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 اإلحصائية تعريف البيانات الوصفية 0
 

هذا ناء على وب .)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية( البيانات األخرىبأنها بيانات "تعرف وتصف  الوصفيةالبيانات  تعرف

إنتاج في  الوصفية اإلحصائيينالبيانات  تساعدو  اإلحصائية. وتصف البياناتفإن البيانات الوصفية تحدد التعريف، 

البيانات الوصفية  وتنظيم جمعويعتبر  .هاحصائية وتفسيراإل مخرجاتالالعثور على  فياإلحصاءات والمستخدمين 

صنيف البيانات الوصفية ويتم مناقشتها مع كيفية وسبب أهمية طرق مختلفة لتا ، حيث توجد ضروري ا  اإلحصائية أمر

 البيانات الوصفية اإلحصائية.

المثال  على سبيل ،يةفرد لحالة والتي تتكون عادة من صف من المعلومات المقابلة، تشمل البيانات اإلحصائية الجزئية

 نوعكل حالة على حدة )مثل عمر ولمقابلة بيانات .، حيث توجد شخص أو عمل، مدرسة أو مستشفى وما إلى ذلك

ويمكن أن تشمل البيانات اإلحصائية أيضا تجميعات  لشخص(، وعادة ما يتم تخزينها بشكل منفصل في األعمدة.ا

)بيانات  المجمعةالنتائج  يمكن تمثيل هذهو جميع الذكور واإلناث في مختلف الفئات العمرية.مثل عدد  البيانات الجزئية؛

كحد و .( وغيرهاbar chartsاألعمدة البيانية ) ، مثلمن خالل األشكال البيانية التصويرية اول أوشكل جدفي   كلية(

حتى  لصلةذات ا والتصنيفاتللمتغيرات  تقديم تعريفات  ةوالكلي ةالبيانات اإلحصائية الجزئي مجموعات  تتطلب أدنى،

 البيانات. ل بنجاح معماعكل من المنتجين والمستخدمين للتيتمكن 

تاج نماذج من نظام اإلن كذلكتشمل  بل  ،مجرد تعاريف البيانات نفسهاعلى البيانات الوصفية اإلحصائية وال تقتصر 

وتشمل نماذج  اإلحصائي وجميع المعلومات الداعمة المستخدمة الختيار مجموعة واحدة من األساليب على أخرى.

   .اإلحصائية للجهةوالقيادة البيانات الوصفية اإلحصائية األحدث أيضا أنشطة اإلدارة 

 استخدامات وفوائد البيانات الوصفية اإلحصائية  7
 الفية، دون البيانات الوصمن والواقع أنها ضرورية لعملية اإلنتاج اإلحصائي: ف .للبيانات الوصفيةهناك العديد من الفوائد 

تساعد البيانات الوصفية فقط على جعل البيانات مفهومة، ال لمستخدم ذلك، ا ن منظوروم تكون البيانات ذات معنى.

وتقرير ما إذا كانت تلبي المطلوبة العثور على البيانات  ،مصممة بشكل جيد إن كانت أنظمتها ،تجعل من السهلبل 

 :برز هنا بعض الفوائد األكثر أهمية للبيانات الوصفية لتوضيح أهميتهاتو حاجة المستخدم من حيث الجودة.

 االتصال 7.0

 سهولة الفهم 7.0.0

وتشمل المعلومات  .ينللمستخدم ةمتاحالبيانية م ورسالول أو اجداللفهم الضرورية يجب أن تكون جميع المعلومات 

وفترة أساسه،  اتهحدولقياس واملخص لواضح العرض الو لصفوف واألعمدة،لتعريف الو التوضيحيعنوان الالمطلوبة 

 مهمة في مساعدة المستخدم على فهم المحتوى. تعتبر عناصرهذه ال كلحيث إن 

تضمن استخدام  موحدةإحصائية ية حصطالكلمات ا، أي موحدةاستخدام لغة ومما يعين كذلك على فهم البيانات 

