

 وإطار هيكلية    إلقرار يني االستراتيجية و المرحلية، وتم عقد مؤتمرين وطن       األهـداف االتفـاق علـى     

        من عملية التحضير لمؤتمر     االستفادة، وتمت   2006-2004هـداف الخطـة المتوسـطة المـدى         أو

 .  الفلسطينيةاألراضي تنمية إعادة حول 2004 لعام ااألسكو
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ظروف ال، والتي تتمتع بمرونة عالية بسبب       2006-2004 الخطـة متوسطة المدى      وقـد تـم تبنـي     

 مراجعتها في نهاية    وعند لمراجعة الخطة بشكل سنوي      آلية وتم تبني    ،والمتغيـرات السياسية المحيطة   

2005ثم صدرت الخطة متوسطة المدى        .لأللفية اإلنمائية األهداف بعين االعتبار    أخذت 2004العام  

 .األلفية ألهدافكثر استجابة أتي كانت  وال2007–
 

 االنسحاب  وأهمها تقييم الخطة آخذة بعين االعتبار التغيرات السياسية،         إعادة تم   2005في نهاية العام    

وبعد ذلك صدرت الخطة    .   القطاع للسيطرة الفلسطينية   أراضي من قطاع غزة، وعودة      اإلسـرائيلي 

 . األلفية أهداف مع  اكثر انسجاماً وكانت2008–2006
 

،  ومؤشراتها حسب ما اتفق عليها دولياً      األلفية أهدافرغم شمول الخطة المتوسطة المدى على معظم        

 أن الخطـة حددت مجموعة من األولويات ذات العالقة بالظروف الخاصة التي تمر بها األراضي                إال

 لمجلس الوزراء بتبني    ن هناك قرار  أ ب الفلـسطينية الـناجمة عن االحتالل وسياساته التدميرية، علماً        

 لدمجها وتبنيها على    األلفية األهداف يبذل لتوطين    آخر إضافي وهنالك جهد    األلفية، التنمـية    أهـداف 

من ) 8(ورقم  ) 6(، إال أن هناك بعض المؤشرات كانت قد أغفلت في األهداف رقم             الـصعيد الوطني  

) 6( الفلسطينية وذلك للهدف رقم      أهداف التنمية األلفية وذلك لعدم وجود حاالت مسجلة في األراضي         

 ).8(وعدم انطباقها على الحالة الفلسطينية وذلك لهدف رقم 
 

 لرصد ومراقبة تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد          آليات تـم تبني     2005فـي العـام     

ة وفرض   الظروف السياسية السائد   أن إالالمؤشرات التي ستستخدم في قياس التطور في تنفيذ الخطة،          

 منذ مطلع هذا العام حالت دون تنفيذ        الفلسطينيالحـصار االقتصادي والمالي والسياسي على الشعب        

، وبات التركيز في عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على دعم المشاريع ذات الطابع             أالنالخطة حتى   

 بإنشاءيف وزارة التخطيط     وتطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة قام مجلس الوزراء بتكل        الطارئ، االغاثي

وحـدة خاصة بالرقابة مهمتها رصد وتقييم التقدم الحاصل في تحقيق الخطة متوسطة المدى ألهدافها               

المحددة مسبقاً، وتفعيل دور وحدات الرقابة في المؤسسات الرسمية لتمارس دوراً رقابياً مهنياً لتحقيق              

فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء     (سطة المدى األهداف القطاعية المختلفة ذات العالقة بالخطة متو      

  .)2006الفلسطيني، 
 

حسب تقرير سير التقدم لألهداف األلفية في فلسطين يمكن أن نلخص األهداف التي يرجح تحقيقها 

 ). 1.2(واألهداف التي ال يرجح تحقيقها في الجدول رقم 
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ينية حسب مدى التحقق في األراضي   األهداف اإلنمائية لأللفية في األراضي الفلسط: 1.2  جدول 

  2005الفلسطينية 
  المرجح تحقيقهااألهداف  الغير مرجح تحقيقهااألهداف

الـتخلص مـن الفقر     : األولالهـدف   

 المدقع والجوع
 للجميع على   األساسيتحقيق التعليم   : الهـدف الثانـي   

 المستوى العالمي

ضمان استدامة بيئة   : الهـدف السابع  

 سليمة
تعزيـز المـساواة حـسب النوع       : لثالهـدف الـثا   

  في صنع القرارالمرأةاالجتماعي وتعزيز دور 

 األطفالتخفيض معدالت الوفيات بين : الهدف الرابع -

 تطوير شراكة دولية للتنمية: الهدف الثامن -

 .لفية في األراضي الفلسطينية المحتلةتقرير عن تقدم سير العمل ألهداف التنمية األ. 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :   المصدر

 
ويمكن االستنباط من تقرير سير التقدم في األهداف األلفية والمعبر عنه في الجدول أعاله، بأن هناك                

عـوامل عديـدة تجعل من الصعوبة بمكان تحقيق بعض من األهداف واهم هذه األسباب هي وجود                 

ير المصير، والسياسات التدميرية للممتلكات     االحـتالل وحـرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقر         

 اعتماد   األخرى لمعيقاتوالموارد الفلسطينية وكذلك سيطرة االحتالل على المعابر الفلسطينية، ومن ا         

 الحصار المفروض على السلطة      و الخطـة متوسـطة المدى بشكل كامل على تمويل الدول المانحة          

 .الوطنية الفلسطينية
 

هـداف األلفية فال بد من تحقيق األهداف السياسية والوطنية وإزالة كل            ولكـي نـستطيع تحقـيق األ      

المعـوقات الـناجمة عن االحتالل، أما بقية المؤشرات التي تم قياسها ساعدت في مقارنتها مع الدول                 

 .المجاورة وبقية العالم
 

تند إلى خطط   يـستخدم مصطلح التنمية الحديث ليشير إلى عمليات التغيير اإليجابي في المجتمع، ويس            

لك شكلت تجربة المجتمع    ولذ، وبـرامج علمـية معـدة ومدروسـة للوصول إلى األهداف المرجوة           

 تلك األهداف   ،الفلـسطيني تحـت االحتالل اإلسرائيلي تجربة فريدة في فكرها و مضمونها و أهدافها             

لخلفية السياسية  فا . حورت و تطورت تبعاً للظروف السياسية التي مر فيها المجتمع الفلسطيني          مالتي ت 

  تختلف عن كافة دول العالم نظراً      األراضي الفلسطينية المحتلة   في   االجتماعيةالتي تعتمد عليها الحياة     

للظروف والمعايير المختلفة عن الدول األخرى ويعود ذلك للوضع المفروض على الشعب الفلسطيني             

    تالل اإلسرائيلي بالكامل عام   مـن االحـتالل اإلسرائيلي منذ وقوع أراض فلسطين تحت سيطرة االح           

 في فشملت التنمية  .وحكـم اإلدارة المدنـية و مـن ثـم مجـيء السلطة الوطنية الفلسطينية          1967
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بناء و ،الصمود و المقاومة  ،  إنهاء االحتالل  تضمنتعلى أهداف    1967عام  منذ  األراضي الفلسطينية   

وإنهاء الفقر،       البنية التحتية الفلسطينية     وتطوير   ،تطويـر المجتمع الفلسطيني   و ،المجـتمع الفلـسطيني   

 سنستعرض كل مرحلة من مراحل التنمية الفلسطينية        وهنا الخ، ...  الدولة الفلسطينية المستقلة   إقامة و

 وسلبيات كل مرحلة إيجابياتخوض في  ال دون ،محاولـين توضـيح الـصفات العامـة لكل مرحلة       

 .بالتفصيل
  

 حيث عملت   ،)1982 –1967(تنمية المستحيلة وقد غطت الفترة      سـميت هذه المرحلة بمرحلة ال     

، عملت بشكل   1967قـوات االحـتالل اإلسـرائيلية منذ احتاللها للضفة الغربية و قطاع غزة عام               

 المختلفة التي شملت السيطرة على كل       تممـنهج على تطويع الشعب الفلسطيني من خالل الممارسا        

بمؤشرات التنمية في الضفة الغربية و قطاع غزة من خالل           و تحكمت    ةمقـدرات التنمية الفلسطيني   

.  الـسيطرة علـى مؤسسات الصحة و التعليم و البنية التحية و المجالس البلدية و القروية والبلديات                

حـيث اسـتلمت زمام األمور اإلدارة المدنية التابعة للحكم العسكري اإلسرائيلي و التي دأبت على                

و كانت ميزانية الضفة الغربية و      .  حرمانه من مصادر التنمية الحقيقية     تهميش المجتمع الفلسطيني و   

قطاع غزة تقع على عاتق وزارة المالية اإلسرائيلية، حيث اتخذت السلطات اإلسرائيلية قراراً مهماً              

وفي .  المناطق تعتبر جزءاً من ميزانية األمن      ة وهو أن ميزاني   1967في األسبوع األول بعد حرب      

 السياسة  نولـى بعـد الحـرب أقامت السلطات اإلسرائيلية لجنة وزراء خاصة لشؤو            الـسنوات األ  

والمواضيع األساسية التي وضعت على جدول أعمال       .  االقتصادية في الضفة الغربية و قطاع غزة      

 :هذه اللجنة كانت
 

ميـزانية النـشاطات المدنـية فـي الضفة الغربية و قطاع غزة يجب أن تغطى من دخل                   •

 المناطق الفلسطينيةالضرائب في 

،    دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلية      ) أو اإلشـراف الدقيق   (مـنع    •

 وعدم تمكينها من منافسة اإلنتاج اإلسرائيلي األغلى ثمناً

 .منع إقامة صناعة فلسطينية تنافس الصناعة اإلسرائيلية •

ين الذين ينافسون قوة العمل     اإلشـراف علـى دخـول العمـال الفلـسطينيين غير المدرب            •

االتحاد العام للعمال في     ( والهستدروت  اإلسرائيلية توصـلت الحكومة  حـيث   . اإلسـرائيلية 

الضفة الغربية    اتفاق ينص على دخول العمال الفلسطينيين من         إلى 1970عـام   ) إسـرائيل 

 يكون ذلك تحت رقابة مشتركة من       أن، على   اإلسرائيلي سوق العمل    إلـى  وقطـاع غـزة   

 .والهستدروت سلطات الحكم العسكري
  



 20

ولم تجد السلطات اإلسرائيلية في ذلك الوقت صعوبات تذكر في عملية دمج االقتصاد الفلسطيني في               

الضفة الغربية و قطاع غزة مع االقتصاد اإلسرائيلي فاالقتصاد الفلسطيني كان ضعيفاً و احتياجات              

ارة خارجية تقريباً و كان االقتصاد المحلي يعتمد        السكان من الطاقة كانت محدودة ولم تكن هناك تج        

 . في األساس على المنتجات المحلية المتواضعة الجودة
 

 فقد فشلت في خلق قيادة فلسطينية بديلة        1976 و   1972أمـا االنـتخابات البلدية التي جرت عامي         

، هذه االنتخابات حيث نجحت القوى الوطنية الفلسطينية في       .  لمـنظمة التحريـر و موالية لالحتالل      

لـتمارس سـلطات الحكم العسكري اإلسرائيلي إجراءاتها القمعية ضدهم عن طريق دعمها لرجال              

 .اإلدارة المدنية و تهميش الوطنيين الذين عجزوا عن تغيير الواقع
  

خـالل تلـك الفترة لم يكن قد تبلور تعريف فلسطيني واضح لمفهوم التنمية بل لم يكن هناك اهتمام                   

 في الخارج           ة كلها معلقة بالمقاومة الفلسطيني    ةة أصـالً، حـيث كانـت األنظـار الفلسطيني         بالتنمـي 

،  حيث راهن الفلسطينيون على هذه المقاومة، فيمكننا القول أن مفهوم التنمية             )األردن ثـم لبـنان    (

بحاث معهد األ (آنـذاك تمحور حول دعم المقاومة الخارجية حتى تحرير األرض و إنهاء االحتالل              

 ). 2008(أريج -التطبيقية
          

أمـا المـرحلة الثانـية، فسميت مرحلة التنمية من أجل الصمود والمقاومة والبناء، وغطت الفترة                         

 ،غيرت مسار القضية الفلسطينية    امتازت بداية هذه الفترة بتغيرات سياسية      حـيث ،  )1993 –1982(

تونس مبتعدة عن خطوط المواجهة     واستقرت في   ،  بيروت مجبرة   غادرت فالقيادة الفلسطينية والمقاومة  

انخراط جمهورية مصر العربية في تطبيق اتفاقية كامب ديفيد للسالم          ناهيك عن   ، مع العدو اإلسرائيلي  

مما أدى إلى تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية          ) 1978 عام   توقع(مع الجانب اإلسرائيلي  

 بين   هذا إلى  انشغال حكومات الخليج العربي بحرب الخليج األولى          ،1989 إلى عام    1979مـن عام    

وما أسفرت عنه بازدياد التشرذم العربي حيث وقفت دول الخليج          ) 1988-1980(إيـران و العراق       

أما في الداخل الفلسطيني فقد أوقفت اللجنة       .  داعمة إليران  امـساندة للعراق بينما وقفت سوريا و ليبي       

 مليون دوالر   400 حوالي   1985–1979علماً أنها أنفقت ما بين عامي       (طينية أعمالها   األردنـية الفلس  

أضف إلى ذلك سياسة إسرائيل االستيطانية في أراضي        ، )علـى مـشاريع تنموية في الضفة الغربية       

الـضفة الغربية وقطاع غزة التي أخذت تتسع و تتضح في تلك الفترة حيث لم تعد سياسات إسرائيل                  

حيث تعددت المصادمات بين    ، ة سـرية بـل أخـذت طابعـاً علنياً و عنيفاً في آن واحد              االسـتيطاني 

 . المستوطنين وسكان الضفة والقطاع
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 أدت إلى إيمان األكثرية الساحقة من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية بمسألة            جمـيع هـذه العـوامل     

 في  جل المقاومة أمن التنمية من     ؛لتنمية حول مسار و مفهوم ا     االحتالل الطويل أو االحتالل المديد مما     

  واستندت هذه اإلستراتيجية إلى      . المحتلة راضياألجل الصمود في داخل     أمية من   ن إلـى الت   الخـارج 

منظور تنموي مختلف قائم على أساس تحسين مستوى حياة الفلسطينيين و تحويل اإلنسان الفلسطيني              

 . ابيمن إنسان مستقبل سلبي للمساعدات إلى منتج إيج

 

 فكـان ملـزماً لهـذا النوع من التغير وجود األدوات و األقنية  ألخذ زمام المبادرة ففي ظل الغياب                    

            حكومية ال ظهرت المؤسسات  غير      الـالزم،  وجـود الـدعم المالـي        عـدم   الدولـي و العربـي و     

ماد الذاتي بعد    بـروز هذه المنظمات  تجربة فريدة فقد أصبح االعت          فـشكل   .والمؤسـسات األهلـية   

 انعكس في تأسيس الكثير من المؤسسات األهلية حيث  ضرورياً األوضـاع الـسياسية أنفة الذكر أمراً      

       أخـذت هـذه المؤسـسات علـى عاتقهـا بناء بنية تحتية  كبديل لسياسات الهدم والتدمير االحتاللية                  

لموازية منذ انطالق االنتفاضة    وبرزت اإلدارة ا  ، اإلدارة الموازية  فيما بعد    اصـطلح علـى تسميتها    و

 متعددة كاللجان   أخذت أشكاالً و،  التنظيمية والجماهيرية  األطر من خالل عدد من      1987األولـى عام    

الشعبية المتخصصة ولجان األحياء والمناطق باإلضافة إلى بعض المؤسسات التعاونية والخيرية غير            

  ادية وسياسية تتمثل في االعتماد على الذات      قتصإ إستراتيجية حيث اعتمدت هذه اإلدارة       .الحكومـية 

 تشكلت   فعلى سبيل المثال  ،  من خالل تفعيل مفهوم اإلدارة المنزلية      ومقاطعـة االقتـصاد اإلسرائيلي    

 اتحاد الصناعيين في    أكما أنش  ،لجـنة التنسيق والتخطيط االقتصادي في األراضي الفلسطينية المحتلة        

مجلس األعلى لإلسكان ولجنة الخطة الصحية والوطنية وبعض        غـزة وكذلك مجلس التعليم العالي وال      

من مجموع  % 60 نسبة   1992 حتى عام    األهلية المنظمات   أدارتحيث    . األخـرى مـن الهيـئات     

من مجموع  % 100 و األطفالمن مجموع رياض    % 100 نسبة   وأدارتمنـشآت الـرعاية الصحية،      

من مجموع  % 78 نسبة   1992 -1984 عواماألكما نفذت هذه المنظمات بين        التأهيل، إعادةمنشآت  

 حول تمويل   1986وعقدت هذه المؤسسات عدة مؤتمرات أهمها مؤتمر عام         ، مشاريع التنمية الجديدة  

 . الخطط التنموية من الخارج ومناقشة مصادره
 

فتنوع الدور الدولي بين ريع مخططات      ، وأيضاً ال يمكن إهمال الدور العربي و الدولي في هذه الفترة          

تـنموية موجودة و طرح مبادرات تنموية جديدة ساهمت بتعزيز الصمود الفلسطيني خالل تلك الفترة               

 المبادرات التنموية   حيث كانت    .ووفر سيولة مادية استخدمها الداخل الفلسطيني في تحسين أدائه العام         

التنموية شبه  النشاطات  : منقسمة إلى قسمين وهما     خـالل تلك الفترة    الخارجـية المـتعلقة بفلـسطين     

 .الرسمية و مبادرات المؤسسات األجنبية
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 1991تجـدر اإلشـارة إلى أن نقص حاد في التمويل العربي حدث خالل وبعد حرب الخليج الثانية                  

فقطعت دولة الكويت كامل إمداداتها المالية عن       ، نتيجة المواقف السياسية للقيادة الفلسطينية في الحرب      

ــت  ــيما قام ــسطيني ف ــشعب الفل ــدادات              ال ــذه اإلم ــيل ه ــي بتقل ــيج العرب ــي دول الخل  باق

 ).   2008(أريج -معهد األبحاث التطبيقية(
 

فـيما سميت المرحلة الثالثة بمرحلة التنمية المقيدة إلى محاوالت التنمية المستدامة، وغطت الفترة                  

 زمام األمور في بعض     ةالفلسطيني حـيث امـتازت الفتـرة بتولي السلطة الوطنية           ،)1993-2000(

وفي هذه المرحلة أصبحت التنمية بحاجة إلى       ، المـناطق المحـتلة فـي الضفة الغربية و قطاع غزة          

حيث ظهرت العديد من الخطط     ، بـرامج حكومية ووطنية أوسع من المشاركات و المبادرات الفردية           

 :و البرامج المحلية والدولية كان أهمها
  

  2000–1994ي لالقتصاد الوطني الفلسطيني البرنامج اإلنمائ -1

 البرنامج المحاولة األولى لوضع خطة إنمائية طموحة بهدف إعادة بناء المجتمع            يعتبـر هـذا   

 مليار دوالر أمريكي،    11.6والي  حالفلسطيني بعد اتفاق أوسلو، وقد قدرت تكاليف البرنامج ب        

تراتيجيات هامة أعطت األولوية    قد قام البرنامج على افتراضات واس     ف،  1991وبأسـعار عام    

لتـصحيح التشوهات الناجمة عن االحتالل، وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتشجيع          

قطـاع التـصدير واإلسكان، وبالرغم من أهمية هذا البرنامج وحجم ونوعية العمل الذي بذل               

تمويل الالزم له وعدم    فـيه، إال أن تطبيقه لم يتم عملياً نظراً لعدة عوامل وأهمها عدم توفر ال              

 .أو جغرافيةة واقعية االفتراضات التي قام عليها سواء كانت سياسية أو ديموغرافي
 

 ) 1993أيلول ، البنك الدولي( واالستثمار في السالم  المحتلةاألراضيتنمية  -2

 : دعت هذه الخطة التركيز في المدى المتوسط على األمور التالية

 المياه  إمدادات في مجال     و الخدمات العامة   ترميم و تحسين البنى التحتية     •

  والطرق والنقل والكهرباء والتعليم والصحةالصلبةوالمجاري والنفايات 

بعـض الـدعم لتعزيز خدمات الدعم الزراعي و تحسين إدارة الموارد             •

 الطبيعية من خالل تدابير مكافحة التآكل و تنمية الغابات 

 :  إلى   بينما دعت في المدى الطويل الوصول

  من بناء و تشغيل مرافق الطاقة ءاالنتها •

التوسع في شبكة الطرق الرئيسية ، والقدرة على التوسع في          على  القدرة   •

 قطاعي الصحة والتعليم 

 تشييد و تحسين مرافق المطار  •
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  2000–1998خطة التنمية الفلسطينية  -3

  التشغيل و التنمية االقتصادية -: وشملت أهدافها العامة

 و تنمية الريف إنعاش  •

 تطوير المؤسسات و السياسات المالية  •

 تنمية الموارد البشرية  •

 :على أن يتم الوصول إلى هذه األهداف عن طريق

 . إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدماتية وخاصة في المناطق الريفية •

 . تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات االجتماعية •

 . ات القطاع العام والقطاع الخاصتفعيل دور مؤسس •

 . توفير وتحديد اإلطار القانوني لألنشطة االقتصادية المختلفة •

 . ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتطوير نظام الحكم •
 

  2003-1999خطة التنمية الفلسطينية  -4

 : شكلت هذه الخطة توضيحاً للخطة السابقة و استندت على الفرضيات اآلتية

  وميناء وملحقاته والبدء في تشغيل مطار)Wye River(يق اتفاق واي ريفرتطب •

 .  وتخفيض الضغوط والقيود المفروضة على االقتصاد الفلسطيني،غزة

قـدرة السلطة على تحقيق فائض في الموازنة الجارية، وهذا يتوقف على األداء              •

 . االقتصادي الفلسطيني بشكل عام

 . دياً ومعنوياً من طرف الدول المانحةاستمرار المساعدات الدولية ما •

 .قيام القطاع الخاص بلعب دور حيوي وفعال في السنوات الخمس القادمة •
 
و بناء   جل قيام الدولة  أنه يجب القيام بالتنمية من      أ فالبعض رأى    . التنموية اآلراءهذه الحقبة تباينت     في

ص من االحتالل و تحقيق الرفاهية       التنمية هي الوسيلة للتخل    رأى أن  األخر  والـبعض     .المؤسـسات 

 بين القطاع العام والقطاع الخاص       التنموية   توزيع األدوار   االجتهاد حول  مما أدى إلى  ، للفلـسطينيين 

وبـين مؤسسات السلطة الوطنية والمؤسسات األهلية، وكذلك حول توسيع درجة المشاركة في إنجاز              

 مما أدى إلى تشويه و تعطيل العملية التنموية في          ه، المكلفين ب  ومسألةالقـرار التنموي ومراقبة تنفيذه      

حيث رفضت جماعات تقليدية في السلطة الفلسطينية رؤية قيمة المنظمات          ، األراضـي الفلـسطينية     

 البعض صادق على دمج جميع الهيئات غير الحكومية القائمة في هيكلية السلطة             أن، حتـى    األهلـية   

ن إ للبنك الدولي ف   وطبقاًي تمويل مشاريع المؤسسات األهلية      مما أدى إلى هبوط حاد ف     ،  الفلـسطينية 

  إلى  قد هبطت  1993 عام   أمريكي مليون دوالر    220 والتي بلغت    األهليةالمساعدة الدولية للمنظمات    
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ئات   إغالق إلى أدى هذا االنخفاض الحاد  ) %66أي انخفاض بنسبة    (،  1997 مليون دوالر عام     74  م

ال من رياض       من العيادات الصحية غير الحكومية، و على الرغم من االزدياد           %60وحوالـي    األطف

.   معظمها غير فاعل بسبب نقص التمويل       أن إاللحقبة  ا هذه في   األهلية المؤسساتالمـضطرب لعدد    

 فشلت في تحقيق  من المنظمات التي    % 96.3حـيث بلغت نسبة المنظمات التي تعاني من هذا المعيق           

وتعد األندية والمؤسسات الشبابية والرياضية       .)ات غير الحكومية  من مجمل المؤسس   (أهداف خططها 

  .والمراكز الثقافية هي القطاعات التي عانت أكثر من غيرها من عجز مالي في ميزانياتها

 حيث كان  ( فيها ةالمسؤولي المناطق التي تولت السلطة الفلسطينية       أن إغفالها التي ال يجب     األمورومن  

من مساحة  % 35  تقل عن  )لى مستوى التخطيط الهيكلي وتراخيص البناء     لهـا صـالحيات كاملـة ع      

من % 65والتي تشكل   ) ج(اطق  أما في المن  ). ب، أ  (الـضفة الغربية وهي المناطق المسماة بمناطق        

مـساحة الـضفة الغـربية فـال تـزال هذه الصالحيات بيد سلطات االحتالل التي تعيق عملية البناء       