تلفة معان مخورود ل فرص سوء الفهم الناشئة عن يقلت المجتمع اإلحصائي لكل اتبنفس التعريفونفس المصطلحات 

 .نفسها لمصطلحاتل

اإلحصائية من سوء ؤسسة حماية الممن أجل قدر اإلمكان من أن البيانات ذات مغزى للمستخدم بالتأكد جب وي

 استخدام البيانات أو سوء تفسيرها.
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 إليها الوصول وإمكانيةالعثور على البيانات  7.0.7

بحث والوصول مهمة ال  تبسيط ويجب من حيث المبدأ المعلومات اإلحصائية. ونجديأين  معرفةن والمستخدم ديري

ة، فنياإلرشادية والدلة األ، وواإلصداراتنتائج البحث، مثل المعلومات )تكون  األحيان، في كثير منو للمستخدم.  ذهه

والبيانات  لبياناتيتضمن الموقع فهرسا ل  تضمني أنوينبغي  ة اإلحصائية.ؤسسملعلى الموقع اإللكتروني ل ةخزنمالخ( 

ومات معل يقدملبحث واالسترجاع لنظام  مع قاعدة بيانات فير هذه الميزة عن طريقعادة يتم توالوصفية للمؤسسة. و

غيرها من المعلومات ذات موصلة إلى روابط بجانب  والجودة، فاصيللتوصفا موجزا لطبيعة وموقع المحتويات و حول

بشكل  يرد وصفهفهرس، والذي س لهذا الأبوظبي مثاال -نظام البيانات الوصفية اإلحصائية لمركز اإلحصاء  ويقدم الصلة.

 .مفصل الحقا  

 لمقارنةالقابلية لاالتساق و 7.0.3

على ساعد هي جميعها خصائص تألسئلة وا المنهجياتواتساق والمفاهيم(  اتلتعريفل)وحدة غة مإن استخدام ل

استخدام  فإن على سبيل المثال،ف حصائية بسهولة أكبر.اإلمخرجات إمكانية المقارنة بين الضمان 

 بيانات ، ومجموعاتاتالتعدادو االقتصاديةمع جميع اإلحصاءات  ألنشطة االقتصاديةلالموحد  الدولي الصناعي التصنيف

 فهم ومقارنة البيانات. علىساعد المستخدم يالقوى العاملة 

 جودةال 7.7

 لالحتياجات مالءمةال 7.7.0

األسئلة وخيارات  وصياغة العينة وحجمها،تصميم يجب مراعاة مالءمة البيانات الوصفية الحتياجات المستخدم. إن 

مدى وة مفقودالحاالت ال، وعدد مقدار المراجعة التي أخضعت لهاالبيانات )على سبيل المثال  إعداد وجودة جابة،اإل

ت تلك تحديد ما إذا كانفي ساعد المستخدم ذلك من شأنه أن ي( كل االعتماد على احتساب البيانات المفقودة

 من الجودة.وبمستوى  مقبول ها ات لإجابعن ون بحثألسئلة التي يلى استجيب ع البيانات

 االتساق 7.7.7

 يالتشغيلية لمنتج اتمتسقة توضح بدورها المفاهيم والتعريف اتتعريف ترسيختساعد البيانات الوصفية على 

غ نفس صيالمفاهيم من خالل استخدام قياس سقة، أي تاستخدام أسئلة مومستخدمي البيانات.  ويندرج تحت ذلك 

مثل التصنيفات والمعايير واألطر اإلحصائية،  ،موحدة اتواستخدام تعريف ؛اإلجابة لكافة االستبيانات األسئلة وخيارات

زيد من سهولة فهم المخرجات اإلحصائية ومالءمتها القواسم المشتركة يموحدة، حيث إن وجود هذه وأدوات ومنهجيات 

 صمخصمن االعتماد على نظام معالجة  )بدال بناء نظم معالجة اإلحصائية العامة في الكفاءةكما يقود إلى  ،لالحتياجات