ى ياسة هدم البيوت وكذلك هدم مقومات التنمية والتطوير ومنع توصيل البن          الفلسطيني فيها وتمارس س   

 ة و تكثيف النشاط االستيطاني الهادف إلى قضم األرض التي تعد من أهم وسائل التنمي              التحتية الالزمة 

االقتـصادية بـشكل خاص و التنمية الكلية بشكل عام، أضف إلى هذا أن جميع الخطط التنموية أنفة                  

ت في تحقيق أهدافها التنموية إما بسبب الضعف في استقراء المستقبل و تغير المؤشرات أو               الذكر فشل 

بـسبب ضـعف الخبـرات التـي أوكلت إليها تنفيذ المخططات، أو بسبب الفساد اإلداري في معظم                  

أدى الصراع بين المؤسسات الحكومية و األهلية وعدم وجود خطط          ، الـوزارات المعنية، وفي النهاية    

لة بينهما و فشل المؤسسات الحكومية في تنفيذ مخططاتها و استمرار االحتالل إلى فشل العملية               متكام

 ).2008(أريج -معهد األبحاث التطبيقية(التنموية بأسرها 

 ،)2007-2000(وقـد سـميت المرحلة الرابعة بمرحلة التنمية من أجل أن نعيش، وغطت الفترة               

ة لألراضي الفلسطينية بعد اندالع االنتفاضة الثانية في سبتمبر         وأدت االجتـياحات اإلسرائيلية المتكرر    

من البنية التحتية في أراضي السلطة الفلسطينية باإلضافة        % 60  إلى تدمير أكثر من       2000من العام   

باإلضافة إلى  ، حيث أدت هذه االجتياحات   .  مبنى تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية     590إلـى تدميـر     

ها إسرائيل  إلى ارتفاع مستوى البطالة و انخفاض مستوى الدخل و ازدياد نسبة               الحواجز التي فرضت  

 .ةمن مجمل سكان األراضي الفلسطيني% 40الفقر ليصل إلى 
 

 والتي بموجبها أصبح دخول األموال إلى أراضي        2001ناهـيك عن أحداث الحادي عشر من أيلول         

مما ، د ذلك فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية      و بع ، السلطة الفلسطينية مقيداً بالشروط األمريكية    

حـذا بالحكـومات الغربية و العربية إلى قطع مساعداتها عن الحكومة الفلسطينية انصياعاً لقرارات               

 . الرباعية التي اشترطت وصول التمويل التنموي بشروط و أهداف سياسية
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 في عملية التنمية، بل أدت أيضاً إلى        ةيأدت العـوامل السابقة إلى محق دور السلطة الوطنية الفلسطين         

لتأخذ زمام القيادة التنموية المؤسسات الدولية التي تلقى قبوالً         .  إضعاف المؤسسات األهلية الفلسطينية   

 إلى الوكالة األمريكية للتنمية          ةلـدى الـدول الغـربية فتولت وكاالت األمم المتحدة المتنوعة باإلضاف           

لمفوضية األوروبية زمام المبادرات التنموية و التي تمحورت حول توفير          و االتحـاد األوروبـي، وا     

" التنمية من أجل أن نعيش    :" واختزال مفهوم التنمية في   ، المتطلبات األساسية للشعب الفلسطيني كالغذاء    

 ). 2008(أريج -معهد األبحاث التطبيقية(
 

تنمية في األراضي الفلسطينية              وأخيـراً المـرحلة الخامـسة والتي سميت مرحلة خطة اإلصالح وال           

 حـيث وفي ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية و سياساته االستيطانية             ،)2008(

التوسـعية وفـي ظل الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي تقطع أوصال الضفة الغربية و تعيق و تحد           

حاولت حكومة تسيير األعمال الفلسطينية     ، ى حد سواء  حركة الفلسطينيين االجتماعية واالقتصادية عل    

و التي  ) 2010–2008(خطة اإلصالح و التنمية     : بـناء مخطـط تنموي إصالحي أطلقت عليه اسم        

منها لخطط  % 30منها لسد عجز ميزانية السلطة و     % 70 مليار دوالر    7.7رصـدت لهـا الحكومة      

 ومشروعات أخرى تساهم في تنفيذ برنامج       تـنموية و مشروعات يمكن أن تحفز االقتصاد الفلسطيني        

واعتمدت هذه الخطة على تضافر جهود كل من السلطة         ، إصـالح عمـيق فـي مؤسـسات السلطة        

. الفلسطينية و المؤسسات األهلية الفلسطينية والقطاع الخاص والمنتجين الدوليين والحكومة اإلسرائيلية          

 . اإلسرائيلي متفرجا مانعاً ألي تقدموحين أن جميع األطراف تعهدت بااللتزام، وقف الجانب
 

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية فقد تعهدت بتسهيل عملية التنمية و االستثمار من خالل مؤتمر فلسطين               

 مليار  5.6وعلى مستوى الدول المانحة فقد تعهدت األخيرة للسلطة بمبلغ          ،  لالسـتثمار في بيت لحم    

دعم خطة اإلصالح والتنمية، أما على مستوى المؤسسات        دوالر فـي مؤتمـر باريس للدول المانحة ل        

ولكن ما عجزت عنه هذه الخطة يتمثل في        . األهلية فكانت و ما تزال حجر الزاوية في عملية التنمية           

عدم ربطها باإلطار السياسي العام الذي يهدف إلى وضع إستراتيجية تقوم على تعزيز صمود الشعب               

 و تمكينه من الوصول إلى غاياته في التحرر               لواجهة االحتال الفلـسطيني و تعزيـز قدرتـه على م        

 .   كلبنة أولى و أساسية في عملية التنمية في هذا البلدلواالستقال
 

إن غـياب اإلطـار السياسي لخطة التنمية و اإلصالح األخيرة يجعل مصير التنمية في فلسطين إما                 

 .                 ينة المؤسسات الدولية و أجندتها السياسيةمجهوالً مربوطاً بالنوايا اإلسرائيلية وإما ره
 

لقـد شكل االحتالل اإلسرائيلي والتغيرات السياسية في المنطقة األساس في تقسيم التنمية في فلسطين               

كما ، تنازعت و تشاركت في قيادتها العديد من الجهات المحلية و الدولية          ، إلـى مراحل زمنية مختلفة    
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ات إلى تشكيل و تغيير و تطوير مفهوم التنمية في فلسطين ليمثل مفهوماً استثنائياً                 أدت هـذه التغيـر    

وفي نفس الوقت أدت هذه التغيرات السياسية إلى عدم الوصول إلى تنمية            .  و ليـشمل مستويات عدة    

، غ في جوهانسبر2015فبيـنما كان العالم يناقش سبل التنمية المستدامة في العالم حتى عام       . حقيقـية 

هدفت إلى تدمير البنية التحتية     ، كان الفلسطينيون يعانون من اجتياحات إسرائيلية متكررة ألراضيهم         

الفلـسطينية وتجويـع وتركيع الشعب الفلسطيني واالستيالء على أكبر قدر من األراضي الفلسطينية              

 ).2008(أريج -معهد األبحاث التطبيقية(
 

  الدراسات السابقة3.2
 

 التي تناولت موضوع الدراسة والتي التقت معها في بعض األوجه واختلفت            تالدارسافيما يلي بعض    

 . :في اوجه أخرى
 

المنظور الوطني،    :  اإلحصائية في األبحاث العلمية ت، بعنوان استخدام البيانا)2007(دراسة رجب 

ستويين  والعمل اإلحصائي على الم  ت هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية أل إحصاءا      

 اإلحصائية التي يحتاجها الوطن، لتكون هذه          تالمحلي والدولي في كل ما يتعلق بجمع ونشر البيانا         

البيانات في متناول متخذي القرار على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، على             

إطار النظام      اعتبار أنها بيانات متنوعة وشاملة وتصدر ضمن منظومة إحصائية متكاملة، وفي       

 العامة، وباالتفاق والتوافق مع المبادئ األساسية           اإلحصاءات   اإلحصائي الوطني الذي يحده قانون     

 . لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة     
  

تلتقي هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الحالية، حيث أنها ركزت على نفس الجوهر والهدف، وهو           

ية في التنمية والتخطيط، وضرورة تطويال أداء األجهزة اإلحصائية بشكل         استخدام البيانات اإلحصائ   

 .  يمكنها من دعم التخطيط والتنمية   
 

اإلحصاء ودعم القرار وصياغة    " بعنوان  ): 2007(دراسـة الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

 الرصينة، حيث   ، بينت هذه الدراسة أهمية اإلحصاء في صياغة السياسات العامة         "الـسياسات العامـة   

أكـدت علـى أنـه لـم يعـد لدى الشعوب اليوم رفاهة االختيار بين اتخاذ القرار على أسس ودالئل                     

ولم يعد استخدام األسس والنُهج العلمية بدعم       . معلوماتية، أو اعتماداً على الحدس الشخصي والخبرات      

. زاماً دولياً على الدول النامية    وصـنع القرار سمة تُميز اُألمم المتقدمة، بقدر ما أصبحت ضرورة والت           

وِمـن هـنا أخـذ علـم صنع القرار يتطور شيئاً فشيئاً، إلى أن استطاع أن يجذب إليه أطراف علوٍم                     

وبتزايد إتباع تلك المنهجيات    .  اجتماعـية وطبيعـية، كاإلحـصاء واالقتصاد وعلم االجتماع والبيئة         
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اإلحصاء، إذ تتطلب معظم المنهجيات العلمية      العلمـية، زادت الحاجة إلى إحداث طفرة بمشاركة علم          

ومع استمرار تطور   .  لـدعم القـرار توفير اإلحصاءات والمؤشرات الرصينة، وفى الوقت المناسب          

نظـريات صـنع القرار، والتأكيد على ضرورة إكمال صنع القرار وتصميم السياسات، بتصميم نُظم               

د السياسات، برزت الحاجة إلى وجود وتطوير       المـتابعة والتقيـيم، لتفعـيل تنفـيذ البـرامج ومردو          

 التي تُمِكن ِمن استخالص نتائج ومحاكاة       اإلحـصاءات والمؤشـرات والـنماذج اإلحصائية القياسية،       

الـسياسات والبـرامج التنموية المختلفة، على أية حال، إن تنمية نظم صنع القرار القائمة على األدلة                 

ة بطيئة نسبياً، غير أنه بمجرد ظهور آثارها إلى حيز الحياة العامة            والبـراهين المعلوماتية، تُعد عملي    

ويتناول البحث أربعة أقسام رئيسية، يتناول القسم       . للمواطنـين، يتضح جلياً أنها أحد ثروات الشعوب       

في حين يتناول القسم الثاني اإلطار المفاهيمي لدعم        .  األول أهمـية اإلحـصاء بدعم القرار التنموي       

يـنما يأتي القسم الثالث ليبرز دور اإلحصاء بصنع السياسات العامة، وأخيراً يعِرض القسم              القـرار، ب  

الـرابع للتجربة المصرية بدعم القرار التنموي، وقد خلصت الدراسة إلى التركيز على القطاعات التي               

 .يوجد فيها خلل، وأهمية التركيز في إصالح هذا الخلل في عملية التخطيط
 

راسـة بشكل كبير جداً مع موضوع هذا البحث، حيث أكدت على أن التخطيط وصنع               تـتفق هـذه الد    

السياسات التنموية ال يمكن أن يتم إال من خالل وجود نظام إحصائي متين، وقادر على توفير البيانات                 

 وصنع السياسات ال يمكن أيضاً أن يتم إال من خالل           طالدقـيقة فـي مختلف نواحي الحياة وأن التخطي        

ماد الكامل على وجود بيانات دقيقة، إذ يتطلب ذلك توفير جميع المؤشرات التنموية والتي تغطي               االعت

 . جميع المجاالت االجتماعية واالقتصادية
 
الدور المستقبلي  " بعنوان  ): 2007(راسة مصلحة اإلحصاءات العامة في المملكة العربية السعودية         د

 اإلحصائي ومراحل استخدام األساليب اإلحصائية عبر       مكونات النظام لإلحـصاء وعالقـته بالتنمية،      

، تحدثت الدراسة عن األساليب اإلحصائية المستخدمة، والوظائف األساسية         "الـتاريخ وتطورها زمنيا   

لإلحـصاء والتـشريعات الالزمـة لضمان تنفيذ المهام بكل دقة وشمول، والتخطيط التنموي والوعي               

اإلحصائية في تنفيذ مهامها، وقد خلصت الدراسة إلى وضع         اإلحـصائي الالزم لنجاح عمل األجهزة       

البـنود للتركيـز علـيها مستقبال، تتعلق باإلحصاء والتنمية من حيث أهمية توفر قاعدة عريضة من                 

المعلـومات حـول النظام اإلحصائي وعالقته بالتنمية، وكذلك التركيز على نظام صناعة المعلومات،              

صائية عامة على المستوى القومي وشاملة في تغطيتها لمفردات         وأهمـية أن تكـون المعلـومات اإلح       

 .المجتمع
 

تلتقي هذه الدراسة بأمور كثيرة مع موضوع هذا البحث، حيث أن هذه الدراسة بينت بوضوح أهمية               

توفير بيانات دقيقة وشاملة وكذلك أهمية الوعي اإلحصائي لدى الجمهور والذي يجب أن يخطط له                  
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 كما ركزت هذه الدراسة على موضوع أساسي آخر في هذا البحث وهو أهمية            جيدا لضمان تحقيقه،   

توفير قاعدة بيانات شاملة تتصل مباشرة بتحقيق التنمية أي توفير بيانات للمعنيين بالتخطيط والتنمية          

 . وفي جميع المجاالت   
 
ات في  دور اإلحصاء ): 2007(راسـة مـصلحة اإلحـصاءات العامة في المملكة العربية السعودية            د

،  حيث اعتبرت الدراسة     الدور الذي يقوم به اإلحصاء في تفعيل عملية التنمية        تفعيل عملية التنمية،    

أن اإلحصاءات والبيانات والمعلومات تعد العنصر األساسي في أي تخطيط تنموي، ودون توفرها فان              

 .حقق على أرض الواقعجهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية، ورفاهية المواطنين ال يمكن أن تت

أهمية المعلومات اإلحصائية في التخطيط            : وقد ركزت الدراسة على بعض المحاور األساسية منها     

للتنمية، حيث أوردت بعض المالحظات حول اإلحصاءات المطلوبة لتقارير التنمية البشرية، أو لمتابعة                    

 البشرية، وحساب مؤشرات      تحقيق أهداف األلفية، ومن هذه المالحظات، حساب مؤشرات التنمية         

أهداف األلفية، ومتابعة ما تحقق منها، كما وتحدثت الدراسة عن تطابق واختالف البيانات في التقارير                      

والدراسات، ومتطلبات المعلومات اإلحصائية الجيدة من التخطيط للتنمية، كاستغالل البيانات                 

وقد خلصت الدراسة إلى        .   يانات اإلحصائية    اإلحصائية بالطريقة المثلى، واتساق المنهجيات وتدقيق الب            

انه ال تنمية بدون إحصاء، وهذا يتطلب تعزيز دور األجهزة اإلحصائية في العملية التنموية من جهة،               

 متخذ   توتعزيز القدرات اإلحصائية من جهة أخرى، وإيجاد أجهزة إحصائية متطورة تلبي احتياجا                 

 . القرار 
 

موضوع الدراسة الحالية، حيث ركزت بشكل أساسي على بعض         تلتقي هذه الدراسة بشكل كبير مع 

 . المداخل األساسية  لهذا البحث والتي تتعلق بمدى مالئمة البيانات التي تنتج لعملية التنمية والتخطيط              
 

بعنوان دمج التنمية اإلحصائية في إطار       ):2005(دراسـة الجهـاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        

العالقة بين التنمية اإلحصائية وجودة     ، هدفت هذه الدراسة إلى استعراض        تجربة فلسطين  -السياسات  

الـنظام اإلحصائي، ومستوى التطور في فهم وإدارة العملية التنموية، وقد ركزت الدراسة على إظهار               

العالقـة بـين التنمية اإلحصائية واالستثمار في اإلحصاء، وادارة العملية التنموية ومسألة دمجها في               

لسياسات، عن العالقة الجدلية والتكاملية بين اإلحصاء والعملية التنموية وصناعة القرارات، كما            إطار ا 

واستعرضـت الدراسـة النماذج التي توضح تلك العالقة، من حيث اإلطار التنموي العام للعالقة بين                

ة، والقناعة باالستثمار   اإلحصاء والتنمية، والعالقة الجدلية بين التنمية اإلحصائية وادارة التنمية الوطني         

فـي اإلحـصاء مـن ناحـية أخرى استعرضت الدراسة التجربة الفلسطينية فيما يتعلق بدور الجهاز                 

المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، نحو دمج التنمية اإلحصائية في إطار السياسات، وذلك من خالل                

 المستخدمين، والثاني التجاوب    األول التثقيف والتعليم للتعبير عن الحاجات المعلوماتية لدى       : مـستويين 
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مـع هذه االحتياجات، وقد حددت الدراسة مجمل التحديات والدروس المستفادة وخلصت الدراسة إلى              

عـدة توصيات على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، وكان أهمها توطيد العالقة مع الجهات ذات               

ورش عمل وندوات لبلورة مفهوم أوضح      العالقـة من المستخدمين، والتشبيك وتبادل الخبرات، وعقد         

 .لمحددات التنمية اإلحصائية، ودمجها في إطار السياسات
 

 ذات عالقة مباشرة بموضوع هذا البحث، حيث ركزت باألساس على أهمية النظام             ةتعتبر هذه الدراس  

ا يوفره  اإلحصائي في عملية التنمية، وأن النظام اإلحصائي هو األساس في إحداث التنمية من خالل م              

مـن بـيانات حديـثة ودقيقة، وقد بينت الدراسة أن االستثمار في اإلحصاء وإحداث تنمية في النظم                  

اإلحـصائية أوالً مـن خالل تحصين تلك النظم اإلحصائية في جميع المجاالت، هو األساس إلحداث                

تقي هذه الدراسة مع    التنمية الوطنية من خالل توفير البيانات الدقيقة للمخططين وصناع القرار، كما تل           

موضـوع هذا البحث في كونها ركزت على قضية العالقة والتشبيك مع بقية المؤسسات ذات العالقة                

 .بالتخطيط والتنمية من أجل إنجاح الجهود إلحداث التنمية المطلوبة
 

،   من المعلومات في سياق النظام الوطني للمعلوماتاإلفادةمنظومة  بعنوان ): 2005(دراسة فرحات 

تناولت هذه الدراسة بعض العناصر الرئيسية ذات العالقة بمفهوم المعلومات في سياق النظام الوطني                  

للمعلومات، حيث استعرضت العديد من التعريفات لماهية المعلومات وطبيعتها، ومدلوالتها، كذلك                 

سية للتنمية،    استعرضت الدراسة أهمية المعلومات في حياة المجتمعات، كذلك أن المعلومات ركيزة أسا      

واتخاذ القرارات وأهميتها كذلك للبحث العلمي، كما بينت الدراسة كيفية اإلفادة من المعلومات من                

 . حيث ضرورة استثمارها في التنمية    
 

تلتقي هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الحالية، حيث أنها ركزت على المعلومات وأهميتها للجانب                 

 .تحقيق الفائدة للمجتمع     التنموي وضرورة االستثمار فيها ل  
 

مسح رضى المستخدمين للبيانات اإلحصائية،     ): 2003(دراسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

، وقد  رضـي المـستخدمين للبـيانات اإلحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني            

ز كما ونوعا، حيث    ركـزت الدراسـة على قياس مدى رضى مستخدمي البيانات، عن منتجات الجها            

تـضمنت الدراسة العديد من المؤشرات التي تقيس الرضى وارتباط ذلك بنوعية المنتجات وجودتها،               

وذلك بهدف الكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتالي تعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف               

لجمهور الذي يزود   مـن أجـل ضـمان تواصل متكامل مع مستخدمي البيانات، والذين هم جزء من ا               

 . الجهاز بالبيانات للمسوح المختلفة
 



 30

تلتقـي هـذه الدراسـة مـع موضوع هذا البحث وتحديداً في قضية إدراك مدى أهمية معرفة رضى                   

مـستخدمي البـيانات والمعنيـين فـيها كجـزء من عملية تقييم أداء النظام اإلحصائي ومدى توفيره                  

 .التنمويينالحتياجات مستخدمي البيانات والمخططين و
 

  نقد الدراسات السابقة4.2
 

لقد تناولت الدراسات السابقة عدة مواضيع والتي تدور حول الموضوع الذي تناوله الباحث، والذي تركز         

حول دور اإلحصاء في التخطيط ورسم السياسات التنموية، مع اختالف في استخدام التعابير والمفاهيم            

لتشابه في تناول نفس الموضوع يؤكد أهمية موضوع الدراسة وأن       أحيانا من دراسة إلى أخرى، إن هذا ا    

هناك اهتماما من قبل الباحثين والدارسين فيه رغم تناولهم له من نواحي مختلفة ومتعددة، وقد             

أهمية النظام اإلحصائي في التنمية، وأهمية االستثمار           :  استعرضت الدراسات السابقة عدة مواضيع، منها     

لتنمية، كذلك تناولت موضوع ارتباط إحداث التخطيط  والتنمية وصنع السياسات          في اإلحصاء كسبيل ل   

بوجود نظم إحصائية متينة وقوية ووجود بيانات دقيقة وشاملة، كذلك أهمية الوعي اإلحصائي وأهمية       

وصول المستخدمين للبيانات، كذلك أهمية مراعاة رضى المستخدمين كجزء من عملية تقييم أداء النظام                

صائي، كما أن تلك الدراسات تناولت أهمية مالئمة البيانات التي تنتج لتلبية متطلبات المخططين                  اإلح

 .والتنمويين
 

 : وقد تمت االستفادة من قبل الباحث نتيجة االطالع على الدراسات السابقة كما يأتي          
 

كرة   زيادة الوعي بكيفية التعامل مع موضوع الدراسة الحالية، حيث أعطت تلك الدراسات ف                 

عامة حول موضوع الدراسة وكذلك أعطت بعض التفاصيل الالزمة للدراسة الحالية والتي             

 . استخدمت في مراحل الدراسة المختلفة      

 . إثراء اإلطار النظري للدراسة الحالية       

 . االطالع على األساليب والمناهج التي استخدمتها تلك الدراسات       
 

 : السابقة  أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات        
 

استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي وهو المنهج الذي استخدم في هذه الدراسة من قبل           

 . الباحث  

استخدمت تلك الدراسات في معظمها نفس المتغيرات الرئيسية التي استخدمت في هذه                  

 . الدراسة، وهي التخطيط ورسم السياسات والتنمية ومدى ارتباطها بتوفر البيانات المالئمة           
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استخدمت تلك الدراسات في معظمها نفس مداخل التقييم لمدى دور النظام اإلحصائي في                

 . التخطيط والتنمية   
 

 : أما أوجه االختالف فهي   
 

 . الفترة الزمنية التي تغطيها تلك الدراسات تختلف عن الدراسة الحالية           

مستخدمين  بعض الدراسات استهدفت مجاالً مختلفاً عن الدراسة الحالية مثل قياس رضى ال           

بشكل عام كتقييم لألداء وليس الهدف قياس دور النظام اإلحصائي في التخطيط ورسم        

 . السياسات التنموية  
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 الثالثالفصل 
 
 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

  مقدمة1.3
 

 صادر عن منظمة التحرير     بموجب مرسوم1993 عام يتأسس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين     

الفلسطينية وذلك قبل بضعة اشهر من تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا التفاق أوسلو، وكان             

لقد   .   بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية      ةالجهاز أول إدارة تنفيذية فاعلة في األراضي الفلسطيني      

إلحصاء الوطني في فلسطين، وقد شكل        أنشئ الجهاز من نقطة الصفر وتولى مهمة إنشاء نظام ا      

التخطيط االستراتيجي أحد أهم دعائم قيادة الجهد اإلحصائي الرسمي منذ تأسيس الجهاز المركزي                  

لذلك فقد تم العمل على إعداد الخطة الشاملة األولى لإلحصاءات             .  1993لإلحصاء الفلسطيني عام      

ء منظومة اإلحصاءات الرسمية، ثم في عام      ، والتي شكلت األساس لبنا  2000-1995الرسمية للفترة   

، حيث ركزت هذه الخطة على سياسات       2010-2001 تم إعداد الخطة الشاملة الثانية للفترة       2000

وفي ذات اإلطار، تم العمل على تعميم تجربة الجهاز في التخطيط              . النظام اإلحصائي الفلسطيني      

ث كانت فلسطين من مؤسسي منتدى الشراكه       االستراتيجي لبناء المنظومات اإلحصائية الوطنية حي          

 اإلحصائية      ت، والذي قاد جهود تصميم وتنفيذ االستراتيجيا    )21باريس  (العالمية في مجال اإلحصاء       

 ).2009فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،         (الوطنية في الدول األكثر فقرا     
 

ساسياً من أركان المجتمع المدني، ويناط بها     تعتبر األجهزة اإلحصائية في جميع دول العالم ركناً أ  

عادة مهمة توفير البيانات واإلحصاءات الضرورية لصانعي السياسات التنموية والتخطيطية في أية                 

وتتولى الحكومات توفير كافة الوسائل المادية والمعنوية من أجل إنجاح مهام دوائر اإلحصاء           .  دولة

ة بشكل موضوعي وفعال وعلمي، وذلك اعترافاً منها بأهمية دور         في دولها، وقيامها بمهامها التقليدي     

 . هذه األجهزة
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، تولت السلطات اإلسرائيلية بجهازيها العسكري       1967منذ احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام     

والمدني مهمة جمع البيانات واإلحصاءات المختلفة حول المجتمع الفلسطيني في المجاالت التي تخدم                      

وقد ترتب على غياب جهاز إحصائي فلسطيني رسمي داخل األرض المحتلة منذ عام              أغراضها،  

 أفرادا ومؤسسات، سواء في   ن، عدم تمكن واضعي السياسات التنموية والمخططين الفلسطينيي    1967

األرض المحتلة أو خارجها من استخدام المعلومات وتسخيرها لخدمة أهداف التخطيط االستراتيجي          

 عن ةبرامج تنموية واقعية وموضوعية، ناهيك عن غياب المعلومات العامة األساسي      المستقبلي وخلق   

 )). 2007(أمان -مؤسسة مواطن، االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة       (الجمهور وعن ممثليه  
 

باشر المركز أولى خطواته بإجراء مسوحات وتقديرات إحصائية أولية متعلقة بمختلف مناحي الحياة                    

 صحة وتعليم، وقوة عاملة، وغيرها من المجاالت، ثم شرع بإجراء تعدادات مختلفة،          الفلسطينية من  

 . أهمها تعداد المنشآت الذي سبق التعداد العام   
 

 أصبح المرجعية األساسية لإلحصاءات الرسمية         1997بإنجاز التعداد العام للسكان والمساكن عام     

 . الفلسطينية  
 

ليس مجرد بنك معلومات يمكن الحصول منه على أية     إن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني       

ويقوم الجهاز بدور   . معلومات حول الواقع الفلسطيني، بل انه مخوال قانونا بالحصول على المعلومات           

كبير ومنظم في توفير المعلومات العامة والرقمية عن المجتمع الفلسطيني حيث يشكل المرجع األساس               

 . في هذا المجال   
 

لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، إلى مركزين رئيسيين أحدهما في رام اهللا في الضفة           يتفرع الجهاز ا  

 . ، وهناك مكاتب فرعية للجهاز أيضا في محافظات الضفة الغربية             الغربية، واآلخر في غزة  
 

ويتبع الجهاز مباشرة لمجلس الوزراء الفلسطيني، ويمارس عمله وفق قانون اإلحصاءات العامة رقم                 

 ويمارس   08/07/2002والذي صادق عليه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ        2000لعام ) 4(

نشاطه من خالل مكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية، وتكمن المهمة الرئيسية للجهاز في                   

توفير إحصاءات رسمية حول الظروف الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية بمصداقية          

مؤسسة (ة واستقاللية تامة، وذلك لخدمة جميع المواطنين والمؤسسات المختلفة على حد سواء       وحيادي

 )). 2007(أمان -مواطن، االئتالف من اجل النزاهة والمسائلة     
 

ويتمثل الهدف العام للجهاز في تطوير وتعزيز النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، بحيث يبنى على                   

ية جمع وإتاحة البيانات الستخدامها ألغراض إحصائية فقط أو خاصة              أسس قانونية وعلمية تنظم عمل   
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حيث يرتكز النظام اإلحصائي الفلسطيني         .  ألغراض التخطيط، ورسم السياسات وإتخاذ القرارات      

على السجالت اإلدارية والتعدادات والمسوح في توفير الرقم اإلحصائي الفلسطيني، وعلى عالقة              

 .  لنظام اإلحصائي   شراكة حقيقية بين مكونات ا  
 

في مجال نشر المعلومات العامة وتبويبها  لإلحصاء  المهمات الرئيسية للجهاز المركزي 2.3

 وتأمينها لطالبيها 
 
 : وفق القانون في مادته الثالثة، ووفق وثائق الجهاز المختلفة، ووفق الصفحة االلكترونية                 
 
 الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية       في كافة المجاالت    توفير البيانات والمعلومات اإلحصائية      .1

 . والبيئية بصورة دقيقة وحيادية   

توعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خالل        ، و  ر إحصاءات رسمية وغير منحازة     يتوف .2

 .متعددةوسائل 

خدمة االحتياجات األساسية لرجال األعمال        ، و  التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحث األخرى        .3

 . المختلفة   ت االقتصادية فيما يتعلق بالمعلومات اإلحصائية         والمؤسسا

 . التعاون مع المؤسسات العامة في مجال إجراء المسوحات ونشر نتائجها           .4

إنشاء مكتبة تضم اإلحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعدادات والمسوحات           .5

 . الفلسطينية  

ة والمركزية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع           المشاركة الفعالة في بناء وتطوير السجالت اإلداري        .6

 . الفلسطيني اإلدارية واإلحصائية    

 .إصدار كتاب إحصائي سنوي     .7

  فلسفة الجهاز كمحصل للمعلومات وناشر لها3.3
 

 المجتمع   دار فأ عيم، ويحق لج  "سلعة عامة"تقوم فلسفة عمل الجهاز على أساس أن اإلحصاءات هي        

  ، ا هب  والتعليمات المعمول   نظمة  األ حسب از بجمعها وإعدادها ونشرها    عليها، حيث يقوم الجه    ولالحص 

وصية األفراد والمؤسسات، باعتبار البيانات الفردية ال تلزم باحثين          صانات وخ  يع مراعاة سرية البم

قانون اإلحصـاءات       وتأتي هذه الفلسفة منسجمة مع     .  بقدر ما تلزمهم المعلومات التجميعية العامة     

بعمل اإلحصاءات الرسمية       توصيات األمم المتحدة فيما يتعلق      ومع 2000 لعام )4( العامة رقم   

 ).2005فلسطين، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني         (
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 من اإلعالن العالمي لحقوق     19ليس هناك نص صريح في القانون، أو معرفة قانونية شاملة بالمادة           

لجهاز وموظفيه، إنما نجد ذلك متبعا بشكل       اإلنسان، والتي تتيح حق الحصول على المعلومة، لدى ا       

يفكر بتعميم المعلومة من منطلق االلتزام المسبق          "تنفيذي عملي إلى حدود معينة في الجهاز، فهو لم         

، بل كان المنطلق هو تقوية الجمهور لضمان تنفيذ الحكم الصالح، حيث أن مفهوم           19والواعي بالمادة   

ويوجد تلميح بسيط إلى مفهوم الحق في   ".  لمعلومةالحكم الصالح يفترض حق الحصول على ا      

أن الحق في الحصول       : "الحصول على المعلومة، في تقديم إحدى نشرات الجهاز والتي أشارت إلى    

"   على المعلومة يحتاج إلى جهد كي تقدم هذه المعلومة بطريقة دقيقة وموضوعية وغير منحازة           

 ).2003فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،         (

  اإلطار القانوني  4.3

لسنة  ) 4( على قانون اإلحصاءات العامة رقم      08/06/2000صادق الرئيس الراحل ياسر عرفات في      

 في 2000 /8/7 بعد إقراره من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني بقراءاته الثالث، وصدر في          2000

 لصانعي السياسات التنموية       صاءات    هذه اإلح ةالوقائع الفلسطينية، وذلك حسب تفسير المركز ألهمي        

 .   والتخطيطية في أية دولة    
 

 : قانون اإلحصاءات العامة1.4.3
 

تضع أهداف ومهمات الجهاز يظهر بين األهداف      : كما سبق وذكرنا فإن المادة الثالثة من القانون     

يم المعلومة    توعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات، وهذا يجعل من تقد        : والمهمات، بنود مثل  

حق للرأي العام من جهة، وواجب على الجهاز من جهة أخرى، عدا عن إلزام الجهاز بإنشاء مكتبة                  

 .  إحصائية تضم اإلحصاءات الفلسطينية والدولية        
 

يحق لجميع أفراد المجتمع الحصول على اإلحصاءات             : "وتنص المادة الرابعة من القانون على أنه   

معها وإعدادها ونشرها، حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها، مع          الرسمية التي يقوم الجهاز بج    

 ". مراعاة سرية البيانات وخصوصية األفراد      
 

  المنظمات   من ومعتمدة المتحدة األمم عن الصادرة  العشرة األساسية المبادئ   إلى المادة هذه وتستند

  االتحاد   مثل  اإلقليمية اإلحصائية    تالمنظما  من اعتمادها  إلى باإلضافة   اإلسكوا مثل التابعة لها   الدولية

 هذه من  العام والهدف. اآلسيوية اإلحصائية   والمجموعة  اإلفريقية   والمجموعة اإلحصائية  األوروبي

فلسطين، الجهاز      ( واحد   آن في  المعلومة   على الحصول   في  للمواطن والمسؤول    الحق   إعطاء   هو المادة

 .)2003المركزي لإلحصاء الفلسطيني،      
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ب حق في جمع المعلومات والبيانات اإلحصائية في مجاالت ذات عالقة بالسجالت               فالجهاز صاح   

 : العامة مثل 

 ).  المواليد والوفيات، الهجرة، تكوين األسر     (السكان بما يشمل   •

القوى العاملة     ( الشؤون االجتماعية حدد القانون حق الجهاز في جمع البيانات والمعلومات عن              •

قها، التعليم والصحة والمعاقين، والمساكن والثقافة        وظروف العمل، دخل األسرة وإنفا 

، فيما فتح الموضوع في هذا المجال بطريقة غير        )والحوادث والجرائم واالنتخابات، والمرأة      

 . واضحة حين أعطى الحق في أي مجاالت في الشأن االجتماعي          

يزان المدفوعات   الحسابات القومية، األسعار، م      (االقتصاد حدد القانون مجال جمع البيانات في          •

 ).   والتجارة الخارجية، الشؤون المالية الحكومية، إنتاج السلع والخدمات           

األرض واستخداماتها، الزراعة، المباني، النقل،          ( المجال الجغرافي لجمع البيانات يتعلق ب           •

 ) . الطاقة، البيئة والسياحة     
 

دات على جمع المعلومات خارج      ويبين القانون في البند الثاني من المادة الخامسة، أن هناك تحدي   

 . الجهاز   المجاالت السابقة، حيث يحتاج ذلك إلى قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس             

ويلزم القانون المؤسسات الحكومية والوزارات بإنشاء وحدات لإلحصاء فيها تكون على عالقة                 

لجهاز بالحصول على السجالت اإلدارية        منتظمة مع الجهاز وتتقيد بمعاييره، فيما يعطي القانون حقا ل        

 . لهذه المؤسسات والوزارات 
 

 : سرية المعلومات2.4.3

، على سرية المعلومات التي يجمعها الجهاز، بمعنى أن هذه        17 و16يؤكد القانون في المادتين رقم   

ارية،   السرية ال تتعلق بالبيانات، بل بكشف المبحوثين وهوياتهم سواء كانوا أفرادا أم شخوص اعتب       

فيما يلزم الجهاز بنشر البيانات اإلحصائية في جداول ال تتناول هذه البيانات الفردية، ويمكن الوصول            

إلى األفراد والشخوص االعتباريين في حاالت يحددها القانون بموافقة األشخاص أفرادا واعتباريين          

وما عدا ذلك    . كم قضائي   على ذلك، أو لغرض قضائي تستطيع البيانات الفردية فيه إثبات أو نفي ح               

 :يصبح مفتوحا لالستخدام العام وفق درجات حددها الجهاز كما يلي        

بيانات مفتوحة للجميع، وهي الجداول التجميعية المنشورة سواء في كراسات وكتب، أو على                   .1

أقراص مدمجة، بعد تأهيلها للنشر، ويقصد بالتأهيل للنشر هو تصفية البيانات من المعلومات          

 . وهي تقدم للجمهور مجانا   الشخصية،  

بيانات تقدم مقابل كلفتها، وهي بيانات أكثر تفصيلية تحتاج إلى جهد إلعدادها وبناء على                    .2

 50 ومؤسسات، وتقدر الكلفة حسب الجهد المبذول، وتبلغ في حدها األدنى      أفرادطلب  
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كل خطرا    ويستثنى من ذلك أشخاص وبيانات يقدر الجهاز أن تقديم المعلومة لهم يش   . دوالرا

وهذا يتم بناء على تقديرات من المؤسسة ورئيس الجهاز بشكل خاص،            .  على األمن الوطني 

إذ ال توجد تعليمات أو معايير تنفيذية توضح ما هي البيانات التي يمكن حجبها ألنها تؤثر    

 . على األمن الوطني، وإنما ترك األمر لتقديرات رئيس الجهاز      

ال من قبل أشخاص يحملون صفة رسمية حكومية، وذلك كما       بيانات ال يمكن الوصول إليها إ   .3

 . يحدده القانون، وبموافقة أصحابها إن كانوا أفرادا أو مؤسسات       
 

وضمن المحددات األخرى على إعطاء البيانات يوقع كل موظف في الجهاز على تعهد بعدم إفشاء أية         

 . معلومات لم يتم نشرها من قبل الجهاز، أو تتضمن معلومات فردية     
 

 :  اللوائح التنفيذية3.4.3

لدى الجهاز عدة لوائح تنفيذية حسب مقتضيات مواد في القانون في مجال نشر المعلومات وتبويبها            

 : وتأمينها للجمهور منها  

 . الئحة لتنظيم العالقة بين الجهاز والمؤسسات الحكومية        .1

 الئحة تتعلق بإنشاء المكتبة     .2

 الئحة تتعلق بسرية البيانات والمعلومات      .3

 . الئحة تتعلق بجمع ونشر البيانات اإلحصائية        .4
 

تشكل المكتبة أحد المصادر الهامة للمعلومات في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهي حسب                      

وتهدف مؤسسة عامة تفتح أبوابها لجميع الناس بمستوياتهم وشرائحهم المختلفة،          الالئحة التنفيذية لها  

اقتناء النتاج      والوعي بالثقافة اإلحصائية بشكل خاص في فلسطين،    نشر الوعي الثقافي بشكل عام و إلى 

الفكري الذي يصدر في فلسطين ويتعلق بموضوعات اإلحصاء والموضوعات العلمية األخرى ذات           

جمع وحفظ التقارير والمطبوعات اإلحصائية التي تصدر عن الجهاز سواء كانت مطبوعة              والعالقة، 

 وحفظ التقارير والمطبوعات الخاصة باإلحصاء الصادرة عن            جمعوأو مخزنة على أقراص مرنه،    

وتبادل المطبوعات والتقارير اإلحصائية معها لالستفادة من        أجهزة اإلحصاء العربية والدولية،   

تقديم الخدمات المكتبية وخدمات التصوير واإلعارة على المستوى الوطني          وخبراتها في هذا المجال،      

 .  يمات يصدرها مجلس األمناء   لكافة فئات المجتمع وفق تعل      
 

وفي مجال نشر البيانات اإلحصائية، تقتصر الئحة النشر على ما حدده القانون في مادته الخامسة                       

الجهاز هو   والتي تشير إلى المجاالت التي يحق للجهاز إجراء اإلحصاءات وجمع البيانات فيها، و               

 مثل الطرق التقليدية   ، من خالل   الرسمية  الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بنشر البيانات اإلحصائية      
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نشرات عبر    ،  المطويات ولوحات الحائط      ،  البيانات الصحفية     ،  الملخصات التنفيذية    ،التقارير اإلحصائية   

 عبر اإلنترنت ومن خالل الصفحة       النشر باستخدام الوسائل اإللكترونية     وطرق حديثة مثل    الفاكس،  

 . النشر من خالل البيانات المؤهلة لالستخدام العام      اإللكترونية للجهاز، واألقراص المدمجة، و     

 

  البنية المؤسسية للجهاز وحق الحصول على المعلومات5.3

 

 :  المجلس االستشاري1.5.3

 

 مهمته وضع اإلطار      بناءاً على القانون، يشرف على الجهاز مجلس استشاري برئاسة رئيس الوزراء،          

والمجلس    .  حصائي ليكون وفقاً للحاجات الوطنية        العام وتحديد األولويات وتوجيه البرنامج اإل     

األهلي والقطاع الخاص ومن        هيئة وطنية استشارية مكونة من القطاع العام والقطاع     االستشاري هو 

  لرئيس السلطة     األكاديميين، حيث يضم ممثلين من أصحاب الكفاءات القادرين على إسداء النصيحة         

فيما يخص األولويات الوطنية التي يتوجب توفير          الوطنية الفلسطينية ولرئيس مجلس الوزراء        

، ويتم تشكيل  1/11/2004 بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ      المجلس وقد تم تشكيل . إحصاءات عنها   

وليس للمجلس أية صالحيات تشريعية أو تنفيذية           .  المجلس االستشاري بتنسيب من مجلس الوزراء     

ال يقوم المجلس بدور مجلس األمناء، وال يعتبر المجلس      بالنسبة لإلدارة اليومية للعمل اإلحصائي، و   

 . جزءاً من الجهاز المركزي لإلحصاء، وال يتابع األعمال اإلدارية والفنية اليومية للجهاز          

 

وللمجلس االستشاري نظام داخلي ينظم عمله، وهو مخول بدور استشاري، ومن مهماته المتعلقة بحق            

المراجعة الدورية لسياسات النشر وتعميم       : "يها القانون  الحصول على المعلومة، والتي ينص عل     

اإلحصاءات وإتاحة البيانات الخام المؤهلة لالستخدام العام للباحثين ومؤسسات الدراسات والتحليل                

 ).2005فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،          " (والتنبؤ

 
 :ي الهيكل التنظيمي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين2.5.3

 
 عام   الوطنية  لإلحصاءات   كمصدر رسمي لقد حرص الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ إنشائه        

 على  وضع هيكل تنظيمي قادر على التجاوب مع متطلبات القيام بالمهام التي أنيطت به، وهي                   1993

ات    إصدار اإلحصاءات الفلسطينية الرسمية القادرة على تلبية حاجة الجهاز الحكومي للمعطي                 

 . حتى يتمكن من وضع خطط البناء والتنمية على أسس علمية مدروسة      الموثوقة اإلحصائية   
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يرتكـز الـنظام اإلحـصائي الفلـسطيني علـى ثالثة مجاالت عمل رئيسية، اإلحصاءات السكانية                

واالجتماعية، والتي نطاقها اإلنسان وما يرتبط به من الدراسات السكانية، والتعليم، والصحة، واألسرة             

واإلحـصاءات االقتـصادية، ونطاقها الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، والخدمات           . والعمـل 

واإلنـشاءات والمواصـالت واألسـعار واألرقـام القياسية، ويتم االعتماد على هذه الحقول إلعداد               

راعة ، اإلحصاءات الجغرافية، والتي تختص باألرض واستخداماتها والز       وأخيراً.  الحـسابات القومية  

 .والطاقة والمصادر الطبيعية والبيئة
 

 :منويتكون الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  الفلسطيني للتدريب اإلحصائيالمركز .1

 اإلدارة العامة ألنظمة المعلومات والحاسوب .2

 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية .3

 اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني .4

 خطيط والتطوير والتنسيق اإلحصائياإلدارة العامة للت .5

 اإلدارة العامة  لإلحصاءات الجغرافية .6

 اإلدارة العامة  لإلحصاءات االقتصادية .7

 اإلدارة العامة لإلحصاءات السكانية واالجتماعية .8

 اإلدارة العامة للتعدادات .9
 

 :علماً أنه يوجد في الجهاز عدد من المجالس واللجان المتخصصة مثل

 للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمجلس االستشاري  -

 مجلس الجهاز -

 مجالس اإلدارات العامة -

 اللجان الفنية اإلحصائية -

 لجنة الموازنة، لجنة العطاءات، وغيرها من اللجان الدائمة -
 

 : دائرة النشر والتوثيق3.5.3
 

وتزويد  .  ة سهلة  إعداد البيانات القابلة للنشر بطريق     وفق الالئحة الداخلية للدائرة تتركز مهماتها في    

إعداد المواد الخاصة بالنشر على الشبكة        و ،طالبي البيانات من داخل وخارج الجهاز بما يحتاجونه        

وتوثيق  .  العالمية، ومتابعة المستجدات من نشرات ومشاريع وغيرها ومتابعة تحديثها بشكل دوري      

 الجهاز وتخزينها بطريقة        البيانات الخاصة بالمشاريع والمسوح التي يقوم بها الجهاز، حفظ نشرات                



 40

يسهل الرجوع إليها، وإعداد نشرات عن المنتجات اإلحصائية، والتواصل مع المستفيدين ودراسة       

احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، وإعداد السياسات واالستراتيجيات الخاصة بنشر البيانات                 

 . ناسب واإلحصائيات وتأهيل البيانات الخام لالستخدام العام مع التوثيق الم         
 

 : الصفحة اإللكترونية 4.5.3
  

تشرف الدائرة على الصفحة اإللكترونية الخاصة بالجهاز، وتغذيتها بالمعلومات، حيث خصص قسم             

خاص بهذه الصفحة الموجودة باللغتين العربية واإلنجليزية، عدا عن وجود صفحة داخلية الطالع              

لداخلية والنشاط الداخلي للمؤسسة، حيث           موظفي الجهاز عليها تتضمن دفق المعلومات والقرارات ا          

 . يتواصل موظفو الجهاز إلكترونياً من خاللها     

تطوير قواعد   : (ولهذه الصفحة نظام مكتوب يحدد مهمات القسم المشرف عليها والتي من أهمها      

البيانات اإلحصائية، وتطوير القائمة البريدية الخاصة بمستخدمي الجهاز، تحديث الصفحة اإللكترونية                    

.   متابعة البريد اإللكتروني الوارد على الصفحة اإللكترونية          ،مخرجات وأخبار الجهاز بصورة مستمرة       ب

 ). تقرير تحديث الصفحة الشهري وتقرير زوار الصفحة الشهري        (إعداد التقارير الدورية  

ي تقدم  وبالنظر للصفحة اإللكترونية للجهاز نجدها تحتوي على كميات هائلة من البنود واأليقونات والت       

صورة شاملة عن عمل الجهاز، كما تقدم صورة عامة عن اإلحصاءات الفلسطينية في مختلف          

 : أما خارطة الصفحة اإللكترونية فهي متشعبة منهجياً حيث تضم         . القطاعات التي حددها القانون     

 .  شريطاً متحركاً حول آخر المستجدات اإلحصائية        •

 . االت إحصائية فلسطينية مختلفة      وإحصاءات تتضمن معلومات وكتب منشورة في مج      •

ومنتجات وإصدارات، تتضمن بيانات خام مؤهلة لالستخدام العام، مطبوعات وبيانات              •

 . صحفية 

 إحصاءات حسب الموضوع      •

 رزنامة إحصائية    •

 أهداف التنمية األلفية لفلسطين     •

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     •

 النظام العام لنشر البيانات      •

 أسئلة متكررة  •

 اءات وورش عمل   ندوات ولق •
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 ربط المبالغ بغالء المعيشة    •

 حول خدمات الجمهور    •

 المطبوعات   •

  وعدد المستخدمين للموقع في لحظة زمنية   تالبريد اإللكتروني واإلنتراني  •

موارد تتضمن معايير إحصائية عالمية تعريف بالجهاز وهو تحت اإلنشاء، المنهجية،                 •

 مؤشرات إحصائية، دليل        استمارات المسوح التصنيفات اإلحصائية المعيارية،         

 . المصطلحات والمفاهيم اإلحصائية       

 أوراق عمل  •

 األسعار واألرقام القياسية     •

 غرفة الصحافة تتضمن نشرات إلكترونية ومؤتمرات صحفية        •

حول الجهاز يتضمن مهمة الجهاز، اإلطار القانوني، المبادئ األساسية، ممارسات جيدة،                    •

شاري، اإلدارات، نشر البيانات، المشاريع،       ميثاق الممارسة اإلحصائية، المجلس االست       

 . ومحرك بحث . إدارة تسويق المشاريع، التعاون، من يعمل بالجهاز، ارتباطات        

 : النشر اإللكتروني 

هنا   ) . CD-ROM( يتولى هذا القسم القيام بتصميم مخرجات الجهاز اإلحصائية للنشر الخاص مثل                 

 .تعارة من المكتبة اإللكترونية  على طلب خاص، أو اس   بناء   االلكتروني  يتم النشر
 

 :المكتبة

يتولى هذا القسم القيام بتوفير الخدمة المكتبية لرواد المكتبة من داخل وخارج الجهاز، وتقديم خدمات                  

اإلعارة، فهرسة وتصنيف وترتيب المقتنيات، وتحديث قاعدة بيانات المكتبة بصورة مستمرة،         

، وباإلطالع على المكتبة تم      )نترنت، الطباعة، التصوير       اإل( خدمات المكتبة المختلفة       واإلشراف على 