 حصائية(.اإل مخرجاتنوع من اللكل 

 اإلنتاج اإلحصائي 7.3

 عملية اإلنتاج اإلحصائي انسياب 7.3.0

 وتحوالتمدخالت ومخرجات لها عمل خطوات لسير اليمكن وصف اإلنتاج اإلحصائي بأنه سلسلة من المراحل، لكل منها 

ائق وثمجموعة من الأبوظبي  -اإلجراءات التشغيلية اإلحصائية القياسية لمركز اإلحصاء  وتمثل .خاصة بتلك المرحلة

نموذجا لإلنتاج عبر مجموعة من المسوح ومصادر البيانات  اإلجراءاتوتوفر هذه  مفصلة لعملية اإلنتاج اإلحصائي.ال

إلحصائية القياسية على دمج المعرفة المؤسسية، كما تعمل كمواد تدريبية وتساعد اإلجراءات التشغيلية ا اإلدارية.

اإلجراءات  تلكضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد باإلو مساعدة للموظفين المشاركين في اإلنتاج.إرشادية لومذكرات 

من  لحديدة، وذلك لويقرأ مرات عد مرة واحدة، يكتبحيث يمكن دمج البيانات الوصفية في نموذج  ،على تعزيز الكفاءة

 من مصدر واحد، موثوق.المستقاة من خالل إعادة استخدام البيانات الوصفية  اءخطالجهد واأل
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 الكفاءات 7.3.7

ئلة اإلحصائي لطرح أسالمكتب باالتصال إلى  لمستخدمحاجة اقل تالوصول إليها وتسهيل الوصفية بتوفير البيانات 

لل وهذا بدوره يق النتائج.ودالئل  البيانات، ووصف ،تهاجودمستوى ، وها، وموقعهافرامثل تو البيانات،استيضاحية عن 

 الروتينية. األسئلة توظيف موظفين لإلجابة عن هذهاالستغناء عن من حجم عمل المكتب اإلحصائي من خالل 

ان فقد الوصفية أن تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على المعارف المؤسسية، ما يساعد على تخفيفللبيانات يمكن و

 الموظفين. صغار تدريب للمساعدة في جاهزةالموظفين، وتوفير المعلومات  تعاقب نالناجم عالمعلومات 

الطالع على العمليات أتمتتها واويمكن أن تساعدنا البيانات الوصفية على تحديد العمليات التي يمكن أن تكون 

 مسحالمخصصة لكل دوات األأن تحل محل عممة الم)والمصادر اإلدارية( حيث يمكن لألدوات  المسوح بينالمشتركة 

 ء ويخفض التكاليف.اعبيخفف األومن شأن ذلك أن  .بعينه

اإلشراف المالئم على البيانات وتوفر أساسا فعاال للتحكم  التحقق منكما تساعد اإلدارة الفعالة للبيانات الوصفية على 

 .وضبط النُّسخ في أرشفة البيانات

 وإزالة حيحصبيانات وصفية مناسبة وإجراءات رسمية لضمان نقل البيانات بشكل  ؤسساتالم يتطلب نقل البيانات بين

 يضمن سهولة تفسيرالبيانات الوصفية ن وجود أذلك  أي سوء فهم لمعنى البيانات عند تلقيها من قبل أطراف أخرى.

 إجراءات النقل المناسبة.للطرف المتلقي ولترتيب البيانات 

 لوصفية اإلحصائيةالبيانات ا ومستخدم 3
، حيث تستفيد منها الجهات  المستخدمينإن الشمول الذي تتصف به البيانات يجعلها ذات أهمية لمختلف فئات 

 .على حد سواءاإلحصائية  لبياناتلقية لمتالمنتجة وال

 االستخدام الداخلي 3.0

فس بنذلك  نطبقيو .اإلنتاج اإلحصائي عملية في كل مرحلة من مراحل أهمية قصوىاإلحصائية الوصفية للبيانات 

 لياتالعمجمع وإنتاج البيانات اإلحصائية سلسلة من ويمثل  .ةفييمستويات الموظوكافة الاإلدارة العليا  علىالقدر 

ونتيجة  رشفة.نشر واألمراحل ال، وصوال إلى والتحوالت البينية والمخرجات مجموعة من المدخالتتتميز بمخططة ال

المختصون في ن واإلحصائي، في حين قوم تصميم اإلجراءات اإلحصائيةات على اختبار ولمنهجييعكف خبراء الذلك، 

ومات بتصميم المعل قنيةويقوم متخصصو ت صميم االستبيانات وتحليل البيانات وإنتاج التقارير.مختلف فروع اإلحصاء بت

 المحرزالتقدم رصد األهداف وبتحديد دارة وتضطلع اإل المناسبة.يات نظم معالجة البيانات باستخدام البرمج

 تحويل البيانات فيبمعلومات إما عن البيانات والتعليمات  المؤسسيةيتطلب كل من هذه األدوار و الموارد. صيوتخص

 .لذلكالمخصصة  لوقت والمواردفي حدود افي تحقيق أهدافه اإلحصائي أو عن نجاح المكتب  مراحل،المختلف 

 االستخدام الخارجي   3.7

لد واالقتصاد لب ةجتمع والبيئمال لاوحأوهي توفر أساسا لرصد  ويمكن استخدام المعلومات اإلحصائية ألغراض متنوعة.

التقدم المحرز في المجاالت الرئيسية التي تهم عرف على للتالفترات الزمنية مر على ويمكن تتبع اإلحصاءات  ما.

سالمة األوضاع في الجوانب وبشكل أكثر رسمية، يمكن استخدام اإلحصاءات للكشف عن  الحكومات والمواطنين.

 تحسين الرفاهية.ها من أجل ذيتنفيجري رصد وتقييم أي سياسات وفي ، التي تعتبر ذان أهمية

مسؤولة عن مختلف اإلدارات والمستخدمين الحكومية الات يئهالمارة أبوظبي ومن بين المستخدمين الرئيسيين في إ

وصول العن األسواق وتتطلب بيانات وصفية لمساعدتها على المتوفرة وتستفيد الشركات من المعلومات  التجاريين.

الجمهور  واألكاديميين، م،سائل اإلعالكما تحتاج و فهم أفضل للبيانات المتاحة التي تستند إليها في اتخاذ القرارات.إلى 
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وألغراض من حولهم ساعدهم على فهم أفضل للعالم تالبيانات اإلحصائية لمع إلى البيانات الوصفية  ةعامبصفة 

 التخطيط.

ة الالزم بياناتالر يتوفعلى  إلمارات األخرى،المكاتب اإلحصائية لجنبا إلى جنب مع  ،أبوظبي – اإلحصاء مركزويعمل 

ية قابلالمان ا  من أجل ضحاسمأمرا  بيانات وصفية عالية الجودة وجود عتبر يو .على المسنوى القوميت إلحصاءاإلعداد ا

 .الدولة إماراتكل  منالجودة في اإلحصاءات المجمعة التأكد من مستوى لمقارنة ول

وتلعب  وغيرها. المتحدة، األمموفي دول مجلس التعاون الخليجي  اإلحصاءالدوليون مراكز  نوالمستخدم شملوي

 الدولي. من المتعامليين على المستوى لهذهالعالية معايير ال تلبية فيا  أساسيدورا   البيانات الوصفية

 الوصفيةالبيانات  أنواع   4
مس خين ب ااإلحصائية الوطني ألستراليالمكتب  وتميز الطرق. عدد منبالوصفية  اإلحصائيةالبيانات يمكن تصور 

 باإلضافة إلى ذلك، نحن الوصفية المفاهيمية والتشغيلية والجودة والهيكلية واإلدارية.البيانات : منها هي مجموعات

 تصف هنا العملية والمرجعية البيانات الوصفية.