معاينة المنشورات والكتب واألقراص وقسم الخدمات اإللكترونية فيها ومن خالل ذلك يمكن القول أن         

المكتبة تشكل مركزاً معلوماتياً غنياً وسهل الوصول إليه، وال يحتاج األمر لدخولها إلى إجراءات            

 .معقدة
 

 : ورقسم خدمات الجمه

يتولى هذا القسم استقبال طلبات البيانات من الجمهور وتوفير البيانات من مصادرها وتجهيز الردود                  

وإرسالها للجهات الطالبة، والرد على استفسارات الجمهور الهاتفية وتوثيقها، وتحديث الجداول                  

 Micro( يانات الخام     التراكمية بالتنسيق مع اإلدارات المختلفة، وإعداد اتفاقيات بيع الب          اإلحصائية 

Data ( وتزويد المستخدمين بها . 
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وال توجد آلية معقدة يتم طلب بيانات إحصائية من خاللها بل يجب  استيفاء نموذج خاص يحدد من        

خالله تفاصيل حول البيانات المطلوبة، وجميع االستفسارات وطلبات خدمات الجمهور تكون من          

يانات إلى قسم خدمات الجمهور بواسطة اليد أو الفاكس           يرسل طلب الب  وخالل النموذج الخاص بذلك،   

 .أو البريد اإللكتروني 
  

 : دائرة تطوير األنظمة 5.5.3
 

تتولى دائرة تطوير األنظمة القيام بتطوير وصيانة األنظمة والتطبيقات المستخدمة، وتحويل وحفظ           

خدمين، وحل المشاكل الطارئة،        بيانات المشاريع اإلحصائية وتحميلها على قواعد البيانات، ودعم المست            

، وحوسبة السجالت المركزية، وتحديثها بشكل      )الفردية والتجميعية    (وبناء قواعد البيانات اإلحصائية      

وتحتوي الدائرة على قسم بنك المعلومات اإلحصائية، الذي يتولى بناء وتطوير بنوك    .  آلي وتلقائي 

، وتحميل البيانات من       )التفصيلي والتجميعي    (ها  المعلومات وقواعد البيانات اإلحصائية بكافة أشكال         

المسوح والسجالت اإلدارية على قواعد البيانات، وبناء أنظمة النشر اإللكتروني والتجاوب مع خدمات                 

 .الجمهور، وحفظ وأرشفة قواعد البيانات      
 

 :  نظام نشر المعلومات6.5.3
 

تعميمها، حيث يشير تقرير للجهاز إلى          ضمن اللوائح التنفيذية للجهاز يوجد نظام لنشر المعلومات و        

  على  وطني  إحصائي  نظام   بناء في  الفلسطيني  لإلحصاء   المركزي  للجهاز   العامة  السياسة   توجه

  من  اإلحصائية   البيانات   وتعميم نشر  عبر منها والمستفيدين  البيانات   فئات مستخدمي   لمختلف   الوصول

  تقنيات باستخدام   الحديثة   والوسائل وغيرها،   صائية اإلح  النشرات والتقارير   مثل  التقليدية  الوسائل   خالل

 . المدمجة وغيرها   واألقراص  اإلنترنت مثل اإللكتروني  النشر

 

  البيانات   استخدام   له يتاح  أن بد فال  اإلحصائية   العملية  في   هاما  عنصرا  البيانات  مستخدم يمثل

  في  تتاح وأن  الية،ع ومصداقية  جودة ذات تكون  وأن الطرق،  وأسرع وأسهل  اإلحصائية بأفضل   

 ويعتبر.  مسبقًا عنها يعلن  التي الزمنية  النشر جداول  حسب تأخير وذلك  أي بدون المناسب   الوقت

  الوسائل من وغيرها والمؤتمرات  العمل  خالل ورش  من البيانات   مستخدمي مع والتواصل   الحوار

 .ستمرار النشر با  عملية تطوير بهدف وذلك دورية بصورة  الجهاز  ينفذها  التي الهامة 

  مع    لالتصال  استراتيجية تطوير إلى  باإلضافة  حالياً   المتبعة والوسائل  المنهجيات  تطوير عملية وتأخذ

 العاديين الموظفين   لدى اإلحصائي    الوعي  نشر على  التركيز سيتم  كما  للجهاز،   أولوية بالنسبة   الجمهور

 . البحث  ومراكز مع األكاديميين  العالقة   في الجيد  واالستثمار
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  مثل  الحديثة   التكنولوجيا  وسائل  فيها   ويستخدم وبسيطة   سهلة المعروضة   البيانات   تكون أن  مراعاة ويتم

  تقليل  نحو  الجهاز   سياسة  وتتجه  منها، واالستفادة  همها ف القارئ   يستطيع وبحيث  الرسومات واأللوان،  

 عدة بإصدار   الجهاز   قام   وقد  .اإلحصائي   التحليل   عن صغيرة  وإضافة فقرات     المنشورة البيانات    حجم

  والكتب   القدس   وكتاب  اإلحصائي   فلسطين   كتاب( عام  كل دوري بشكل تصدر  أصبحت   سنوية كتب

 . )المتخصصة   األخرى   السنوية

 

الفترة بين          خالل ومطبوعة نشرة 800 حوالي  الجهاز  عن  في مجال النشر الورقي صدر   

  وملخصات    ومطويات   ية إخبار   ونشرات إحصائية    لمحات  و  وتقارير   بين نشرات2009 -1994

 . دراسات  والداخلي   لالستخدام وتقارير   لوحات حائط   وتنفيذية 
 

 اإلنترنت   على له موقع  بإنشاء الفلسطيني    لإلحصاء  المركزي  الجهاز  قام فقد أما النشر اإللكتروني،   

 األساسي  المصدر  يعتبر  والذي خالله   من الرسمية   الفلسطينية    اإلحصائيات   نشر يتم 1996عام 

 االعتماد   وأصبح  دورية، بصورة  اإلحصائية    والبيانات   المواد تحديث   ويتم اإلحصائيات،    لهذه مدوالمعت

  وعملية  سياسة   من ومهماً كبيراً  جزءاً   يشكل الجهاز    من اإلحصائيات    على الحصول   في  اإلنترنت  على

  لجهاز،  ا صفحة   على يترددون الذين الزوار من الكبير  الكم خالل من واضح وهذا الجهاز،   في النشر

  خالل  من  البيانات   على  الحصول  يفضلوا  منهم% 21.9أن  المستخدمين  رضى مسح  أظهر  فقد

 . اإلنترنت
 

  عام والمنشات  والمساكن للسكان العام التعداد عن  التي صدرت   النشرات جميع  بإتاحة  كما قام الجهاز   

  االحتفاظ   أو   وطباعتها )Download(  .عليها االطالع يمكن  حيث  الجهاز  صفحة  لمستخدمي 1997

 . منها  بنسخة

 

  بتحميل الجهاز   قام وقد  اإللكتروني، النشر وسائل  من أخرى وسيلة  CD’s المرنة،  وتشكل األقراص 

 تتيح بصورة  استعراضها   يتم  األقراص بحيث  هذهعلى    الجهاز  عن الصادرة   والتقارير  جميع النشرات  

 من نسخ  بإرسال الجهاز   قام دوق .وأسرع أسهل  وجذاب وبطريقة  ومرن سهل بشكل التصفح والعرض 

 . البالد وخارج   داخل كثيرة  لجهات  اإلصدارات  هذه
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 : تهيئة البيانات وعرضها  7.5.3

 

  في ملفات    الضرورية   والمتغيرات  المؤشرات وتحدد  تفصيلي بشكل الخام   البيانات   ملفات تتم دراسة

 .والمسح التعداد من كل  ايوفره التي   الرئيسية المؤشرات  جميع  توفر تضمن  حيث  الخام،    البيانات 

  الملفات   وتجربة  وفحص  الخام،  البيانات   ملفات جهيزوتوفق القانون   بالنشر تسمح العينة أن وضمان

 . وتأهيلها   معالجتها  بعد

 

 ربط ومفاتيح  الزمني وإسنادها   البيانات  ونوع البيانات   وقاموس  االستخدام  أدلة تجهيز بعد ذلك يتم

  لطالبي    وسهلة  بسيطة  بطرق    استخدامها  على  قدرته  لضمان  البيانات   طالب   تسهيل مهمة  بهدف الملفات  

 . البيانات 

 

  عامة   رسائل   تجهيز و المستهدفة،    البيانات   ملفات   حول  وملخصات    مطويات  إعداد على  العملو

  البحث   لمراكز  المباشرة  الرسائل  خالل  من للجمهور   العام لالستخدام  البيانات   عن توفر لإلعالن

 . الصحف عبر اإلعالن  وكذلك والجامعات    ات الدولية والمؤسس   والوزارات

 

  طالبة   والجهة   الجهاز من وتوقع بها، يستعان اتفاقيات   وصيغ مرجعية،  شروط يقوم الجهاز بتجهيز 

 .  رمزية رسوم ومحددة مقابل  واضحة   شروط  وفق باالستخدام  حقوق الفريقين   يضمن  بما  البيانات 

  والتوثيق،   النشر بدائرة  تتمثل الخام،    البيانات   على  صول للح  الجهاز مرجعية االتصال بالجهاز         وحدد

 وشروط   االتفاقيات    وتوقيع  البيانات  ملفات  العتماد الجهاز   رئيس  يمثلها عليا  مرجعية تحديد كما تم

 . االستخدام

 

CDعلى   العام لالستخدام  المؤهلة الخام    البيانات  وتسويق  بإنتاج   الجهاز  قام 2005 آب شهر  نهاية مع

-Rom ،المؤهلة    بالمسوح  بيانات مجموعة 37 إصدار  وقد تم .البيانات   سرية ناحية نم معالجتها  بعد  

 بين   الربط  مفاتيح االستمارة،   والمصطلحات،    المفاهيم   البيانات،   قاموس  على العام يشتمل  لالستخدام

 .ومحتواها   وتغطيتها  وشمولها  البيانات  مطوية حول   البيانات،   ملفات 

 

  من البيانات   مستخدمي  مع  حوار برنامج  تنفيذ على   اإلحصائية   بياناته  عميموت نشر  في الجهاز   يعتمد

  والجامعات،     الخاص،   القطاع    ومؤسسات حكومية،  غير ومنظمات   ومؤسسات حكومية،   وزارات

  ينتجه   ما  بشأن رأيها  واستمزاج   معها  وذلك بهدف التواصل   الجهات،    من وغيرها  األبحاث،   ومراكز

 احتياجاتهم    لتحديد  البيانات   مستخدمي  رضى مسح  بتنفيذ الجهاز    ويقوم .  بيانات إحصائية      من الجهاز 
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  لتطوير   السبل  أفضل  تحديد وكذلك  الجهاز   لهم التي يوفرها   اإلحصائية    البيانات  من االستفادة  ومدى

 . المختلفة   بالطرق    البيانات   توفير وسائل

 

 :  العالقة مع وسائل اإلعالم  8.5.3

 

 وتعميم في نشر  والمرئية  والمقروءة المسموعة والدولية   المحلية  اإلعالم وسائل  على الجهاز  يعتمد

  التقارير   وإصدار  وفعالياته   ونشاطاته   أخباره   وأساليب، عبر تغطية    طرق  عدة خالل من  وذلك بياناته 

 . إحصائية  نشرة أو مطبوعة  أية إصدار   عند الصحفية   والبيانات 

 

  إجراء  ويعمل علىتنفيذه،  تم صائي إح موضوع أي عن اإلعالن عند صحفية   مؤتمرات كما ينظم

  قوية    واتصال  عالقات   شبكة  للجهاز    . الجهاز   في  المسؤولين مع والمكتوبة  والمرئية   اإلذاعية  المقابالت 

  وقد قدم خالل   الصحفيين،  المراسلين  إلى  إضافة    والدولية المحلية   اإلعالمية  الوسائل من العديد مع

 أسبوع  كل مرتين  يبث " إحصائية    أرقام  برنامج "طين فلس  صوت  في  إحصائي    برنامج السابقة    الفترة

  محطات     في المختلفة    التلفزيونية الندوات اإلحصائية، وتم عقد    والبيانات  المؤشرات  أهم  عن للحديث

 على وتدريبهم  التباحث والتشاور   بهدف معهم دورية  وبصفة  شهرية  لقاءات   بعقد المحلية ويقوم    التلفزة

 إحصائي معين   موضوع  باختيار  شهر  كل الجهاز  يقوم  حيث حصائية،   اإل المواضيع  مع التعاطي    كيفية

  الفلسطينية،     الوطنية  السلطة    في الموضوع  حول   المختصة  الرسمية   الشخصيات   إحدى دعوة ويتم

  العمل سوق  حول اللقاءات  من العديد وعقد جوانبه،  كافة من المختار   الموضوع الحديث عن بهدف

 . المواضيع  من وغيرها والتعليم   المعيشة وغالء  والبطالة 
 

  اإلحصائي    الرقم ترويج على والصحفيين   اإلعالميين مساعدة  إعالمي يهدف إلى   مركز  للجهاز 

  ويحللها   والبيانات   التقارير   وينشر. الجهاز   مع جنب   إلى  جنباً  المحلي والدولي  المستوى  على إعالميا

 . اإلعالمية  الناحية  من

 

  التقارير   نشر  زيادة هي  الفلسطينية    الرسمية  اءات  اإلحص  تسويق  وسائل  من المطبوعات   تبادل

 عدة ولنا  الوسائل هذه  إحدى  المطبوعات  تبادل عملية  وكانت  الرسمية،   اإلحصائية   والمطبوعات  

 . الخصوص   بهذا  وخارجية   محلية  اتفاقيات  
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 :التبادل المعلوماتي 9.5.3
 

  والجمعيات    ،)والعسكرية   المدنية(ة  الحكومي   المؤسسات ويقدم الجهاز نشراته مجاناً كهدايا للوزارات،       

  التجارية،     والغرف اإلعالمية،  العامة، والمؤسسات    والمكتبات   والجامعات،    األبحاث،  ومراكز

  السياسية،    والتنظيمات والحركات    القدس،    في األجنبية   والقنصليات    فلسطين، لدى المعتمدة  والممثليات 

والدول    واألجنبية،  العربية  اإلحصاء   ومراكز الخارج،   في فلسطين    وسفارات  والنقابات،   واالتحادات 

 . الجهاز   لمشاريع الممولة   والجهات 

 

ممغنطة وإهدائها كل أربعة        على إسطوانة البالد   خارج  للمؤسسات  مطبوعاته  بإهداء  الجهاز  يقوم

 العديد بتنظيم سنوياً الجهاز  الفترة، كما يقوم تلك خالل  صدرت  التي النشرات  تجميع فيها يتم شهور،

 االشتراك   أو  الجامعات والكليات      في  سواء  الوطن،  مناطق    كافة  في  بمطبوعاته   الخاصة   المعارض  من

 وذلك حتى  مطبوعة،  كل قيمة من% 40 تبلغ خصم نسبة بتقديم  الجهاز ويقوم خارجية،    معارض في

فلسطين، الجهاز المركزي     (منها  واالستفادة الجهاز   مطبوعات على االطالع من الجميع يتمكن

 .)2005ء الفلسطيني،    لإلحصا 

 

 :  مواثيق10.5.3
 

يستند الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في نشاطه، وفي توفيره لسلعة المعلومات والبيانات            

   مدونات سلوكية دولية ومواثيق محلية، فهو عضو في النظام الدولي للنشر العام      إلى  اإلحصائية  

ميثاق الممارسة اإلحصائية الجيدة كمدونة        الصادر عن صندوق النقد الدولي، كما استطاع توفير        

سلوك للجهاز في تعامله مع المعلومة ومع مصادرها، إضافة إلى عالقته مع المؤسسات المنتجة          

 . للمعلومات والتي تلتزم بعالقة معه    
 

 النظام الدولي للنشر العام
 

 لنشر وترويج  هو نظام صادر عن صندوق النقد الدولي تنتمي إليه عدد من الدول، ويشكل إطاراً       

البيانات اإلحصائية من خالل مجموعة أساسية من المؤشرات العامة على أساس مشاركة تطوعية من          

قبل البلدان الراغبة في االنضمام والحصول على عضوية عاملة ضمن مجموعة النشر، يتحول هذا             

ة ضمن مواصفات     االنضمام إلى التزام من قبل الدولة يتركز على توفير مجموع المؤشرات المطلوب        

 . محددة ومواعيد واضحة وثابتة سنوياً، يتولى هذا الجهد منسق وطني للدولة العضو        
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  اإلحصائية    البيانات   في نشر   الشفافية   مستوى تحسين   هو النظام   هذا  وراء من  األهداف أهم   أحد  ولعل 

 . دولة) 78  (يقارب  ما النظام   هذا إلى أنضم  وقد ،1997 عام النظام  إنشاء منذ

  صندوق إلى   توجيهها تم  رسمية  رسالة  لخال من  للنظام   االنضمام   الوزراء مجلس   قرر 2004 معا في

  مؤسسات من عدد وعضوية  الجهاز   برئاسة  وطنية  لجنة  قبل   من الملف هذا إدارة  وتتم .الدولي  النقد

 . الملف يخص   ما كل على  للمتابعة  دوري بشكل وتجتمع اللجنة    والخاص،  العام   القطاعين 

 

ة االشتراك في هذا النظام بأنه ينص على ضرورة تطوير موضوع جودة وحداثة وشفافية                تكمن أهمي

ودقة البيانات اإلحصائية وتوسيع دائرة االطالع واالهتمام واالستخدام للبيانات اإلحصائية من خالل         

ة  وبمراجعة أحد االرتباطات اإللكتروني     . النشر، وتعتبر العناصر السابقة شروطاً ضرورية للعضوية     

لصندوق النقد الدولي وجدنا صفحة خاصة تفهرس البنود الالزم توفرها في البيانات اإلحصائية               

كما وجدنا بيانات إحصائية وفرها كل من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووزارة          . الفلسطينية  

 .المالية وسلطة النقد، ووزارة التربية والتعليم كأعضاء في هذا النظام          

 

 :رسات اإلحصائية الفلسطينيميثاق المما

 

وقانون اإلحصاءات    ) 2010–2001الخطة الشاملة لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية            (رغم وجود 

، كان ال بد من توفير وثائق رسمية وليست   )، واللوائح التنفيذية للقانون  2000لعام ) 4(العامة رقم  

فلسطين، الجهاز المركزي      ( يني بالضرورة قانونية توضح مبادئ العمل اإلحصائي الرسمي الفلسط       

 ).2005لإلحصاء الفلسطيني،     
 

يهدف إعداد ميثاق الممارسات اإلحصائية الفلسطيني إلى المساهمة في بناء نظام إحصاءات وطنية                   

متكاملة وشاملة، ويحدد الميثاق عالقة الجهاز ورئيسه بمجلس الوزراء، والوزارات على انفراد،            

لوحدات اإلحصائية في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى مهام            وعالقة رئيس الجهاز برؤساء ا  

 . وصالحيات المجلس االستشاري والمؤسسات ذات العالقة بالجهاز         

وما يهمنا هنا هو ما يذكره الميثاق بالنسبة لحق الوصول إلى المعلومة حيث وردت أكثر من مادة في      

 : هذا الميثاق تتعلق بهذا الحق مثل    

ئي يجب أن يتم بالتشاور مع المستخدمين على أن يتم تحديد   تخطيط البرنامج اإلحصا    •

 . األولويات باالتفاق مع الجميع وبشفافية      
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 أن تخلو الممارسات اإلحصائية من أي تدخل سياسي وأن تكون منهجيات إعداد        •

 .  اإلحصاءات متاحة للعموم    

مي بغض أن ال يتم تقاضي أي أموال مقابل اإلفراج عن منهجيات العمل اإلحصائي الرس             •

وأن ال يتم العمل في اإلحصاءات الرسمية        . النظر عن الجهة التي قد تطلب هذه المنهجيات       

 . لخدمة أغراض شخصية أو ربحية    

 اإلحصاءات الرسمية يجب أن تنشر قبل صدور أي تعليق رسمي من قبل أي مسؤول             •

 .حكومي عليها 

ي ونشر آليات العمل     االلتزام بمبادئ وأخالقيات البحث االجتماعي والعمل اإلحصائ       •

 اإلحصائي الوطني لضمان استدامة الخبرات المكتسبة         

وعرض اإلحصاءات     .   آلية الوصول للبيانات اإلحصائية للعموم تكون عادلة ومنفتحة          •

بصورة تعكس الواقع بوضوح تام ويمكن ألوسع شريحة من المستخدمين من فهمها وذلك    

 .باستخدام كافة الوسائل واألشكال الممكنة    

عالن المسبق عن موعد نشر اإلحصاءات، ويجب أن يتم الترتيب لنشر النتائج في أقرب          اإل •

 وقت ممكن بعد االنتهاء من جمع البيانات األولية    

)  جماعات أو أفراد  (توقيت نشر اإلحصاءات يجب أن ال يخطط إلعطاء الفرصة لفئات معينة         •

 . لالستفادة من النتائج أكثر من غيرهم 

 ات إلى أوسع درجة ممكنة وبما ال يتعارض مع القانون أو السرية       يجب تفصيل اإلحصاء    •

الوحدات المنتجة لإلحصاءات الرسمية يجب أن تستمع وتستجيب بانفتاح ألي تساؤل قد          •

يطرح حول اإلحصاءات سواء من المجلس االستشاري أو المجلس التشريعي، ويجب فتح         

 بفحص الموارد المالية أو أمور قانونية    ملفات المؤسسة أمام الجهات القانونية التي قد ترغب     

 . أو التحقق من عدم تجاوز شروط السرية المعمول بها    

 

 : سرية البيانات
 

يؤكد الميثاق ضمان سرية البيانات ضمن معايير يضعها رئيس الجهاز، بما في ذلك ضمان عدم نشر                    

لحاالت التي يوافق       أي إحصاءات قد يتم التعرف من خاللها على بيانات فردية، باستثناء تلك ا         

وضرورة حفظ البيانات التي تحتوي على معلومات فردية بصورة آمنة والدخول            . أصحابها عليها  

إلى مكانها يجب أن يحتاج إلى تصريح خاص، وحتى التصريح الخاص يجب أن ال يمنح إال بعد              
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اض بحثية    اقتناع المسؤول عن الوحدة اإلحصائية بأن االطالع على هذه المعلومات محدد ألغر           

أو في الحاالت التي يتم فيها         . مبررة وأن هذه المعلومات ال يمكن الحصول عليها من مصدر آخر   

طلب بيانات فردية من خالل القانون، يجب أن يتم الكشف عن هذه البيانات من خالل رئيس الجهاز                 

 . المركزي لإلحصاء الفلسطيني وتحت مسؤوليته الشخصية       
 

 :التكاليف
 

صول على المعلومة عامالً هاماً من عوامل تسهيل الحصول عليها أو عدمه، وهي           تشكل كلفة الح  

بالتالي تدخل ضمن محددات الحق في الحصول عليها، وكلما كانت الكلفة أيسر كلما جرى تعميم                  

المعلومة بشكل أوسع، ودفع بالباحثين باتجاه تدقيق معلوماتهم، ومن هنا انتبه الميثاق الخاص              

حصائية لهذا الجانب وقرر أنه كلما كان ممكنا، يجب أن ال تشكل أسعار اإلحصاءات                    بالممارسات اإل   

الرسمية حاجزا أمام المستخدمين للوصول إليها، والبحث باستمرار عن وسائل تقليل كلفة          

اإلحصاءات الرسمية مثل التكامل بين األنشطة اإلحصائية المختلفة والمنهجيات والنظم اإللكترونية              

 ). 2005فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،        (المستخدمة  
 

وقدم الميثاق ملحقاً بالمبادئ األساسية العشرة لإلحصاءات الرسمية الصادر عن األمم المتحدة عام                  

 : ، وعبر عن ضرورة تبنيها من قبل الجهاز وهي   1994

 التناسب والتجرد والمساواة في الحصول على اإلحصاءات الرسمية           .1

 واألخالقيات المهنية    المعايير  .2

 المسوؤلية والشفافية    .3

 منع االستعمال غير السليم لإلحصاءات الرسمية      .4

 اعتبار التكلفة   .5

 ) الخصوصية   ( السرية  .6

تعلن على المأل القوانين واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم          "التشريع .7

 ." اإلحصائية  

 التنسيق بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان        .8

 خدام المعايير الدولية   است .9

 ).2004فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (التعاون الدولي .10
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 الرابعالفصل 
 
 

 الدراسة وإجراءات منهجية 
 

منهج هذه الدراسة وخطواتها وإجراءاتها الرئيسية، من جمع البيانات وحتى الخروج بالتوصيات،                   

 : تي عرض لهذه اإلجراءات والخطوات     يشرحها الشكل التالي، وفيما يأ    
 

 
 

  وأدواتها الدراسةيةمنهج 1.4
 
 . المنهج الوصفي واإلستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات،عداد هذه الدراسةإ الباحث في استخدم
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  أداة الدراسة2.4
 

 : توزيع فقرات االستبانه على محاورها كما يأتي1.4يوضح الجدول 
 
 .اإلستبانة على محاورهاتوزيع فقرات : 1.4جدول  
 

 الرقم المحور الفقراتعدد 

 القسم األول
 1 .العامةسئلة حول البيانات أ 9

 الثاني القسم
 1 استخدام البيانات اإلحصائية 2

 الثالث القسم
 1 الغرض الرئيسي من استخدام للنشرات اإلحصائية 7

 الرابع القسم
 1 تقييم اإلحصاءات 30

 القسم الخامس
 1 تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          11

 السادس القسم
 المركزي لإلحصاء   تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز      12

 الفلسطيني

1 

 السابع القسم
 لإلحصاء المركزي   تقيـيم عملـية الوصـول للبـيانات الجهاز         9

 الفلسطيني

1 

 الثامن القسم
 1 )الجانب اإلعالمي وورش العمل(قة مع الجمهور تقييم العال 17

 التاسع القسم
شمول البيانات وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين ألغراض التخطيط        27

 واتخاذ القرارات التنموية

1 
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 )تحكيم االستبانة ( صدق أداة الدراسة3.4
 

لمتخصصين ذوي الخبرة،   ، وا األكاديميينوتحكيمها من قبل عدد من       لقـد تمـت مـراجعة اإلستبانة      

ن تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله، وقد كان         ا بمـستوى مـصداقية اإلسـتبانة لضم       لالرتقـاء 

ملحق (كما في   لمالحظـاتهم أثراً إيجابياً في تطوير وتحسين اإلستبانة ووضعها في صورتها النهائية             

 معامل  احتسابحصائيا تم   إ ولفحص صدقها    .فيبين أسماء محكمي اإلستبانة   ) 2.3ملحق  (، أمـا    )1.3

 الداخلي لمحاور اإلستبانة يلخصها     لالتساق ألفاوقيم معامل كرونباخ    .  الداخلي لالتساقلفا  أكـرونباخ   

 .)2.4جدول (
 

 . الداخلي لمحاور اإلستبانةلالتساق ألفاقيم معامل كرونباخ : 2.4جدول 
 

قيمة معامل 

 كرونباخ ألفا

رقم  المحاور

 المحور
 .1 موقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         تقييم ال 0.787
تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء             0.825

 الفلسطيني  

2. 

تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء           0.878

 الفلسطيني  

3. 

 .4 )   اإلعالمي وورش العمل  الجانب   (تقييم العالقة مع الجمهور     0.933
مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين إلغراض            0.944

 التخطيط ورسم السياسات التنموية    

5. 

 القيمة الكلية 0.961
 

أن معامل كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي مرتفع لكامل االستبانة، حيث بلغت           ) 2.4الجدول  (يتـضح من    

، وعليه اعتبرت االستبانة    )0.944(، وأعلى قيمة    )0.787(، كما وبلغت اقل قيمة      )0.961(ية  القيمة الكل 

 .صادقة وتم توزيعها على كامل المبحوثين
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  ثبات أداة الدراسة4.4
 

    عينة مصغرة من المبحوثين وعددهم      اختيارفـيما يـتعلق بثبات اإلستبانة فقد تم التحقق منه، بأن تم             

عيدت إليهم بعد حوالي أسبوع لإلجابة عليها من        أعلـيهم اإلستبانة لإلجابة عليها، ثم       ، وزعـت    )10(

 بيرسون لكل من كامل اإلستبانة      ارتباط معامل   احتسابحصائيا تم   إوللـتأكد من ثبات األداة      . جديـد 

 .)3.4الجدول (ولكل محور على حدة ملخص النتائج موضح في 
 

 ، كامل اإلستبانةارتباطلمصفوفة ) Pearson correlation(سون  بيراالرتباطنتائج معامل : 3.4جـدول  

  .وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة
 

الداللة 

حصائيةاإل

قيمة 

 )ر(

 المحاور
 

رقم 

المحور

 .1 تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني          98.1 0.000

0.000 97.8 
ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء          تقييم النشرات اإلحصائية التي      

 الفلسطيني  

2. 

0.000 99.4 
تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء         

 الفلسطيني  

3. 

 .4 )   الجانب اإلعالمي، وورش العمل    (تقييم العالقة مع الجمهور     99.4 0.000

0.000 98.5 
تطلبات المستخدمين إلغراض     مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها لم     

 التخطيط ورسم السياسات التنموية    

5. 

 القيمة الكلية 99.1 0.000
 

وبمستوى داللة ) 0.991(  بيرسون لكامل اإلستبانة جاءت   ارتباط  يتبين أن قيمة معامل  )3.4الجدول  (من 

بدالالت إحصائية     و) 0.994 و 0.978(وحت قيمة المعامل بين   ا، ولمحاور اإلستبانة تر )0.000(إحصائية  

 وعليه ترفض فرضية عدم ثبات       0.05 وهذا يبين أن جميع الدالالت اإلحصائية جاءت أقل من           ). 0.000(

 وتم توزيعها على   ثابتة  عتبرت اإلستبانة  ا  وعدم ثباتها على مستوى المحاور، ونتيجة لذلك        ،اإلستبانة كاملة  

 .كامل المبحوثين  
 
 تحليل البيانات 4.5
 

 في التحليل   أعتمد، وقد   )SPSS (االجتماعيةل البيانات الحزمة اإلحصائية للعلوم       فـي تحلي   أسـتخدم 

 ).  المعيارية والنسب المئويةواالنحرافاتكالتكرارات، والمتوسطات (حصاء الوصفي على اإل
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 لمعـرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات المعيارين كالجنس،           t.testواختـبارات   

لمعرفة الفروقات في المتوسطات الحسابية للمتغيرات التي تحتوي        ) ANOVA(حـادي   والتـباين األ  

 .على اكثر من متغير كالتحصيل العلمي
 
 ومحددات الدراسةحدود  4.6
 

 األكاديمي من العام    األول الدراسة وتم جمع المعلومات في الفصل        أجريت: حـدود زمانـية    •

 .2009 حتى نهاية كانون أول 2009، أي خالل الفترة الواقعة ما بين أيلول 2009

 الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات     تالوزارا الدراسة على    أجريت: حـدود مكانـية    •

 .مناطق مختلفة من الضفة الغربية في المجتمع المدني 

 الحكومية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني       تموظفي الوزارا : حـدود بشرية   •

 .الفلسطينية ومؤسسات دولية
 

اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، وبالتالي تتحدد   استخدام   على   اقتصرت إذ ،أمـا المحـددات فهي باألداة     

جرائية طبـيعة البـيانات وكفايتها بشمولية األداة وصدقها، وكذلك تحددت هذه الدراسة بالتعريفات اإل             

 .لمفاهيمها
 

 )اإلطار والعينة ( مجتمع الدراسة7.4
 

من جميع  المؤسسات التي حصلت على بيانات من الجهاز           فـي المسح  الدراسـة   يـتكون مجـتمع     

، وهذه المؤسسات موجودة في     2008المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني ضمن فترة مرجعية محددة           

 ):3.3(الملحق 
 

 :إطار المعاينة 

قائمة بالمؤسسات والوزارات التي حصلت على  بيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في              

 .2008رة مرجعية عام فت
 

 : العينةتصميم
 

 .عينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحلة واحدة
 

 :طبقات تصميم العينة

 . حكومي، خاص، مؤسسات أهلية دولية، مؤسسات أهلية محلية: نوع الجهة التي استخدمت البيانات
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 حجم العينة 

 .نه منها استبا67 مؤسسة ووزارة، وقد تم الحصول على 80بلغ حجم العينة 
 

 توزيع العينة
 

 )توزيع متناسب مع الحجم(توزيع العينة حسب القطاع واإلطار : 4.4جدول 
 

 القطاع اإلطار العينة النسبة المئوية عدم االستجابة
 حكومي 127 37 29.1% 5
 خاص 4 2 50.0% 2
 مؤسسات أهلية دولية  78 22 28.2% 4
 مؤسسات محلية أهلية  30 6 20.0% 2
 المجموع 239 67 28.0% 13

 
 

  الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة8.4
 

الجنس، العمر،  : وهي) المتغيرات الخلفية ( الدراسةاستعراض للخصائص الديمغرافية لعينة     فيما يأتي   

الذي يعمل به المبحوثين، وقطاع العمل، والمسمى       ) مكان العمل (المؤسسة  \الفئة الوظيفية، اسم الوزارة   

ـ    العملية، حيث انه من    الخبرة  و  والتخصص العلمي،  ،راد العيـنة، والمستوى التعليمي    الوظيفـي إلف

الممكن ان يكون لتلك الخصائص تأثير على إجاباتهم حول دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني              

 . ورسم السياسات التنمويةطفي دعم التخطي
 

البية العظمى من الذكور، حيث بلغ      إن الغ ) 1.4الشكل  (فـيما يـتعلق بجـنس المبحوثين، يتضح من          

ومن %).  31.3( بنسبة   21من إجمالي العينة، فيما بلغ عدد اإلناث        %) 68.7( بنـسبة    46عـددهم   

المالحـظ هـنا أن عدد الذكور يزيد بحوالي ضعفين عن عدد اإلناث، ويعزى ذلك إلى طبيعة اعتالء      

واقع العليا في الوظائف المختلفة بسبب      الوظائف في القطاعات المختلفة، حيث يسيطر الرجال على الم        

 .االعتقاد بقدرة الرجال على اتخاذ القرارات اكثر من النساء
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 .حسب الجنسأفراد العينة توزيع : 1.4 شكل 
 

68.7

31.3

ذآور

اناث

 
ت بأن أعلى نسبة حصل   ) 5.4الجدول  (أمـا فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة حسب العمر، فيتضح من            

بنسبة     )  سنة فاكثر  50(، تلتها الفئة العمرية     %35.8بنسبة  )  سـنة  39-30(علـيها الفـئة العمـرية       

، وكانت أقل نسبة للفئة العمرية               %20.9على  )  سنة 49-40(، فـيما حـصلت الفئة العمرية        25.4%

لتي تقع  وا)  سنة 49-30(ويالحظ مما سبق أن فئات العمر من        %.  17.9بنـسبة   )  سـنة  20-29(

، وذلك بسبب   %)61.2(ضمن فئات العمر األكثر طلبا في التوظيف، قد حصلت على النسبة األعلى             

قـدرتها على العطاء في مثل هذا العمر المتالكها للخبرة المناسبة، بحيث تكون القيمة المضافة لهذه                

 .الفئة كبيرة في العمل
 

 .حسب العمرأفراد العينة توزيع : 5.4 جدول
 

 العمر التكرار لمئويةالنسبة ا

17.9 12 20-29 

35.8 24 30-39 

20.9 14 40-49 

25.4 17 50+ 

 المجموع 67 100
 

من إجمالي  % 44.8أن  ) 6.4الجدول  (وفـيما يتعلق بالفئة الوظيفية إلفراد العينة، فيتضح من خالل           

ر في وزاراتهم ومؤسساتهم    العينة هم من فئة اإلداريين الذين يتولون باألساس إدارة اإلدارات والدوائ          
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ويـتولون المهـام اإلشـرافية وتنظيم العمل داخل تلك اإلدارات واألقسام بشكل أساسي، كما يتولون                

األشـراف علـى فئة الفنيين وغيرهم من المرؤوسين في تلك اإلدارات والدوائر كجزء من التسلسل                

وهم الذين يختصون في تنفيذ     % 29.9الوظيفـي وتبعا للهيكل التنظيمي، في حين بلغت نسبة الفنيين           

األعمال الفنية بشكل أساسي، ولكن وفي نفس الوقت فإن الفئتين اإلداريين والفنيين على ارتباط وثيق               

 .ويكمالن بعضهما
 

 .الفئة الوظيفيةحسب افراد العينة توزيع : 6.4 جدول
 

الفئة الوظيفية تكرارال النسبة المئوية
 فني 20 29.9
 إداري 30 44.8
 غير ذلك 17 25.4

 المجموع 67 100

 
إلى أن اكثر من نصف العينة      ) 2.4الشكل  (أمـا فيما يتعلق بتوزيع العينة حسب قطاع العمل، فيشير           

يعملـون فـي القطـاع العام الحكومي، يلي ذلك القطاع األهلي الفلسطيني بنسبة                  %) 55.2(بقلـيل   

، وجاءت اقل نسبة للقطاع الخاص      %9.0سبته  ، فـيما حصل قطاع الهيئات الدولية على ما ن         32.8%

، وتجدر اإلشارة إلى أن حجم كل قطاع يعزى إلى اإلطار الذي سحبت العينة              %3.0الفلسطيني بواقع   

علـى أساسـه، إذ أن تمثيل كل قطاع في العينة كان اعتمادا على اإلطار، وقد تم تحديد ذلك بنسب                    

لقطاع الهيئات الدولية          % 20.0للقطاع األهلي و  % 20.0للقطاع العام الحكومي و   % 29.1معينة تقدر   

ويعزى السبب لعدم تساوي نسبة التمثيل لكل القطاعات إلى اإلطار،          .  للقطـاع الخـاص   % 50.0و

، والذي يشمل كافة    2008حـيث أن اإلطـار الذي تم االعتماد عليه في سحب العينة هو إطار لعام                

فهم سابق الذكر، وبحسب تصميم العينة، فقد تم اختيار            مـستخدمي البـيانات من الجهاز حسب تصني       

 وزارة ومؤسسة، وقد تم توزيعها حسب النسب سابقة الذكر على           80كعيـنة أي مـا يقـارب        % 33

 . استبانه صالحة67القطاعات المختلفة وحسب توفرها في اإلطار وتم استرجاع 
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 .القطاعحسب أفراد العينة توزيع : 2.4 شكل 
 

حكومة مرآزية؛ 55.2

خاص وطني؛ 3.0

قطاع اهلي؛  32.8

هيئة دولية؛  9.0

 
 

أن نصيب الوظائف العليا    ) 3.4الشكل  (أما فيما يتعلق بتوزيع العينة حسب المسمى الوظيفي، فقد بين           

، تلتها فئة المدراء    %)23.9(كـان مرتفعاً، حيث كانت أعلى نسبة للذين يعملون كمدراء دوائر بنسبة             

، هذا وقد بلغت    %)20.9(عمال في نفس الفئة بنسبة      العامين ومساعدي المدراء العامين والقائمون باأل     

، وجاء أخيرا   %11.9، وقد بلغت نسبة رؤساء الشعب       %4.5نسبة وكالء الوزارة ومساعدو الوكالء      

 اإلشارة إلى أهمية ارتفاع نسبة الوظائف العليا من         وتجدر %. 6.0مـدراء ومنسقي المشاريع بواقع      

 .  داد الخطط وتنفيذهاحيث كونهم أصحاب قرار ويشرفون على إع
 
 .المسمى الوظيفيحسب أفراد العينة توزيع : 3.4شكل   
 

%20.9

%11.9

%32.8

%6.0

%23.9

%4.5

0 5 10 15 20 25 30 35

مدير عام\نائب\ق.ا باعمال مدير عام

وآيل وزارة\وآيل مساعد 

مدير دائرة\ق.ا مدير دائرة

رئيس شعبة

مديرمشروع\منسق مشروع

غير ذلك

 
إلى أن أعلى نسبة كانت لحملة شهادة       ) 7.4الجدول  (وأما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمبحوثين، فيشير        

، يليها حملة شهادة    %20.9البكالوريوس بنسبة   من إجمالي العينة، يليها حملة شهادة       %) 47.8(الماجستير  

، وكانت اقل نسبة لمن هم يحملون       %7.5، يليها حملة شهادة الدبلوم العالي بنسبة        %17.9الدكتوراه بنسبة   



 59

ويالحظ هنا أن نسب حملة الشهادات العليا مرتفع وهو مؤشر          %).  6.0(شهادات اقل من الدبلوم المتوسط      

وضوع الدراسة، حيث أن التخطيط ورسم السياسات بحاجة إلى ذوي المؤهالت           إيجابي ويتالءم مع أهمية م    

 .العليا، كما ويتفق ذلك مع المواقع الوظيفية العليا التي يحتلها هؤالء األشخاص
 
 .ستوى التعليميحسب المأفراد العينة توزيع : 7.4 جدول 
 

 المستوى التعليمي العدد  المئويةالنسبة

 دبلوم أو اقل 4 6.0

 بكالوريوس 14 20.9

 دبلوم عالي 5 7.5

 ماجستير 32 47.8

 دكتوراه 12 17.9

 المجموع 67 100

 
بأن النسبة األعلى من المبحوثين هم ممن لديهم عدد         ) 4.4الشكل  (وفـيما يـتعلق بالخبرة العملية، فيبين        

، في  %25.4 بنسبة)  سنة 15-11(، تلتهم الفئة    %28.4، وبلغت نسبتهم    ) سنوات 10-6(سـنوات خبرة    

لمن لديهم سنوات خبرة              % 17.9، و ) سنة فاكثر  21(لمـن لـديهم خبرة      % 22.4حـين بلغـت النـسبة       

وتعتبر %.  6.0وقد بلغت نسبتهم    )  سنة 20-16(، وكانت اقل نسبة لمن لديهم سنوات خبرة         ) سنة 1-5(

مال بصورة جيدة ومهنية ومؤشر     سنوات الخبرة العملية من المؤشرات الهامة على القدرة على إنجاز األع          

مهـم أيـضا على القدرة على التخطيط بنجاح، ويرتبط هذا المؤشر أيضا مع المستوى التعليمي والموقع                 

 .الوظيفي كمؤشرات مكملة لبعضها البعض
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 ) العمليةالخبرة(العمل عدد سنوات أفراد العينة حسب توزيع : 4.4شكل 

%17.9

%28.4
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%22.4
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%

1‐5 6‐10 11‐15 16‐20 21 +

سنوات الخبرة
 

 

، بأن جميع   )8.4الجدول  (وفـيما يـتعلق باسـتخدام البـيانات اإلحصائية تبعاً لطبيعة العمل، فيبين              

المبحوثـين، أفادوا بأن طبيعة عملهم بحاجة للبيانات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز، وهذا يدلل على               

 البيانات وبالتالي انعكاس ذلك     ، يستخدمون )المبحوثين(أهمـية تلك البيانات، كذلك أن الفئة المستهدفة         

علـى إجابـاتهم فيما بعد على بقية محاور االستبانة بشكل إيجابي، مما ينعكس أيضاً على نتائج تلك                  

 .الدراسة بالشكل الذي يضمن تقييم مهني للجهاز ودوره في دعم التخطيط ورسم السياسات التنموية
  
 لهم تحتاج الستخدام البيانات اإلحصائية أم ال  أفراد العينة حسب كون طبيعة عمتوزيع: 8.4جدول  

  

 العدد النسبة
استخدام البيانات اإلحصائية تبعًا لطبيعة 

 العمل

 نعم 67 100

 ال - -

 المجموع 67 100
 

، بأن جميع   )9.4الجدول  (وفـيما يـتعلق بمـدى اسـتخدام المبحوثـين للبيانات اإلحصائية، فيبين              

 واستخدموا البيانات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز، وهذا يدلل على أن           المبحوثـين، أفادوا بأنهم سبق    

، لـديهم الخبرة الكافية بتلك البيانات وطبيعتها، ودالالتها، وأهميتها          )المبحوثـين (الفـئة المـستهدفة     

للتخطـيط وبالتالـي لديهم الخبرة الكافية أيضاً على تقييمها ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيها،                

 .فة إلى بقية المحاور التي يمكنهم تقييمها بشكل موضوعي وإيجابيإضا
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 . أفراد العينة حسب إن سبق واستخدموا البيانات اإلحصائية   توزيع:  9.4دول   ج

  

 العدد النسبة
 استخدام البيانات اإلحصائية سابقًا

 

 نعم 67 100

 ال - -

 المجموع 67 100
 

ين للبيانات اإلحصائية ألغراض التخطيط ورسم السياسات       أمـا فـيما يـتعلق بمدى استخدام المبحوث        

، من المبحوثين، أفادوا بأنهم     %)88.1(، بـأن الغالبية العظمى      )10.4الجـدول   (، فيبـين    ةالتـنموي 

اسـتخدموا البيانات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز لذلك الغرض، وهذا يدلل على أن الفئة المستهدفة               

العملية في كيفية استخدام البيانات اإلحصائية ألغراض التخطيط وبالتالي،         ، لديهم الخبرة    )المبحوثين(

تمكـنهم مـن معرفة مواقع القوة ومواقع الخلل والنواقص والثغرات، حيث أن التغذية الراجعة منهم                

تكـون قوية جداً ويمكن استخدامها لعملية التقييم مستقبالً من اجل تطوير نواحي الخلل وتعزيز نقاط                

 .القوة
 

التخطيط ورسم    أفـراد العينة حسب استخدام البيانات اإلحصائية ألغراض        توزيـع : 10.4جـدول   

 السياسات التنموية 
  

 العدد النسبة
استخدام البيانات اإلحصائية إلغراض 

 ةالتخطيط ورسم السياسات التنموي
 نعم 59 88.1
 ال 8 11.9

 المجموع 67 100
 
 

كمرجع للعمل، العداد   (ت من قبل المبحوثين للبيانات اإلحصائية       أمـا فـيما يـتعلق ببقية االستخداما       

، بأن المبحوثين، أفادوا    )5.4الشكل  (الدراسـات والبحوث، ألغراض قانونية وإعالمية وثقافية، فيبين         

% 80.6بـأنهم استخدموا البيانات اإلحصائية لتلك األغراض وبنسب مختلفة، حيث استخدموها بواقع             

ألغراض % 31.3ألغراض إعداد الدراسات والبحوث، و    % 91.0يادي، و ألغـراض العمـل االعت    



 62

ألغـراض ثقافـية، وهذا يشير إلى أن هناك         % 76.1إلغـراض إعالمـية، و    % 47.8قانويـنة، و  

استخدامات عديدة لتلك البيانات اإلحصائية وتصب في نواحي مختلفة والتي من شأنها أن تغني بطرق               

 .عدة معرفة وثقافة المستخدمين
 
 
 أفراد العينة الذين أجابوا بنعم حسب الغرض من استخدامهمتوزيع : 5.4 شكل   

 للبيانات اإلحصائية
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  أهم الصعوبات التي واجهها الباحث في جمع البيانات 9.4
 

 :وبات تتمثل بما يلي توزيع االستبانات، وهذه الصعأثناءواجه الباحث مجموعة من الصعوبات 
 
 .شح المصادر والمراجع ذات العالقة المباشرة بموضوع الدراسة. 1

عـدم القـدرة على الوصول لجزء من العينة المستهدفة، وخاصة أولئك الذين يعملون في وظائف              . 2

 .عليا بسبب انشغالهم وتدني نسبة استجابتهم

 .م االستمارةوجود عدم رضى لدى بعض المبحوثين متذرعين بكبر حج. 3

 .تأخر استيفاء بعض االستمارات من قبل المبحوثين، ووجوب العودة لهم مرارا للحصول عليها. 4

عدم تواجد بعض المبحوثين المستهدفين في أماكن عملهم ضمن العينة لفترة طويلة أثناء فترة جمع               . 5

 .البيانات، بسبب اإلجازات أو السفر
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 الخامسالفصل 

______________________________________________________ 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت أليها الدراسة، وفقا لفقرات االستبانة ومجاالتها                

  أصغر وحدات   إلى ليكرت الخماسي    مقياس تقسيم النتائج تم  تفسير أجل  من ).محاور الدراسة  (

 )1.5(الجدول    في التقسيم   وفق  لإلجابات    الحسابية  المتوسطات   قيم  إلى  استنادا
 

  تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين  1.5جدول 
 

معارض بشدة وبدرجة كبيرة جداً 1.00 -1.19 
معارض بشدة وبدرجة كبيرة 1.20-1.39 

جة متوسطةمعارض بشدة وبدر 1.40-1.59 
معارض بشدة وبدرجة صغيرة 1.60-1.79 

معارض بشدة وبدرجة صغيرة جداً 1.80-1.99 
معارض بدرجة كبيرة جداً 2.00 -2.19 

معارض بدرجة كبيرة 2.20-2.39 
معارض بدرجة متوسطة 2.40-2.59 
معارض بدرجة صغيرة 2.60-2.79 

 )عدم الموافقة(معارضة 

 
 
 
 

معارض بدرجة صغيرة جداً 2.80-2.99 
 3.00 محايد حياد

موافق بدرجة صغيرة جداً 3.01-3.20 
موافق بدرجة صغيرة 3.21-3.40 
موافق بدرجة متوسطة 3.41-3.60 
موافق بدرجة كبيرة  3.61-3.80 

موافق بدرجة كبيرة جداً 3.81-4.00 
موافق بشدة بدرجة صغيرة جداً 4.01-4.20 

ة صغيرةموافق بشدة بدرج 4.21-4.40 
موافق بشدة بدرجة متوسطة 4.41-4.60 
موافق بشدة بدرجة كبيرة  4.61-4.80 

 

 
 
 
 