 البيانات الوصفية المفاهيمية 4.0

يم االجتماعية واالقتصادية وتشمل هذه المجموعة المفاه تشير البيانات الوصفية المفاهيمية إلى ما يجري قياسه.

ى معنبيتعلق مما ذلك  والبيئية، مثل الناتج المحلي اإلجمالي، والبطالة، والصحة البدنية، ونوعية الهواء، وما إلى

وتستند  .تقيسه تلك البيانات أو ما يتعلق بالمجتمع بالمجتمع اإلحصائي الخاض للدراسةسواء من حيث ما ، البيانات

 .م، مثل التصنيف الصناعي الدولي الموحديهامفالة أيضا التصنيفات اإلحصائي

 يةلبيانات الوصفية التشغيلا 4.7

 مثل صياغة ،ويمكن أن يشمل ذلك الصياغة الفعلية م.اهيتشير البيانات الوصفية التشغيلية إلى كيفية قياس المف

حلي الناتج المحساب مثل  القياساتويمكن أن تشمل القواعد المستخدمة الستخالص  قياس البطالة.يتعلق ب لؤاس

 يتم تضمين اإلجمالي. لناتج المحليلالمختلفة  المكوناتاإلجمالي من العديد من المتغيرات المستخدمة لقياس 

مجموعات البيانات اإلحصائية لضمان فهم المحللين  معإطارات الترميز وخيارات االجابة لألسئلة هنا وهي مطلوبة 

وبالمثل، فإن خيارات االجابة سوف تسترشد  بل الحزمة أو نظام المعالجة اإلحصائية.نى األرقام المستخدمة من قالمع

 .أشكال بيانية تصويريةل واجدومن بالمخرجات اإلحصائية 

 المتعلقة بالجودة اإلحصائية البيانات الوصفية 4.3

ة وأطر الجود، أبوظبي - مركز اإلحصاءالخاص بحسب إطار جودة البيانات  ثالثة مستويات لىة عاإلحصائيالجودة  تصنف

ات المؤسسة والعمليعلى مستوى  نظام اإلحصاء األوروبي: مثل من الوكاالت الدولية األخرىالمماثلة للعديد 

لضمان الجودة من خالل عملها وسياساتها وإجراءاتها ؤسسة استعداد المبويتعلق المكون المؤسسي  والمخرجات.

وتشمل  )السرية اإلحصائية والحياد والموضوعية(. الرسمية تاءالحصالية المبادئ األساسالمضمنة في لضمان القيم 

 .تطبيقهاالبيانات الوصفية وثائق السياسات التنظيمية التي تحكم إجراءات الجودة المؤسسية التي يتعين 

 المشاركينعبء على وتخفيف السليمة واإلجراءات اإلحصائية المناسبة، ات المنهجيات من خالل الالعمليتُحدد جودة 

لمنهجية ل األساس المنطقيالتي توثق  الداعمةلوثائق واألدلة للعمليات اوتشمل البيانات الوصفية  التكلفة.ومعقولية 

، واألخطاء المعيارية ومعدالت عدم واإلسناد صحيحمؤشرات جودة العملية مثل معدالت التواإلجراءات، بجانب 

 االستجابة، وما إلى ذلك.



 

 

 

 

 

   

7   

نة، لمقارلقابلية الو واالتساق موثوقيةالدقة والو المالءمة لالحتياجات  أبعاد: خمسة ضمن خرجاتاليتم قياس جودة 

ويمكن تقييم هذه المعلومات بطرق مختلفة، بما في  بالمواعيد. وااللتزام توقيتحسن الو وسهولة الوصول والوضوح،

ات بالمعلومات ذ شدترتسللمستخدمين اتخاذ قرارات هي معلومات تتيح الكمية، و مقاييسوالصية ذلك األوصاف الن

 مالئمة لغرضها أم ال.المتوفرة ما إذا كانت النواتج اإلحصائية الصلة حول 

 الهيكلية البيانات الوصفية 4.4

تشمل البيانات الوصفية الهيكلية برامج الحاسوب المستخدمة لقراءة البيانات وكتابتها وتحويلها، والكثير من المعلومات 