 
 5.00-4.81 موافق بشدة بدرجة كبيرة جداً موافقة
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  محاور الدراسة1.5
 

تقييم  : فيما يأتي عرض وتحليل ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حول المحاور الرئيسية للدراسة                 

 للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز               الموقع اإللكتروني 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء             

، مدى شمول البيانات     ) الجانب اإلعالمي، وورش العمل      (الفلسطيني، تقييم العالقة مع الجمهور        

حصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين إلغراض التخطيط ورسم السياسات التنموية، المتوسطات                 اإل

الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة ذات العالقة بدور الجهاز المركزي لإلحصاء                 

 ). 2.5جدول (الفلسطيني في التخطيط ورسم السياسات التنموية كما هي مبينه في            
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة ذات العالقة بدور الجهاز :2.5جدول 

 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني في التخطيط ورسم السياسات التنموية
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

:المحاور

0.83 3.50 
كزي اتجاهـات المبحوثـين نحـو تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المر          

 لإلحصاء الفلسطيني

0.71 3.63 
اتجاهـات المبحوثين نحو تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز           

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني

0.82 3.61 
اتجاهـات المبحوثـين نحـو تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

0.76 3.71 
الجانب اإلعالمي،  (وثين نحو تقييم العالقة مع الجمهور       اتجاهـات المبح  

 )وورش العمل

0.71 3.74 
اتجاهـات المبحوثـين حـول مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها           

 لمتطلبات المستخدمين إلغراض التخطيط ورسم السياسات التنموية

 القيمة الكلية 3.64 0.77
 

وهي موافقة بدرجة    ) 3.64(ن القيمة الكلية للمحاور بلغت      ، إلى أ  )2.5(تشير النتائج بحسب الجدول    

).    3.74 و3.50(كبيرة من المستوى الرابع، حيث أن قيم المتوسطات الحسابية للمحاور تتراوح ما بين      

يتضح من قراءة هذه النتائج أن هناك تجانساً في إجابات المبحوثين وعدم وجود تشتت فيها، حيث يشير              

 المتوسطات الحسابية لجميع المحاور إلى وجود توافق في آراء المبحوثين وتوجه                  ذلك إلى التقارب في    
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إيجابي حول المحاور المختلفة، وبالتالي وجود دور للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم             

 .   التخطيط ورسم السياسات التنموية    
 

 :ي تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين1.1.5
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز              

 ). 3.5جدول  (المركزي لإلحصاء الفلسطيني كما هو مبين في       
 

 في إجابات    3أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  ) 3.50(تشير القيمة الكلية للمحور   

، وهي تعكس )3.96 و3.24( اإلجابات على جميع فقرات المحور ما بين     المبحوثين، حيث تراوحت  

توجه إيجابي لوجود موقع إلكتروني جيد ومالئم للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وان هذا الموقع          

يتسم بالمجمل بوجود الصفات التي تمكن المستخدمين من استخدامه بكل سهولة ويسر، وبالتالي       

هم من البيانات والنشرات اإلحصائية الالزمة لعملهم،  إال أن بعض الفقرات في           الحصول على متطلبات   

هذا المحور بحاجة إلى تركيز الجهود عليها وتطويرها وذلك من حيث ضمان وجود بيانات تغطي                

المستويين الجغرافي والزمني، وكذلك ضمان احتواء الموقع على مؤشرات إحصائية أشمل وأوسع مما               

طي جميع المواضيع اإلحصائية التي يتم العمل عليها في الجهاز، وبالتفاصيل لكل                   عليه أالن لتغ  

وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة المتعلقة بمالئمة الموقع من حيث التصميم والتي حصلت على                    .  موضوع

، والفقرة المتعلقة بالبيانات اإلحصائية من حيث كونها مبوبة حسب الموضوع               )3.96(متوسط حسابي  

، وهما الفقرتان اللتان ال تحتاجان إلى مزيد من التعزيز    )3.81(تي حصلت على متوسط حسابي    وال

والتطوير، حيث انهما أمران أساسيان في الحكم على الموقع اإللكتروني ألي مؤسسة، فالتصميم الجيد                

  والمالئم ووجود تبويب جيد ومالئم لمحتويات الموقع أمران يسهالن الدخول للموقع وتصفحه        

والحصول منه على المطلوب بأقل وقت وجهد، وبالتالي نيل رضى المستخدمين وتلبية احتياجاتهم على        

أساس أن هذا الموقع بمثابة البوابة الرئيسية للمستخدمين للحصول على متطلباتهم بسرعة إلنجاز أعمال                

الفقرات في هذه    تتصف بالسرعة واألهمية أيضا، ومن األهمية بمكان أيضاً اإلشارة إلى أحد أهم           

المحاور وهي الفقرة المتعلقة بكون البيانات اإلحصائية تتسم بكونها محدثة بشكل دوري، وهي فقرة              

ذات داللة إيجابية كبيرة لتميز الموقع اإللكتروني للجهاز، حيث يحتاج المستخدمين باستمرار لبيانات                 

التخطيط ورسم السياسات وتلك التي تتعلق      جديدة ومحدثة لتلبية متطلباتهم وإلنجاز أعمالهم ذات الصلة ب   

 . باألبحاث والدراسات أيضا    
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المتعلقة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المبحوثين حول المعايير     :  3.5 جدول

 . تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   بمحور 
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 يالحساب

يتـسم الموقـع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني         

 :بأنه

 مالئم من حيث التصميم 3.96 0.61

 يتسم بسرعة التصفح 3.54 0.80

0.86 3.45 
يتـسم تحمـيل البـيانات عن الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي           

 لإلحصاء الفلسطيني بالسهولة

 رات اإلحصائية المحتملةمحتوياته شاملة لجميع المؤش 3.28 0.85

 سهولة الوصول للبيانات المطلوبة 3.40 0.92

 إمكانية البحث سهلة 3.43 1.05

 البيانات اإلحصائية الموجودة مبوبه حسب الموضوع 3.81 0.74

 تتسم البيانات اإلحصائية بكونها بيانات محدثة بشكل دوري 3.66 0.84

 عالقةوجود رابط مع مواقع اخرى ذات  3.45 0.78

 متوفرة على المستوى الجغرافي المطلوبالبيانات   3.24 0.87

 متوفرة على المستوى الزمني المطلوبالبيانات   3.34 0.79

 القيمة الكلية 3.50 0.83
 

يمكن االستنتاج من نتائج المحور السابق بأن وجود موقع إلكتروني جيد ومالئم، وذو مواصفات تتيح      

 متطلباتهم بسرعة كبيرة، وبأقل جهد، ووجود بيانات محدثة ومبوبة بشكل        للمستخدمين الحصول على 

سهل وعلى اعتبار أن الموقع اإللكتروني ألي مؤسسة هو أحد المداخل المهمة واألساسية للداللة على         

تطور ومهنية تلك المؤسسة، وبالتالي تقديمها خدمة بمواصفات عالية للفئة المستهدفة، في حين وجود                

عض مكونات هذا المحور والتي تتعلق بالتغطية الجغرافية والزمنية للبيانات وشمولية              ضعف في ب 

المؤشرات والتي بحاجة إلى تطوير، وذلك بضمان تغطية البيانات للضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك                

حضر،    (جميع المحافظات بشكل أساسي وضرورة نشر بيانات على وحدات اصغر مثل نوع التجمع               

 . وكذلك وجود تغطية للفترات الزمنية وعدم وجود انقطاع في السالسل الزمنية       )ريف، مخيم
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 :تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2.1.5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول تقييم النشرات اإلحصائية التي                

 ).4.5جدول  (ز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كما هو مبين في      ينتجها  الجها   
 

 في إجابات    4أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  ) 3.63(تشير القيمة الكلية للمحور   

، وهي تعكس )3.97 و3.12(المبحوثين، حيث تراوحت اإلجابات على جميع فقرات المحور ما بين       

د ومالئم وذات جودة عالية والتي ينتجها الجهاز المركزي       توجه إيجابي لوجود نشرات إحصائية جي      

لإلحصاء الفلسطيني، وأن هذه النشرات تتسم بمعظم الصفات التي تمكن المستخدمين من استخدامها       

 الالزمة    اإلحصائية  بكل سهولة ويسر، وبالتالي الحصول على متطلباتهم من البيانات والمؤشرات          

هذا المحور بحاجة إلى تركيز الجهود عليها وتطويرها وذلك من            لعملهم، إال أن بعض الفقرات في      

حيث ضمان إنتاج نشرات وتقارير تراعي المستويات المختلفة من المستخدمين وشرائح الجمهور             

األخرى وأن ال تقتصر على شريحة بعينها كالباحثين والدارسين وأصحاب القرار، حيث يوجد       

ين لديهم حب االستطالع، وكذلك ضمان صدور النشرات     الذ  ) المواطنين (مستخدمين مثل عاديين 

والتقارير اإلحصائية في موعدها المحدد من اجل مالئمة بياناتها للفترة الزمنية المرجعية التي غطتها            

وبالتالي إعطاءها المدلول الذي أعدت وأنتجت من اجله، حيث تفقد تلك البيانات مدلولها في حال تأخر                 

تقارير عن موعدها وال يعود هناك إمكانية لالستفادة منها ومثال ذلك النشرات           إصدار تلك النشرات وال  

وتجدر   .  التي تعبر عن بيانات التعداد والمسوح الرئيسة مثل مسح القوى العاملة والمسوح االقتصادية           

اإلشارة إلى أن الفقرة المتعلقة بكون النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الشكل وطريقة العرض                

، والفقرة المتعلقة بكون فصول ومحتويات تلك النشرات        )3.97(ي حصلت على متوسط حسابي      والت

، والفقرة المتعلقة بجودة وسالمة الصياغة       )3.90(اإلحصائية مبوبة والتي حصلت على متوسط حسابي         

، والفقرات التي تتعلق بسهولة       )3.88(اللغوية للنشرات اإلحصائية والتي حصلت على متوسط حسابي            

) 3.87(االستخدام واحتوائها على مفاهيم ومصطلحات واضحة واللتان حصلتا على متوسطات حسابية          

لكل منهما، وهي الفقرات التي ال تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، حيث أنها جزئيات أساسية                      

ه وهو خدمة    وتأديتها للغرض الذي أنتجت من اجل     رللحكم على إيجابية ومالئمة تلك النشرات والتقاري       

الفئة المستهدفة وتلبية احتياجاتها للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ومن األهمية بمكان ايضاً اإلشارة إلى              

أحد أهم الفقرات في هذا المحاور وهي الفقرة المتعلقة بكون النشرات اإلحصائية تتسم بكونها مناسبة           

ول للمطلوب بسرعة، وكذلك الفقرة      من حيث الحجم وذلك لسهولة االطالع عليها، وتصفحها للوص    

بكون النشرات اإلحصائية تتسم بالدقة في محتوياتها من البيانات، وهي فقرات ذات داللة إيجابية كبيرة                  

على جودة النشرات اإلحصائية للجهاز، حيث يحتاج المستخدمون باستمرار لبيانات ذات جودة عالية                   
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الهم ذات الصلة بالتخطيط ورسم السياسات وتلك التي        ودقيقة ومحدثة لتلبية متطلباتهم وإلنجاز أعم   

 . تتعلق باألبحاث والدراسات أيضا     

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين بالمعايير    :  4.5جدول 

تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء    المتعلقة بمحور 

 الفلسطيني
 

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

تتسم النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز المركزي لإلحصاء     

 :  بما يأتييالفلسطين

0.65 3.97 
النـشرات اإلحـصائية مناسبة من حيث الشكل وطريقة العرض          

 )التصميم(

 تتسم النشرات اإلحصائية بجودة وسالمة الصياغة اللغوية 3.88 0.66

 ت اإلحصائية سهلة االستخدامالنشرا 3.87 0.78

 النشرات اإلحصائية تحتوي على مفاهيم ومصطلحات واضحة 3.87 0.74

 النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الحجم 3.76 0.61

 تتسم النشرات اإلحصائية بدقة بياناتها 3.64 0.64

 النشرات اإلحصائية بشموليتها للمؤشرات اإلحصائيةتتسم  3.40 0.70

 تتسم النشرات اإلحصائية بالتبويب لفصولها ومحتوياتها 3.90 0.50

 النشرات اإلحصائية محدثة 3.55 0.72

 النشرات اإلحصائية تصدر في الوقت المحدد 3.25 0.79

0.83 3.12 
النـشرات اإلحـصائية تراعـي المستويات المختلفة للمستخدمين         

 المحتملين

 لجميع المستخدمينأسعار النشرات اإلحصائية مناسبة  3.36 0.87

 القيمة الكلية 3.63 0.71
 

يمكن االستنتاج من نتائج المحور السابق بأن وجود النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز تشمل          

المواصفات التي تجعلها تلبي احتياجات المستخدمين ومتطلباتهم وتتيح لهم الحصول على مبتغاهم من                

 في عملهم، ذلك أنها نشرات مصمصة بشكل الئق وذات جودة          البيانات والمؤشرات التي يحتاجونها      

من حيث الصياغة والمحتوى وبياناتها تتصف بالدقة والشمول، في حين وجود ضعف في بعض           
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مكونات هذا المحور والتي تتعلق بضرورة مراعاتها للفئات المختلفة في المجتمع من حيث خلفياتهم                

 . وقت المحدد والذي بحاجة إلى تطوير     الثقافية والمعرفية وكذلك صدورها في ال     
 

 :تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 3.1.5
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين حول تقييم عملية الوصول للبيانات التي                 

 ).5.5جدول  ( هو مبين في  ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كما       
 

 في إجابات    4أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  ) 3.61(تشير القيمة الكلية للمحور   

، وهي تعكس )3.37 و3.94(المبحوثين، حيث تراوحت اإلجابات على جميع فقرات المحور ما بين       

لإلحصاء الفلسطيني، وأن       توجه إيجابي نحو عملية الوصول للبيانات التي ينتجها الجهاز المركزي         

عملية الوصول للبيانات تشمل بشكل عام بكافة التسهيالت والوسائل التي تمكن المستخدمين من           

الوصول للبيانات واستخدامها بكل سهولة ويسر وبالتالي الحصول على متطلباتهم من البيانات           

لتعامل مع مستخدمي وطالبي      والمؤشرات اإلحصائية الالزمة لعملهم، إذ يوفر الجهاز دائرة خاصة ل          

البيانات الذين يتوجهون مباشرة إلى مقرات الجهاز للحصول على البيانات بشكل مباشر، وتشمل عملية                 

الوصول للبيانات كافة الجزئيات لتسهيل الحصول على البيانات، من حيث االستقبال والتعامل ومستوى            

إلى تركيز الجهود عليها وتطويرها وذلك من     االهتمام، إال أن بعض الفقرات في هذا المحور بحاجة       

حيث سرعة التجاوب والمتابعة مع انه يوجد تعليمات واضحة في الجهاز بضرورة الرد على طلبات            

وتجدر اإلشارة إلى أن الفقرة المتعلقة بكون النشرات اإلحصائية        .  المستخدمين في غضون ثالثة أيام  

 والتي  CD و ةنشرات الورقية ومن خالل اإلقراض الممغنط  تنشر بطرق متعددة كاإلنترنت وااليميل وال

، وهي فقرة ذات أهمية، إذ تدل على اهتمام الجهاز على إيصال        )3.94(حصلت على متوسط حسابي    

البيانات لمستخدميها وطالبيها عبر شتى الوسائل لضمان عدم وجود ثغرات ونقص في هذه الناحية            

 .الوقت المناسب   لتمكنهم من االستفادة من البيانات في   
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين بالمعايير المتعلقة       5.5جدول  

  تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  بمحور
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

ت التي ينتجها الجهاز المركزي  تتسم عملية الوصول للبيانا 

 :  بما يأتي يلإلحصاء الفلسطين

 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالسهولة ؟ 3.70 0.82

 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالمرونة؟ 3.51 0.79

 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بحسن االستقبال؟ 3.88 0.81

 لى البيانات اإلحصائية بحسن المعاملة ؟يتسم الحصول ع 3.82 0.85

0.97 3.37 
يتـسم الحـصول علـى البـيانات اإلحصائية بسرعة التجاوب مع            

 الطلبات؟

 مستوى االهتمام بطلبات الجمهور كبير؟ 3.46 0.84

 مستوى المتابعة لطلبات الجمهور كبير؟ 3.37 0.87

0.72 3.43 
المطلوبة من الجمهور   مستوى توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية      

 كبير؟

0.76 3.94 
عبر CDإنترنت،  (النـشرات اإلحـصائية تنشر عبر طرق متعددة         

 )االيميل، نشرات ورقية، أقراص ممغنطة

 القيمة الكلية 3.61 0.82
 
 

يمكن االستنتاج من نتائج المحور السابق بأن وجود دائرة خاصة بخدمات الجمهور في الجهاز أمراً             

ية، حيث ومن خالل هذه الدائرة يتم تلبية متطلبات الجمهور من البيانات التي يطلبونها           في غاية األهم 

بشكل مباشر في الوقت الذي ال يستطيعون الوصول أليها من خالل الموقع اإللكتروني، أما بسبب     

عدم قدرتهم على استخدام اإلنترنت، أو بسبب عدم توفر تلك البيانات على الموقع اإللكتروني       

في حين وجود ضعف في بعض مكونات هذا المحور والتي تتعلق     .  فاصيل التي يريدونها  بالت

 . بمستوى المتابعة وسرعة التجاوب والتي بحاجة إلى تطوير       
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 ): الجانب اإلعالمي، وورش العمل(تقييم العالقة مع الجمهور  4.1.5
 

 حول تقييم العالقة مع الجمهور      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المبحوثين           

 ).6.5جدول (كما هو مبين في   )  الجانب اإلعالمي، وورش العمل    (
 

 في إجابات    4أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  ) 3.71(تشير القيمة الكلية للمحور   

، وهي تعكس )3.96 و3.46(المبحوثين، حيث تراوحت اإلجابات على جميع فقرات المحور ما بين       

وجه إيجابي للعالقة ما بين جمهور المستخدمين  والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وان هذه                 ت

العالقة تتسم بشكل كبير بوجود الركائز األساسية التي مكنت الجهاز من بناء عالقة قوية ومتينة مع     

ار المنتجين    المستخدمين، وذلك في النواحي المختلفة، اإلعالمية، وتنظيم ورش، العمل الخاصة بحو      

والمستفيدين من أجل خلق حالة من التواصل الدائم بين الجهاز والمستخدمين على اعتبار أن       

المستخدمين شريك أساسي في إنتاج البيانات وليسوا مجرد متلقين لمنتجات الجهاز، وتعد هذه الطريقة         

ن على متطلباتهم من من الطرق المتقدمة في بناء العالقات والشراكات، وبالتالي حصول المستخدمي           

المنتجات اإلحصائية الالزمة لعملهم، ولعل من المهم التركيز على بعض الجزئيات في هذا المحور                 

وتطويرها وذلك من حيث توقيت عقد الورش، وأن يكون مالئم للجميع، وان يكون الوقت المخصص                

ا لضمان عدم تقادمها، وكذلك     لها كافي وان يكون توقيت نشر البيانات مالئم أيضا للفترة المرجعية له       

وتجدر اإلشارة    .  ضمان األخذ بعين االعتبار مالحظات المشاركين في الورش لتطوير األداء مستقبال         

، والفقرة    )3.96(إلى أن الفقرة المتعلقة بوجود استفادة من الورش والتي حصلت على متوسط حسابي               

، والفقرة     )3.84(صلت على متوسط حسابي      المتعلقة بوجود كفاءة في إدارة وتنظيم الورش والتي ح         

، وهي    )3.82(المتعلقة بوجود تجهيزات مالئمة ومناسبة للورشة والتي حصلت على متوسط حسابي           

فقرت ال تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، حيث أنها أمور أساسية في الحكم على العالقة مع                   

امة لضمان نجاح تلك الورش، ومن األهمية بمكان     الجمهور، فالتنظيم واإلدارة الكفوءة للورش أمور ه   

أيضا اإلشارة إلى أحد أهم الفقرات في هذه المحاور وهي الفقرة المتعلقة بإعطاء أهمية كبيرة للجانب                   

، وهي )3.85(اإلعالمي لنشر الوعي اإلحصائي بين مستخدمي البيانات وحصلت على متوسط حسابي      

ال يمكن نجاح واستمرار النظام اإلحصائي في أي بلد بدون تعاون    فقرة ذات داللة إيجابية كبيرة، حيث   

كافة شرائح المجتمع معه وتحديداًَ شريحة المستخدمين على اعتبار انهم مزودو بيانات إلى جانب كونهم     

 . مستخدمين لتلك البيانات  
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لمعايير   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين با   :  6.5 جدول

 )  الجانب اإلعالمي، وورش العمل  (تقييم العالقة مع الجمهور  المتعلقة بمحور 
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 : تتسم العالقة مع الجمهور بما يأتي

0.84 3.61 
تقيـيم العالقة مع المستخدمين بشكل مستمر من خالل حوار المنتجين           

 والمستخدمين؟

0.76 3.59 
 مالحظات المستخدمين على أداءه بعين االعتبار ويطبقها        يأخـذ الجهاز  

 لمزيد من التحسين؟

0.73 3.68 
تعطـى أهمـية كبيـرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي اإلحصائي بين            

 .الجمهور

0.68 3.85 
تعطـى أهمـية كبيـرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي اإلحصائي بين            

 .مستخدمي البيانات

  نشر البيانات؟مالئمة توقيت 3.55 0.78

 مالئمة طرق عرض البيانات؟ 3.79 0.75

 توقيت استالم دعوة المشاركة في الورشة؟ 3.73 0.77

 هناك وثائق مرفقة مع دعوة المشاركة؟ 3.66 0.83

 توقيت عقد الورشة  مالئم للجميع؟ 3.46 0.82

 الوقت المخصص للورشة كافي؟ 3.52 0.91

 مقارنة بعدد المدعوين؟) سعة القاعة(رشةمالئمة مكان عقد الو 3.60 0.89

 توفر التجهيزات المالئمة والمناسبة للورشة؟ 3.82 0.74

 تتسم إدارة وتنظيم الورش بالكفاءة؟ 3.84 0.67

 يتسم تنظيم الورش بالكفاءة؟ 3.81 0.68

 هناك استفادة من الورش؟ 3.96 0.66

 هناك قيمة المضافة من الورشة؟ 3.85 0.66

 توفر ضيافة مالئمة؟ 3.72 0.75

 القيمة الكلية 3.71 0.76
 

يمكن االستنتاج من نتائج المحور السابق بأن اهتمام الجهاز بتقوية العالقة مع الجمهور من خالل      

 إضافية أخرى، يعتبر ذلك غاية في األهمية،           تالجانب اإلعالمي وحوار المنتجين والمستفيدين كمحطا        
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م التواصل مع الجمهور ويتم تزويدهم بكل جديد عن الجهاز        حيث ومن خالل هذه المحطات يت  

ومنتجاته على اعتبارهم شركاء، وبالتالي تلبية متطلباتهم المختلفة، كذلك يتم االستفادة من هذا               

التواصل بالحصول على تغذية راجعة منهم لتطوير أداء الجهاز بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات        

 حاجة لتطوير بعض مكونات هذا المحور والتي تتعلق بالوقت             في حين هناك  .   ذات جودة عالية  

 . المخصص للورش وتوقيت نشر البيانات وتوقيت عقد الورش       

مـدى شـمول البـيانات اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين ألغراض التخطيط ورسم              5.1.5

 .السياسات التنموية
 

 المبحوثين حول تقييم مدى شمول البيانات      المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات          

التخطيط ورسم السياسات التنموية كما هو مبين في       اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين ألغراض     

 ). 7.5جدول (
 

 في إجابات    4أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى  ) 3.74(تشير القيمة الكلية للمحور   

، وهي تعكس )3.94 و3.55(ت على جميع فقرات المحور ما بين    المبحوثين، حيث تراوحت اإلجابا   

توجه إيجابي لمجمل الفقرات التفصيلية المتعلقة بشمول وتلبية البيانات اإلحصائية للجهاز لمتطلبات                       

التخطيط ورسم السياسات التنموية، وأن هذه البيانات تلبي احتياجات المستخدمين ومن خاللها يمكن                  

د دراستها وتوصيفها، وكذلك يمكن تلك البيانات من اقتراح الحلول والتدخالت            تحديد المشكلة المرا  

الالزمة ومن ثم تجريب تلك الحلول والتدخالت لتوصلنا إلى مرحلة التقييم، ومن ثم مرحلة اقتراح              

وتصميم الحلول المناسبة، واألهم من ذلك أيضاً هو أن البيانات اإلحصائية تمكن المخططين وراسمي        

ات من مراقبة ورصد ألثر الحلول والتدخالت الختبار نجاعتها، ومن ناحية أخرى فإن البيانات                 السياس

اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع في النواحي المختلفة الديمغرافية واالجتماعية                   