انات الوصفية البيو البيانات البيانات ومواقع تخزينتشمل كذلك و علية.اتعمل بفلكي المعلومات  قنيةطلوبة ألنظمة تالم

 .المخرجاتوغيرها من معلومات النظام التي تطلبها المنظمة عادة لجمع وتحويل وإنتاج ونشر 

 

 البيانات الوصفية اإلدارية 4.5

رموز و، وأختام تعيين الوقت هاحفظب والموظفون المعنيونمثل مالكي البيانات  تشمل البيانات الوصفية اإلدارية معلومات

النشر  اتلمستخدمين وتقويمل واألذون الممنوحة ،والشروط الخاصة هاوتوزيعإليها، الوصول ضبط النسخ وقوائم 

 ، إلخ.اإلحصائي

 يةمرجعالالبيانات الوصفية  4.6

 وعلى وجه الخصوص، يمكن أن .األخرى فئات البيانات الوصفيةمختلف بين عناصر المرجعية   البيانات الوصفية جمعت

موسع للمكتبات يجمع المعلومات المطلوبة الستخراج المعلومات كفهرس  ةيعمل نظام البيانات الوصفية المرجعي

فاصيل وفير تاإلحصائية )مثل مجموعات البيانات والمتغيرات والمؤشرات اإلحصائية وما إلى ذلك( ولت جهاتالمتعلقة بال

كيفية و اهلبيانات، وتفاصيل موقعمعلومات عن المحافظ المشتركة لويمكن أن تشمل هذه التفاصيل  .خدممفيدة للمست

. لخإ، ةاإلحصائي الجهاتاإلحصائية، ومعلومات الجودة عن  ات، والبيانات الوصفية المفاهيمية، والمنهجيإليها الوصول

صفية والبيانات النظم  ألحدالوارد وصفه أدناه، مثاال و، اإلحصاء مركزالخاص بائي نظام البيانات الوصفية اإلحص مثلوي

 مرجعية.ال

 لعملياتا 4.2

لجميع المخرجات  ةمراحل اإلنتاج اإلحصائي المشتركيشرح الوصفية مقترحا  للبيانات  ا  نموذجقدمت األمم النتحدة 

بتقسم هذا البرنامج عملية اإلنتاج و اإلحصائيـة. اتالعمليـلنمـوذج العـام إلجـراءات تنفيـذ ، وذلك ضمن ااإلحصائية

إلى مراحل  بدورهايتم تقسيم كل من هذه المراحل و اإلحصائي إلى ثماني مراحل من التصميم إلى مرحلة النشر.

ويشكل هذا النظام األساس إلجراءات التشغيل  العمل بمزيد من التفصيل.مخطط انسياب فرعية منفصلة تصف 

اعد نماذج تسو .(انظر أدناه) اإلحصائيةات جمخرلمركز والتي تعد بمثابة تعليمات مفصلة إلنتاج الالقياسية لية اإلحصائ

عزز تقاسم ما ي اإلدارية.مجموعات المسوح واألعمال  مختلفالمشتركة بين العمليات  توحيد هذه على اتعمليال

 .هااستخدام وإعادةها األدوات اإلحصائية المشتركة، وتطوير
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 مركز اإلحصاءلالوصفية  البيانات 5
موقع المركز الوسيلة الرئيسية التي يمكن من ويمثل  .مختلفة أشكالفي الوصفية  بالبياناتمركز اإلحصاء يحتفظ 

 ينة المستخدملعام يةهمالكثير من البيانات الوصفية ذات األ تتوفرلذلك،   خاللها للجمهور التفاعل مع مركز اإلحصاء.