د مجاالت   واالقتصادية  والبيئية، األمر الذي يتيح للمخططين وراسمي السياسات التنموية امكاينة تحدي             

التدخل وفي أي جانب من الجوانب التي فيها ضعف وبحاجة لتدخل ووضع خطط لها، كما أن تلك                    

البيانات تمكن المخططين وراسمي السياسات من استخدامها إلجراء المقارنات الزمنية والمكانية وكذلك              

ى نوع التدخل     استخدامها في وضع خطط قطاعية وشاملة، ولصنع خطط قصيرة وطويلة األمد بناء عل               

والمجال المستهدف، ويمكن استخدامها على مستوى اكثر تفصيال في حال كانت الحاجة لتدخل في               

وضع خطط لمعالجة البطالة والفقر ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الخدماتية، وتجدر اإلشارة إلى أن                   

ن والتي حصلت على متوسط حسابي     الفقرة المتعلقة بكون البيانات اإلحصائية تلبي احتياجات المستخدمي         

، والفقرة المتعلقة بكون البيانات اإلحصائية تمكن من تحديد المشكلة المراد دراستها والتي         )3.90(

، والفقرة المتعلقة بكون البيانات اإلحصائية تمكن من توصيف    )3.91(حصلت على متوسط حسابي    
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 ال تحتاج إلى مزيد من التعزيز      ، وهي فقرت  )3.90(المشكلة والتي حصلت على متوسط حسابي       

والتطوير، حيث أنها مداخل أساسية وهامة للمخططين وراسمي السياسات الستخدام البيانات في                     

 . التخطيط ورسم السياسات بشكل يمكنهم من النجاح     
 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين  : 7.5جدول 

ر المتعلقة بمحور مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين     بالمعايي

 . التخطيط ورسم السياسات التنموية ألغراض
 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

التخطيط      اإلحصائية من حيث شمولها وتلبيتها ألغراض     ت تتسم البيانا

 : ورسم السياسات التنموية بما يلي 

 يانات اإلحصائية تلبي احتياجاتكم كمستخدمين للبياناتالب 3.90 0.72

 البيانات اإلحصائية تمكن من تحديد المشكلة المراد دراستها 3.91 0.67

 البيانات اإلحصائية تمكن من توصيف المشكلة 3.90 0.53

 البيانات اإلحصائية تمكن من اقتراح الحلول والتدخالت الالزمة 3.55 0.88

 نات اإلحصائية تمكن من تجريب الحلول والتدخالت الالزمةالبيا 3.48 0.77

 البيانات اإلحصائية تمكن من تقييم الحلول والتدخالت 3.60 0.72

 البيانات اإلحصائية تمكن من إقرار الحلول والتدخالت 3.61 0.72

 البيانات اإلحصائية تمكن من تصميم الحلول والتدخالت الالزمة 3.61 0.70

 لبيانات اإلحصائية تمكن من الرصد المستمر الثر الحلول والتدخالتا 3.69 0.68

0.65 3.94 
البـيانات اإلحـصائية تعطـي صـورة واضحة عن حالة المجتمع في             

 النواحي الديمغرافية

0.58 3.82 
البـيانات اإلحـصائية تعطـي صـورة واضحة عن حالة المجتمع في             

 النواحي االجتماعية

0.54 3.88 
ائية تعطـي صـورة واضحة عن حالة المجتمع في          البـيانات اإلحـص   

 النواحي االقتصادية

0.70 3.55 
البـيانات اإلحـصائية تعطـي صـورة واضحة عن حالة المجتمع في             

 النواحي البيئية

 البيانات اإلحصائية تمكن المستخدمين من إجراء المقارنات عبر الزمن 3.88 0.59

 دمين من إجراء مقارنات جغرافيةالبيانات اإلحصائية تمكن المستخ 3.79 0.71
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 البيانات اإلحصائية تدعم القرارات والسياسات العامة 3.75 0.88

 البيانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي الشامل 3.85 0.74

 البيانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي القطاعي 3.87 0.78

 قصير المدىتستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط  3.84 0.90

 تستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط طويل المدى 3.67 0.91

0.74 3.69 
تـستخدم البيانات اإلحصائية في عمل مراجعة للخطة بناء على أحدث           

 البيانات

 تستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج إغاثة 3.69 0.66

 تنمويةتستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج  3.81 0.70

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير مشاريع بنية تحتية 3.73 0.69

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير مشاريع خدماتية 3.70 0.60

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكافحة الفقر؟ 3.66 0.73

 حة البطالة؟تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكاف 3.67 0.77

 القيمة الكلية 3.74 0.71
 

يمكن االستنتاج من نتائج المحور السابق بأن الجهاز يوفر العناصر والمداخل األساسية ألصحاب القرار            

وراسمي السياسات التنموية للقيام  بعملية التخطيط ورسم السياسات بشكل ناجح، فالبيانات اإلحصائية التي                     

يد المشاكل وتوصيفها، وتمكن من اقتراح الحلول وتجريبها، ومن ثم تمكن من          ينتجها الجهاز تمكن من تحد   

 .  القيام بعملية المراقبة والرصد لنجاعتها، وهي العناصر األهم في وضع الخطط وتنفيذها والتأكد من تطبيقها             
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  تأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين    2.5
 

دراسة على إجابات المبحوثين من خالل اختبار التباين          لقد تم فحص مدى تأثير خصائص عينة ال    

   :، يلخص أهم النتائج  )8.5( والجدول التالي   t.testاألحادي واختبار    
 

والخاص بتأثير خصائص عينة الدراسة على          ) 8.5(من خالل استعراض النتائج في الجدول       .1

ئة الوظيفية، والقطاع،        إجابات المبحوثين على محاور االستبانة، تبين أن كال من متغيرات الف        

والمستوى التعليمي والتخصص العلمي ليس لها أي تأثير على إجابات المبحوثين لجميع محاور               

، وبالتالي يمكن قبول الفرضية    )0.05(الدراسة، حيث كان مستوى الداللة اإلحصائية لها أكبر من     

 . القائلة بعدم وجود فروق تبعا لتلك المتغيرات     

، تبين أن هناك تأثير لمتغيرات الجنس، والعمر      )8.4(ائج نفس الجدول   ومن خالل استعراض نت  .2

 : والمسمى الوظيفي والخبرة العملية على بعض محاور الدراسة كما يلي        

هناك تأثير لمتغير الجنس على إجابات المبحوثين المتعلقة بمحور الموقع اإللكتروني             

 ).0.007(غ ، وبل)0.05(للجهاز، حيث أن مستوى الداللة كان اقل من      

هناك تأثير لمتغير العمر على إجابات المبحوثين المتعلقة بمحور الموقع اإللكتروني للجهاز،                 

، وكذلك كان لمتغير العمر     )0.008(، وبلغ  )0.05( حيث أن مستوى الداللة كان اقل من       

 ).0.031(تأثير على محور النشرات اإلحصائية، وكان مستوى الداللة     

مسمى الوظيفي على إجابات المبحوثين المتعلقة بمحور العالقة مع          هناك تأثير لمتغير ال   

، وكان لهذا المتغير  )0.002(، وبلغ )0.05(الجمهور، حيث أن مستوى الداللة كان اقل من    

تأثير آخر على إجابات المبحوثين لمحور التخطيط ورسم السياسات، وكان مستوى الداللة           

)0.002.( 

لعملية على إجابات المبحوثين المتعلقة بمحور النشرات         هناك تأثير لمتغير الخبرة ا     

، وبلغ         )0.05( اإلحصائية التي ينتجها الجهاز، حيث أن مستوى الداللة كان اقل من           

)0.026.( 
 

، والخاص بفحص مدى وجود تأثير لخصائص          ) 8.5(من خالل االستعراض السابق لنتائج الجدول       

ن أن متغيرات الفئة الوظيفية، والقطاع، والمستوى التعليمي، ال         العينة على إجابات المبحوثين، تبي    

يوجد لها أي تأثير على إجابات المبحوثين، فتبين أن لمتغيرات الجنس، والعمر، والمسمى الوظيفي،          

والخبرة العملية، تبين أن لها تأثير، ويعزى السبب بحسب الباحث، إلى أن نسبة الذكور أعلى من      

ارات اعتالء الذكور لمناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار، وعدم إعطاء النساء        نسبة اإلناث، العتب 

 كانت اكثر الفئات    49-30فرص متساوية في المنافسة، كذلك فيما يتعلق بالعمر، فإن الفئة العمرية         
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إجابة على االستبانة، حيث أن الفئة األكثر توظيفاً والتي تسيطر على المناصب اإلدارية هي من تلك                      

فئة، حيث أنها الفئة التي لديها القدرة والرغبة في العمل أكثر من بقية الفئات العمرية األقل منها               ال

واألكبر منها، كذلك فقد كان للخبرة العملية تأثيراً أيضاً، حيث أن لهذا المتغير دور كبير إلى جانب               

 . جاهات مختلفة    الجنس والعمر كمتغيرات تلعب دوراً أساسياً في التأثير على أصحابها بات          
 

 . الدالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين    : 8.5جدول 
 

 المحور

التخطيط ورسم 

 السياسات

العالقة مع 

 الجمهور

النشرات  الوصول للبيانات

 اإلحصائية

اإللكترونيالموقع   

مستوى 

 الداللة

F\T  مستوى

 الداللة

F\T  مستوى

 الداللة

F\T  مستوى

 الداللة

F\T  مستوى

 الداللة

F\T 

 المتغير

 الجنس 3.395 0.007 0.888 0.349 0.143 0.707 1.036 0.313 2.291 0.135
 العمر 4.366 0.008 3.163 0.031 0.744 0.530 1.626 0.192 1.563 0.207
 الفئة الوظيفية 0.514 0.601 0.099 0.905 0.313 0.732 0.879 0.420 0.373 0.690
 القطاع 0.241 0.868 1.303 0.281 0.031 0.993 1.259 0.296 1.024 0.388
 المسمى الوظيفي 1.857 0.071 1.936 0.059 1.202 0.310 3.238 0.002 3.252 0.002
 المستوى التعليمي 2.340 0.065 1.474 0.221 1.543 0.201 0.639 0.637 0.498 0.737
 الخبرة العملية 2.101 0.091 2.962 0.026 1.529 0.205 2.043 0.099 1.361 0.258
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 تلخيص النتائج 3.5
 

 :يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة كما يلي
 
وجود موقع إلكتروني جيد ومالئم وذات مواصفات تتيح للمستخدمين الحصول على متطلباتهم         .1

قع  بسرعة كبيرة وبأقل جهد، ووجود بيانات محدثة ومبوبة بشكل سهل، وعلى اعتبار أن المو           

اإللكتروني ألي مؤسسة هو أحد المداخل المهمة واألساسية للداللة على تطور ومهنية تلك           

 .  المؤسسة، وبالتالي تقديمها خدمة بمواصفات عالية للفئة المستهدفة         

وجود النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز تشمل المواصفات التي تجعلها تلبي احتياجات                .2

تيح لهم الحصول على مبتغاهم، من البيانات والمؤشرات التي          المستخدمين ومتطلباتهم، وت   

يحتاجونها في عملهم، ذلك أنها نشرات مصمصة بشكل الئق وذات جودة من حيث الصياغة      

 .  والمحتوى وبياناتها تتصف بالدقة والشمول    

وجود دائرة خاصة بخدمات الجمهور في الجهاز أمر في غاية األهمية، حيث أنه من خالل هذه          .3

دائرة يتم تلبية متطلبات الجمهور من البيانات التي يطلبونها بشكل مباشر في الوقت الذي ال       ال

يستطيعون الوصول إليها من خالل الموقع اإللكتروني، أما بسبب عدم قدرتهم على استخدام            

 اإلنترنت، أو بسبب عدم توفر تلك البيانات على الموقع اإللكتروني، بالتفاصيل التي يريدونها          

تمام الجهاز بتقوية العالقة مع الجمهور من خالل الجانب اإلعالمي وحوار المنتجين              اه .4

 إضافية أخرى، يعتبر ذلك في غاية األهمية، حيث ومن خالل هذه       توالمستفيدين كمحطا 

المحطات يتم التواصل مع الجمهور ويتم تزويدهم بكل جديد عن الجهاز ومنتجاته على اعتبارهم              

ية متطلباتهم المختلفة، كذلك يتم االستفادة من هذا التواصل بالحصول على             شركاء وبالتالي تلب  

 . تغذية راجعة منهم لتطوير أداء الجهاز بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية        

يوفر الجهاز العناصر والمداخل األساسية الصحاب القرار وراسمي السياسات التنموية للقيام                .5

لسياسات بشكل ناجح، فالبيانات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز تمكن من           بعملية التخطيط ورسم ا  

تحديد المشاكل وتوصيفها وتمكن من اقتراح الحلول وتجريبها، ومن ثم تمكن من القيام بعملية        

 .  المراقبة والرصد لنجاعتها، وهي العناصر األهم في وضع الخطط وتنفيذها والتأكد من تطبيقها           

 .نة الدراسة في ما يتعلق بمحتويات محاور الدراسة سابقة الذكرالتوافق في آراء عي .6

وجود ضعف يتعلق  بالتغطية الجغرافية والزمنية للبيانات وشمولية المؤشرات التي بحاجة إلى                 .7

تطوير، باإلضافة إلى ضرورة مراعاة البيانات للفئات المختلفة في المجتمع من حيث خلفياتهم                      

ورها في الوقت المحدد، كما انه يوجد ضعف يتعلق بمستوى           الثقافية والمعرفية وكذلك صد    

 . المتابعة وسرعة التجاوب من قبل خدمات الجمهور والتي بحاجة إلى تطوير          
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هناك حاجة لتطوير بعض المكونات الجزئية الخاصة بتقييم العالقة مع الجمهور، منها الوقت                  .8

 . المخصص للورش، وتوقيت نشر البيانات، وتوقيت عقد الورش      
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 السادسالفصل 

______________________________________________________ 

 االستنتاجات والتوصيات
 

  االستنتاجات 1.6
 

 :أهم االستنتاجات التي خلصت أليها الدراسة وهي
 

اسية التي من شأنها اإلسهام     تتوفـر لدى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المكونات األس         .1

 :في عملية التخطيط ورسم السياسات التنموية من حيث
 

 .توفر موقع إلكتروني بمواصفات مالئمة 

 . رصانة ودقة النشرات اإلحصائية 

 عملـية الوصـول للبيانات من قبل المستخدمين من خالل توفر دائرة تعنى بخدمات           

 .الجمهور

ور لضمان التواصل، وللحصول على التغذية       اهـتمام الجهـاز بالعالقـة مع الجمه        

 .الراجعة منهم من خالل عقد ورش تتعلق بحوار المنتجين والمستفيدين

 شـمول البـيانات اإلحصائية ومنتجات الجهاز لعناصر التخطيط وتلبيتها لمتطلبات            

 .التخطيط ورسم السياسات التنموية
 

يانات اإلحصائية في أماكن عملهم،     يـسهم الذكـور بشكل أكبر من اإلناث في التعامل مع الب            .2

حـيث كانـت النسبة لصالح الذكور من بين المبحوثين، وذلك بسبب كون الذكور يسيطرون               

علـى مواقع إدارية عليا أكثر من النساء، ولديهم القدرات والمهارات التي يتفوقون فيها على               

 .اإلناث
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لوظيفي، أي الموقع اإلداري في     لعـبت متغيرات عديدة مثل العمر والخبرة العملية والمسمى ا          .3

 .العمل، لعبت دوراً في التأثير على إجابات المبحوثين في بعض المحاور
 

هـناك ضعف في بعض المركبات الجزئية داخل كل مركب رئيسي من المكونات التي يعتمد                .4

عليها الجهاز للتمكن من دعم عملية التخطيط ورسم السياسات والتي بحاجة إلى التركيز عليها              

 : وتطويرها وهي
 

 .ضرورة التغطية الجغرافية والزمنية للبيانات 

 . ضرورة شمولية المؤشرات لجميع الجوانب 

 ضـرورة مـراعاة البـيانات للفئات المختلفة في المجتمع من حيث خلفياتهم الثقافية      

 .والمعرفية

 . ضرورة صدور البيانات في الوقت المحدد 

 .من قبل خدمات الجمهور ضعف بمستوى المتابعة وسرعة التجاوب  
 

 : هناك حاجة لتطوير بعض المكونات الجزئية الخاصة بتقييم العالقة مع الجمهور، منها .5
 

 الوقت المخصص للورش 

 توقيت نشر البيانات 

 .توقيت عقد الورش 
 

  التوصيات2.6
 

 : أهم التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها الدراسة كما يلي          
 
هاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لمؤشرات تغطي جميع       ضـرورة تغطـية بـيانات الج      . 1

 ).التوزيع الجغرافي وبمستويات تفصيلية(المناطق 

 .المقارنة عبر الزمنألغراض ضرورة تغطية البيانات اإلحصائية للسالسل الزمنية . 2

 ضـرورة األخذ بعين االعتبار فئات المجتمع المختلفة عند إنتاج البيانات اإلحصائية تبعاً            . 3

للتعليم وثقافة تلك الفئات على اعتبار أن تلك البيانات عرضة الستخدامها من كافة أطياف              

 .وفئات المجتمع، وليس فقط فئات معينة كالمثقفين وأصحاب القرار والمخططين
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ضـرورة ضمان صدور البيانات في الوقت المحدد لها، وضمان عدم تقادمها من أجل أن               . 4

 .أجله وأن تحافظ على مبدأ اآلنيةتؤدي الغرض الذي أنتجت من 

ضـرورة إعـادة النظر في قضايا تتعلق بالعالقة والتواصل مع الجمهور من خالل عقد               . 5

الـورش وأن تكـون ضمن الوقت المناسب للمستخدمين وأن يخصص لها وقت مناسب              

 .وكافي

 .ودقيقةتعميق الحوار بين الجهاز ومستخدمي البيانات ضماناً لتوفير إحصاءات حديثة . 6

 .االهتمام بقضية الوعي اإلحصائي من حيث أهميتها في التخطيط للتنمية. 7

تعزيـز وتقوية عالقة الجهاز مع الوزارات والمؤسسات المختصة والتي تعمل في مجال             . 8

 . التخطيط ورسم السياسات التنموية
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  استبانه الدراسة1.3ق ملح 

 
 دســجامعة الق

 كلية الدراسات العليا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة
 
 

 استبانه
 
 

 أخي الكريم، أختي الكريمة    
 

 :تحية طيبة وبعد  
 

دور الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في دعم          " بين يديك استمارة لجمع المعلومات حول     

 حول دور البيانات اإلحصائية      ةي دراسة علم إنجاز بقصد وذلك “ ويةالتخطيط ورسم السياسات التنم   

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مختلف المجاالت الديمغرافية واالجتماعية                  التي ينتجها 

  وذلك فايز فريجات   راف الدكتور  واالقتصادية والبيئية في التخطيط ورسم السياسات التنموية، بإش         

  أتمنى على حضرتكم    .المستدامة  لحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية          لمتطلبات ا   استكماالً

ستعامل بسرية     تقديمها    يجري المعلومات التي  التعاون في تعبئة هذه االستمارة، علماً أن البيانات و    

 .  تامة وألغراض البحث العلمي فقط     
 

 شكرا لحسن تعاونكم
 

              

   عصام الخطيب:الباحث
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 رقم االستمارة
 
 : ضع رمز اإلجابة المناسبة في المربع المقابل للسؤال:العامةبيانات ال: األولالقسم 

1 أنثى                                                                       .2         ذكر. 1:  الجنس

 2                                                                                     العمر بالسنوات

 3     ...........................)                        حدد(غير ذلك .3، إداري. 2، فني. 1الفئة الوظيفية 
 

 ___________________________________________________ :   المؤسسة\اسم الوزارة 

4 

 :القطاع

ــزية  . 1 ــومة مرك ــام (حك ــاع الع ــي   . 2)  القط ــاص وطن ــي   . 3خ ــاع األهل ــية  .4قط ــئة دول هي

 
                                                                      

5

  :المسمى الوظيفي

قائم بأعمال مدير عام         . 5وكيل مساعد   . 4وكيل وزارة    . 3  نائب مدير عام  /مساعد. 2     مدير عام. 1

مدير مشروع             . 10رئيس شعبه   . 9رئيس قسم    .  8قائم بأعمال مدير دائرة  . 7     مدير دائرة.6

 ................)                                   .......حدد (غير ذلك؟، . 12منسق مشروع       . 11

6 

 :ميـتوى التعليـالمس

 دكتوراه                      . 5 ماجستير. 4   اليـ دبلوم ع. 3   الوريوسـبك. 2  دبـلوم أو أقل  .1

7 

 8 ____________                _______________________________: التخصص العلمي

 9 )                                                                الخبرة العملية ( عدد سنوات العمل 
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 اإلحصائية؟استخدام البيانات : القسم الثاني اإلجابة

 .1 هل طبيعة عملك تحتاج إلى استخدام البيانات اإلحصائية؟  ال.2نعم  . 1

 .2 ، هل سبق واستخدمت البيانات اإلحصائية؟نعمفي حال كانت اإلجابة  ال.2نعم  . 1

 
  القسم الثانيتتم اإلجابة على القسم الثالث لجميع البنود بنعم أو ال، وبقية األقسام للذين أجابوا بنعم على أسئلة

ضع دائرة حول اإلجابة (اإلجابة 

 )الصحيحة
 ما هو الغرض الرئيسي من استخدامكم للبيانات اإلحصائية؟: القسم الثالث

 .1 إلغراض التخطيط ورسم السياسات ال.2نعم  . 1

 .2  كمرجع للعمل االعتيادي ال.2نعم  . 1

 .3 إعداد الدراسات والبحوث ال.2نعم  . 1

 .4 أغراض قانونية ال.2نعم  . 1

 .5 إلغراض اإلعالم ال.2نعم  . 1

 .6 لالطالع والثقافة ال.2نعم  . 1

 .7 حدد\أخرى ال.2نعم  . 1
 
 

 تقييم اإلحصاءات: الرابعالقسم 

 ما هي ابرز اإلحصاءات التي تحتاجونها في عملكم؟ وتقييمها من حيث المالئمة والدقة واإلتاحة حسب المجال     
 

 :ييم اإلحصاءاتمؤشرات تق

 :مالءمة اإلحصاءات يقصد بذلك مدى تلبية مخرجات الجهاز لالحتياجات الحالية والمستقبلية

 :دقة اإلحصاءات وصحتها  مدى دقة اإلحصاءات التي ينشرها الجهاز وصحتهايقصد بذلك

 :إتاحة البيانات الحصول عليها/ يقصد ذلك مدى توفر اإلحصاءات وسهولة الوصول 
 

 درجات التقييم الوصف الرمز

 مالئم جدا  هذا يعني بأن المنتجات تغطى كل التوقعات المرجوة منه 1

 مالئم هذا يعني بأن المنتجات تغطى معظم التوقعات المرجوة منه 2

 مالئم بدرجة متوسطة هذا يعني بأن المنتجات تغطى بعض التوقعات المرجوة منه 3

 غير مالئم عظم التوقعات المرجوة منههذا يعني بأن المنتجات ال تغطى م 4

 غير مالئم جدا هذا يعني بأن المنتجات ال تغطى أي شيء من التوقعات المرجوة منه 5
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 في العمود × حسب ما هو مبين أعاله، ونضع 5-1خيارات اإلجابة من 

 األخير في حال لم تستخدمها أو في حال عدم المعرفة عنها
م استخدمها ل

أو ال اعرف 

 عنها

 اإلحصاءات

  متاحة

 اإلحصاءات

  دقيقة

اإلحصاءات 

 مالئمة

 الرقم اإلحصاءات

والسكانية االجتماعية اإلحصاءات
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .1 مؤشرات ديموغرافية 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .2 قوى عاملة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .3 التعليم والثقافة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .4 الصحة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 مؤشرات مستوى المعيشة 5  4  3  2  1  5.
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .6 )النوع االجتماعي(الجندر  5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .7 العلم والتكنولوجيا 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .8 الجريمة والضحية 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .9 مؤشرات الطفل 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 )لجدار، المستعمرات، االنتفاضةا(رائيلية االجراءات االس 5  4  3  2  1  10.

االقتصادية اإلحصاءات
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .1 حسابات قومية 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .2 تجارة داخلية 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .3 تجارية خارجية 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .4 الخدمات 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .5 االستخدام 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .6 اإلنشاءات 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .7 خدمات النقل 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .8 الصناعة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .9 القطاع غير المنظم 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .10 األسعار 5  4  3  2  1 

 اإلحصاءات الجغرافية
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .1 مؤشرات الزراعة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .2 السياحة والفنادق 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .3 المواصالت واالتصاالت 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .4 البيئة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .5 ةالمصادر الطبيعي 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .6 الطاقة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .7 ميزان المدفوعات 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .8 مالية الحكومة 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .9 سكنالمساكن وظروف الم 5  4  3  2  1 
  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5 .10 استعماالت األرضي 5  4  3  2  1 

 



 90

 اتجاهات المبحوثين نحو تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني:   القسم الخامس

 مقياس اإلجابة

عارض أ

 بشدة

أوافق  موافق محايد أعارض

 بشدة

 الرقم :يتسم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأنه

 .1 مالئم من حيث التصميم  ؟       
 .2 يتسم بسرعة التصفح؟       
يتسم تحميل البيانات عن الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء          

 الفلسطيني بالسهولة؟ 

3. 