 .للمركز على الموقع الشبكي

 :ما يلي لبيانات الوصفية للموقعالتقسيم العام لتضمن وي

 أبوظبي -وتفاصيل بعض سياسات مركز اإلحصاء  مؤسسيةالبيانات الوصفية لإلدارة، مثل المعلومات ال 

 تشمل التقارير والملخصات، واإلحصائيةات جمخرال 

  والتصنيفات واألساليب والمعايير اإلحصائية، وإطار اإلرشادية لة األد منهجية بما في ذلكللالبيانات الوصفية

 مركز اإلحصاءالمطبق في جودة البيانات 

  ،الداعمة  يةوالتفسيراإلرشادية البيانات الوصفية بجانب مجموعة من الخدمات التفاعلية 

 خدمات المركز ودعم البيانات الوصفية 

  ستخدميهاة لمعمادال البيانات الوصفيةوخدمات المركز 

  أبوظبي -المركز اإلعالمي لمركز اإلحصاء 

 

تحقيقا لهذه الغاية، وضع مركز . ولمستخدمل موجهةالالوصفية ة للبيانات ولويبإعطاء األ توصي األمم المتحدة

لى إقسم محفوظات المركز من البيانات وي ات،مكتبيعتمد أسلوب فهرسة اللبيانات الوصفية اإلحصائي ل ا  نظام اإلحصاء

 ثالث مجموعات:

 البيانات مجموعات 

 المتغيرات 

 المؤشرات اإلحصائية 

 
المعلومات تعيين كل من هذه الجداول مجموعة من البيانات الوصفية مصممة لمساعدة المستخدم على  يستوعب

يود القومعلومات عن الجودة لكل  توصيفيةمعلومات  يوفركما  .موقعهاتحديد و اإلحصاء مركز المتوافرة لدى اإلحصائية

ل الرئيسية لكقواعد البيانات بالمؤشرات المتغيرات ويمكن ربط  مترابطة، جداولالمسجلة بالجدول. ولما كانت هذه ال

مجموعات إلى والمؤشرات بالرجوع الجودة من المتغيرات معلومات وبالتالي، يمكن تتبع المعلومات الوصفية و .منها

 .المصدرية الرئيسية الخاصة بهاالبيانات 

ـام لنمـوذج العاالتشغيلية القياسية استنادا  أبوظبي بوضع مجموعة من اإلجراءات اإلحصائية -قام مركز اإلحصاء وقد 

لنمـوذج العـام إلجـراءات المعايير الرئيسية مراحل وتجعل تلك اإلجراءات من ال اإلحصائيـة. اتإلجـراءات تنفيـذ العمليـ

لها  العمليات المكونةوكل مرحلة من المراحل الخطوات التفصيلية ل وتشرحطالق اإلحصائيـة نقطة ان اتتنفيـذ العمليـ

ارك فرق تشالالتشغيلية القياسية  كما تحدد هذه اإلجراءات اإلحصائية .الناتجة عنها والمدخالت والمخرجات والتحوالت

لكل األطراف المعنية ب طرف منفي كل مرحلة من المراحل والعمليات ومستوى المسؤولية الذي يتم تعيينه لكل 

وبذلك ية، حصائاإل المخرجاتوصفا تفصيليا لجميع مراحل تصميم وإنتاج ونشر  كذلكوتقدم اإلجراءات التشغيلية  عملية.

ما ك .المخرجات'كيفية' وضع مجموعة من التعليمات إلنتاج  المتعلقة بـتوفر أساسا لمستودع المعارف المؤسسية 
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اإلجراءات  ساعدوت يمكن من خالله بناء االنتاج اإلحصائيالجديد.ا  قالبو جديدة، جاتمخرأنها توفر أساسا لتصميم 

الكي متحديد هوية  فيمديري المشاريع تعين الموظفين الجدد، و تدريب في أيضا   التشغيلية القياسية اإلحصائية

ن متمكين جميع الموظفين ، بجانب عملية(في كل بها  المرتبط ةوليئمسالمستوى و)المشاريع واألطراف ذات العالقة 

 .مكون في العملية ككلكل بها هم اكيفية التي يسفكرة عامة أفضل حول اللحصول على ا

واء   سذات الصلة بجانب الموضوعات المخرجات والعمليات اإلحصائية،  يشملالتي  البيانات جودةل ا  إطار المركز وقد وضع

ف إطار جودة البيانات إلمارة أبوظبي إلى تعريف منتجي البيانات اإلحصائية يهد مصادر البيانات اإلدارية.بح وومسبال

ويحدد هذا اإلطار بوضوح معايير الجودة  ومستخدميها بمفهوم جودة البيانات اإلحصائية وأبعادها وإجراءاتها األساسية.

ءات الخاصة بالمستخدمين أبوظبي عند جمع البيانات ومعالجتها وإعداد اإلحصا -التي يلتزم بها مركز اإلحصاء 

وسيسعى هذا اإلطار لخلق فهم  السجالت اإلدارية. مكان مصدر هذه البيانات هو المسوح اإلحصائية أأسواء  ونشرها.

 تلكأبوظبي، مما سيمكن هذه  إلمارة ئينظام اإلحصاالجهات التي يتألف منها الجميع دى لجودة اإلحصائية للموحد 

اإلطار  ويبرز .ةوتقييم وتطوير الجودة اإلحصائية للبيانات اإلداري مراقبةاءات متسقة من أجل إعداد آليات وإجرالجهات من 

 معايير الجودة التي يتعين الوفاء بها في أربعة مجاالت:

 إدارة النظام اإلحصائي. .1

 إدارة الترتيبات المؤسسية التي تدعم الجودة. .2

 . ةحصائياإل العمليات إدارة .3

 ةاإلحصائي المخرجاتإدارة  .4

وصفية ، وينبغي إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات لل فعاال   ا  تتطلب إدارة جودة البيانات في أي منظمة إحصائية نظامو

اإلحصاءات والبيانات الوصفية للمستخدمين بطريقة مالئمة حتى يتمكنوا من الوصول إليها وفهمها بسهولة، لتحقيق 

وربط  توحيد البيانات الوصفيةبالعمل من أجل  بشدة ينصح لذلك فإنه ي أقصر وقت.أقصى فائدة ممكنة بأقل تكلفة وف

 .امع بيانات التعريف الخاصة به المنشورةاإلحصاءات والمؤشرات 

الفنية التي تغطي مجموعة اإلرشادية ودلة ألأبوظبي بكتابة سلسلة من ا -ركز اإلحصاء بممنهجية لوقد قامت شعبة ا

 بصفةأبوظبي إلمارة المساهمين في النظام اإلحصائي  وتهدف هذه الوثائق إلى مساعدة ئية.اإلحصا الموضوعاتمن 

دلة هذه األ توفروت مركز.المتبعة لدى الوالمعايير مستوى الجودة توفير البيانات والخدمات التي تنسجم مع عامة في 

اء فات اإلحصائية التي يستخدمها مركز اإلحصمركز اإلحصاء، باإلضافة إلى كتيبات تصف التصنياإللكتروني لموقع العلى 

 أبوظبي لتلبية المعايير المحلية والدولية. -

 بمجموعة من البيانات( ، وموظفو تقنية المعلومات، إلخةمنهجيخبراء الاإلحصائيون، و) المركزالتشغيل بفرق  تحتفظ

من خالل الموقع  المعلومات عض من هذهب وتتوفر جمع اإلحصاءات ومعالجتها ونشرها.في الوصفية التي يستخدمونها 

ذات الطبيعة الفنية بدرجة أكبر يحتفظ ومع ذلك، فإن المعلومات  .المركز لفهرسة البيانات الوصفية اإللكتروني أو نظام

ويحتفظ بهذه البيانات ضمن  .مهامهمتستخدم لمساعدتهم على أداء حيث مركز، عمل المن قبل فرق بها داخليا  

 متخصصة، الخ حاسوبيةجداول البيانات، وبرامج و "و "بي دي إف" وردنسق " بما في ذلك نُُسق متعددة

 