 .4 محتوياته شاملة لجميع المؤشرات اإلحصائية المحتملة؟       
 .5 سهولة الوصول للبيانات المطلوبة ؟      
 .6 إمكانية البحث سهلة؟     
 .7 البيانات اإلحصائية الموجودة مبوبه حسب الموضوع؟      
 .8 تتسم البيانات اإلحصائية بكونها بيانات محدثة بشكل دوري؟      
 .9  ؟ وجود رابط مع مواقع اخرى ذات عالقة           
 .10 ة على المستوى الجغرافي المطلوب؟   متوفرالبيانات       
 .11 متوفرة على المستوى الزمني المطلوب؟   البيانات       

 

 
 

 اتجاهات المبحوثين نحو تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: القسم السادس

 مقياس اإلجابة

أعارض 

 بشدة

أوافق  موافق محايد أعارض

 بشدة

 المركزي لإلحصاء   تتـسم النـشرات اإلحـصائية التـي ينـتجها الجهاز          

 : بما يلييالفلسطين
 الرقم

 .12 ؟ )التصميم (النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الشكل وطريقة العرض         
 .13 تتسم النشرات اإلحصائية بجودة وسالمة الصياغة اللغوية؟      
 .14 ام؟النشرات اإلحصائية سهلة االستخد     
 .15 النشرات اإلحصائية تحتوي على مفاهيم ومصطلحات واضحة؟       
 .16 النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الحجم؟     
 .17 تتسم النشرات اإلحصائية بدقة بياناتها؟     
 .18 النشرات اإلحصائية بشموليتها للمؤشرات اإلحصائية؟ تتسم      
 .19 ة بالتبويب لفصولها ومحتوياتها ؟  تتسم النشرات اإلحصائي     
 .20 النشرات اإلحصائية محدثة؟     
 .21 النشرات اإلحصائية تصدر في الوقت المحدد؟      
 .22 النشرات اإلحصائية تراعي المستويات المختلفة للمستخدمين المحتملين؟        
 .23 أسعار النشرات اإلحصائية مناسبة لجميع المستخدمين؟         
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  المركزي لإلحصاء الفلسطينياتجاهات المبحوثين نحو تقييم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها  الجهاز: القسم السابع

 مقياس اإلجابة

أعارض 

 بشدة

موافق محايد أعارض أوافق 

 بشدة

تتـسم عملـية الوصـول للبـيانات التـي ينتجها الجهاز المركزي لإلحصاء              

 : بما يلييالفلسطين
 الرقم

 .24 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالسهولة ؟     
 .25 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالمرونة؟     
 .26 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بحسن االستقبال؟     
 27 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بحسن المعاملة ؟     

 .28 بيانات اإلحصائية بسرعة التجاوب مع الطلبات؟يتسم الحصول على ال     
 .29 مستوى االهتمام بطلبات الجمهور كبير؟     
 .30 مستوى المتابعة لطلبات الجمهور كبير؟     
 .31 مستوى توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية المطلوبة من الجمهور كبير؟     
، عبر االيميل، نشرات ورقية، CDإنترنت، (ددة النشرات اإلحصائية تنشر عبر طرق متع     

 )أقراص ممغنطة

32. 

 

 )  الجانب اإلعالمي، وورش العمل(اتجاهات المبحوثين نحو تقييم العالقة مع الجمهور : القسم الثامن

 مقياس اإلجابة

أعارض 

 بشدة

أوافق  موافق محايد أعارض

 بشدة

 الرقم :تتسم العالقة مع الجمهور بما يلي

 .33 تقييم العالقة مع المستخدمين بشكل مستمر من خالل حوار المنتجين والمستخدمين؟           
يأخذ الجهاز مالحظات المستخدمين على أداءه بعين االعتبار ويطبقها لمزيد من              

 التحسين؟ 

34. 

 .35 . تعطى أهمية كبيرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي اإلحصائي بين الجمهور        
 .36 .ى أهمية كبيرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي اإلحصائي بين مستخدمي البيانات  تعط     
 .37 مالئمة توقيت نشر البيانات؟     
 .38 مالئمة طرق عرض البيانات؟        
 .39 توقيت استالم دعوة المشاركة في الورشة؟       
 .40 هناك وثائق مرفقة مع دعوة المشاركة؟          
 .41  الورشة  مالئم للجميع؟  توقيت عقد     
 .42 الوقت المخصص للورشة كافي؟        
 .43 مقارنة بعدد المدعوين؟  ) سعة القاعة ( مالئمة مكان عقد الورشة       
 .44 توفر التجهيزات المالئمة والمناسبة للورشة؟       
 .45 تسم إدارة وتنظيم الورش بالكفاءة؟        
 .46 ؟ يتسم تنظيم الورش بالكفاءة      
 .47 هناك استفادة من الورش؟         
 .48 هناك قيمة المضافة من الورشة؟        
 .49 توفر ضيافة مالئمة؟      
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اتجاهـات المبحوثين حول مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات المستخدمين إلغراض التخطيط ورسم السياسات               : القـسم التاسـع   

 التنموية

 مقياس اإلجابة

أعارض 

 بشدة

أوافق  موافق محايد أعارض

 بشدة

 اإلحـصائية من حيث شمولها وتلبيتها إلغراض التخطيط         تم البـيانا  تتـس 

 :ورسم السياسات التنموية بما يلي
 الرقم

 .50 البيانات اإلحصائية تلبي احتياجاتكم كمستخدمين للبيانات؟      
 .51 اد دراستها؟ البيانات اإلحصائية تمكن من تحديد المشكلة المر       
 .52 البيانات اإلحصائية تمكن من توصيف المشكلة؟       
 .53 البيانات اإلحصائية تمكن من اقتراح الحلول والتدخالت الالزمة؟        
 .54 البيانات اإلحصائية تمكن من تجريب الحلول والتدخالت الالزمة؟        
 .55 تدخالت؟البيانات اإلحصائية تمكن من تقييم الحلول وال      
 .56 البيانات اإلحصائية تمكن من إقرار الحلول والتدخالت ؟        
 .57 البيانات اإلحصائية تمكن من تصميم الحلول والتدخالت الالزمة؟       
 .58 البيانات اإلحصائية تمكن من الرصد المستمر الثر الحلول والتدخالت ؟        
حة عن حالة المجتمع في النواحي  البيانات اإلحصائية تعطي صورة واض     

 الديمغرافية؟

59. 

البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع في النواحي       

 االجتماعية؟

60. 

البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع في النواحي       

 االقتصادية؟

61. 

 .62 عن حالة المجتمع في النواحي البيئية؟  البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة       
 .63 البيانات اإلحصائية تمكن المستخدمين من إجراء المقارنات عبر الزمن؟           
 .64 البيانات اإلحصائية تمكن المستخدمين من إجراء مقارنات جغرافية؟         
 .65 البيانات اإلحصائية تدعم القرارات والسياسات العامة؟       
 .66 يانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي الشامل؟  الب     
 .67 البيانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي القطاعي؟       
 .68 تستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط قصير المدى؟       
 .69 تستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط طويل المدى؟       
 .70 ة في عمل مراجعة للخطة بناء على احدث البيانات؟ تستخدم البيانات اإلحصائي     
 .71 تستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج إغاثة؟       
 .72 تستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج تنموية؟       
 .73 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير مشاريع بنية تحتية؟       
 .74 ية في تطوير مشاريع خدماتية؟   تستخدم البيانات اإلحصائ     
 .75 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكافحة الفقر؟        
 .76 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكافحة البطالة؟       

 انتهت األسئلة
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  قائمة بأسماء محكمي االستمارة 2.3ملحق 
 
 

الرقم االسم المؤسسة

 .1 دكتور زياد قنامال جامعة القدس

 . 2 الدكتور مسلم أبو حلو جامعة القدس

 . 3 الدكتور حسين البرغوثي جامعة بيرزيت

 .4 الدكتور علي عبد الحميد جامعة النجاح الوطنية

 .5 الدكتور أحمد رأفت غضية جامعة النجاح الوطنية

 .6 الدكتور نادر سعيد  )جامعة بيرزيت(مركز دراسات التنمية 

 .7 الدكتور عبد الكريم مزعل ة القدس المفتوحةجامع

 .8 عناية زيدان مدير عام -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .9 مصطفى خواجا مدير دائرة-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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  قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات الممثلة في العينة 3.3 ملحق 
 

 الرقم  الوزارة/اسم المؤسسة اع العملنوع قط

 1 وزارة الشؤون االجتماعية حكومة مركزية
 2 وزارة العمل حكومة مركزية
 3 وزارة الداخلية حكومة مركزية
 4 وزارة الزراعة حكومة مركزية
 5 األضراراللجنة الوطنية لسجل حصر  حكومة مركزية
 6 وزارة شؤون المرأة حكومة مركزية

 7  سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرأمانة كزيةحكومة مر
 8 ديوان الرئاسة حكومة مركزية
 9 وزارة الثقافة حكومة مركزية
 10 واآلثاروزارة السياحة  حكومة مركزية
 11 سلطة جودة البيئة حكومة مركزية
 12 وزارة الصحة حكومة مركزية
 13 وزارة الشؤون الخارجية حكومة مركزية

 14 واإلداريةديوان الرقابة المالية  مركزيةحكومة 
 15 اإلداريةوزارة التخطيط والتنمية  حكومة مركزية
 16 اإلداريةوزارة التخطيط والتنمية  حكومة مركزية
 17 عمان-بنك القاهرة خاص وطني
 18 شركة االتصاالت الفلسطينية خاص وطني

 19 )ماس (السياسات االقتصادية واالجتماعيةمعهد  أهليقطاع 
 20 منتدى شارك الشبابي أهليقطاع 
 21 ياتحاد لجان المرأة للعمل االجتماع أهليقطاع 
 22 مركز دراسات التنمية-جامعة بيرزيت أهليقطاع 
 23 جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أهليقطاع 
 24  ديسأبو-جامعة القدس أهليقطاع 
 25 لسطيناتحاد نقابات عمال ف أهليقطاع 
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 26 جامعة القدس المفتوحة أهليقطاع 
 27 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أهليقطاع 
 28 جامعة بيرزيت أهليقطاع 
 29 جامعة النجاح الوطنية أهليقطاع 
 30 )أريج(معهد األبحاث التطبيقية  أهليقطاع 

 UNCTAD 31 هيئة دولية
 32 راعة والزذيةلألغ المتحدة األمممنظمة  هيئة دولية
 33  المتحدة للسكاناألممصندوق  هيئة دولية
 34 نقابات العمال الدنماركيين المتحدة هيئة دولية
 UNRWA 35 هيئة دولية
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  جداول التوزيع النسبي لمحاور أالستبانة  4.3ملحق 
 

تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز ايير المتعلقة بمحور التوزيع النسبي التجاهات المبحوثين بالمع: 1جدول 

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

أعراض 

 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض

 بشده

يتسم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني بأنه

 مالئم من حيث التصميم 6.1 54.5 28.8 9.1 1.5

 ة التصفحيتسم بسرع 7.6 45.5 33.3 12.1 1.5

1.5 12.1 33.3 45.5 7.6 
يتـسم تحمـيل البـيانات عن الموقع اإللكتروني للجهاز          

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالسهولة

 محتوياته شاملة لجميع المؤشرات اإلحصائية المحتملة 6.1 36.4 37.9 19.7 -

 سهولة الوصول للبيانات المطلوبة 7.6 47.0 25.8 18.2 1.5

 إمكانية البحث سهلة 12.1 43.9 22.7 16.7 4.5

 البيانات اإلحصائية الموجودة مبوبه حسب الموضوع 13.6 59.1 21.2 6.1 -

- 9.1 27.3 50.0 13.6 
تتـسم البـيانات اإلحصائية بكونها بيانات محدثة بشكل         

 دوري

 وجود رابط مع مواقع أخرى ذات عالقة 9.1 34.8 47.0 9.1 -

 متوفرة على المستوى الجغرافي المطلوبنات  البيا 6.1 33.3 37.9 22.7 -

 متوفرة على المستوى الزمني المطلوبالبيانات   3.0 43.9 39.4 12.1 1.5
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تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  التوزيع النسبي التجاهات المبحوثين بالمعايير المتعلقة بمحور : 2جدول 

 سطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفل
 

أعراض 

 بشدة

أعارض محايد أوافق أوافق 

 بشده

تتسم النشرات اإلحصائية التي ينتجها الجهاز المركزي 

  بما يلييلإلحصاء الفلسطين

- 4.5 9.1 71.2 15.2 
النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الشكل وطريقة العرض        

 )التصميم(

- 3.0 19.7 63.6  وسالمة الصياغة اللغويةتتسم النشرات اإلحصائية بجودة  13.6

- 7.6 15.2 60.6  النشرات اإلحصائية سهلة االستخدام 16.7

- 7.6 12.1 66.7 13.6 
النـشرات اإلحـصائية تحـتوي على مفاهيم ومصطلحات         

 واضحة

- 4.5 18.2 72.7  النشرات اإلحصائية مناسبة من حيث الحجم 4.5

- 6.1 25.8 65.2  ة بياناتهاتتسم النشرات اإلحصائية بدق 3.0

- 12.1 34.8 53.0  النشرات اإلحصائية بشموليتها للمؤشرات اإلحصائيةتتسم  -

- 1.5 12.1 80.3  تتسم النشرات اإلحصائية بالتبويب لفصولها ومحتوياتها 6.1

- 9.1 30.3 56.1  النشرات اإلحصائية محدثة 4.5

- 18.2 40.9 37.9  محددالنشرات اإلحصائية تصدر في الوقت ال 3.0

4.5 15.2 43.9 36.4 - 
النشرات اإلحصائية تراعي المستويات المختلفة للمستخدمين      

 المحتملين

3.0 9.1 43.9 36.4  أسعار النشرات اإلحصائية مناسبة لجميع المستخدمين 7.6
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 الوصول للبيانات التي تقييم عمليةالتوزيع النسبي التجاهات المبحوثين بالمعايير المتعلقة بمحور : 3جدول 

 ينتجها  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

أعراض 

 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض

 بشده

تتسم عملية الوصول للبيانات التي ينتجها الجهاز 

  بما يلييالمركزي لإلحصاء الفلسطين

 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالسهولة ؟        12.1 57.6 19.7 10.6 -

 يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بالمرونة؟        6.1 51.5 30.3 12.1 -

- 4.5 25.8 47.0 22.7 
يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بحسن         

 االستقبال؟ 

1.5 30.0 27.3 47.0 21.2 
يتسم الحصول على البيانات اإلحصائية بحسن         

 المعاملة ؟  

1.5 13.6 39.4 33.3 12.1 
بيانات اإلحصائية بسرعة     يتسم الحصول على ال 

 التجاوب مع الطلبات؟    

 مستوى االهتمام بطلبات الجمهور كبير؟    12.1 33.3 45.5 9.1 -

 مستوى المتابعة لطلبات الجمهور كبير؟     10.6 30.3 48.5 10.6 -

- 6.1 48.5 39.4 6.1 
مستوى توفير البيانات والمؤشرات اإلحصائية       

 المطلوبة من الجمهور كبير؟   

- 6.1 13.6 60.6 19.7 

النشرات اإلحصائية تنشر عبر طرق متعددة     

عبر االيميل، نشرات ورقية، أقراص       CDإنترنت،   (

 ) ممغنطة
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الجانب (تقييم العالقة مع الجمهور التوزيع النسبي التجاهات المبحوثين بالمعايير المتعلقة بمحور : 4جدول 

 )  اإلعالمي، وورش العمل
 

أعراض 

 ةبشد

أوافق  أوافق محايد أعارض

 بشده

 تتسم العالقة مع الجمهور بما يلي

- 9.1 34.8 40.9 13.6 
تقييم العالقة مع المستخدمين بشكل مستمر من خالل     

 حوار المنتجين والمستخدمين؟  

- 6.1 39.4 42.4 10.6 
يأخذ الجهاز مالحظات المستخدمين على أدائه بعين      

 حسين؟ االعتبار ويطبقها لمزيد من الت  

- 7.6 22.7 60.6 7.6 
تعطى أهمية كبيرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي       

 . اإلحصائي بين الجمهور  

- 6.1 12.1 69.7 10.6 
تعطى أهمية كبيرة للجانب اإلعالمي لنشر الوعي       

 . اإلحصائي بين مستخدمي البيانات   

 مالئمة توقيت نشر البيانات؟    7.6 51.5 30.3 10.6 -

 مالئمة طرق عرض البيانات؟      12.1 63.6 16.7 7.6 -

 توقيت استالم دعوة المشاركة في الورشة؟     12.1 57.6 22.7 7.6 -

 هناك وثائق مرفقة مع دعوة المشاركة؟     13.6 48.5 28.8 9.1 -

 توقيت عقد الورشة  مالئم للجميع؟   10.6 36.4 42.4 10.6 -

 الوقت المخصص للورشة كافي؟      13.6 40.9 30.3 15.2 -

- 15.2 21.2 51.5 12.1 
مقارنة بعدد )  سعة القاعة  (مالئمة مكان عقد الورشة  

 المدعوين؟

 توفر التجهيزات المالئمة والمناسبة للورشة؟       15.2 57.6 22.7 4.5 -

 تتسم إدارة وتنظيم الورش بالكفاءة؟     12.1 63.6 21.2 3.0 -

 يتسم تنظيم الورش بالكفاءة؟    12.1 60.6 24.2 3.0 -

 هناك استفادة من الورش؟   18.2 62.1 18.2 1.5 -

 هناك قيمة المضافة من الورشة؟      13.6 60.6 24.2 1.5 -

 توفر ضيافة مالئمة؟    10.6 59.1 22.7 7.6 -
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المبحوثين بالمعايير المتعلقة بمحور مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها التوزيع النسبي التجاهات : 5جدول 

 التخطيط  ورسم السياسات التنموية غراضلمتطلبات المستخدمين أل
 

أعراض 

 بشدة

أوافق  أوافق محايد أعارض

 بشده

  اإلحصائية من حيث شمولها وتلبيتها ألغراضتتتسم البيانا

 التخطيط ورسم السياسات التنموية بما يلي

 البيانات اإلحصائية تلبي احتياجاتكم كمستخدمين للبيانات          13.6 69.7 9.1 7.6 -

 البيانات اإلحصائية تمكن من تحديد المشكلة المراد دراستها       13.6 68.2 13.6 4.5 -

 البيانات اإلحصائية تمكن من توصيف المشكلة      6.1 80.3 10.6 3.0 -

البيانات اإلحصائية تمكن من اقتراح الحلول والتدخالت الالزمة           9.1 53.0 24.2 12.1 1.5

- 10.6 37.9 45.5 6.1 
مكن من تجريب الحلول والتدخالت      البيانات اإلحصائية ت   

 الالزمة 

 البيانات اإلحصائية تمكن من تقييم الحلول والتدخالت       4.5 59.1 27.3 9.1 -

 البيانات اإلحصائية تمكن من إقرار الحلول والتدخالت          7.6 53.0 33.3 6.1 -

- 6.1 31.8 56.1 6.1 
البيانات اإلحصائية تمكن من تصميم الحلول والتدخالت        

 زمة الال

- 4.5 30.3 57.6 7.6 
البيانات اإلحصائية تمكن من الرصد المستمر الثر الحلول        

 والتدخالت  

- 4.5 10.6 71.2 13.6 
البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع         

 في النواحي الديمغرافية    

- 3.0 18.2 72.7 6.1 
  البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع       

 في النواحي االجتماعية    

- 3.0 12.1 78.8 6.1 
البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع         

 في النواحي االقتصادية    

- 7.6 33.3 54.5 4.5 
البيانات اإلحصائية تعطي صورة واضحة عن حالة المجتمع         

 في النواحي البيئية   

- 1.5 19.7 68.2 10.6 
مستخدمين من إجراء المقارنات    البيانات اإلحصائية تمكن ال    

 عبر الزمن

- 9.1 10.6 72.7 7.6 
البيانات اإلحصائية تمكن المستخدمين من إجراء مقارنات        

 جغرافية  

 البيانات اإلحصائية تدعم القرارات والسياسات العامة          16.7 53.0 21.2 7.6 1.5
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 لشامل البيانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي ا        15.2 60.6 18.2 6.1 -

 البيانات اإلحصائية تدعم التخطيط التنموي القطاعي          16.7 59.1 19.7 3.0 1.5

 تستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط قصير المدى          21.2 53.0 18.2 6.1 1.5

 تستخدم البيانات اإلحصائية في التخطيط طويل المدى          13.6 53.0 22.7 7.6 3.0

- 7.6 24.2 59.1 9.1 
ات اإلحصائية في عمل مراجعة للخطة بناء على          تستخدم البيان

 أحدث البيانات   

 تستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج إغاثة        7.6 57.6 31.8 3.0 -

 تستخدم البيانات اإلحصائية في وضع برامج تنموية       12.1 62.1 21.2 4.5 -

 ية تحتية  تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير مشاريع بن       7.6 65.2 21.2 6.1 -

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير مشاريع خدماتية        4.5 65.2 27.3 3.0 -

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكافحة الفقر؟          6.1 60.6 27.3 4.5 1.5

 تستخدم البيانات اإلحصائية في تطوير برامج لمكافحة البطالة؟            7.6 60.6 24.2 6.1 1.5
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 فهرس المالحق
 

 الرقم عنوان الملحق الصفحة
   

 1.3 استبانة الدراسة   86

 2.3 قائمة بأسماء محكمين االستمارة    93

 3.3 قائمة بأسماء الوزارات والمؤسسات الممثلة في العينة          94

 4.3 جداول التوزيع النسبي لمحاور االستيانه     96
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  فهرس الجداول
 

 الرقم  عنوان الجدول الصفحة
    

18 
األهداف اإلنمائية لأللفية في األراضي الفلسطينية حسب مدى التحقق في              

 .2005األراضي   الفلسطينية    

 1.2 

 1.4  . توزيع فقرات اإلستبانة على محاورها    51

 2.4  .  الداخلي لمحاور اإلستبانة    لالتساق   ألفا قيم معامل كرونباخ   52

53 
  ارتباط   لمصفوفة  ) Pearson correlation( بيرسون  االرتباط ج معامل نتائ

   . وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة   ،كامل اإلستبانة 

 3.4 

 4.4  ) . توزيع متناسب مع الحجم   (توزيع العينة واإلطار    55

 5.4  .حسب العمر  أفراد العينة  توزيع  56

 6.4  . الفئة الوظيفية   حسب  أفراد العينة  توزيع  57

 7.4  . ستوى التعليميحسب الم  أفراد العينة  توزيع  59

60 
 أفراد العينة حسب كون طبيعة عملهم تحتاج الستخدام البيانات      توزيع

 .اإلحصائية أم ال  

 8.4 

 9.4  . أفراد العينة حسب إن سبق واستخدموا البيانات اإلحصائية        توزيع 61

61 
 أفراد العينة حسب استخدام البيانات اإلحصائية ألغراض التخطيط                 يعتوز

 . ورسم السياسات التنموية  

 10.4 

 1.5  .تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين          64

65 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور االستبانة ذات العالقة             

 المركزي لإلحصاء الفلسطيني في التخطيط ورسم السياسات          بدور الجهاز

 . التنموية

 2.5 

67 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات المبحوثين حول            

المتعلقة بمحور تقييم الموقع اإللكتروني للجهاز المركزي لإلحصاء         المعايير

 . الفلسطيني 

 3.5 
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69 

االنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين          المتوسطات الحسابية و   

بالمعايير المتعلقة بمحور تقييم النشرات اإلحصائية التي ينتجها  الجهاز               

 . المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 4.5 

71 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين             

صول للبيانات التي ينتجها  الجهاز       بالمعايير المتعلقة بمحور تقييم عملية الو  

 . المركزي لإلحصاء الفلسطيني     

 5.5 

73 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين             

الجانب اإلعالمي،     (بالمعايير المتعلقة بمحور تقييم العالقة مع الجمهور        

 ). وورش العمل 

 6.5 

75 

حرافات المعيارية حول اتجاهات المبحوثين         المتوسطات الحسابية واالن    

بالمعايير المتعلقة بمحور مدى شمول البيانات اإلحصائية وتلبيتها لمتطلبات         

 . المستخدمين إلغراض التخطيط ورسم السياسات التنموية     

 7.5 

 8.5  .الدالالت اإلحصائية لتأثير خصائص عينة الدراسة على إجابات المبحوثين           78
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 فهرس األشكال البيانية
 

 الرقم  عنوان الشكل الصفحة
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